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  صقال رسول اهللا 

  "يكُونُ في آخرِ أُمتي خليفَةٌ يحثي الْمالَ حثْيا، لَا يعده عدا"

"برالع كلمى يتا حينالد بذْهي لَا تماس همئُ اساطوي يتيلِ بأَه نلٌ مجر"  

  

  

  

  

  

  

  



٥ 

؛  

  
حدثَنا محمد بن يحيى، وأَحمد بن يوسف، قَالَا: حدثَنا عبد الرزاقِ،  -١

، عن أَبِي أَسماَء  قلَابةَعن سفْيانَ الثَّورِي، عن خالد الْحذَّاِء، عن أَبِي 

 ولُ اللَّهسانَ، قَالَ: قَالَ ربثَو نع ،بِيحصالر:  زِكُمكَن دنلُ عتقْتي"

، كُلُّهم ابن خليفَة، ثُم لَا يصري إِلَى واحد منهم، ثُم تطْلُع  ثَلَاثَةٌ

 -، فَيقْتلُونكُم قَتلًا لَم يقْتلْه قَوم"  مشرِقِالرايات السود من قبلِ الْ

فَإِذَا رأَيتموه فَبايِعوه ولَو حبوا علَى  - ثُم ذَكَر شيئًا لَا أَحفَظُه فَقَالَ 

[قال األلباين]:  ٤٠٨٤(جة)  ." )٢(، فَإِنه خليفَةُ اللَّه الْمهدي )١(الثَّلْجِ

  )٣(ضعيف

٢- يعكا وثَندح رِيكش نع ، دينِ زب يلع نةَ ، علَابأَبِي ق نع ،  نع ،

 ولُ اللَّهسانَ قَالَ: قَالَ ربصثَو : » اَءتج قَد ودالس اتايالر متأَيإِذَا ر

(حم) »  اللَّه الْمهدي ؛ فَإِنَّ فيها خليفَةَ ، فَأْتوها من قبلِ خراسانَ

  .)٤(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ٢٢٣٨٧

٣- نِيزالْم اللَّه دبع نب دمأَح دمحو ما أَبثَندى  حيحي نا بكَرِيا زثَن ،

اجِيةَ السينمنِ أَبِي سيلَ باعمإِس نب دمحا مثَن ،  نب يدلا الْوثَن ،

                                                             
 األمر.و هذا علي سبيل الفرض ، فيه كناية عن إلتزام املهدي و السعي يف بيعته مهما كلف )(١
احلديث فيه إشارة نبوية إيل أن املهدي عليه السالم يكون مع اجليش املنتصر العائد من فتح فارس و الذي  )(٢

 يرفع الرايات السوداء .
قال احلاكم ؛ حديث صحيح علي شرط الشيخني ؛البخاري و مسلم ، و وافقه الذهيب . و صححه الشيخ )(٣

 .  ٣٣٧العالمة احملدث مصطفي العدوي يف كتابه " الصحيح املسند من الفنت و املالحم و أحداث الساعة " ؛ ص 
 قال احلاكم ؛ هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ، و مل خيرجاه .)(٤



    ٦ 

، عن  ، ثَنا الْأَوزاعي، عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ، عن أَبِي سلَمةَ مسلمٍ

هنع اللَّه يضةَ رريرقَالَ أَبِي ه ،  هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ ر :

لَّمسو قَالُ لَهلٌ يجر جرخال : " يقشمقِ دمي عف انِيفْيس  نةُ مامعو ،

،  ، ويقْتلُ الصبيانَ ، فَيقْتلُ حتى يبقَر بطُونَ النساِء يتبعه من كَلْبِ

ةلْعت بذَن عنمى لَا يتا حلُهقْتفَي سقَي ملَه عمجفَت  نلٌ مجر جرخيو ،

، فَيبعثُ إِلَيه جندا من جنده  بيتي في الْحرة فَيبلُغُ السفْيانِي أَهلِ

مهزِمهفَي  ناَء مديبِب ارى إِذَا صتح هعم نبِم انِيفْيالس هإِلَي ِسريفَي ،

بِهِم ِسفضِ خإِلَّا الْ الْأَر مهنو مجنفَلَا ي ، مهنع بِرخ؛ رواه احلاكم يف م "

هذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد علَى شرط  «) ، وقال ؛ ٨٥٨٦املستدرك (

، ووافقه الذهيب يف التلخيص؛ وقال  » ، ولَم يخرِجاه الشيخينِ

  األلباين ؛ حديث منكر ( سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ).

، عن  ، حدثَنِي أَبِي ، حدثَنا معاذُ بن هشامٍ محمد بن الْمثَنىحدثَنا  - ٤

، زوجِ  ، عن أُم سلَمةَ ، عن صاحبٍ لَه ، عن صالحٍ أَبِي الْخليلِ قَتادةَ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن لَّى اُهللا عص بِينِ النقَالَ، ع لَّمسو هلَي " : 

يفَةلخ توم دنع لَافتكُونُ اخا  يارِبه ةيندلِ الْمأَه نلٌ مجر جرخفَي ،

،  ، فَيأْتيه ناس من أَهلِ مكَّةَ فَيخرِجونه وهو كَارِه إِلَى مكَّةَ

،  ، ويبعثُ إِلَيه بعثٌ من أَهلِ الشامِ والْمقَامِفَيبايِعونه بين الركْنِ 

ةيندالْمكَّةَ وم نياِء بديبِالْب بِهِم فسخفَي  اهأَت كذَل اسأَى النفَإِذَا ر ،

،  الْمقَامِ، فَيبايِعونه بين الركْنِ و ، وعصائب أَهلِ الْعراقِ أَبدالُ الشامِ

كَلْب الُهوشٍ أَخيقُر نلٌ مجأُ رشني ثًا )١(ثُمعب هِمثُ إِلَيعبفَي ،  ،

هِملَيونَ عرظْهثُ كَلْبٍ فَيعب كذَلةَ  ، وغَنِيم دهشي لَم نمةُ لبيالْخو ،

                                                             
 فياين.الس )(١



٧ 

، ويلْقي صبِسنة نبِيهِم ، فَيقِْسم الْمالَ، ويعملُ في الناسِ كَلْبٍ

، فَيلْبثُ سبع سنِني، ثُم يتوفَّى ويصلِّي  الْإِسلَام بِجِرانِه في الْأَرضِ

: "تسع سنِني"،  قَالَ أَبو داود: قَالَ بعضهم عن هشامٍ، " علَيه الْمسلمونَ

مهضعقَالَ بو عبس" :  "نِني١([قال األلباين]: ضعيف ٤٢٨٦(د)  .س(.  
: حدثَنا  حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ قَالَ: حدثَنا معاوِيةُ بن هشامٍ قَالَ -٥

، عن يزِيد بنِ أَبِي زِياد، عن إِبراهيم، عن علْقَمةَ، عن  علي بن صالحٍ

 دبقَالَع ،اللَّه  ولِ اللَّهسر دنع نحا نمنيص: ب نةٌ ميتلَ فإِذْ أَقْب ،

 بِيالن مآها رمٍ، فَلَماشنِي هصبهنلَو ريغتو اهنيع قَتروقَالَ،  ، اغْر ،

ههكْرئًا نيش هِكجي وى فرالُ نزا نم :فَقَالَ فَقُلْت ، :  تيلُ با أَهإِن"

، وإِنَّ أَهلَ بيتي سيلْقَونَ بعدي بلَاًء  اختار اللَّه لَنا الْآخرةَ علَى الدنيا

 ،ودس اتاير مهعرِقِ مشلِ الْمبق نم مقَو يأْتى يتا، حطْرِيدتا ورِيدشتو

 ،ريأَلُونَ الْخسفَيهنطَوعا  فَلَا ينَ مطَوعونَ، فَيرصنلُونَ فَيقَاتفَي ،

سأَلُوا، فَلَا يقْبلُونه، حتى يدفَعوها إِلَى رجلٍ من أَهلِ بيتي فَيملَؤها 

و حبوا ، فَلْيأْتهِم ولَ ، فَمن أَدرك ذَلك منكُم ، كَما ملَئُوها جورا قسطًا

  )٢([قال األلباين]: ضعيف ٤٠٨٢(جة)  .علَى الثَّلْجِ" 

حدثَنا قُتيبةُ قَالَ: حدثَنا رِشدين بن سعد، عن يونس، عن ابنِ شهابٍ  -٦

، قَالَ: قَالَ رسولُ الزهرِي، عن قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ، عن أَبِي هريرةَ

صاللَّه: "  بصنى تتٌء حيا شهدرلَا ي ودس اتايانَ راسرخ نم جرخت

                                                             
رواه أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه وأبو داود يف سننه ، وأبو يعلي املوصلي يف مسنده ، وضعف ) (١

إسناده الشيخ األلباين والشيخ شعيب األرناؤوط عند أمحد وابن حبان وأبو داود إلام صاحل أبو خليل ما يروي 

 حتقيقه ملسند أيب يعلي املوصلي ؛ عنه عن أم سلمة ، وقال الشيح حسني سليم أسد يف حكمه على احلديث يف

 هذا حديث إسناده حسن من طريق جماهد. 
 قال اإلمام الذهيب ؛ حديث موضوع )(٢



    ٨ 

[قال األلباين]: ضعيف  ٢٢٦٩، (ت) )٢(هذَا حديثٌ غَرِيب " " ." )١(بِإِيلياَء

  اإلسناد

رِشدين بن ، قَالَا: حدثَنا  قُتيبةُ بن سعيد ، و حدثَنا يحيى بن غَيلَانَ - ٧

دعس هيثدي حلَانَ فغَي نى بيحقَالَ ي ،  ،زِيدي نب سونثَنِي يدقَالَ: ح :

، أَنه ص، عن رسولِ اللَّه  عنِ ابنِ شهابٍ، عن قَبِيصةَ، عن أَبِي هريرةَ

ردها شيٌء حتى تنصب يخرج من خراسانَ رايات سود، لَا ي« قَالَ:

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف  ٨٧٧٥(حم) » بِإِيلياَء

  جدا.

٨- رِيصى الْميحي نلَةُ بمرا حثَندح رِيهوالْج يدعس نب يماهرإِبو ،  ،

 نفَّارِ بالْغ دبحٍ عالو صا أَبثَندقَالَقَالَا: ح انِيرالْح داود  نا ابثَندح :

يمرضابِرٍ الْحنِ جرِو بمةَ ععرأَبِي ز نةَ، عنِ  لَهِيعب اللَّه دبع نع ،

يديبٍء الززج نب ارِثقَالَ الْح ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر:  نم اسن جرخي"

[قال  ٤٠٨٨(جة)  ." يعنِي سلْطَانه )٣( طِّئُونَ للْمهدي، فَيو الْمشرِقِ

  األلباين]: ضعيف

٩ - ونُ وارقَالَ ه نِ طَرِيفب فطَرم نسٍ، عأَبِي قَي نو برما عثَندح :  نع ،

اللَّه عنه ، عن هلَالِ بنِ عمرٍو، قَالَ: سمعت عليا رضي  أَبِي الْحسنِ

" يخرج رجلٌ من وراِء النهرِ يقَالُ لَه: الْحارِثُ  :ص: قَالَ النبِي  يقُولُ

قَالُ لَهلٌ يجر هتمقَدلَى مع ،اثرح نب ورصنطِّئُ  : موي ، -  كِّنمي أَو - 

                                                             
 مدينة بيت املقدس حاليا تسمي بإيلياء.)(١
 هذا حكم اإلمام الترمذي على هذا احلديث بأنه حسن غريب.)(٢
منت هذا احلديث مخالف للسنة الصحيحة و السنن الكونية ؛ ألن املهدي عليه السالم لن حيتاج لتوطيد  )(٣

حكمه ، فهو سوف يكون يف خالفة على منهاج النبوة ، البيعة فيها تكون بالشوري و مشورة املسلمني عن 

ة، و يكون رافضاً للخالفة و هذه طريق أهل احلل و العقد الذين يبايعونه عند الركن و املقام يف مكة املكرم

 حيت يشرح اهللا صدره هلا بعد ذلك. - غري متصنع و إمنا كارهاً لعظم املسئولية  - البيعة يف بداية األمر 



٩ 

دمحآلِ مل  ولِ اللَّهسرل شيقُر تكَّنا ملَى كُلِّ  ص، كَمع بجو ،

 " هرصنٍ نمؤقَالَ:م أَو  "هتاب١(٤٢٩٠، (د) "إِج(  

١٠ -  تعمانَ، قَالَ: سعمنِ سب يدعس نئْبٍ، عأَبِي ذ نا ابنربأَخ ،زِيدا يثَندح

 ولَ اللَّهسةَ، أَنَّ رادا قَتأَب بِرخةَ، يريرا ها  قَالَ: صأَبلٍ مجرل عايبي "

، فَإِذَا استحلُّوه فَلَا  إِلَّا أَهلُه ، ولَن يستحلَّ الْبيت بين الركْنِ والْمقَامِ

، ثُم تأْتي الْحبشةُ فَيخربونه خرابا لَا يعمر  تسأَلْ عن هلَكَة الْعربِ

ا، ودأَب هدعب هزونَ كَنرِجختسي ينالَّذ م٧٩١٠(حم)  .")٢( ه  

بِ، حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ، حدثَنِي سعيد بن حدثَنا زيد بن الْحبا - ١١

 :ص: قَالَ رسولُ اللَّه سمعانَ، سمعت أَبا هريرةَ، يحدثُ أَبا قَتادةَ، قَالَ

" قَامِ، والْمكْنِ والر نيلٍ بجرل عايبي لُهإِلَّا أَه تيلَّ الْبحتسي فَإِذَا ،  لَن

، ثُم تجِيُء الْحبشةُ فَيخربونه  استحلُّوه فَلَا تسأَلْ عن هلَكَة الْعربِ

  ٨١١٤(حم) "  ، هم الَّذين يستخرِجونَ كَنزه خرابا لَا يعمر بعده أَبدا

سحاق بن سلَيمانَ، قَالَ: حدثَنا حدثَنا أَبو النضرِ، عنِ ابنِ أَبِي ذئْبٍ، وإِ - ١٢

: سمعت أَبا هريرةَ، يحدثُ  ، قَالَ ابن أَبِي ذئْبٍ، عن سعيد بنِ سمعانَ

بِيةَ، أَنَّ النادا قَتقَالَ: صأَب » لَنقَامِ، والْمكْنِ والر نيلٍ بجرل عايبي

لَّ الْبحتسيلُهإِلَّا أَه تي لُّوهحتبِ؟  ، فَإِذَا اسرالْع لَكَةه نأَلْ عسفَلَا ت ،

 ينالَّذ مها، ودأَب هدعب رمعا لَا يابرخ هونبرخةُ فَيشبي الْحأْتت ثُم

هزونَ كَنرِجختس٨٣٥١(حم) » ي  

                                                             
منت هذا احلديث أيضا يقوي ضعفه ألنه خمالف للسنة الصحيحة و السنن الكونية ؛ ألن املهدي عليه )(١

وف يكون يف خالفة على منهاج النبوة ، البيعة فيها تكون بالشوري السالم لن حيتاج لتوطيد حكمه ، فهو س

و مشورة املسلمني عن طريق أهل احلل و العقد الذين يبايعونه عند الركن و املقام يف مكة املكرمة،ويكون 

 رافضا هلذه البيعة و اخلالفة يف بداية األمر مث يشرح اهللا صدره هلا بعد ذلك.
 املقصود كرت الكعبة.)(٢



    ١٠ 

١٣ -  نب نيسا حثَندحدمحئْبٍ مأَبِي ذ نا ابنربنِ  ، أَخب يدعس نع ،

،  ص، يخبِر أَبا قَتادةَ، أَنَّ رسولَ اللَّه  سمعانَ، أَنه سمع أَبا هريرةَ

لَّا لَن يستحلَّ هذَا الْبيت إِ الْمقَامِ، و يبايع لرجلٍ بين الركْنِ و«قَالَ: 

لُهأَه لُّوهحتبِ ، فَإِذَا اسرالْع لَكَةه نلْ عسةُ  ، فَلَا تشبي الْحأْتت ثُم ،

» هم الَّذين يستخرِجونَ كَنزه ، و فَيخربونه خرابا لَا يعمر بعده أَبدا

  ٨٦١٩(حم) 

: حدثَنا إِسحاق بن  ، قَالَ حدثَنا أَبو خيثَمةَ:  ، قَالَ أَخبرنا أَبو يعلَى -١٤

ازِيانَ الرملَينِ  ، قَالَ سب يدعس نع ذْكُرئْبٍ يأَبِي ذ ناب تعمس :

، ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، أَنه سمع أَبا هريرةَ يحدثُ أَبا قَتادةَ سمعانَ

"يبايع لرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ، ولَن يستحلَّ هذَا الْبيت إِلَّا  قَالَ:

لُهأَه لُّوهحتبِ ، فَإِذَا اسرالْع لَكَةه نلْ عسفَلَا ت ،  رظْهت ثُم ،

ها، ودأَب هدعب رمعا لَا يابرخ هونبرخةُ، فَيشبونَ الْحرِجختسي ينالَّذ م

 "هز[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٢٧) ، (حب) ٦٧٨٨(رقم طبعة با وزير: كَن

  ).٧٧٢٠"الصحيحة" ( -

١٥ -  نابهِرٍ، وسم نب يلا عثَندةَ قَالَ: حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح

 ادنِ أَبِي زِيب زِيدي نلِ، عيقَالَالْفُض  ،ابِطس ننِ بمحالر دبا عأَنبأَن :

يومزخةَ الْمبِيعنِ أَبِي راشِ بيع نقَالَ ع ،  ولُ اللَّهسلَا  " : ص: قَالَ ر

، فَإِذَا  تزالُ هذه الْأُمةُ بِخيرٍ، ما عظَّموا هذه الْحرمةَ حق تعظيمها

  [قال األلباين]: ضعيف ٣١١٠، (جة) "  لك هلَكُواضيعوا ذَ

١٦- دمحم نب نيسا الْحثَندح رِيكا شثَندح ،  زِيدي نطَاٍء، عع نب زِيديو ،

ابِطنِ سنِ بمحالر دبع نع ،ادأَبِي زِي ننِي ابعنِ أَبِي  ياشِ بيع نع ،

لَا تزالُ هذه الْأُمةُ بِخيرٍ ما « يقُولُ: صسمعت النبِي  ربِيعةَ قَالَ:



١١ 

» ، فَإِذَا تركُوها وضيعوها هلَكُوا عظَّموا هذه الْحرمةَ حق تعظيمها

 بِينِ النطَاٍء: عنِ عب زِيدي يثدي حقَالَ فقال  ١٩٠٤٩(حم)  صو ،

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

١٧- رِيكا شثَندرٍ، حامع نب دوا أَسثَندح زِيدي نع ، ابِطنِ سنِ ابنِ  ، عع ،

بِ أَوطَّلةَ قَالَ: الْمبِيعنِ أَبِي راشِ بينِ الْعع  بِيالن تعمصس  فَذَكَر ،

 ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.١٩٠٥٠م) (حمثْلَه. 
،  ، أَخبرنا مطَر، والْمعلَّى حدثَنا عبد الصمد، حدثَنا حماد بن سلَمةَ - ١٨

يدعأَبِي س نيقِ، عدأَبِي الص نع  ولَ اللَّهسلَأُ  « : قَالَ ص، أَنَّ رمت

أَو  - ، ثُم يخرج رجلٌ من عترتي يملك سبعا  جورا والْأَرض ظُلْما 

، قال الشيخ شعيب ١١٢٢٣(حم) » فَيملَأُ الْأَرض قسطًا وعدلًا - تسعا 

األرنؤوط: صحيح دون قوله " ميلك سبعا أو تسعا " رجاله ثقات رجال 

  الصحيح

، عن أَبِي هارونَ  قَالَ: حدثَنا حماد بن سلَمةَ،  حدثَنا الْحسن بن موسى -١٩

يدبالْع اقرالْو طَرمو ، اجِييقِ الندأَبِي الص نع ،  يدعأَبِي س نع ،

 ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر رِيدا« : صالْخظُلْما وروج ضلَأُ الْأَرم١( ت( ،

فَيخرج رجلٌ من عترتي، يملك سبعا أَو تسعا، فَيملَأُ الْأَرض قسطًا 

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح دون ١١٦٦٥(حم) » وعدلًا

  قوله " ميلك سبعا أوتسعا "

: حدثَنا  بصرة، قَالَأَخبرنا محمد بن علي بنِ الْعباسِ الْمروزِي، بِالْ - ٢٠

 نانُ ببيا شثَندمِ، قَالَ: حالْقَاس نب ماشا هثَندفَةَ، قَالَ: حرع نب نسالْح

                                                             
أثناء فترة امللك اجلربي( اجلربية) ، و أثناء تسلط الروافض على جزيرة العرب ، و أثناء احنسار الفرات عن )(١

 جبل من ذهب حيث حيدث إختالف و مقتلة عظيمة.



    ١٢ 

عبد الرحمنِ، عن مطَرٍ الْوراقِ، عن أَبِي الصديقِ الناجِي، عن أَبِي 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يملك رجلٌ  " :صه سعيد، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّ

، يملَأُ الْأَرض عدلًا كَما ملئَت قَبلَه ظُلْما،  أَقْنى )١(من أَهلِ بيتي

نِنيس عبس كلم(رقم ". )٢( ي .اجِيسٍ النقَي نب كْرب هميقِ اسدو الصأَب

 -[قال األلباين]: حسن صحيح  ٦٨٢٦) ، (حب) ٦٧٨٧طبعة با وزير: 

  ).٥٣/ ٢"الروض" (

٢١ - فوا عثَندفَرٍ، حعج نب دمحا مثَندح اجِييقِ الندأَبِي الص نع ،  نع ،

رِيدالْخ يدعقَالَ أَبِي س ،  ولُ اللَّهسةُ « : ص: قَالَ راعالس قُوملَا ت

 - ثُم يخرج رجلٌ من عترتا « قَالَ:» حتى تمتلئَ الْأَرض ظُلْما وعدوانا

، كَما ملئَت ظُلْما  من يملَؤها قسطًا وعدلًا - أَو من أَهلِ بيتا 

  ١١٣١٣(حم) » وعدوانا

٢٢- ب دما أَحنربىأَخثَننِ الْمب يلع ةَ نثَميو خا أَبثَندقَالَ ، قَالَ: ح ،  :

يدعس نى بيحا يثَنديقِ حدو الصا أَبثَندقَالَ: ح ،فوا عثَندقَالَ: ح ،  ،

رِيدالْخ يدعأَبِي س نع  بِينِ النا " : ، قَالَ ص، عالس قُومةُ لَا تع

 - ، ثُم يخرج رجلٌ من أَهلِ بيتي  حتى تمتلئَ الْأَرض ظُلْما وعدوانا

(رقم "  فَيملَؤها قسطًا وعدلًا كَما ملئَت ظُلْما وعدوانا - أَو عترتي 

                                                             
املقصود املهدي عليه السالم فهو من ولد احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما و ابن فاطمة  )(١

. وفيه جزيل شكر وعرفان ص، واحلسن و احلسني هو سبطا رسول اهللا  صنها بنت رسول اهللا الزهراء رضي اهللا ع

من اهللا عز وجل جبي=ميل و فضل احلسن بن على الذي تنازل عن اخلالفة ملعاوية رضي اهللا عنه وكان أحق ا 

فكان من جزاء ذلك أن اهللا من معاوية و غريه حقنا للدماء املسلمة  و حمافظة على مجاعة اإلسالم و املسلمني ، 

عز وجل جعل املهدي من نسله هو دون غريه ليكافأه ، و املهدي كما تعرفون ال يقبل اخلالفة لكنه يحمل 

عليها محال من أهل احلل و العقد بني الركن و املقام يف مكة حيت يقبلها حقنا لدماء املسلمني وتوحيدا لراية 

ل الذي يغزو يف سبيل اهللا و ينتصر و يغنم و يفيض املال يف عهد و يكثر؛ اإلسالم، و هو اخلليفة املؤمن العاد

 حيثو املال حثوا وال يعده عدا . 
 سبع سنني هي مدة حكم املهدي عليه السالم.)(٢



١٣ 

"الروض  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٢٣) ، (حب) ٦٧٨٤طبعة با وزير: 

  ).٥٣/ ٢نضري" (ال

٢٣- دمو أَحا أَبثَندح دالا خثَندعٍ ، حافن نارٍ، قَالَ:  ، عسنِ يلِ بقعم نع ،

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر : »طْلُعى يتيلًا حي إِلَّا قَلدعب روثُ الْجلْبلَا ي  ،

 بٌء ذَهيرِ شوالْج نم ا طَلَعفَكُلَّمثْلُهلِ مدالْع ني  مف ولَدى يتح ،

هرغَي رِفعلَا ي نرِ مولِ الْجدبِالْع ي اللَّهأْتي ثُم ،  ناَء ما جفَكُلَّم ،

ثْلُهرِ موالْج نم بٌء، ذَهيلِ شدالْع  رِفعلَا ي نلِ مدي الْعف ولَدى يتح ،

هرقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٢٠٣٠٨(حم) » غَي ،  

 
  
١- يماهرإِب نب دما أَحثَندح قِّيفَرٍ الرعج نب اللَّه دبا عثَندا  ، حثَندح ،

انينِ بب ادزِي نع ،رمع نب نسيحِ الْحلو الْمأَب  يلع نلٍ، عفَينِ نب  ،

 ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَت عن سعيد بنِ الْمسيبِ، عن أُم سلَمةَ

قَالَ عبد اللَّه بن ، "  ، من ولَد فَاطمةَ )١("الْمهدي من عترتي يقُولُ:

يذْكُر منه  ، و علَى علي بنِ نفَيلٍيثْنِي  " ؛ وسمعت أَبا الْمليحِ جعفَرٍ:

  [قال األلباين]: صحيح ٤٢٨٤، (د)  " صلَاحا

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ: حدثَنا أَحمد بن عبد الْملك قَالَ:  -٢

قِّييحِ الرلو الْما أَبثَندنِ  حب ادزِي نع ،انيلٍ بفَينِ نب يلع نع ،  نع ،

يدها الْمنذَاكَرةَ فَتلَمس أُم دنا عبِ، قَالَ: كُنيسنِ الْمب يدعس  فَقَالَت ،

                                                             
، و زوجة علي بن أيب  ص، من ولد فاطمة بنت النيب  صمن آل البيت الصاحلني ينتهي نسبه إيل النيب )(١

  طالب .



    ١٤ 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ:صسةَ"  ، يمفَاط لَدو نم يده٤٠٨٦، (جة) "الْم 

  [قال األلباين]: صحيح

٣- ثَنِي أَبِي حدقَالَ: ح ،يالكُوف يشالقُر دمحنِ مب اطبأَس نب ديبا عثَند

: حدثَنا سفْيانُ الثَّورِي، عن عاصمِ ابنِ بهدلَةَ، عن زِر، عن عبد  قَالَ

 )١(يا حتى يملك العربلَا تذْهب الدن " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  اللَّه قَالَ

: وفي البابِ عن علي،  ") ٣( يواطئُ اسمه اسمي )٢(رجلٌ من أَهلِ بيتي

وأَبِي سعيد، وأُم سلَمةَ، وأَبِي هريرةَ وهذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) 

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٢٢٣٠

: حدثَنا سفْيانُ  عبد اجلَبارِ بن العلَاِء بنِ عبد اجلَبارِ العطَّار قَالَحدثَنا  -٤

 : قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن زِر، عن عبد اللَّه ، عن عاصمٍ بن عيينةَ

: وأَخبرنا  قَالَ عاصم، يلي رجلٌ من أَهلِ بيتي يواطئُ اسمه اسمي"  "

لَو لَم يبق من الدنيا إِلَّا يوم لَطَولَ  " : ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ أَبو صالحٍ

يلى يتح موالي كذَل يح ، (ت)  .")٤(اللَّهحص نسيثٌ حدذَا ح٢٢٣١ه 

  [قال األلباين]: حسن صحيح

، أَنَّ عمر بن عبيد، حدثَهم، ح وحدثَنا محمد بن الْعلَاِء،  مسددحدثَنا  - ٥

 نى، عيحا يثَندح ،ددسا مثَنداشٍ، ح وحيع ننِي ابعكْرٍ يو با أَبثَندح

يماهرإِب نب دما أَحثَندانَ، ح وحفْيا سثَندى،  ، حوسم نب اللَّه ديبع

 نب اللَّه ديبثَنِي عدح ،يماهرإِب نب دما أَحثَندةُ، ح وحدائا زنربأَخ

، عن زِر، عن عبد  موسى، عن فطْرٍ، الْمعنى واحد، كُلُّهم عن عاصمٍ

                                                             
 خليفة املسلمني العادل املنتصر.يصبح )(١
 ؛ فهو من ولد احلسن بن علي رضي اهللا عنه " ولد فاطمة الزهراء". صمن آل البيت ينتهي نسبه بالنيب )(٢
 امسه حممد على اسم النيب صلي اهللا عليه وسلم.)(٣
 فيه دليل على أن هذا األمر البد أن حيدث ؛ رفعت األقالم وجفت الصحف.)(٤



١٥ 

اللَّه  بِينِ النقَالَ ص، ع : "  "موا إِلَّا يينالد نم قبي لَم ةُ  - لَودائقَالَ ز

هيثدي حف : "موالْي كذَل لَ اللَّهفَقُوا، "لَطَوات ثُم-  يهثَ فعبى يتح"

، واسم أَبِيه اسم يواطئُ اسمه اسمي - أَو "من أَهلِ بيتي" - رجلًا مني" 

"يملَأُ الْأَرض قسطًا، وعدلًا كَما ملئَت ظُلْما  زاد في حديث فطْرٍ:، أَبِي"

"لَا تذْهب، أَو لَا تنقَضي، الدنيا :  : في حديث سفْيانَ قَالَ و، "وجورا

قَالَ أَبو مه اسمي". ، يواطئُ اس حتى يملك الْعرب رجلٌ من أَهلِ بيتي

:داوانَ" دفْيى سنعكْرٍ بِمأَبِي بو رم[قال األلباين]:  ٤٢٨٢، (د) "لَفْظُ ع

  )١(حسن صحيح

٦ - اللَّه دبع نع ،زِر نع ،ماصا عثَندةَ، حنييع نانُ بفْيا سثَندنِ  حع ،

بِيصالن: "  قُوميلَا تتيلِ بأَه نلٌ مجر يلى يتةُ حاعئُ الساطوي ،

"حدثَنا بِه في بيته، في غُرفَته،  قَالَ عبد اللَّه قاَلَ أَبِي:، اسمه اسمي"

. أُراه سأَلَه بعض ولَد جعفَرِ بنِ يحيى، أَو يحيى بنِ خالد بنِ يحيى"

  ٣٥٧١(حم) 

٧ - ديبع نب رما عثَندح ودجنِ أَبِي النمِ باصع نشٍ ، عيبنِ حب زِر نع ،  ،

اللَّه دبع نقَالَ ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : " امي الْأَيقَضنلَا ت لَا  ، و

، اسمه يواطئُ  من أَهلِ بيتييذْهب الدهر حتى يملك الْعرب رجلٌ 

  ٣٥٧٢(حم)  .اسمي"

                                                             
"حممد " ، واسم  صدي أنه من آل البيت من ولد فاطمة رضي اهللا عنها ، و امسه على اسم النيب صفات امله)(١

"عبد اهللا " ، و املهدي خليفة عادل منتصر حيكم بني املسلمني بالقسط والعدل ،  صأبيه على اسم والد النيب 

و يفيض املال يف عهده حيت يعطي عطاء ما ال خيشي الفقر، يغزو الروم يف امللحمة و ينتصر عليهم إنتصارا 

رتل الدجال يف مبينا ، و يغزو القسطنطينية حيت يفتحها ، و يؤم املسلمني و من بينهم عيسي بن مرمي ، و ي

آخر عهده ، يبايعه أهل احلل و العقد خمتارين غري جمربين و ال مكرهني بني الركن و املقام عند الكعبة ، فريفض 

و يفر هاربا ، و هذا دليل واضح على أنه ال يريد السلطة و ال يطلبها ، مث يصر أهل احلل والعقد على بيعته ، 

 مة اإلسالمية .فيوافق حقنا للدماء و توحيدا لصفوف األ



    ١٦ 

٨ - يدعس نى بيحا يثَندانَ حفْيس نع ، ماصثَنِي عدح ،  نع ،زِر نع ،

 بِينِ النع ،اللَّه دبا :  قَالَ صعينالد بذْهلَا  : أَو قَالَ"  –" لَا ت"

يني الدقَضني - ا تتيلِ بأَه نلٌ مجر برالْع كلمى يتئُ  حاطوي ،

  ٣٥٧٣(حم)  .اسمه اسمي"

،  ، عن عبد اللَّه ، عن زِر ، حدثَنِي عاصم ، عن سفْيانَ حدثَنا يحيى -٩

 بِينِ النا  " : قَالَ صعينالد بذْهلَا  - لَا ت ا أَويني الدقَضنى  - تتح

  ٤٠٩٨(حم)  ." يملك الْعرب رجلٌ من أَهلِ بيتي، يواطئُ اسمه اسمي

١٠ - ِسيافالطَّن ديبع نب رما عثَندح ودجنِ أَبِي النمِ باصع نع ،  زِر نع ،

لَا تنقَضي  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن عبد اللَّه بنِ حبيشٍ

امي الْأَيتيلِ بأَه نلٌ مجر برالْع كلمى يتح رهالد بذْهلَا يو ،  ،

  ٤٢٧٩(حم)  .يواطئُ اسمه اسمي"

دثَنا عمرو بن ، قَالَ: ح ، بِالْأُبلَّة أَخبرنا الْحسين بن أَحمد بنِ بِسطَامٍ -١١

، عن  ، عن عاصمٍ : حدثَنا ابن مهدي، عن سفْيانَ علي بنِ بحرٍ، قَالَ

اللَّه دبع نع ،زِر  ولُ اللَّهسى  : " ص، قَالَ: قَالَ رتةُ حاعالس قُوملَا ت

اسم أَبِيه  ، و ، يواطئُ اسمه اسمي يملك الناس رجلٌ من أَهلِ بيتي

) ، ٦٧٨٥[رقم طبعة با وزير] = ( ." ، فَيملَؤها قسطًا وعدلًا اسم أَبِي

  ).٥٩٢٣مضى ( -[قال األلباين]: حسن صحيح  ٦٨٢٤(حب) 

١٢ - انِييالر نونِ أَبِي عب دمأَح نب دمحا منربقَالَ أَخ ، دح : نب يلا عثَن

، قَالَ: حدثَنا عثْمانُ بن شبرمةَ، عن  الْمنذرِ، قَالَ: حدثَنا ابن فُضيلٍ

ودجنِ أَبِي النمِ باصع  بِيقَالَ: قَالَ الن ،اللَّه دبع نع ،زِر نص، ع  :" 

ئُ اساطوي يتأُم نلٌ مجر جرخييماس ه١( م (ي ، ولُقخ لُقُهخ  ،

                                                             
 أي يسمي علي امسي "حممد بن عبد اهللا ".)(١
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(رقم طبعة با وزير:  .فَيملَؤها قسطًا وعدلًا كَما ملئَت ظُلْما وجورا"

 - [قال األلباين]: منكر بزيادة: "وخلقه خلقي"  ٦٨٢٥) ، (حب) ٦٧٨٦

 ).٦٤٨٥"الضعيفة" (
  

  
، عن  ، عن قَتادةَ ، حدثَنا عمرانُ الْقَطَّانُ بنِ بزِيعٍ حدثَنا سهلُ بن تمامِ -١

  : ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي أَبِي نضرةَ

 ولُ اللَّهسي " : صقَالَ رنم يده١(الْم( ةهبلَى الْجأَج ،)ى  )٢أَقْن ،

ف٣( الْأَن( ضلَأُ الْأَرملًا، يدعطًا وسا قظُلْما وروج ئَتلا مكَم ،)٤(  ،

"نِنيس عبس كلم[قال األلباين]: حسن ٤٢٨٥(د)  .ي 
،  ، عن مطَرِ بنِ طَهمانَ حدثَنا أَبو النضرِ، حدثَنا أَبو معاوِيةَ شيبانُ -٢

اجِييقِ الندأَبِي الص نع  نع ،رِيدالْخ يدعولُ  أَبِي سسقَالَ: قَالَ ر ،

 ي « : صاللَّهتيلِ بأَه نلٌ مجر كلمى يتةُ حاعالس قُوملَى  لَا تأَج ،

» ، يكُونُ سبع سنِني ، كَما ملئَت قَبلَه ظُلْما ، يملَأُ الْأَرض عدلًا أَقْنى

شيخ شعيب األرنؤوط: صحيح دون قوله " يكون ، قال ال ١١١٣٠(حم) 

  .سبع سنني "

حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ قَالَ: حدثَنا أَبو داود الْحفَرِي قَالَ: حدثَنا  -٣

نياسي يلع نع ،أَبِيه نع ،ةيفننِ الْحاب دمحنِ مب يماهرإِب نع ،  ،
                                                             

 ، و ذلك ألنه من ولد فاطمة الزهراء زوجة على بن أيب طالب صيصل نسبه إيل نسب النيب )(١
 أي أن الشعر الذي يف مقدمة رأسه قد إحنت؛أي منحسر الشعر عن جانيب جبهته أو نصف رأسه .)(٢
 ع اشتداد يف وسط أنفه ؛ مجيل األنف .أي أن أرنبة آنفه طويلة م)(٣
أثناء فترة امللك اجلربي ، و بعد موت خليفة املسلمني و اختالف أبنائه الثالثة على كرت الفرات ، و )(٤

مسلم من كل  مئة و ينجو واحد فقط ، فيقول الناس ؛ لعلي أنا الذي  ٩٩اقتتاهلم فيما بينهم ، حيت ميوت 

 أجنو من املئة  
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، يصلحه اللَّه  الْمهدي منا أَهلَ الْبيت ":  ص: قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ

لَةي لَي[قال األلباين]: حسن ٤٠٨٥(جة) . ")١( ف  

٤ -  دمحنِ مب يماهرإِب نع ،يلجالْع نياسا يثَندنٍ، حكَيد نلُ با فَضثَندح

 : الْحنفية، عن أَبِيه، عن علي، قَالَابنِ 
  ولُ اللَّهسصقَالَ ر: تيلَ الْبا أَهنم يدهالْم" لَةي لَيف اللَّه هحلصي ، 

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٦٤٥(حم) " 

 
  
قَالَ: حدثَنا محمد بن جعفَرٍ قَالَ: حدثَنا شعبةُ، حدثَنا محمد بن بشارٍ  - ١

يما العديز تعمثُ قَالَ: سدحي اجِييقِ الندا الصأَب تعمقَالَ: س ،  ،

عن أَبِي سعيد اخلُدرِي قَالَ: خشينا أَنْ يكُونَ بعد نبِينا حدثٌ فَسأَلْنا 

 اللَّه بِيفَقَالَ صن  :يشعي جرخي يدي املَهتي أُم٢("إِنَّ ف(  ا أَوسمخ

، "سنِني"  : قَالَ؟  وما ذَاك:  : قُلْنا قَالَ ـ زيد الشاك ـ" )٣( سبعا أَو تسعا

                                                             
اهللا له أسباب اخلالفة و امللك بعد أن كانت غري موجودة من اجتماع الناس و أهل احلل و العقد  أي يهيئ)(١

 عليه  ، مث يشرح صدره لتويل اخلالفة بعد أن كان رافضا هلا.
 بعد بيعته خليفة للمسلمني ( مدة حكمه ))(٢
املالحم و أشراط الساعة" حتت ذكر الشيخ مصطفي العدوي يف "كتابه املسند الصحيح من أحاديث الفنت و )(٣

  عنوان "أخبار املهدي" و "مدة حكم املهدي" ما يلي؛

  ؛  ٣٥٢- ٣٥١أخبار املهدي ؛ ص

  )؛٥٥٨- ٤/٥٥٧قال احلاكم رمحه اهللا يف املستدرك (

أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن مشيل ثنا سليمان بن عبيد 

قال : ( خيرج يف آخر أميت املهدي  صثنا أبو الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

احا ، و تكثر املاشية و تعظم األمة ، يعيش سبعا يسقيه اهللا الغيث ، و خترج األرض نباا  و يعطي املال صح

  أو مثانيا يعين حججا ) قال العالمة احملدث الشيخ مصطفي العدوي ؛ صحيح 

  قال احلاكم ؛ هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه ، و قال الذهيب صحيح 

  )٤٠٨٣) و قال هذا حديث حسن و ابن ماجه (٢٢٣٢وأخرجه الترمذي (
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  ؛  ٣٥٣؛ ص  مدة بقاء املهدي

  ) :٣/١٧قال اإلمام أمحد رمحه اهللا (

حدثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية شيبان عن مطر بن طهمان عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال 

؛ ( ال تقوم الساعة حيت ميلك رجل من أهل بييت أجلي أقين ميأل األرض عدال كما ملئت  ص: قال رسول اهللا 

سبع سنني ) قال الشيخ مصطفي العدوي ؛ حسن ، انتهي كالم الشيخ مصطفي العدوي قبله ظلما يكون 

  حفظه اهللا 

  وذكر العالمة محود التوجيري يف كتابه "إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت و املالحم و أشراط الساعة " ما يلي : 

  ؛  ٥/ص٢ج

؛ ( ال تقوم الساعة حيت متتلئ األرض  ص و عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا

ظلما و عدوانا ، قال ؛ مث خيرج رجل من عتريت أو من أهل بييت ميلؤها قسطا و عدال كما ملئت ظلما و 

عدوانا ) رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح على شرط الشيخني و أبو يعلي و ابن خزمية و ابن حبان يف 

ال صحيح على شرط الشيخني ، و مل خيرجاه ، و وافقه الذهيب يف صحيحيهما و احلاكم يف مستدركه ، و ق

  تلخيصه 

  

و رواه اإلمام أمحد أيضا من وجه آخر بإسناد صحيح على شرط مسلم ، و لفظه ( ال تقوم الساعة حيت ميلك 

  رجل من أهل بييت أجلي أقين ميأل األرض عدال كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنني )

  

جه آخر بإسناد صحيح على شرط مسلم ، و لفظه ( متأل األرض جورا و ظلما ، فيخرج رجل و رواه أيضا من و

من عتريت ، ميلك سبعا أو تسعا فيمأل األرض قسطا و عدال ) و قد رواه احلاكم يف مستدركه من هذا الوجه 

  خمتصرا ، و قال صحيح على شرط مسلم ، و مل خيرجاه و أقره الذهيب يف تلخيصه 

  

   : ٧- ٦/ص٢ج

  

و رواه اإلمام أمحد أيضا من وجه آخر بإسناد حسن و لفظه ؛ ( يكون من أميت املهدي ، فإن طال عمره أو قصر، 

عاش سبع سنني أو مثان سنني أو تسع سنني ، ميأل األرض قسطا و عدال ، و خترج األرض نباا ، و متطر السماء 

  قطرها )

  

؛ مسعت أبا الصديق حيدث عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا و يف رواية له أخري من طريق زيد العمي ، قال 

فقال ؛ ( خيرج املهدي يف أميت مخسا أو  صعنه قال ؛ خشينا أن يكون بعد نبينا حدث ، فسألنا رسول اهللا 

قال قلت أي شئ ، قال سنني ، مث قال ؛ يرسل السماء عليهم مدرارا و ال تدخر  –زيد الشاك –سبعا أو تسعا 

األرض من نباا شيئا و يكون املال كدوسا ، قال جيئ الرجل إليه ، فيقول ؛ يا مهدي ، أعطين ، فيحثي له 

  يف ثوبه ما استطاع أن حيمل )
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ن ، قال ؛ و قد روي من غري وجه عن أيب و قد رواه الترمذي من هذا الوجه خمتصرا ، و قال هذا حديث حس

  صسعيد رضي اهللا عنه  عن النيب 

  

و رواه ابن ماجه و احلاكم يف مستدركه من طريق زيد العمي أيضا ، و لفظمهما ، قال ( يكون يف أميت املهدي إن 

نهم شيئا و قصر فسبع و إال فتسع تنعم أميت فيه نعمة مل ينعموا مثلها قط ، تؤيت األرض أكلها ال تدخر ع

  املال يومئذ كدوي يقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطين فيقول خذ )

  

؛  ( أبشركم باملهدي يبعث يف  صو رواه اإلمام أمحد أيضا من وجه آخر بإسناد حسن ، و لفظه قال رسول اهللا 

أمميت على اختالف من الناس و زالزل فيمأل األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما ، يرضي عنه ساكن 

السماء و ساكن األرض يقسم املال صحاحا ، فقال له رجل ؛ ما صحاحا ، قال ؛ بالسوية بني الناس ، قال ؛ و 

عهم عدهلم حيت إنه يأمر مناديا ، فينادي ، فيقول ؛ من له يف مال حاجة غين و يس صميأل اهللا قلوب أمة حممد 

فما يقوم من الناس إال رجل ، فيقول إئت السدان يعين اخلازن ، فقل له أن املهدي يأمرك أن تعطيين ماال ، 

ما فيقول له ؛ احث حيت إذا جعله يف حجره و أبرزه ندم ، فيقول كنت أجشع أمة حممد نفسا أو عجز عين 

وسعهم ، قال ؛ فريده فال يقبل منه ، فيقال له إنا ال نأخذ شيئا أعطيناه ، فيكون كذلك سبع سنني أو مثان 

سنني أو تسع سنني ، مث ال خري يف العيش بعده أو قال مث ال خري يف احلياة بعده ) و زاد يف رواية بعد قوله ( و ميأل 

حد ) قال اهليثمي رواه أمحد بأسانيد و أبو يعلي باختصار غين فال حيتاج أحد إيل أ صاهللا قلوب أمة حممد 

  كثري و رجاهلما ثقات 

  

و رواه احلاكم يف مستدركه من حديث النضر بن مشيل حدثنا سليمان بن عبيد حدثنا أبو الصديق الناجي عن 

هللا الغيث ، و ، قال ؛ ( خيرج يف آخر أميت املهدي يسقيه ا صأيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

خترج األرض نباا ، و يعطي املال صحاحا ، و تكثر املاشية ، و تعظم األمة ، يعيش سبعا أو مثانيا يعين 

  حججا ) قال احلاكم صحيح اإلسناد ، و مل خيرجاه ، و وافقه الذهيب يف تلخيصه 

  

دري رضي اهللا عنه ، قال ؛ قال و رواه أيضا من حديث معاوية بن قرة عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخل

؛( يرتل بأميت يف آخر الزمان بالء شديد من سلطام ، مل يسمع بالء أشد منه ، حيت تضييق  ص؛ نيب اهللا 

عنهم األرض الرحبة ، و حيت متأل األرض جورا و ظلما ، ال جيد املؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم ، فيبعث 

 األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا ، يرضي عنه ساكن السماء اهللا عز وجل رجال من عتريت ، فيمأل

و ساكن األرض ، ال تدخر األرض من بذرها شيئا إال أخرجته و ال السماء من قطرها شيئا إال صبه اهللا عليهم 

أهل مدرارا ، يعيش فيهم سبع سنني أو مثانيا أو تسعا ، تتمين األحياء و األموات مما صنع اهللا عز وجل ب

  األرض من خريه ) ، قال احلاكم صحيح اإلسناد و مل خيرجاه ، و تعقبه الذهيب ، فقال سنده مظلم 
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 " : قَالَ، يا مهدي أَعطنِي أَعطنِي" ؛ " فَيجِيُء إِلَيه رجلٌ فَيقُولُ : قَالَ

لَهمحأَنْ ي طَاعتا اسم بِهي ثَوف ي لَهثحفَي " قَدو نسيثٌ حدذَا حه :

وأَبو الصديقِ الناجِي  صسعيد عنِ النبِي  روِي من غَيرِ وجه عن أَبِي

[قال األلباين]:  ٢٢٣٢اسمه بكْر بن عمرٍو، ويقَالُ: بكْر بن قَيسٍ ، (ت) 

  .حسن

: حدثَنا محمد بن مروانَ الْعقَيلي  حدثَنا نصر بن علي الْجهضمي قَالَ -٢

، عن أَبِي صديقٍ  ، عن زيد الْعمي : حدثَنا عمارةُ بن أَبِي حفْصةَ قَالَ

اجِيالن رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ،  بِيي  : ، قَالَ ص، أَنَّ النكُونُ في "

عبفَس رإِنْ قُص يدهي الْمتأُم عسإِلَّا فَتةً،  ، ومي نِعتأُم يهف معنفَت  ،

، والْمالُ  ، تؤتى أُكُلَها ولَا تدخر منهم شيئًا لَم ينعموا مثْلَها قَطُّ

وسكُد ذئمولُ يجالر قُومقُولُ ، فَينِي ، فَيطأَع يدها مقُولُ  : يفَي ،

 .]: حسن[قال األلباين ٤٠٨٣(جة)  ."خذْ
٣-   بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نقَالَ  صع : " يدهي الْمتي أُمكُونُ فإِنْ  ي ،

عسإِلَّا فَتو انإِلَّا فَثَمو عبفَس روا  قُصمعني ةً لَمما نِعيهي فتأُم معنت ،

، ولَا تدخر الْأَرض شيئًا من  مدرارا، يرسلُ السماَء علَيهِم  مثْلَها

اتبالن وسالُ كُدالْمنِي،  ، وطأَع ،يدها مقُولُ: يلُ يجالر قُومي ،

وقال  )،١٢٤١١(: جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي : خذْ " فَيقُولُ

طسي الْأَوف انِيرالطَّب اهواهليثمي : ر.قَاتث الُهرِجو ، 
  

  

                                                                                                                                                         
؛ و فيما تقدم من الروايات الصحيحة شاهد له ؛ انتهي كالم الشيخ  - أي الشيخ محود التوجيري –قلت 

 محود التوجيري 
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: حدثَنا  : حدثَنا محمد بن جعفَرٍ قَالَ حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ -١

يما العديز تعمةُ، قَالَ: سبعيقِ  ، قَالَ شدا الصأَب تعمس : اجِيالن

: خشينا أَنْ يكُونَ بعد نبِينا  ، عن أَبِي سعيد اخلُدرِي قَالَ يحدثُ

دحاللَّه بِيا نأَلْنفَقَالَ صثٌ فَس : "  يشعي جرخي يدي املَهتي أُمإِنَّ ف

 : قَالَما ذَاك؟  و : : قُلْنا قَالَ ـ زيد الشاك ـ "  خمسا أَو سبعا أَو تسعا

 "نِنيقُولُ : قَالَ، "سلٌ فَيجر هجِيُء إِلَيا  " فَينِي": يطنِي أَعطأَع يدهم ،

هذَا حديثٌ حسن :  " فَيحثي لَه في ثَوبِه ما استطَاع أَنْ يحملَه " : قَالَ

 بِينِ النع يدعأَبِي س نع هجرِ وغَي نم وِير قَديقِ  صودو الصأَبو

[قال  ٢٢٣٢(ت)  الناجِي اسمه بكْر بن عمرٍو، ويقَالُ: بكْر بن قَيسٍ،

  األلباين]: حسن

٢ - يمضهالْج يلع نب رصا نثَندقَالَ ح  يلقَيانَ الْعورم نب دمحا مثَندح :

، عن أَبِي صديقٍ  ، عن زيد الْعمي : حدثَنا عمارةُ بن أَبِي حفْصةَ قَالَ

اجِيالن رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ،  بِيي  : ، قَالَ ص، أَنَّ النكُونُ في "

عبفَس رإِنْ قُص يدهي الْمتأُم عسإِلَّا فَتةً ، ومي نِعتأُم يهف معنفَت ،  ،

، والْمالُ  لَا تدخر منهم شيئًا ، تؤتى أُكُلَها و لَم ينعموا مثْلَها قَطُّ

وسكُد ذئمولُ يجالر قُومقُولُ ، فَينِي ، فَيطأَع يدها مقُولُ  : يفَي ،

  [قال األلباين]: حسن ٤٠٨٣(جة)  ." خذْ

: سمعت زيدا أَبا الْحوارِي،  حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ، قَالَ - ٣

:  ، قَالَ الْخدرِي ، يحدثُ عن أَبِي سعيد قَالَ: سمعت أَبا الصديقِ

 « : فَقَالَ ص، فَسأَلْنا رسولَ اللَّه  خشينا أَنْ يكُونَ بعد نبِينا حدثٌ

قَالَ:  –زيد الشاك  -» يخرج الْمهدي في أُمتي خمسا أَو سبعا أَو تسعا
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يرسلُ السماَء علَيهِم  « : م قَالَ، ثُ»سنِني« قَالَ:أَي شيٍء؟  : قُلْنا

ا، وارردئًا ميا شهاتبن نم ضالْأَر رخدلَا ت ا ، ووسالُ كُدكُونُ الْمي « ،

"  : ، قَالَ" : يا مهدي أَعطنِي أَعطنِي " يجِيُء الرجلُ إِلَيه فَيقُولُ : قَالَ

 ي لَهثحلَ "فَيمحأَنْ ي طَاعتا اسم بِهي ثَوقال الشيخ ١١١٦٣(حم)  .ف ،

 شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.
، حدثَنا  ، عنِ الْمعلَّى بنِ زِياد ، حدثَنا جعفَر حدثَنا عبد الرزاقِ -٤

،  عن أَبِي سعيد الْخدرِي،  ، عن أَبِي الصديقِ الناجِي الْعلَاُء بن بشريٍ

أُبشركُم بِالْمهدي يبعثُ في أُمتي علَى  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ

اسِ والن نم لَافتلَازِلَ اخلًا زدعطًا وسق ضلَأُ الْأَرمفَي ،  ئَتلا مكَم ،

ا وروا جى  ظُلْمضرضِ، يالْأَر ناكساِء ومالس ناكس هنالَ  عالْم قِْسمي ،

، » بِالسوِية بين الناسِ« : قَالَ؟  ما صحاحا : فَقَالَ لَه رجلٌ، »  صحاحا

، حتى  يسعهم عدلُه ، و غنى صلَّه قُلُوب أُمة محمديملَأُ ال " و : قَالَ

يأْمر مناديا فَينادي فَيقُولُ: من لَه في مالٍ حاجةٌ؟ فَما يقُوم من الناسِ 

:  فَقُلْ لَه - يعنِي الْخازِنَ  - : ائْت السدانَ  ، فيقول إِلَّا رجلٌ فَيقُولُ أنا

: احث حتى إِذَا جعلَه  لَه ، فَيقُولُ إِنَّ الْمهدي يأْمرك أَنْ تعطينِي مالًا

و رِهجي حف مدن هزرأَب  زجعا، أَوفْسن دمحم ةأُم عشأَج تقُولُ: كُنفَي ،

: إِنا لَا نأْخذُ  ، فَيقَالُ لَه : فَيرده فَلَا يقْبلُ منه عني ما وسعهم؟ قَالَ

، أَو تسع  أَو ثَمان سنِني - ، فَيكُونُ كَذَلك سبع سنِني  يناهشيئًا أَعطَ

 نِنيس -  هدعشِ بيي الْعف ريلَا خ قَالَ - ثُم أَو : لَا خ ثُم اةيي الْحف ري

 هدعقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ١١٣٢٦(حم)  ."ب ، 
، حدثَنا الْمعلَّى بن زِياد  ، حدثَنِي حماد بن زيد زيد بن الْحبابِحدثَنا  -٥

يلوعالْم نِىزريٍ الْمشنِ بلَاِء بنِ الْعع ، اجِييقِ الندأَبِي الص نع ،  ،
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" أُبشركُم  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ

اسِ والن نم لَافتلَى اخي عتي أُمثُ فعبي ،ىدهلَازِلَ بِالْملَأُ  زمفَي ،

يرضى عنه ساكن  ، و ، كَما ملئَت جورا وظُلْما الْأَرض قسطًا وعدلًا

، فَلَا  ه قُلُوب أُمة محمد غنىيملَأُ اللَّ ، و ساكن الْأَرضِ ، و السماِء

دإِلَى أَح دأَح اجتحي ادني مادنةٌ؟  : ، فَياجالِ حي الْمف لَه نقَالَم : 

 - يعنِي الْخازِنَ  - ائْت السادنَ  : فَيقَالُ لَهأَنا.  ، فَيقُولُ: فَيقُوم رجلٌ

فَقُلْ لَه نِي : قَالَ لَكطأَع يدهنَ  : قَالَ.  الْمادي السأْتفَي ،قُولُ لَهفَي  :

قَالُ لَهي : فَيثتحي فَيثتاح  هزرقَالَ، فَإِذَا أَح :  دمحم ةأُم عشأَج تكُن

أَو ثَمان  ، فَيمكُثُ سبع سنِني : قَالَ؟  ، أَو عجز عني ما وسعهم نفْسا

نِنيس نِنيس عست أَو ، اةيي الْحف ريلَا خ ثُم ، " هدعشِ بيي الْعف أَو ،. 

 ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ١١٤٨٤(حم) 
الْمعلَّى ، حدثَنا  ، حدثَنِي جعفَر بن سلَيمانَ حدثَنا زيد بن الْحبابِ -٦

نِيزريٍ الْمشنِ بلَاِء بنِ الْعع ،ادزِي نب ا  ، واعجالذِّكْرِ ش دنكَّاًء عكَانَ ب

اجِييقِ الندأَبِي الص ناللِّقَاِء ع دنع ثْلَهم رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ،  ،

يهف ادزو : مدنفَي " ي بِهأْتنَ  ، فَيادالس ،قُولُ لَهئًا  : فَييلُ شقْبلَا ن

" اهنطَيقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ١١٤٨٥(حم)  .أَع ،

 ضعيف.
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، حدثَنا  : حدثَنا مسدد بن مسرهد ، قَالَ أَخبرنا الْفَضلُ بن الْحبابِ - ١

محمد بن إِبراهيم أَبو شهابٍ، عن عاصمِ ابنِ بهدلَةَ، عن أَبِي صالحٍ، 

 ولُ اللَّهسةَ، قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نا إِلَّا  :صعينالد نم قبي لَم لَو"

(رقم طبعة با وزير:  ." صلنبِي لَيلَةٌ، لَملَك فيها رجلٌ من أَهلِ بيت ا

"الروض  -[قال األلباين]: صحيح مبا بعده  ٥٩٥٣) ، (حب) ٥٩٢٢

  ).٥٢/ ٢النضري" (

٢- ابِ وبالْح نلُ با الْفَضثَندح بِهقي عف ،  دمحا مثَندح ،ددسا مثَندح ،

، عنِ ابنِ  ، عن زِر عاصم ابن بهدلَةَ، حدثَنا  بن إِبراهيم أَبو شهابٍ

ودعسم  ولُ اللَّهسلَةٌ " : ص، قَالَ: قَالَ را إِلَّا لَيينالد نم قبي لَم لَو  ،

(رقم طبعة  ." لَملَك فيها رجلٌ من أَهلِ بيتي [يواطئ] * اسمه اسمي

املصدر  - [قال األلباين]: حسن صحيح  ٥٩٥٤) ، (حب) ٥٩٢٣با وزير: 

). * [يواطئ] قال الناشر: سقطت من ٦٧٨٧ -  ٦٧٨٥نفسه، وسيأيت (

وهي ثابتة يف "األصل"، ولكن تصحفت فيه إىل:  -"طبعة املؤسسة" 

). تنبيه!! الزيادة بني املقوفني ١٩٤/ ١٠(يوطئ)! وانظر إحتاف املهرة (

) = ٦٧٨٥طبعة املرسسة" ملحوظة رقم (من "طبعة باوزير" ومل ترد يف "

) من "طبعة ٦٨٢٦) = (٦٧٨٧) من "طبعة املؤسسة". رقم (٦٨٢٤(

  املؤسسة".

حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ، حدثَنا الْفَضلُ بن دكَينٍ، حدثَنا فطْر، عنِ  -٣

اللَّه عنه، عنِ عن عليٍ، رضي الْقَاسمِ بنِ أَبِي بزةَ، عن أَبِي الطُّفَيلِ، 

بِيلِ  قَالَ: صالنأَه نلًا مجر ثَ اللَّهعلَب ،مورِ إِلَّا يهالد نم قبي لَم لَو"
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[قال األلباين]:  ٤٢٨٣(د)  . بيتي، يملَؤها عدلًا كَما ملئَت جورا"

  صحيح

٤-  ،اججا حثَندح نةَ، عزنِ أَبِي بمِ بنِ الْقَاسع ،طْرا فثَندمٍ قَاال: حيعو نأَبو

 ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ : سمعت عليا ، قَالَ حجاج أَبِي الطُّفَيلِ

رجلًا منا، لَو لَم يبق من الدنيا إِال يوم، لَبعثَ اللَّه عز وجلَّ  " :

 قَالَ:، "رجلًا مني"  : قَالَ أَبو نعيمٍ، يملَؤها عدلًا كَما ملئَت جورا" 

، عنِ  ، عن علي ، عن أَبِي الطُّفَيلِ وسمعته مرةً يذْكُره عن حبِيبٍ

قال الشيخ شعيب  ، ٧٧٣(حم) النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم. 

األرنؤوط: فطر بن خليفة له حديث واحد عند البخاري مقرونا بغريه 

  وروى له أصحاب السنن ... . مث ذكر كلمات األئمة فيه

٥- ةريغنِ الْمونَ باره نع ثْتدح :داوو دأَبِي  قَالَ أَب نو برما عثَندقَالَ: ح ،

: قَالَ علي رضي  ، قَالَ ، عن أَبِي إِسحاق خالد ، عن شعيبِ بنِ قَيسٍ

هنع نِ اللَّهسالْح نِهإِلَى اب ظَرنا  " : ، فَقَالَ ، وكَم ديذَا سنِي هإِنَّ اب

 بِيالن اهمصس و ، كُمبِيمِ نى بِاسمسلٌ يجر لْبِهص نم جرخيس  ،

يملَأُ  - ثُم ذَكَر قصةً  - ، ولَا يشبِهه في الْخلْقِ  يشبِهه في الْخلُقِ

 [قال األلباين]: ضعيف ٤٢٩٠(د)  ." الْأَرض عدلًا
٦ -  يعافالش رِيسإِد نب دمحا مثَندلَى قَالَ: حالْأَع دبع نب سونا يثَندح

، عنِ  نِي محمد بن خالد الْجندي، عن أَبانَ بنِ صالحٍقَالَ: حدثَ

كالنِ مسِ بأَن ننِ، عسالْح  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر ، : "  رالْأَم اددزلَا ي

، ولَا تقُوم الساعةُ  لَا الناس إِلَّا شحا ، و ، ولَا الدنيا إِلَّا إِدبارا إِلَّا شدةً

 ٤٠٣٩(جة)  .لَا الْمهدي إِلَّا عيسى ابن مريم" ، و إِلَّا علَى شرارِ الناسِ

  [قال األلباين]: ضعيف جدا إال مجلة الساعة فصحيحة
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٧-  دبع نب دعا سثَندابِ قَالَ: حهالْو دبع نةُ بيدا هثَندنِ حب يدمالْح

 اقحإِس نارٍ، عمنِ عةَ بكْرِمع نع ،ياممالْي ادنِ زِيب يلع نفَرٍ، ععج

كالنِ مسِ بأَن نةَ، عنِ أَبِي طَلْحب اللَّه دبنِ عولَ  بسر تعمقَالَ: س ،

 قُولُ: صاللَّهطَّ "، يالْم دبع لَدو نحبِنا،  لأَن ،ةنلِ الْجةُ أَهادس ،

(جة)  ."  ، وجعفَر، والْحسن، والْحسين، والْمهدي ، وعلي وحمزةُ

 [قال األلباين]: موضوع ٤٠٨٧
 

  
 ، عن نافعٍ عنِ ابنِ شهابٍ،  ، عن يونس حدثَنا ابن بكَيرٍ، حدثَنا اللَّيثُ - ١

ارِيصةَ اَألنادلَى أَبِي قَتوةَ ، مريرا هأَنَّ أَب ،  ولُ اللَّهسص، قَالَ: قَالَ ر: 

»كُمنم كُمامإِمو ،يكُمف ميرم نلَ ابزإِذَا ن متأَن فلٌ، ،  »كَيقَيع هعابت

  ٣٤٤٩ واَألوزاعي ، (خ)

، أَخبرنا ابن وهبٍ، أَخبرنِي يونس، عنِ ابنِ  حدثَين حرملَةُ بن يحيى - ٢

عافنِي نربابٍ، قَالَ: أَخهش ارِيصةَ الْأَنادلَى أَبِي قَتوةَ ، مريرا هأَنَّ أَب ،  ،

ذَا نزلَ ابن مريم فيكُم وإِمامكُم كَيف أَنتم إِ " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  قَالَ

  )١٥٥( -  ٢٤٤(م)  .منكُم؟ " 

، حدثَنا ابن أَخي  ، حدثَنا يعقُوب بن إِبراهيم وحدثَين محمد بن حاتمٍ - ٣

،  ادةَ الْأَنصارِي، مولَى أَبِي قَت ، قَالَ: أَخبرنِي نافع ، عن عمه ابنِ شهابٍ

كَيف أَنتم إِذَا نزلَ ابن  " : ص، يقُولُ: قَالَ رسولُ اِهللا  أَنه سمع أَبا هريرةَ

  )١٥٥( -  ٢٤٥(م)  .مريم فيكُم وأَمكُم؟ " 

حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ، ،  ، حدثَنِي الْوليد بن مسلمٍ حدثَنا زهير بن حربٍو -٤

، أَنَّ رسولَ  ، عن أَبِي هريرةَ ، مولَى أَبِي قَتادةَ ، عن نافعٍ عنِ ابنِ شهابٍ
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،  ؟ " كَيف أَنتم إِذَا نزلَ فيكُم ابن مريم فَأَمكُم منكُم " : قَالَ صاِهللا

، حدثَنا عنِ الزهرِي، عن نافعٍ، عن  إِنَّ الْأَوزاعي : فَقُلْت لابنِ أَبِي ذئْبٍ

تدرِي ما أَمكُم  " : قَالَ ابن أَبِي ذئْبٍ، "  "وإِمامكُم منكُم ؛أَبِي هريرةَ

كُمننِي، ؟ " مبِرخت :الَى،  " ، قَالَ: قُلْتعتو كاربت كُمبابِ رتبِك كُمفَأَم

 كُمبِين ةنس١٥٥( -  ٢٤٦(م)   ."صو(  

، مولَى أَبِي  ، عن نافعٍ ، عنِ الزهرِي ، أَخبرنا معمر حدثَنا عبد الرزاقِ -٥

" كَيف بِكُم إِذَا نزلَ  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ قَتادةَ

 كُمفَأَم ميرم ناب قَالَ - بِكُم أَو :  كُمامإِم - " كُمن٧٦٨٠(حم)  .م  

،  ، عن نافعٍ ، عنِ الزهرِي حدثَنا عثْمانُ بن عمر، أَخبرنا ابن أَبِي ذئْبٍ - ٦

كَيف بِكُم إِذَا  « قَالَ: ص، أَنَّ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ ي قَتادةَمولَى أَبِ

و ميرم نى ابيسع يكُملَ فزن كُمنم كُمام٨٤٣١(حم) »  ؟ إِم  

بن : حدثَنا عبد الرحمنِ  ، قَالَ أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ -٧

يماهرمٍ ، قَالَ إِبلسم نب يدلا الْوثَندقَالَ : ح ، ياعزا الْأَوثَندنِ  : حع ،

 ، أَنَّ أَبا هريرةَ ، أَخبره ، أَنَّ نافع بن أَبِي نافعٍ مولَى أَبِي قَتادةَ ابنِ شهابٍ

 ولُ اللَّهسص، قَالَ: قَالَ ر : " يكُمف ميرم نلَ ابزإِذَا ن متأَن فكَي و ، 

كُمنم كُمامل [قا ٦٨٠٢) ، (حب) ٦٧٦٤(رقم طبعة با وزير:  ." )١(إِم

 ): ق.٢٩(ص " ؛"قصة املسيح -األلباين]: صحيح 
  

  
                                                             

، و هو املهدي عليه السالم ، و املقصود أنه يف الوقت الذي يرتل فيه عيسي عليه  صأي من أمة حممد )(١

 صالسالم من السماء يكون املهدي عليه السالم خليفة املسلمني و إمامهم الذي يؤمهم بكتاب اهللا وسنة رسوهل

  ؛ فهو يؤمهم يف الصالة و يف اجلهاد و يف العلم و يف كل شئ .

 خلف املهدي عليه السالم تكرمياً و تشريفاً .فعيسي عليه السالم يصلي 



٢٩ 

  
: حدثَنا  ، قَالَ محمد بن يزِيد بنِ رِفَاعةَ: حدثَنا  أَخبرنا أَبو يعلَى، قَالَ -١

، عن  ، عن قَتادةَ : حدثَنا هشام بن أَبِي عبد اللَّه وهب بن جرِيرٍ، قَالَ

: قَالَ رسولُ  ، قَالَت ، عن أُم سلَمةَ مجاهد، عن  صالحٍ أَبِي الْخليلِ

 صاللَّه  :" يفَةلخ توم دنع لَافتكُونُ اخ١( ي( نلٌ مجر جرخفَي ،

، )٣( ، فَيأْتيه ناس من أَهلِ مكَّةَ)٢( قُريشٍ من أَهلِ الْمدينة إِلَى مكَّةَ

و هونرِجخفَي كَارِه و٤( ه(كْنِ والر نيب هونايعبقَامِ ، فَيالْم )٥( ،

 ، فَإِذَا كَانوا بِالْبيداِء خِسف بِهِم )٦(فَيبعثُونَ إِلَيه جيشا من أَهلِ الشامِ
، فَإِذَا بلَغَ الناس ذَلك أَتاه أَبدالُ أَهلِ الشامِ وعصابةُ أَهلِ الْعراقِ )٧(

                                                             
بعد موت خليفة املسلمني يقتتل ثالثة من أبنائه على كرت الفرات ، و حتدث مقتلة عظيمة بني املسلمني )(١

من أتباع كل ابن من هؤالء األبناء الثالثة و بعضهم البعض للحصول على هذا الكرت ، مث من حيصل عليه 

فيموت األبناء الثالثة و معهم خلق كثري من املسلمني ، حيث يعيش واحد فقط من يصبح خليفة املسلمني ، 

شخص ، ختيل هذا الوضع املأسوي و هذا اإلختالف الذي سيحدث للمسلمني يف  ٩٩شخص ، و ميوت  ١٠٠كل 

 ذلك الوقت .
م الذي خيرج من املدينة و يف رواية ( فيخرج رجل من املدينة هاربا إيل مكة ) ؛ و هذا هو املهدي عليه السال)(٢

املنورة بعد أن عاد من فتح فارس متجها إيل الكعبة الشريفة فارا بدينه و هاربا من هذه الفتنة و هذا الشر و 

اإلختالف الذي حدث بني املسلمني ، ذهب إيل مكة ليتعلق بأستار الكعبة و يدعو اهللا أن يعصمه من هذه 

 الفتنة و هذا الشر و اإلختالف .
 م أهل احلل و العقد من العلماء و أشراف املسلمني .و ه)(٣
أي يعرضون عليه إمامة املسلمني و أمر اخلالفة لكنه يكون رافض لذلك رفضا شديدا غري متصنع و ليس )(٤

 حيلة منه أو مكر أو دهاء.
 يبايعونه بيعة شرعية بني الركن و املقام يف مكة املكرمة .)(٥
من حكام املسلمني الطامعني يف اخلالفة و الراغبني فيها و ليسوا أهال هلا جيشا من أي يبعث احلقاد و احلساد )(٦

املسلمني ليقاتل املهدي و من معه حسدا منهم و حقدا عليه ، لكنها خالفة على منهاج النبوة و ليست ملكا 

و قناعة ألهل احلل و  جربيا ، فالبيعة و اختيار إمام املسلمني تكون عن أهلية للخليفة املختار ، و رضي نفسٍ

 العقد ، فهم مختارين راضني غري مجربين و ال مكرهني و ال خائفني .
و هذه آية من آيات اهللا ، أن يتعهد اهللا عز وجل حبماية اخلالفة اإلسالمية من اجلربية و اإلختالف ؛ و عندما )(٧

 هو اخلليفة هو املهدي عليه السالم. حيدث اخلسف باجليش ، تكون هذه عالمة صادقة من السماء علي أن هذا



    ٣٠ 

هونايعب١( فَي(و ، قُر نلٌ مجأُ رشنشٍيكَلْبٍ ي نم الُهوثُ  ، أَخعبفَي ،

، فَيقِْسم بين الناسِ  يظْهرونَ علَيهِم ، و ، فَيهزِمونهم إِلَيهِم جيشا

مأَهفَي  هِمبِين ةنبِس يهِملُ فمعيإِلَى  ص، و انِهبِجِر لَامي الْإِسلْقيو ،

) ، (حب) ١/م٦٧٢١(رقم طبعة با وزير:   .يمكُثُ سبع سنِني"الْأَرضِ، 

؛ قال  )٦٤٨٤) و (١٩٦٥"الضعيفة" ( - [قال األلباين]: ضعيف ٦٧٥٧

الشيخ حسني سليم أسد ؛ إسناده حسن من طريق جماهد ( مسند أبو 

دمشق  –، طبعة دار املأمون للتراث  ٣٦٩/ ص  ١٢يعلي املوصلي ج 

.( 
٢- حا مثَندىحثَنالْم نب دامٍ مشه ناذُ بعا مثَندثَنِي أَبِي ، حدح ،  نع ،

، زوجِ  ، عن أُم سلَمةَ صاحبٍ لَه، عن  ، عن صالحٍ أَبِي الْخليلِ قَتادةَ

 بِيصالن  بِينِ النقَالَ ص، ع : "  توم دنع لَافتكُونُ اخييفَةلخ  ،

، فَيأْتيه ناس من أَهلِ  فَيخرج رجلٌ من أَهلِ الْمدينة هارِبا إِلَى مكَّةَ

و هونرِجخكَّةَ فَيم كَارِه وه كْنِ والر نيب هونايِعبقَامِ ، فَيالْم ثُ  ، وعبي

،  خسف بِهِم بِالْبيداِء بين مكَّةَ والْمدينة، فَي إِلَيه بعثٌ من أَهلِ الشامِ

،  ، وعصائب أَهلِ الْعراقِ فَإِذَا رأَى الناس ذَلك أَتاه أَبدالُ الشامِ

 ، ثُم ينشأُ رجلٌ من قُريشٍ أَخوالُه كَلْب فَيبايِعونه بين الركْنِ والْمقَامِ

، والْخيبةُ  ، وذَلك بعثُ كَلْبٍ ، فَيظْهرونَ علَيهِم ، فَيبعثُ إِلَيهِم بعثًا

يعملُ في الناسِ بِسنة  ، و ، فَيقِْسم الْمالَ لمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ

 هِمبِيصن ي  ، وف انِهبِجِر لَامي الْإِسلْقضِيالْأَر نِنيس عبثُ سلْبفَي ،  ،

: قَالَ بعضهم عن  قَالَ أَبو داود، "  ثُم يتوفَّى ويصلِّي علَيه الْمسلمونَ

                                                             
 )أي تأتيه قادة اجليوش اإلسالمية جبيوشهم من كل مكان ملبايعته.(١



٣١ 

[قال  ٤٢٨٦(د)  ."سبع سنِني"  : قَالَ بعضهم ، و "تسع سنِني" : هشامٍ

  )١(األلباين]: ضعيف

، عن  ، عن همامٍ ، حدثَنا عبد الصمد هارونُ بن عبد اللَّهحدثَنا  - ٣

قَالَ غَير  " و قَالَ أَبو داود:، "تسع سنِني"  : قَالَ ، بِهذَا الْحديث و قَتادةَ

اذعامٍ مشه نع ،   ."نِنيس عس[قال األلباين]: ضعيف ٤٢٨٧(د) : "ت  

،  ، حدثَنا أَبو الْعوامِ ، حدثَنا عمرو بن عاصمٍ حدثَنا ابن الْمثَنى -٤

، عن أُم  ، عن عبد اللَّه بنِ الْحارِث ، عن أَبِي الْخليلِ حدثَنا قَتادةُ

 ٤٢٨٨(د)  . أَتم بِهذَا الْحديث وحديثُ معاذ ص، عنِ النبِي  سلَمةَ

  [قال األلباين]: ضعيف

٥- يمرحو ،دمالص دبا عثَندى حنعقَالَا ، الْم ، امشا هثَندح :  نع ،

، أَنَّ رسولَ  ، عن أُم سلَمةَ لَه صاحبٍ، عن  ، عن أَبِي الْخليلِ قَتادةَ

 كُونُ  « : قَالَ صاللَّهييفَةلخ توم دنع لَافتاخ  نلٌ مجر جرخفَي ،

، فَيخرِجونه وهو  ، فَيأْتيه ناس من أَهلِ مكَّةَ الْمدينة هارِبا إِلَى مكَّةَ

كَارِه الش نم شيج هِمثُ إِلَيعبقَامِ، فَيالْمكْنِ والر نيب هونايِعبامِ، ، فَي

، أَتته أَبدالُ الشامِ  ، فَإِذَا رأَى الناس ذَلك فَيخسف بِهِم بِالْبيداِء

، ثُم ينشأُ رجلٌ من قُريشٍ أَخوالُه كَلْب،  ، فَيبايِعونه وعصائب الْعراقِ

، وذَلك بعثُ كَلْبٍ،  علَيهِم ، فَيظْهرونَ فَيبعثُ إِلَيه الْمكِّي بعثًا

يعملُ في  ، و ، فَيقِْسم الْمالَ والْخيبةُ لمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ

 هِمبِيةَ نناسِ سضِصالنإِلَى الْأَر انِهبِجِر لَامي الْإِسلْقيكُثُ ، ومي ،

نِنيس عسقَالَ ، »ت:يمرح »عبس قال الشيخ شعيب  ٢٦٦٨٩(حم) » أَو ،

  األرناؤوط: إسناده ضعيف.

                                                             
 حكم الشيخ حسني سامل أسد أن إسناد هذ احلديث حسن صحيح من طريق جماهد فقط .)(١



    ٣٢ 

، عن أَبِي الْأَسود، عن أَبِي  حدثَنا يحيى بن إِسحاق، حدثَنا ابن لَهِيعةَ - ٦

 ولَ اللَّهسر تعمةَ، قَالَ: سريرأَبِي ه نسِ، علْبقُولُ: صالْحي 

، قال الشيخ شعيب ٨٦٦٩(حم) » الْمحروم من حرِم غَنِيمةَ كَلْبٍ«

 األرناؤوط: إسناده ضعيف.
 

  
١- يدعس نةُ ببيثَنا قُتدةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو بأَبو ،  يماهرإِب نب اقحإِسو ،

- :اقحةَ، قَالَ إِسبيقُتاللَّفْظُ لو انرا وقَالَ الْآخنربا  أَخثَندح :-  ،رِيرج

، عن عبيد اِهللا ابنِ الْقبطية، قَالَ: دخلَ  عن عبد الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ

الْحارِثُ بن أَبِي ربِيعةَ وعبد اِهللا بن صفْوانَ وأَنا معهما، علَى أُم سلَمةَ 

امِ  أُمي أَيف ككَانَ ذَلو ،بِه فسخي يشِ الَّذينِ الْجا عأَلَاهفَس ،نِنيمؤالْم

، )٤(بِالْبيت )٣(عائذٌ )٢(يعوذُ ": ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، فَقَالَت)١(ابنِ الزبيرِ

" )٣( بِهِم)٢(من الْأَرضِ خِسف  )١(، فَإِذَا كَانوا بِبيداَء)٥(فَيبعثُ إِلَيه بعثٌ

                                                             
أنه الرجل العائذ  )أيام بيعة عبد اهللا بن الزبري خليفة للمسلمني يف ذلك الوقت ، و كان الصحابة يعتقدون(١

، و لكن هذا احلديث خاص باملهدي عليه السالم فقط على الرغم من أن عبد اهللا بن من الفتنة و القتل بالبيت

 الزبري ليس أقل فضال و ال عدالة من املهدي عليه السالم .
 )يلجأ(٢
 املقصود املهدي عليه السالم)(٣
  البيت احلرام مبكة و املقصود الكعبة املشرفة )(٤

"يعوذ عائذ بالبيت " ؛ أي أنه بعد حدوث الفتنة و القتل و املوت الكثري عند كرت الفرات بعد  صومعين قوله 

موت خليفة ، يفر املهدي عليه السالم هاربا بدينه و من معه إيل الكعبة املشرفة ، و هذا دأب الصاحلني وقت 

 وقوع الفنت و الشر حيت يقضي اهللا أمرا كان مفعوال.
من األشرار و احلقاد و احلساد من قادة املسلمني احلريصني على الدنيا و املنصب و السلطة و اجلاه ؛ هؤالء أي )(٥

األشرار يرسلون جيشا من املسلمني لقتال املهدي و من معه بعد أن بايعه أهل احلل و العقد من العلماء و 

، و منازعة األمر أهله ، فاملهدي بالشك أحق أشراف اتمع املسلم ، و هذا من الصراع املذموم على السلطة 
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 ،٤( فَقُلْت(: اكَانَ كَارِه نبِم فولَ اِهللا فَكَيسا ري )قَالَ؟ )٥ : "  بِه فسخي

مهعم و ، هتلَى نِيع ةاميالْق موثُ يعبي هن٦( لَك( " ،فَرٍ وعو جقَالَ أَب : 

 .ةينداُء الْمديب ي٢٨٨٢( - ٤(م) ه(  

٢- سوني نب دمأَح ثَناهدح ريها زثَندعٍ ، حفَير نزِيزِ بالْع دبا عثَندح ،  ،

ادنذَا الْإِسبِه و ، هيثدي حفَرٍ فعا جأَب يتقَالَ فَلَق : ا  ، فَقُلْتما إِنهإِن :

ضِ : قَالَتالْأَر ناَء مديفَرٍ: بِبعو جكَلَّا ، فَقَالَ أَب اُء  ، وديا لَبهاِهللا إِن

  )٢٨٨٢( - ٥(م) الْمدينة. 

حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ، حدثَنا جرِير، عن عبد الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ،  -٣

، بِقصة  صالْقبطية، عن أُم سلَمةَ، عنِ النبِي  عن عبيد اللَّه ابنِ

                                                                                                                                                         
منهم باخلالفة ، كما أنه مل يسعي إليها أو يطلبها كما يفعلون هم ، لكنه وافق عليها حقنا للدماء ، و توحيدا 

 لكلمة و راية اإلسالم.
اء من البيداء هي الصحراء ، و بيداء من األرض املقصود ا أرض واسعة و خالية ، و يقال هذه البيد)(١

 األرض تقع باملدينة .
اخلسف هو الذهاب يف األرض بأن تنشق األرض وتبتلع شخصا أو بيتاً أو بلدة ، كما خسف اُهللا تعاىل بقارون  )(٢

.(د.حممد صاحل املنجد/ اإلسالم  ٨١وبداره األرض ، قال اهللا عز وجل : ( فَخسفْنا بِه وبِدارِه اَألرض ) القصص/

  سؤال و جواب )
و املقصود أن اهللا عز وجل يأمر األرض لتنشق و تبتلع هذا اجليش من املسلمني املارقني و املنشقني دفاعا عن )(٣

اخلالفة اإلسالمية الراشدة اليت على منهاج النبوة و انتصارا للشوري و للبيعة اإلسالمية الصحيحة و 

 مساندة من اهللا عز وجل للمهدي عليه السالم.
 ، و فيه دليل على شفقتها و رمحتها الشديدة باملسلمني الذين عذرهم اخلوف من أمرائهم .أي أم سلمة  )(٤
أي من ذهب مع هذا اجليش ليحارب املهدي رغما عنه و هو كاره ، لكنه ال يستطيع أن يصنع شيئا لضعفه )(٥

الذهاب مع هذا اجليش لكن و قلة حيلته و غلبة القادة و األمراء الفاسدين عليه ، و كان األويل م عدم 

 ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال .
املقصود أن اهللا خيسف األرض باجلميع لكن يوم القيامة يبعث كل مسلم يف هذا اجليش على حسب نيته ،  )(٦

فمن رمحة اهللا عز وجل و من كمال عدله باملسلمني الذين شاركوا يف جيش لبخسف ؛ أنه عز وجل لن يساوي 

رك يف هذا اإلنقالب و هذه الثورة " جيش اخلسف " علي اخلليفة املهدي عليه السالم و رفقائه بني كل من شا

 الصادقني و الصاحلني  حيت يف النيات. 



    ٣٤ 

فسشِ الْخيج قُلْت ، :  ولَ اللَّهسا را صيكَانَ كَارِه نبِم ف؟  ، فَكَي

، (د) "  لَكن يبعثُ يوم الْقيامة علَى نِيته ، و يخسف بِهِم " : قَالَ

  األلباين]: صحيح[قال  ٤٢٨٩

هارونُ بن عبد اللَّه  ، و نصر بن علي ، و حدثَنا محمد بن الصباحِ -٤

،  ، عن محمد بنِ سوقَةَ : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ ، قَالُوا الْحمالُ

 أُم نع بِرخرٍ، ييبج نب عافن عمةَسلَمس قَالَت ، :  بِيالن صذَكَر 

بِهِم فسخي يالَّذ شيةَ،  الْجلَمس أُم فَقَالَت :  يهِملَّ فلَع ولَ اللَّهسا ري

[قال  ٤٠٦٥(جة)   ." إِنهم يبعثُونَ علَى نِياتهِم " : قَالَالْمكْره؟ 

  األلباين]: صحيح

،  ، عن عبيد اللَّه ابنِ الْقبطية جرِير، عن عبد الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍحدثَنا  -٥

: دخلَ الْحارِثُ بن أَبِي ربِيعةَ وعبد اللَّه بن صفْوانَ وأَنا معهما  قَالَ

، وكَانَ ذَلك في  ف بِه، يخس علَى أُم سلَمةَ، فَسأَلَاها عنِ الْجيشِ الَّذي

 «:  يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  أَيامِ ابنِ الزبيرِ، فَقَالَت أُم سلَمةَ

 ، فَإِذَا كَانوا بِبيداَء من الْأَرضِ يعوذُ عائذٌ بِالْحجرِ، فَيبعثُ اللَّه جيشا

بِهِم ِسفخ ،  « ،فَقُلْت : ولَ اللَّهسا را؟  يكَارِه رِجأُخ نبِم فقَالَ، فَكَي 

: » مهعم بِه فسخي و ، ةاميالْق موي هتلَى نِيثُ ععبي هنلَك  « تفَذَكَر

  ٢٦٤٨٧(حم) هي بيداُء الْمدينة.  ذَلك لأَبِي جعفَرٍ فَقَالَ:

٦- يعكا وثَندةَ ، حبعش نع يلاهالْب سونأَبِي ي نقَالَ ، ع ،  تعمس :

كِّيا الْماجِرهةَ ملَمس أُم نع ، قَالَت ،  ولُ اللَّهسو « : ص: قَالَ رزغي

بِهِم ِسفضِ، خالْأَر ناَء مديوا بِبى إِذَا كَانتح تيالب شيج « :قَالَت

؟  :قُلْتمهنم هكْرالْم تأَيأَر ،ولَ اللَّهسا رقَالَ:ي »هتلَى نِيثُ ععبي«. 

  ٢٦٧٠٢(حم) 



٣٥ 

٧- يعكا وثَندةَ حبعش نع ، يلاهالْب سونأَبِي ي نقَالَ ، ع ،  تعمس :

كِّيا الْماجِرهةَ ملَمس أُم نع ، قَالَت ،  ولُ اللَّهسو  « : ص: قَالَ رزغي

:  قَالَت»  ، خِسف بِهِم جيش البيت حتى إِذَا كَانوا بِبيداَء من الْأَرضِ

؟  : قُلْتمهنم هكْرالْم تأَيأَر ،ولَ اللَّهسا رقَالَ:ي »هتلَى نِيثُ ععبي«. 

  ٢٦٧٠٢(حم) 

: حدثَنا أَبو الْوليد الطَّيالِسي، قَالَ: حدثَنا  ، قَالَ خليفَةَ أَخبرنا أَبو -٨

، عنِ ابنِ الْقبطية، قَالَ:  زهير بن معاوِيةَ، عن عبد الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ

ر نارِثُ بالْحانَ، وفْوص نب اللَّه دبعا، وأَن طَلَقْتا انلْنخى دتةَ، حبِيع

، أَلَا تحدثينا عنِ الْخسف الَّذي  علَى أُم سلَمةَ، فَقَالُوا: يا أُم سلَمةَ

يعوذُ عائذٌ  " : ص، قَالَ رسولُ اللَّه  : بلَى ؟ قَالَت يخسف بِالْقَومِ

تيثٌ بِالْبعب هثُ إِلَيعبفَي ، تح ، ِسفضِ خالْأَر ناَء مديوا بِبى إِذَا كَان

بِهِم " قَالَت ، : اللَّه بِيا ني ا؟  قُلْتكَانَ كَارِه نقَالَ:، م " مهعم فسخي 

و ، فِْسهي نا كَانَ فلَى مع ةاميالْق موثُ يعبي هنلَك  ،" دبقَالَ ع

، قَالَ أَبو ، قَالَت بِبيداَء من الْأَرضِ فَقُلْت لأَبِي جعفَرٍ: إِنها الْعزِيزِ:

، (حب) )٦٧٢١(رقم طبعة با وزير: . واللَّه إِنها لَبيداُء الْمدينة  جعفَرٍ:

). تنبيه هام!! وضع ٩٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٥٦

[حدثَنا زهير بن معاوِيةَ ...] إىل اية احلديث الناشر معقوفه من قوله 

ساقط من "األصل"، واستدركناه من  - كله  -وقال [ما بني املعقوفني 

  "طبعة املؤسسة"].

٩- دمالص دبا عثَندا أَبِي حثَندقَالَ: ح ، ديز نب يلا عثَندح ،  نع ،

استيقَظَ من  ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أُم سلَمةَ ، عن أُمه الْحسنِ

 :قَالَت .جِعرتسي وهو هامن؟مكأْنا شم ،ولَ اللَّهسا ري :قَالَ: قُلْت 



    ٣٦ 

»بِهِم فسخي يتأُم نفَةٌ ملٍ طَائجثُونَ إِلَى رعبي كَّةَ . ثُمي مأْتفَي ،  ،

بِهِم فسخيو ،مهنم اللَّه هعنمفَي داحو مهعرصم ، و ،  مهرادصم

، كَيف يكُونُ مصرعهم واحدا،  قُلْت يا رسولَ اللَّه:  قَالَت» شتى

(حم)  .»اإِنَّ منهم من يكْره، فَيجِيُء مكْره« قَالَ:ومصادرهم شتى؟ 

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٢٦٦٩٠

 ، عن أُمه ، عن الْحسنِ ، عن علي بنِ زيد ، حدثَنا حماد حدثَنا عفَّانُ -١٠

(حم) ، فَذَكَر معناه.  صبينما رسولُ اللَّه  : ، قَالَت ، عن أُم سلَمةَ

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ، قال ٢٦٦٩١

١١- داقو النرمثَنا عدح  رمأَبِي ع نابرٍو قَالَا -، ومعاللَّفْظُ لا  وثَندح :

، سمع جده عبد اِهللا بن  ، عن أُميةَ بنِ صفْوانَ سفْيانُ بن عيينةَ

 ":  ، يقُولُ ص، أَنها سمعت النبِي  نِي حفْصةُ: أَخبرت ، يقُولُ صفْوانَ

هونزغي شيج تيذَا الْبه نمؤضِ لَيالْأَر ناَء مديوا بِبى إِذَا كَانتح ،  ،

مهرآخ ملُهي أَوادنيو هِمطسبِأَو فسخي بِهِم فسخي قَى إِلَّا ، فَلَا  ، ثُمبي

مهنع بِرخي يالَّذ رِيدلٌ"  الشجفَقَالَ ر  بكْذت لَم كأَن كلَيع دهأَش :

. ، ص، وأَشهد علَى حفْصةَ أَنها لَم تكْذب علَى النبِي  علَى حفْصةَ

  )٢٨٨٣( - ٦(م) 

١٢- نِ ممِ باتح نب دمحثَين مدو حونمحٍ يالص نب يدلا الْوثَندا  ، حثَندح ،

، عن عبد الْملك  عبيد اِهللا بن عمرٍو، حدثَنا زيد بن أَبِي أُنيسةَ

رِيامالْع كاهنِ مب فوسي نانَ ، عفْوص ناِهللا ب دبنِي عربأَخ ،  أُم نع ،

مؤالْمولَ اِهللا  نِنيسقَالَ ص، أَنَّ ر ، : "  تيذَا الْبوذُ بِهعينِي  - سعي

، يبعثُ إِلَيهِم  ، ولَا عدد ولَا عدةٌ قَوم لَيست لَهم منعةٌ - الْكَعبةَ 

بِهِم ِسفضِ خالْأَر ناَء مديوا بِبى إِذَا كَانتح ،شيج "  :فوسقَالَ ي ،



٣٧ 

أَما  : ، فَقَالَ عبد اِهللا بن صفْوانَ وأَهلُ الشأْمِ يومئذ يِسريونَ إِلَى مكَّةَ

، قَالَ زيد: وحدثَنِي عبد الْملك الْعامرِي، عن  واِهللا ما هو بِهذَا الْجيشِ

الْحارِث بنِ أَبِي ربِيعةَ، عن أُم الْمؤمنِني،  عبد الرحمنِ بنِ سابِط، عنِ

بِمثْلِ حديث يوسف بنِ ماهك، غَير أَنه لَم يذْكُر فيه الْجيش الَّذي 

  )٢٨٨٣( - ٧ذَكَره عبد اِهللا بن صفْوان. (م) 

، عن أُميةَ بنِ  ثَنا سفْيانُ: حد ، قَالَ أَخبرنا الْحسين بن عيسى -١٣

: حدثَتنِي حفْصةُ،  ، يقُولُ ، سمع جده صفْوانَ بنِ عبد اللَّه بنِ صفْوانَ

، حتى إِذَا كَانوا  لَيؤمن هذَا الْبيت جيش يغزونه " : صأَنه قَالَ 

،  ، فَينادي أَولُهم وآخرهم خِسف بِأَوسطهِم،  بِبيداَء من الْأَرضِ

 "مهنع بِرخي يالَّذ رِيدو إِلَّا الشجنلَا يا، ويعمج بِهِم فسخفَقَالَ ، فَي

أَشهد علَى جدك  ، و : أَشهد علَيك أَنك ما كَذَبت علَى جدك لَه رجلٌ

ةَأَنفْصلَى حع ا كَذَبم لَى  هع بكْذت ا لَمهةَ أَنفْصلَى حع دهأَشو ،

 بِي[قال األلباين]: صحيح ٢٨٨٠(س)  . صالن  

، عن أُميةَ بنِ  حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ: حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ -١٤

،  ، سمع جده عبد اللَّه بن صفْوانَ لَّه بنِ صفْوانَصفْوانَ بنِ عبد ال

 " : ، يقُولُ ص، أَنها سمعت رسولَ اللَّه  : أَخبرتنِي حفْصةُ يقُولُ

هونزغي شيج تيذَا الْبه نمؤضِ،  لَيالْأَر ناَء مديوا بِبى إِذَا كَانتح ،

مهرآخ ملُهى أَوادنتيو ،هِمطسبِأَو ِسفقَى  خبفَلَا ي ،بِهِم فسخفَي ،

مهنع بِرخي يالَّذ رِيدإِلَّا الش مهنا ، "  مناجِ ظَنجالْح شياَء جا جفَلَم

مه مهلٌ: أَنجفَقَالَ ر ، لَم كأَن كلَيع دهةَ أَشفْصلَى حع بكْذت أَنَّ  ، و

 بِيلَى النع بكْذت ةَ لَمفْص[قال األلباين]:  ٤٠٦٣(جة)  ."  صح

  صحيح



    ٣٨ 

، عن أُميةَ بنِ صفْوانَ يعنِي ابن عبد اللَّه بنِ  حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ -١٥

 ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَت ، عن حفْصةَ ، عن جده صفْوانَ

،  لَيؤمن هذَا الْبيت جيش يغزونه، حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداِء« يقُولُ:

و ملُهي أَوادنفَي ،هِمطسبِأَو ِسفخ مهري  آخالَّذ رِيدو إِلَّا الشجنفَلَا ي ،

مهنع بِرخلٌ »يجفَقَالَ ر : اللَّهلَا  كَذَا وةَ، وفْصلَى حع تا كَذَبم ،

ح تكَذَبولِ اللَّهسلَى رةُ ع٢٦٤٤٤(حم)  .صفْص  

١٦- ازِيالر يماهرإِب نب اقحا إِسثَندشِ، قَالَ:  حرةَ الْأَبلَمس نتخ وهو ،

حدثَنِي محمد بن إِسحاق، عن عاصمِ بنِ عمر بنِ ، قَالَ:  حدثَنا سلَمةُ

، عن  ، عن عبد اللَّه بنِ صفْوانَ ، عن عبد الرحمنِ بنِ موسى قَتادةَ

قَالَت ،رمع ةنةَ ابفْصح  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سي : »  شيي جأْتي

بق نرِقِمشكَّةَ لِ الْملِ مأَه نلًا مجونَ ررِيدوا  ، يى إِذَا كَانتح ،

، فَرجع من كَانَ أَمامهم لينظُر ما فَعلَ الْقَوم،  ، خِسف بِهِم بِالْبيداِء

مهابا أَصثْلُ مم مهيبصفَي «  .فَقُلْت : ولَ اللَّهسا ركَانَ  ي نبِم ففَكَي ،

يصيبهم كُلَّهم ذَلك، ثُم يبعثُ اللَّه كُلَّ امرِئٍ « : قَالَمنهم مستكْرها؟ 

هتلَى نِيقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ٢٦٤٥٨(حم) » ع ،

  ضعيف.

١٧- ييصصالْم داود نب دمحنِي مربقَالَ أَخ ، دنِ : حب دمحم نى بيحا يثَن

، عن  : حدثَنا عبد السلَامِ ، قَالَ : حدثَنا أَبو أُسامةَ ، قَالَ سابِقٍ

الَانِيةَ الدرنِ مرِو بمع نع ، دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نع ، يهأَخ نع ،  ،

: قَالَ  ، قَالَت ، عن حفْصةَ بِنت عمر بِيعةَ: حدثَنِي ابن أَبِي ر قَالَ

 ولُ اللَّهسصر : "  ناَء مديوا بِبمِ فَإِذَا كَانرذَا الْحإِلَى ه دنثُ جعبي

أَرأَيت  : قُلْت، "  لَم ينج أَوسطُهم ، و ، خِسف بِأَولهِم وآخرِهم الْأَرضِ



٣٩ 

[قال  ٢٨٧٩(س)  .تكُونُ لَهم قُبورا"  " : ، قَالَ كَانَ فيهِم مؤمنونَإِنْ 

  األلباين]: منكر

، عن محمد  ، حدثَنا إِسماعيلُ بن زكَرِياَء حدثَنا محمد بن الصباحِ -١٨

: حدثَتنِي عائشةُ رضي  ، قَالَ ، عن نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ بنِ سوقَةَ

يغزو جيش الكَعبةَ، فَإِذَا «:  ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَت اللَّه عنها

مرِهآخو هِملبِأَو فسخضِ، ياَألر ناَء مديوا بِبكَان «:قُلْت :ا  قَالَتي

ولَ اللَّهسر بِأَو فسخي فكَي ،مرِهآخو هِمل و ، ماقُهوأَس يهِمف و ،  نم

مهنم سقَالَ؟  لَي : »مرِهآخو هِملبِأَو فسخي هِماتلَى نِيثُونَ ععبي ثُم ، «

  ٢١١٨(خ)  .

حدثَنا ،  ، حدثَنا يونس بن محمد حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ و -١٩

انِيدلِ الْحالْفَض نب مالْقَاس ادنِ زِيب دمحم ننِ  ، عاِهللا ب دبع نع ،

: يا  ، فَقُلْنا في منامه ص: عبثَ رسولُ اِهللا  ، قَالَت الزبيرِ، أَنَّ عائشةَ

"الْعجب إِنَّ  : ، فَقَالَ ن تفْعلُهرسولَ اِهللا صنعت شيئًا في منامك لَم تكُ

، حتى  ، قَد لَجأَ بِالْبيت ناسا من أُمتي يؤمونَ بِالْبيت بِرجلٍ من قُريشٍ

بِهِم ِسفاِء خديوا بِالْبا " إِذَا كَانفَقُلْن ، :  قَد ولَ اِهللا إِنَّ الطَّرِيقسا ري

ابن  الْمجبور و ، فيهِم الْمستبصر و نعم " : ، قَالَ ناسيجمع ال

، يبعثُهم  يصدرونَ مصادر شتى ، و ، يهلكُونَ مهلَكًا واحدا السبِيلِ

هِماتلَى نِي٢٨٨٤( -  ٨(م)  ."  اُهللا ع(  

٢٠- يدعو سا أَبثَندقَالَ ح ،  :انِيدلِ الْحالْفَض نب ما الْقَاسثَندقَالَ ح ،  :

ادزِي نب دمحم تعمقُولُ ، قَالَ سرِ، ييبالز نب اللَّه دبع تعمس :  :

نِنيمؤالْم ةُ أُمشائنِي عثَتدح قَالَت ،  ولُ اللَّهسا رمنيص: ب مائإِذْ  ن ،

هامني مف كحقَظَ ضيتاس ثُم ، فَقُلْت ، : ولَ اللَّهسا ري  مم ،



    ٤٠ 

إِنَّ أُناسا من أُمتي يؤمونَ هذَا الْبيت لرجلٍ من  " : قَالَضحكْت؟ 

،  م، فَلَما بلَغوا الْبيداَء، خِسف بِهِ ، قَد استعاذَ بِالْحرمِ قُريشٍ

كَيف يبعثُهم  و : ، قُلْت " ، يبعثُهم اللَّه علَى نِياتهِم مصادرهم شتى

و هِماتلَى نِيلَّ عجو زع ى اللَّهتش مهرادصقَالَ؟  م :  ،الطَّرِيق مهعمج"

و ،رصبتسالْم مهنبِيلِ مالس ناب ا ، وداحكًا ولهكُونَ ملهي وربجالْم  ،

ى"  وتش رادصونَ مردص٢٤٧٣٨(حم) . ي  

٢١- سونا يثَندى حوسم نب نسحةَ،  ، قَالَا ، ولَمس ننِي ابعي ادما حثَندح :

دينِ زب يلع ننِ عسنِ الْحةَ  ، علَمس أَنَّ أُم ،- نسقَالَ ح  أُم نع ،

ةَ قَالَتلَمس  : -  ولُ اللَّهسا رمنيصب  فَزتي إِذْ احتيي با فطَجِعضم

جِعرتسي وها وسالج :ي ، فَقُلْتأُمو تبِأَبِي أَن  ولَ اللَّهسا ري كأْنا شم ،

، يؤمونَ  ي يجِيئُونَ من قبلِ الشامِجيش من أُمت " : قَالَتسترجِع؟ 

مهنم اللَّه هعنملٍ يجرل تيي  الْبذ ناِء مديوا بِالْبى إِذَا كَانتح ،

فَةلَيالْح بِهِم ِسفخ ، ى ، وتش مهرادصم  " ،:فَقُلْت ولَ اللَّهسا ري  ،

بِهِم فسخي فا كَييعمى؟  جتش مهرادصمفَقَالَ، و :  نم مهنإِنَّ م"

، قال الشيخ شعيب  ٢٦٢٢٧(حم)  .جبِر، إِنَّ منهم من جبِر" ثَلَاثًا

  األرناؤوط: إسناده ضعيف.

٢٢- نسا حثَندةَ حلَمس نب ادما حثَندح ، نِيوانَ الْجرمأَبِي ع نع ، ،  نع

دعنِ سب فوسي ، بِينِ النةَ عشائع نصع  ثْلَهقال  ٢٦٢٢٨(حم)  .م ،

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

٢٣- سونا يثَندح ادما حثَندح ، نِيوانَ الْجرمأَبِي ع ننِ  ، عب فوسي نع ،

دعةَ سلَمأَبِي س نع ،  نه.، عثْلةَ بِمشائقال الشيخ  ٢٦٢٢٩(حم)  ع ،

  شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.



٤١ 

،  : حدثَنا محمد بن بكَّارِ بنِ الريان ، قَالَ أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ -٢٤

: سمعت  قَالَ،  ، عن محمد بنِ سوقَةَ : حدثَنا إِسماعيلُ بن زكَرِيا قَالَ

: قَالَ رسولُ  ، قَالَت : حدثَتنِي عائشةُ ، يقُولُ نافع بن جبيرِ بنِ مطْعمٍ

 ةَ " : صاللَّهبالْكَع شيو جزغضِ يالْأَر ناَء مديوا بِبى إِذَا كَانتح ،  ،

"مرِهآخو هِملبِأَو ِسفخ ائع ةُ، قَالَتش : ولَ اللَّهسا ري و ، ماهوس يهِمف 

؟  ، ومهنم سلَي نلَى  : قَالَمثُونَ ععبي ثُم ،مرِهآخو هِملبِأَو فسخي"

"هِماتقال األلباين ٦٧٥٥) ، (حب) ٦٧٢٠(رقم طبعة با وزير:  .نِي] :[

  ): خ.١٦٢٢"الصحيحة" ( -صحيح 

: حدثَنا محمد بن يحيى  ، قَالَ أَحمد بن محمد بنِ الشرقيأَخبرنا  -٢٥

: حدثَنا زهير بن  ، قَالَ : حدثَنا عمرو بن عثْمانَ الرقي الذُّهلي، قَالَ

 : : قُلْت ، قَالَت شةَ، عن عائ ، عن أَبِيه ، عن هشامِ بنِ عروةَ معاوِيةَ

ولَ اللَّهسا رونَ  يحالالص يهِمفضِ ولِ الْأَربِأَه هتطْولَ سزإِذَا أَن إِنَّ اللَّه ،

يا عائشةُ إِنَّ اللَّه إِذَا أَنزلَ سطْوته بِأَهلِ  " فَقَالَ:فَيهلكُونَ بِهلَاكهِم؟ 

و هتنِقْم  يهِمونَفحالالص مهعونَ مابصفَي ،  هِماتلَى نِيثُونَ ععبي ثُم ،

و هِمالم[قال األلباين]:  ٧٣١٤) ، (حب) ٧٢٧٠(رقم طبعة با وزير:  ." أَع

  ).٢٦٩٣و ١٦٢٢"الصحيحة" ( - صحيح لغريه 

، عن محمد بنِ  سفْيانُ: حدثَنا  حدثَنا نصر بن علي اجلَهضمي قَالَ -٢٦

أَنه ذَكَر  ص، عنِ النبِي  ، عن نافعِ بنِ جبيرٍ، عن أُم سلَمةَ سوقَةَ

 " : قَالَلَعلَّ فيهِم املُكْره؟  اجلَيش الَّذي يخسف بِهِم فَقَالَت أُم سلَمةَ:

،  : هذَا حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا الوجه " تهِمإِنهم يبعثُونَ علَى نِيا

، أَيضا عنِ النبِي  وقَد روِي هذَا احلَديثُ عن نافعِ بنِ جبيرٍ، عن عائشةَ

  [قال األلباين]: صحيح ٢١٧١(ت)  . ص



    ٤٢ 

عن نافعِ بنِ جبيرٍ، عن أُم ،  ، عنِ ابنِ سوقَةَ حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ -٢٧

:  ، فَقَالَت أُم سلَمةَ الْجيش الَّذي يخسف بِهِم ص، ذَكَر النبِي  سلَمةَ

هكْرالْم يهِملَّ ففَقَالَ لَع ، : »هِماتلَى نِيثُونَ ععبي مه٢٦٤٧٥(حم) » إِن  

٢٨- نب اللَّه دبا عثَندكْرٍ، قَالَ حةَ بريغأَبِي ص نب ماتا حثَندح :  نع ،

 : أَنه قَالَ ص، عن رسولِ اللَّه  ، عن أُم سلَمةَ الْمهاجِرِ ابنِ الْقبطية

ن فَقَالَ رجلٌ م». لَيخسفَن بِقَومٍ يغزونَ هذَا الْبيت بِبيداَء من الْأَرضِ«

يبعثُ كُلُّ رجلٍ « : قَالَ؟  إِنْ كَانَ فيهِم الْكَارِه ، و يا رسولَ اللَّه : الْقَومِ

هتلَى نِيع مهن٢٦٧٤٧(حم)  .»م  

 ، عن الزهرِي : حدثَنا بِشر، أَخبرنِي أَبِي أَخبرنا عمرانُ بن بكَّارٍ، قَالَ -٢٩

 ،ميحنِي سربةَ أَخريرا هأَب عمس هقُولُ ، أَني ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : 

[قال  ٢٨٧٧(س)  ."يغزو هذَا الْبيت جيش فَيخسف بِهِم بِالْبيداِء" 

  األلباين]: حسن صحيح

الرازِي، قَالَ: حدثَنا عمر بن حفْصِ أَخبرنا محمد بن إِدرِيس أَبو حاتمٍ  -٣٠

 نةُ بنِي طَلْحربرٍ، قَالَ: أَخعسم نا أَبِي، عثَندقَالَ: ح ،اثينِ غب

 " : قَالَ ص، عنِ النبِي مصرف، عن أَبِي مسلمٍ الْأَغَر، عن أَبِي هريرةَ

 ."  ، حتى يخسف بِجيشٍ منهم عن غَزوِ هذَا الْبيتلَا تنتهِي الْبعوثُ 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٨٧٨(س) 

،  : حدثَنا سفْيانُ : حدثَنا أَبو نعيمٍ قَالَ حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ -٣١

،  ، عن مسلمِ بنِ صفْوانَ هبِي، عن أَبِي إِدرِيس املُر عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ

ةَ قَالَتيفص نع  ولُ اللَّهسذَا « : ص: قَالَ روِ هغَز نع اسهِي النتنلَا ي

شيج وزغى يتح تيالب  ناَء مديبِب اِء أَوديوا بِالبى إِذَا كَانتح ،

 هِملبِأَو ِسفضِ خاَألرمطُهسأَو جني لَمو مرِهآخو« قُلْت ، : ولَ اللَّهسا ري 



٤٣ 

مهنم كَرِه نقَالَ؟  ، فَم : »فُِسهِمي أَنا فلَى مع اللَّه مثُهعبذَا  ؛ »يه

، يححص نسيثٌ حد[قال األلباين]: صحيح ٢١٨٤(ت)  ح  

٣٢- أَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندةَ قَالَحبنٍ قَالَ يكَيد نلُ با الْفَضثَندح :  :

، عن  ، عن أَبِي إِدرِيس الْمرهبِي ، عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ حدثَنا سفْيانُ

لَا  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَت ، عن صفيةَ مسلمِ بنِ صفْوانَ

، حتى يغزو جيش حتى إِذَا كَانوا  الناس عن غَزوِ هذَا الْبيتينتهِي 

لَم ينج  ، و ، خِسف بِأَولهِم وآخرِهم ، أَو بيداَء من الْأَرضِ بِالْبيداِء

مطُهسأَو " ؟  : ، قُلْتهكْري نم يهِمقَالَ:فَإِنْ كَانَ ف بلَى "يع اللَّه مثُهع

"فُِسهِمي أَنا ف[قال األلباين]: صحيح لغريه ٤٠٦٤(جة)  .م  

٣٣- يعكا وثَندانُ ، قَالَ حفْيا سثَندلٍ : حينِ كُهةَ بلَمس نأَبِي  ، ع نع ،

رِيسانَ إِدفْونِ صنِ ابةَ ، عيفص نع ، نِنيمؤالْم أُم ،  ،قَالَ  قَالَت :

 ولُ اللَّهسصر  :» هوزغى يتح تيذَا الْبوِ هغَز نع اسهِي النتنلَا ي

شيضِ جالْأَر ناَء مديوا بِبى إِذَا كَانتح ،  لَمو ،مرِهآخو هِملبِأَو ِسفخ ،

مطُهسأَو جني «:قُلْت :ولَ  قَالَتسا ر؟ يمهنم هكْرالْم تأَيأَر قَالَاللَّه : 

»فُِسهِمي أَنا فلَى مع اللَّه مثُهعبقال الشيخ شعيب  ٢٦٨٥٨(حم) » ي ،

األرنؤوط: حديث صحيح دون قوله: "ال ينتهي الناس عن غزو هذا 

  البيت" وهذا إسناد ضعيف

،  ، عن مسلمٍ عبيد بن أَبِي الْجعد: فَحدثَنِي  : قَالَ سلَمةُ قَالَ سفْيانُ -٣٤

:  ، قال الشيخ شعيب األرنؤوط ٢٦٨٥٩(حم)  نحو هذَا الْحديث.

: " ال ينتهي الناس عن غزو هذا البيت "  حديث صحيح دون قوله

  وهذا إسناد ضعيف



    ٤٤ 

٣٥- يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندانُ حفْيس نلَ ، عس نع ، ننِي ابعةَ يم

، عنِ  ، عن صفيةَ بِنت حيي ، عنِ ابنِ صفْوانَ ، عن أَبِي إِدرِيس كُهيلٍ

 بِيوا  : قَالَ صالنى إِذَا كَانتح تيذَا الْبوِ هغَز نع اسهِي النتنلَا ي "

هِملبِأَو ِسفضِ، خالْأَر ناَء مديبِب و ، مرِهآخ و ، مطُهسأَو جني لَم  ،

ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي  هكْرالْم يهِمكُونُ فا  قَالَ، : يلَى مع اللَّه مثُهعبي :

 " فُِسهِمي أَنقال الشيخ شعيب األرنؤوط: حديث ٢٦٨٦٠(حم) ف ،

البيت " وهذا إسناد صحيح دون قوله: " ال ينتهي الناس عن غزو هذا 

  ضعيف

٣٦-  رِيسأَبِي إِد نةَ، علَمس نانُ، عفْيا سثَندمٍ، قَالَ: حيعو نا أَبثَندح

رسولُ  الْمرهبِي، عن مسلمِ بنِ صفْوانَ، عن صفيةَ، قَالَت: قَالَ

صاللَّه :»اسهِي النتنلَا ي « ذَكَريثَ وداقَه. (حم) الْحسقال ٢٦٨٦١و ،

ال ينتهي الناس األرنؤوط: حديث صحيح دون قوله: "الشيخ شعيب 

  عن غزو هذا البيت" وهذا إسناد ضعيف

، عن محمد بنِ إِبراهيم  ، عنِ ابنِ إِسحاق حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ -٣٧

:  امرأَةَ الْقَعقَاعِ بنِ أَبِي حدرد تقُولُ: سمعت بقَيرةَ  التيمي قَالَ

ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسي وهرِ وبنلَى الْمشٍ  « : عيبِج متعمإِذَا س

، قال الشيخ  ٢٧١٢٩(حم) »  قَد خِسف بِه قَرِيبا فَقَد أَظَلَّت الساعةُ

  شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

٣٨- ازِيالر يماهرإِب نب اقحا إِسثَندلِ ، قَالَ حالْفَض نةُ بلَما سثَندح :  ،

، عن  ، عن محمد بنِ عمرِو بنِ عطَاٍء : حدثَنِي محمد بن إِسحاق قَالَ

ي صفَّة النساِء فَسمعت قَالَت: إِني لَجالسةٌ ف بقَيرةَ امرأَة الْقَعقَاعِ 

 ولَ اللَّهسى فَقَالَ: صررسالْي هدبِي ريشي وهو طُبخي »اسا النها أَيي  ،



٤٥ 

،  ٢٧١٣٠(حم) »  إِذَا سمعتم بِخسف هاهنا قَرِيبا فَقَد أَظَلَّت الساعةُ

 قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.
 

  
، حدثَنا معاوِيةُ بن  ، حدثَنا أَسد بن موسى حدثَنا أَحمد بن صالحٍ -١

: نزلَ علَي  ، حدثَه قَالَ ، أَنَّ ابن زغْبٍ الْإِيادي ، حدثَنِي ضمرةُ صالحٍ

دبع يدالَةَ الْأَزوح نب ي اللَّهفَقَالَ ل ،  ولُ اللَّهسا رثَنعص: ب  منغنل

، وعرف الْجهد في وجوهنا  علَى أَقْدامنا فَرجعنا، فَلَم نغنم شيئًا

لَا  ، و)٢( فَأَضعف عنهم،  إِلَي )١(اللَّهم لَا تكلْهم " : ، فَقَالَ فَقَام فينا

فُِسهِمإِلَى أَن ملْهك٣(ت( اهنوا عجِزعفَي)٤( اسِ ، وإِلَى الن ملْهكلَا ت)٥( 

هِملَيوا عرأْثتس٦( فَي( " ،يأْسلَى رع هدي عضو ثُم)قَالَ)٧ لَى  ، أَوع :

قَد )١١(، إِذَا رأَيت الْخلَافَةَ )١٠(ابن حوالَةَيا  " : )٩(، ثُم قَالَ )٨(هامتي

                                                             
 )، و ال جتعلوهم يركنوا إليه.صاملقصود يا رب ال تسلم أمورهم ( أي الصحابة ) إيلّ ( املتكم ؛ النيب )(١
 م فال أستطيع و ال أقوي علي مؤنته)(٢
 و ال تسلمهم ، و ال جتعلوهم يركنوا إيل أنفسهم )(٣
 فتخذهلم و ال تقوي على مؤنتهم )(٤
 و ال تسلمهم إيل الناس عامتهم و ال خاصتهم )(٥
 أي يفضل الناس و خيتاروا أنفسهم عليهم  )(٦
 يده الشريفة على رأس الصحايب اجلليل عبد اهللا إبن حوالة األزدي. صمث وضع النيب )(٧
 اهلامة ؛ هي مقدمة الرأس.)(٨
 .صقال النيب )(٩

 املقصود عبد اهللا بن حوالة األزدي)(١٠
)املقصود اخلالفة اإلسالمية الراشدة اليت على منهاج النبوة ، و اليت تأيت آخر الزمان بعد اجلربية و امللك (١١

 ملدينة املنورة "يثرب"العاض.أما اخلالفة الراشدة اليت كانت يف أول الزمان بعد النبوة كانت عاصمتها ا



    ٤٦ 

ةسقَدالْم ضأَر لَتز١(ن( تند فَقَد)٢( ُلَابِلالْبلَازِلُ والز)٣(  ورالْأُمو

ظَام٤(الْع( كأْسر نم هذي هدي ناسِ مالن نم بأَقْر ذئموةُ ياعالسو ، 
)٥("  ،داوو دال : قَالَ أَب دبع""يصمالَةَ حوح نب قال  ٢٥٣٥، (د) لَّه]

  األلباين]: صحيح

٢- يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندةُ حاوِيعا مثَندبِيبٍ،  ، حنِ حةَ برمض نع ،

 ثَهدح يادغْبٍ الْإِيز نلَ  قَالَ أَنَّ ابزن : يدالَةَ الْأَزوح نب اللَّه دبع لَيع

حولَ  ص: وإِنه لَنازِلٌ علَي في بيتي بعثَنا رسولُ اللَّه  فَقَالَ لي

 دهالْج فرعئًا، ويش منغن لَما ونعجفَر ،منغنا لناملَى أَقْدع ةيندالْم

اللَّهم لَا تكلْهم إِلَي فَأَضعف، ولَا تكلْهم « قَام فينا فَقَالَ:في وجوهنا فَ

، ولَا تكلْهم إِلَى الناسِ فَيستأْثروا  إِلَى أَنفُِسهِم فَيعجِزوا عنها

هِملَيقَالَ: ،»ع ثُم »امالش لَكُم نحفْت٦(لَي( فَارِسو ومالرو ، ومأَوِ الر

، ومن الْبقَرِ كَذَا وكَذَا،  وفَارِس حتى يكُونَ لأَحدكُم من الْإِبِلِ كَذَا وكَذَا

ثُم وضع يده .  »ومن الْغنمِ حتى يعطَى أَحدهم مائَةَ دينارٍ فَيسخطَها

ه ي، أَوأْسلَى ري، فَقَالَ:عتالَةَ« اموح نا ابي  لَافَةَ قَدالْخ تأَيإِذَا ر ،

                                                             
فلسطني " بيت املقدس " بعد هزمية اليهود الصهاينة و طردهم من فلسطني ، و استرداد بيت املقدس و )(١

 األقصي الشريف.
 أوشكت و اقتربت )(٢
الباليا و املصائب ؛ ( خراب يثرب ، موت خليفة من املسلمني ، احنسار الفرات عن جبل من ذهب ، اقتتال )(٣

 أبناء هذا اخلليفة على هذا الذهب ، كثرة اهلرج ، اختالف الناس ، جلوء عائذ بالبيت ) ثالثة من
جيش اخلسف ،  امللحمة ، خروج الدجال ، موت املهدي ، خروج يأجوج و مأجوج ، نزول عيسي بن مرمي ، )(٤

 الدابة ، الدخان ، خروج الشمس من مغرا.
 إقتراا ذه األحداث ، و وقوعها قريبا من هذه األحداث.فيه دليل على اقتراب قيام الساعة ، و )(٥
عن طريق اإلنتصار علي الطائفة الشيعية العلوية بسوريا و سقوطها سقوط مدوي ا إيل األبد ، و عن )(٦

طريق اإلنتصار علي حزب الالت الشيعي بلبنان ، و سقوطه سقوطا مدويا إيل األبد ، و عن طريق اإلنتصار 

 بفلسطني و طردهم من القدس ، و استرداد بيت املقدس و األقصي .علي اليهود 



٤٧ 

ظَامالْع ورالْأُما ولَايالْبلَازِلُ والز تند ةَ فَقَدسقَدالْم ضالْأَر لَتزن  ،

كأْسر نم هذه يدي ناسِ مإِلَى الن بأَقْر ذئموةُ ياعالس(حم) » و

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.٢٢٤٨٧

٣ -  دبع نحٍ، عالنِ صةَ باوِيعم نثٌ، عا لَيثَندقَالَ: ح ،ماشا هثَندح

نِيشةَ الْخلَبا ثَعأَب تعمقَالَ: س ،أَبِيه نرٍ، عيبنِ جنِ بمحالر باحص ،

ولِ اللَّهسةَ، صراوِيعم لَافَةي خف طَاطبِالْفُس وهقُولُ وي هعمس هأَن ،

واللَّه لَا تعجِز هذه «وكَانَ معاوِيةُ أَغْزى الناس الْقُسطَنطينِيةَ، فَقَالَ: 

امالش تأَيمٍ إِذَا روي فنِص نةُ م١(الْأُم( داحلٍ وجةَ ردائم )٢(هتيلِ بأَهو  ،

ةينِيططَنالْقُس حفَت كذَل دن١٧٧٣٤(حم)  .»فَع 

  

                                                             
سوريا و لبنان و األردن و فلسطني ؛ و املقصود إذا أصبحت الشام يف قبضة املهدي عليه السالم و عاصمته )(١

 بيت املقدس يف فلسطني
يف الشام ، وعاصمة هذه املهدي عليه السالم، و املقصود عندما يصبح املهدي خليفة للمسلمني ، وخالفته )(٢

 اخلالفة بيت املقدس.



    ٤٨ 

  
، حدثَنا ابن جابِرٍ،  حدثَنا هشام بن عمارٍ، حدثَنا يحيى بن حمزةَ -١

، عن أَبِي  جبير بن نفَيرٍ، يحدثُ: سمعت  حدثَنِي زيد بن أَرطَاةَ، قَالَ

 ولَ اللَّهساِء، أَنَّ ردرقَالَ: صالد "نيملسطَاطَ الْم٢(إِنَّ فُس(  ةملْحالْم موي

وطَة٣(بِالْغ( قشما: دقَالُ لَهي ةيندانِبِ مإِلَى ج ،)٤(نِ ، مائدرِ ميخ ن

  [قال األلباين]: صحيح ٤٢٩٨، (د) "الشامِ

حدثَنا أَبو الْيمان، حدثَنا أَبو بكْرٍ يعنِي ابن أَبِي مريم، عن عبد الرحمنِ  - ٢

أَبِيه نرٍ، عفَينِ نرِ بيبنِ جقَالَ ب ،  دمحم ابحا أَصثَندأَنَّ ص: ح ،

ولَ اللَّهسقَالَ: صر امالش كُملَيع حفْتتا " سيهازِلَ فنالْم متريفَإِذَا خ ، 

، فَإِنها معقلُ الْمسلمني من  : دمشق ، فَعلَيكُم بِمدينة يقَالُ لَها

  ١٧٤٧٠(حم)  .: الْغوطَةُ " فُسطَاطُها منها بِأَرضٍ يقَالُ لَها ، و الْملَاحمِ

حدثَنا إِسحاق بن عيسى، حدثَنا يحيى بن حمزةَ، عن عبد الرحمنِ بنِ  - ٣

يزِيد بنِ جابِرٍ، حدثَنِي زيد بن أَرطَاةَ، قَالَ: سمعت جبير بن نفَيرٍ، 

" فُسطَاطُ الْمسلمني  : قَالَ ص ، أَنَّ رسولَ اللَّه يحدثُ عن أَبِي الدرداِء

                                                             
الغوطة ؛ جمتمع النبات ، و الوهدة من األرض املطمئنة ، و هي : الكورة اليت منها دمشق ، فيها مياه و )(١

  أشجار مثمرة ، من أنزه البقاع و أحسنها منظرا .

طة دمشق .(أطلس احلديث النبوي من قيل : جنان األرض األربع هي ؛ الصغد ، و اُألبلَّة ، و شعب بوان ، غو

) الدكتور شوقي أبو خليل ، و املقصود بالكورة ؛ هي  ٢٨٩أقوام / ص –الكتب الصحاح الستة ؛ أماكن 

 املنطقة من الريف أو البقعة اليت جيتمع فيها قري و حمال .
 )املقصود ا معسكر املسلمني و معقلهم .(٢
تابعة هلا ؛ و املقصود أن معسكر املسلمني زمان امللحمة بني الروم و منطقة تحيط مبدينة دمشق ، و هي )(٣

 املسلمني يف منطقة الغوطة مبدينة دمشق التابعة لسوريا اآلن.
 مدينة دمشق هي عاصمة سوريا اآلن ، و هي من خري مدن الشام كما قال النيب صلي اهللا عليه وسلم.)(٤



٤٩ 

(حم)  .  : دمشق " يوم الْملْحمة الْغوطَةُ، إِلَى جانِبِ مدينة يقَالُ لَها

٢١٧٢٥  

حدثَنا محمد بن مصعبٍ، حدثَنا أَبو بكْرٍ، عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرٍ،  - ٤

ر نع ،أَبِيه نع بِيابِ النحأَص نلٍ مصج بِينِ النقَالَ: ص، ع 

، يعنِي دمشق،  سيفْتح علَيكُم الشام وإِنَّ بِها مكَانا يقَالُ لَه الْغوطَةُ«

  ٢٢٣٢٣(حم) » من خيرِ منازِلِ الْمسلمني في الْملَاحمِ

: حدثَنا عبد الرحمنِ بن  الَ: حدثَنا صفْوانُ قَالَحدثَنا أَبو الْمغرية قَ - ٥

عجالْأَش كالنِ مب فوع نع ،أَبِيه نرٍ، عفَينِ نرِ بيبج تيقَالَ: أَت ي

بِيفَقَالَ صالن هلَيع تلَّم؟: « فَسفوع« فَقُلْت : معلْ«:  ، فَقَالَ : نخاد «

، ستا  اعدد يا عوف«:  قَالَ» بلْ كُلُّك«: كُلِّي أَو بعضي؟ قَالَ:  : قُلْت قَالَ

: فَاستبكَيت حتى جعلَ رسولُ  قَالَ، »بين يديِ الساعة، أَولُهن موتي

 نِي، قَالَ صاللَّهتكسي ى، : قُلْتدا : إِحةُ" ولثَّانِي  تيب حفَت :

ذُهم : موتانٌ يكُونُ في أُمتي يأْخ " والثَّالثَةُ، قُلْت: اثْنينِ، "الْمقْدسِ

،  ، والرابِعةُ فتنةٌ تكُونُ في أُمتي قَالَ: ثَلَاثًا، مثْلَ قُعاصِ الْغنمِ

والْخامسةُ: يفيض الْمالُ فيكُم حتى إِنَّ الرجلَ ،  : أَربعا ، قُلْ وعظَّمها

: هدنةٌ تكُونُ  ، والسادسةُ لَيعطَى الْمائَةَ دينارٍ فَيتسخطُها، قُلْ: خمسا

:  لْتقُ، بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ، فَيِسريونَ إِلَيكُم علَى ثَمانِني غَايةً " 

فُسطَاطُ  ، ، تحت كُلِّ راية اثْنا عشر أَلْفًا " الرايةُ : وما الْغايةُ؟ قَالَ

:  : الْغوطَةُ في مدينة يقَالُ لَها الْمسلمني يومئذ في أَرضٍ يقَالُ لَها

 " قشم٢٣٩٨٥(حم) . د  



    ٥٠ 

، عن  ، حدثَنا برد أَبو الْعلَاِء ، حدثَنا حماد حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -٦

موضع فُسطَاط الْمسلمني في  " : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  مكْحولٍ

  [قال األلباين]: صحيح ٤٦٤٠(د)  ." الْملَاحمِ أَرض يقَالُ لَها الْغوطَةُ

٧-  نب يلا عثَندحيلملٍ الرهس يدلا الْوثَندح ،  دبع نب يدعا سثَندح ،

لَتمخرنَّ الروم الشام أَربعني صباحا لَا  " : ، قَالَ الْعزِيزِ، عن مكْحولٍ

ناد [قال األلباين]: ضعيف اإلس ٤٦٣٨(د)  ." يمتنِع منها إِلَّا دمشق وعمانَ

 مقطوع
٨- يررٍ الْمامع نى بوسا مثَندح يدلا الْوثَندح ،  نزِيزِ بالْع دبا عثَندح ،

سيأْتي  " ، يقُولُ: الْعلَاِء، أَنه سمع أَبا الْأَعيسِ عبد الرحمنِ بن سلْمانَ

 ٤٦٣٩(د)  ." يظْهر علَى الْمدائنِ كُلِّها إِلَّا دمشق )١(ملك من ملُوك الْعجمِ

  [قال األلباين]: صحيح اإلسناد مقطوع
٩- ادما حثَندح ،دمالص دبا عثَندح رِييرنِ الْجع ،  وهاِء وشأَبِي الْم نع ،

لَا تقُوم الساعةُ حتى يتحولَ  : لَ، عن أَبِي أُمامةَ قَا لَقيطُ بن الْمشاِء

، ، ويتحولَ شرار أَهلِ الشامِ إِلَى الْعراقِ  خيار أَهلِ الْعراقِ إِلَى الشامِ

 ولُ اللَّهسقَالَ رامِ« : صوبِالش كُملَينِ، » عمحالر دبو عو  قَالَ أَبأَب :

، وأَبو الْمشاء. (حم)  ، ويقُولُونَ ابن الْمشاِء : لَقيطٌ يقَالُ لَهالْمشاِء 

 : إسناده ضعيف. ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط ٢٢١٤٥
  

  
  أوال / ما جاء في وصف قائد الروم عند الملحمة 

                                                             
 ار واملغول.هو هوالكو حفيد جينكيز خان ؛ قائد التت )(١



٥١ 

١ - ادبع نب ا طَالُوتثَندقَالَ ح ،  ادما حنربةَ: أَخلَمس ننِ  بب يلع نع ،

ديز  نةَ، عكْرنِ أَبِي بنِ بمحالر دبقَالَ ع ،  تيرٍو: أَتمع نب اللَّه دبع ،

و هتيي بف اسِ والن ننِ ماطَيمس لَهوح  تلَسفَج دأَح هاشرلَى فع سلَي

لا يمم هاشرلَى فعهلَيي رِج لَسطْنِ فَجالْب يمظع رملٌ أَحجاَء رفَج ،  ،

من : « ، قَالَ : عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرةَ قُلْت، »؟ منِ الرجلُ: « فَقَالَ

 صما تذْكُر الرجلَ الَّذي وثَب إِلَى رسولِ اللَّه  : و قُلْت، » ؟ أَبو بكْرةَ

فرِ الطَّائوس نلَى: « ؟ فَقَالَ مبِي»ب بحا فَقَالَ ، فَرثُندحأَ يشأَن ١(، ثُم(: 

»أْنلِ الضمح ناب جرخأَنْ ي كوش٢(ي(  -  اترثَلَاثَ م - « ،قُلْت )ا  :)٣مو

أْنلُ الضم٤( قَالَ، ؟  ح (:  "ٌلجر  هيوأَب دطَانٌأَحيش)٥(  ومالر كلمي

ري الْبف أَلْف ائَةسِ مماسِ خالن نم أَلْف ي أَلْفجِيُء في  ائَةسِ ممخو ،

: إِنَّ  ، ينزِلُونَ أَرضا يقَالُ لَها الْعميق فَيقُولُ لأَصحابِه أَلْف في الْبحرِ

                                                             
 قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص.)(١
) كناية عن التحقري والتصغري من شأن هذا الرجل ، فهو رجلٌ أمحق سوف يتسبب يف هزمية قومه وهالكهم (٢

على أيدي جنود اإلسالم ، وأي وضاعة و حقارة أشد من ذلك ؛ هالك نفسه وهالك قومه يف الدنيا واآلخرة ، بدال 

 االسالم مث دخوهلم اجلنة. من دخوهلم

 .)أي عبد الرمحن بن أيب بكرة(٣
 قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص.)(٤
) كناية عن الشر والفساد الذي يفعله يف نفسه ويف قومه ويف املسلمني ، مث يهزم هو وقومه شر هزمية علي أيد (٥

تقول ؛ فالن شيطان : أي شرير وملئ بالشر ، املسلمني األبطال ، مث يخلد هو وقومه يف النار مجيعا ، فالعرب 

  وتقول ؛ ابن شيطان : أي كثري الشر ، واهللا أعلم ... !

وظهرت يف أمريكا وأوروبا اليوم ما يسمي بعبدة الشيطان ، وحتكي بعض األفالم األجنبية والراويات عندهم 

  ميكن أن تتخيله بقوم .  عن إمكانية تزاوج الشيطان بإمرأة ، فالقوم سفلة وجمانني إيل أقصي حد

كما أن هناك بعض طقوس املاسونية اآلن هلا عالقة بذلك ، فهم يضعون املرأة كقُربان للشيطان ، وهذه الطقوس 

  يمارسها قلة قليلة جدا من احلكام وزعماء القوم .

 



    ٥٢ 

: )١( ، ثُم يقُولُ فَتخلَّف علَيها فَيحرِقُها بِالنارِ لي في سفينتكُم بقيةً

ةَ ويوملَا ر و ،رففَلْي رفاَء أَنْ يش نم ةَ لَكُمينِيططَنلَا قُس  دمتسي

نينَ أَبدلُ عأَه مهدمى يتا حضعب مهضعونَ بملسقُولُ الْمفَي ،  ملَه

، فَيقْتتلُونَ شهرا حتى أَنَّ  : الْحقُوا بِهِم فَكُونوا فَاجا واحدا الْمسلمونَ

للْمؤمنِ يومئذ كفْلَان من  ، و الْخيلَ لَتخوض في سنابِكها الدماُء

نكَانَ م نإِلَّا م لَها كَانَ قَبلَى مرِ عالْأَج  دمحابِ محفَإِذَا كَانَ  صأَص ،

 رصأَني وفيلَّ سأَس موالَى: الْيعتو كاربت رِ قَالَ اللَّههالش نمٍ موي رآخ

 اللَّه مهزِمهفَي هِملَيةَ عرائالد لُ اللَّهعجي فَيودع نم مقتأَنينِي ود

ا متح الْقُسطَنطينِيةُ فَيقُولُ أَمريهم لَا غُلُولَ الْيوم، فَبينحتى تستفْ

و بالذَّه هِمتسرونَ بِتِسمقْتي ككَذَل مأَلَا إِنَّ  ه :يهِمف يودةَ إِذْ نضالْف

يقْبِلُونَ إِلَى  بِأَيديهِم والدجالَ قَد خلَفَكُم في ديارِكُم فَيدعونَ ما 

 .الدجالِ "
/  ٦مسند البزار/ باب حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص / اجلزء 

 ٢٤٨٦/ رقم احلديث ٤٤٧صفحة 
حديث ضعيف قال اين يف سلسلة األحاديث الضعيفة وضعفه األلب

   موقوف

  هرمجدون الحقيقية  –الملحمة ثانيا /  - ٢
 –بن أَبِي شيبةَ، وعلي بن حجرٍ، كلَاهما عنِ ابنِ علَيةَ  حدثَنا أَبو بكْرِ - ١

، عن أَيوب، عن  حدثَنا إِسماعيلُ بن إِبراهيم -واللَّفْظُ لابنِ حجرٍ 

رٍ، قَالَ: ، عن يسيرِ بنِ جابِ ، عن أَبِي قَتادةَ الْعدوِي حميد بنِ هلَالٍ

: يا عبد  هاجت رِيح حمراُء بِالْكُوفَة، فَجاَء رجلٌ لَيس لَه هجريى إِلَّا

                                                             
 ملك الروم.)(١



٥٣ 

إِنَّ  :)١(، فَقَالَ : فَقَعد وكَانَ متكئًا ، قَالَ اِهللا بن مسعود جاَءت الساعةُ

قُومةَ لَا تاعالس  مقْسى لَا يتاثٌ، حريم ةنِيمبِغ حفْرلَا يقَالَ: )٢( ، و ثُم ،

عدو يجمعونَ لأَهلِ  : )٤(فَقَالَ – )٣(ونحاها نحو الشأْمِ -بِيده هكَذَا 

 : قَالَ الروم تعنِي؟:  ، قُلْت )٦(يجمع لَهم أَهلُ الْإِسلَامِ ، و)٥( الْإِسلَامِ

معن ، ةٌ ويددةٌ شدالِ رتالْق ذَاكُم دنكُونُ ع٧(ت(، َونملسرِطُ الْمتشفَي)٨( 

تولْمطَةً لرةً)  ٩(شبإِلَّا غَال جِعرلَا ت  مهنيب زجحى يتلُونَ حتقْتفَي ،

                                                             
 عبد اهللا بن مسعود.)(١
  مة .املقصود ال يلتفت الناس إيل املرياث وال الغني)(٢

  املرياث ؛ هو ما يرثه املرء عن أقاربه.

 الغنيمة ؛ هو ما حيصل عليه ااهد يف سبيل اهللا من أموال وعطايا بعد هزمية العدو والفوز باحلرب.
 أشار بيده حنو بالد الشام.)(٣
 أكمل عبد اهللا بن مسعود كالمه.)(٤
 واحتالل أراضيهم ، وهم الروم.عدو جيهزون العدة و العتاد حلرب املسلمني وكسر شوكتهم )(٥
 املهدي عليه السالم وأتباعه وجيشه وأنصاره.)(٦
و ذلك يف امللحمة املعركة اليت حتدث بني املهدي وجيشه وبني ملك الروم و جيشه ، وتكون املعركة قاسية )(٧

 ويكون القتال عنيف وشديد.
 ) يجهز املسلمون.(٨
للموت واجلهاد واإلستشهاد يف سبيل اهللا ؛ وال أدري حقاً ، هل املقصود ) كتيبة من ااهدين ( املسلمني ) (٩

بشرطة للموت هنا هي الشرطة اليت نعرفها اليوم يف بالدنا أم اجليوش اليت يطلق عليها العسكر ... !!  لكنين 

ء اهللا من هذه على يقني تام بأن من يبذل هللا ولرسوله وللمؤمنني ولقضايا اإلسالم واملسلمني سوف يكون إن شا

الشرطة اليت تقهر أعداء اهللا إىل األبد .. قد يكون هذا الرجل املسلم ال يعلمه إال اهللا لكن عمله الصاحل سوف 

يخلده التاريخ وسوف يكون لبنة يف هذا البناء الشامخ يومئذ.. لكن يبقى السؤال املُحري؛ ملاذا قال عبد اهللا بن 

 ى الرغم من أن مصطلح ( الشرطة ) مل يكن معروفاً أو متداوالً يف عصرمسعود ( شرطة ) وليس ( جيشاً ) عل

النبوة واخللفاء الراشدين بل املتداول واملتعارف عليه هو ( اجليش ) ... ؟! وقد روى مسلم وبن حبان يف 

الروم بِالْأَعماقِ أَو بِدابِقٍ، لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ أنه قال : "  صصحيحيهما عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

ذئموضِ يلِ الْأَرارِ أَهيخ نم ،ةيندالْم نم شيج هِمإِلَي جرخفرواية عبداهللا بن مسعود تذكر لفظة  فَي ، "

هللا عنه ألنه (الشرطة ) بينما رواية أيب هريرة تذكر لفظة ( اجليش ).. والراجح عندي هو قول أيب هريرة رضى ا

، ال مقطوع وال موقوف بينما حديث إبن  صحديث صحيح سنداً ومتناً ؛ فسنده سند متصل مباشرة إىل النيب 



    ٥٤ 

تفْنى الشرطَةُ،  ، و غَالبٍ، كُلٌّ غَير )٢( ، فَيفيء هؤلَاِء وهؤلَاِء)١( اللَّيلُ

تولْمطَةً لرونَ شملسرِطُ الْمتشي ةً ثُمبإِلَّا غَال جِعرلُونَ  ، لَا تتقْتفَي ،

 ، و ، كُلٌّ غَير غَالبٍ ، فَيفيُء هؤلَاِء وهؤلَاِء حتى يحجز بينهم اللَّيلُ

، لَا ترجِع إِلَّا  ، ثُم يشترِطُ الْمسلمونَ شرطَةً للْموت )٣(تفْنى الشرطَةُ

، كُلٌّ غَير  ، فَيفيُء هؤلَاِء وهؤلَاِء ، فَيقْتتلُونَ حتى يمسوا غَالبةً

بقيةُ  )٥(هِم، نهد إِلَي )٤(، فَإِذَا كَانَ يوم الرابِعِ تفْنى الشرطَةُ ، و غَالبٍ

إِما  - ، فَيقْتلُونَ مقْتلَةً )٧( ، فَيجعلُ اُهللا الدبرةَ علَيهِم )٦(أَهلِ الْإِسلَامِ

حتى إِنَّ الطَّائر لَيمر  - لَم ير مثْلُها  إِما قَالَ، و لَا يرى مثْلُها قَالَ

هِماتبنا  بِجا، فَمتيم رخى يتح ملِّفُهخو الْأَبِ )٨(ينب ادعتوا  ، فَيكَان ،

، فَبِأَي غَنِيمة  )٩(، فَلَا يجِدونه بقي منهم إِلَّا الرجلُ الْواحد مائَةً

مقَاسي اثريم أَي ؟ أَوحفْري  ككَذَل ما همني١٠(، فَب(مأْسٍإِذْ سوا بِبع  ،

كذَل نم رأَكْب وه رِيخالص ماَءهي  ، فَجف ملَفَهخ الَ قَدجإِنَّ الد ،

هِمارِيذَر يهِمدي أَيا فونَ مفُضرفَي ، قْبِلُونَ ، وةَ  يرشثُونَ ععبفَي ،

                                                                                                                                                         
؛ إين ألعرف  صمسعود فهو حديث صحيح موقوف ، به جزء مرفوع ، وهو قول بن مسعود ؛ " قال رسول اهللا 

 أمسائهم .... ".
 )حيت يأيت الليل فيتوقف القتال. يتقاتلون طوال النهار(املسلمون و الروم)(١
 يرجع كتيبة الروم وكتيبة املسلمني ، ومل يكتب النصر ألي منهما.)(٢
 ميوت أغلب من يف الكتيبة عند الروم واملسلمني بسبب شدة القتال واستماتة املقاتلني يف القتال.)(٣
 من بداية املعركة ( امللحمة ).)(٤
 نفر إليهم. )(٥
 بالد اإلسالم.املسلمون من كل )(٦
 جيعل اهللا اهلزمية الشديدة على الروم والنصر الساحق للمسلمني.)(٧
 من كثرة اجلثث ، وبشاعة املنظر ، وكثرة الدماء.)(٨
 املقصود بسبب القتال الشديد مات معظم الناس. )(٩

طنطينية ، و ذلك بعد فتح القسطنطينية ؛ ألن املسلمني عندما ينتهون من امللحمة خيرجون إيل القس)(١٠

 فاألحداث قريبة من بعضها و متشابكة



٥٥ 

 إِني لَأَعرِف أَسماَءهم و " : ص، قَالَ رسولُ اِهللا " )١(فَوارِس طَليعةً

هِمائاَء آبمأَس هِموليانَ خأَلْوضِ  ، ورِ الْأَرلَى ظَهع ارِسفَو ريخ مه ،

 ذئموي -  ذئموضِ يرِ الْأَرلَى ظَهع ارِسرِ فَويخ نم أَبِي . " - أَو نقَالَ اب

هتايي رِوةَ فبيابِرٍ. ، (م) :  شنِ جرِ بيأُس ن٢٨٩٩( - ٣٧ع(  

٢ - رِيبالْغ ديبع نب دمحثَنِي مدوح ديز نب ادما حثَندح ، وبأَي نع ،  ،

كُنت  : ، عن يسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ ، عن أَبِي قَتادةَ عن حميد بنِ هلَالٍ

نِ ماب دناُءعرمح رِيح تبفَه ودعس و ، وِهحيثَ بِندالْح اقس يثُ  ، ودح

 .عبأَشو مةَ أَتلَينِ ع٣٧(م)  اب  

٣ - وخفَر نانُ ببيا شثَندوح ةريغالْم ننِي ابعانُ يملَيا سثَندا  ، حثَندح ،

:  ، عن أُسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ ، عن أَبِي قَتادةَ حميد يعنِي ابن هلَالٍ

و ودعسنِ ماِهللا ب دبع تيي بف تلْآنُ كُنم تيقَالَ الْب ، :  رِيح تاجفَه

اُء بِالْكُوفَةرمة حلَينِ عاب يثدح وحن ٣٧.  (م)  ، فَذَكَر  

،  ، عن أَبِي قَتادةَ ، عن حميد بنِ هلَالٍ حدثَنا أَيوب،  حدثَنا إِسماعيلُ - ٤

، فَجاَء رجلٌ  : هاجت رِيح حمراُء بِالْكُوفَة عن يسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ

 : و ، جاَءت الساعةُ قَالَ : يا عبد اللَّه بن مسعود لَيس لَه هجريى إِلَّا

لَسئًا فَجكتاثٌ : ، فَقَالَ كَانَ مريم مقْسى لَا يتح قُومةَ لَا تاعإِنَّ الس  ،

ةنِيمبِغ حفْرلَا يلُ  ، قَالَ:وأَه ملَه عمجيلَامِ، ولِ الْإِسأَهونَ لعمجا يودع

أَنَّ الدجالَ قَد خلَف  ؛ م الصرِيخجاَءه ، قَالَ:الْإِسلَامِ، فَذَكَر الْحديثَ

هِمارِيي ذَرقْبِلُونَ فيو يهِمدي أَيا فونَ مفُضرةَ  ، فَيرشثُونَ ععبفَي ،

إِني لَأَعرِف أَسماَءهم وأَسماَء  " : ص، قَالَ رسولُ اللَّه  فَوارِس طَليعةً

                                                             
 الستكشاف الدجال ، و التأكد من صحة اخلرب)(١



    ٥٦ 

هِمائآب و ، هِموليانَ خأَلْو ذئموضِ يرِ الْأَرلَى ظَهع ارِسفَو ريخ مه ،  "

  ٣٦٤٣(حم)  .هم من خيرِ فَوارِس علَى ظَهرِ الْأَرضِ يومئذ" " : أَو قَالَ

،  ي قَتادةَ، عن أَبِ ، عن حميد بنِ هلَالٍ ، حدثَنا أَيوب حدثَنا إِسماعيلُ - ٥

، فَجاَء رجلٌ لَيس  : هاجت رِيح حمراُء بِالْكُوفَة عن أُسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ

: وكَانَ  ، جاَءت الساعةُ قَالَ : يا عبد اللَّه بن مسعود لَه هجريى إِلَّا

، ولَا  إِنَّ الساعةَ لَا تقُوم حتى لَا يقْسم مرياثٌ : ، فَقَالَ ، فَجلَس متكئًا

ةنِيمبِغ حفْرلَامِ : ، قَالَيلِ الْإِسأَهونَ لعمجا يودع لُ  ، وأَه ملَه عمجي

،  عمن : قَالَالروم تعنِي؟  : ، قُلْت نحى بِيده نحو الشامِ ، و الْإِسلَامِ

فَيشترِطُ الْمسلمونَ  : ، قَالَ يكُونُ عند ذَاكُم الْقتالِ رِدةٌ شديدةٌ و : قَالَ

، فَيقْتتلُونَ حتى يحجِز بينهم  شرطَةً للْموت لَا ترجِع إِلَّا غَالبةً

لَاِء وؤيَء هفلُ، فَيلَاِء اللَّيؤبٍ، كُلٌّ  هغَال رغَي طَةُ ، ورى الشفْنت  ثُم ،

، فَيقْتتلُونَ حتى  يشترِطُ الْمسلمونَ شرطَةً للْموت لَا ترجِع إِلَّا غَالبةً

تفْنى  ، و ، فَيفيَء هؤلَاِء وهؤلَاِء، كُلٌّ غَير غَالبٍ يحجِز بينهم اللَّيلُ

،  ، ثُم يشترِطُ الْمسلمونَ شرطَةً للْموت لَا ترجِع إِلَّا غَالبةً الشرطَةُ

،  ، كُلٌّ غَير غَالبٍ هؤلَاِء ، فَيفيَء هؤلَاِء و فَيقْتتلُونَ حتى يمسوا

إِلَيهِم بقيةُ أَهلِ الْإِسلَامِ،  ، نهد ، فَإِذَا كَانَ الْيوم الرابِع وتفْنى الشرطَةُ

هِملَيةَ عربلَّ الدجو زع لُ اللَّهعجلَةً  فَيقْتلُونَ مقْتا قَالَ - ، فَيلَا  : إِم

حتى إِنَّ الطَّائر لَيمر  - لَم نر مثْلَها  : إِما قَالَ ويرى مثْلُها، 

 ،هِماتبنابِجتيم رخى يتح ملِّفُهخا يوا  : ، قَالَ فَمو الْأَبِ كَاننب ادعتفَي

؟  ، فَلَا يجِدونه بقي منهم إِلَّا الرجلُ الْواحد، فَبِأَي غَنِيمة يفْرح مائَةً

مقْسي اثريم أَي ن قَالَ:؟  أَويبم ،ككَذَل ما ه رأَكْب وأْسٍ هوا بِبعمإِذْ س

كذَل نقَالَ م ، : رِيخالص ماَءهج  ،هِمارِيي ذَرف لَفخ الَ قَدجأَنَّ الد :



٥٧ 

و ،يهِمدي أَيا فونَ مفُضرقْبِلُونَ فَيةً ييعطَل ارِسةَ فَورشثُونَ ععبفَي ،  ،

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر : " ماَءهمأَس لَمي لَأَعإِن و ، و ،هِمائاَء آبمانَ  أَسأَلْو

هِموليخ ذئموضِ يرِ الْأَرلَى ظَهع ارِسفَو ريخ م٤١٤٦(حم)  ." ، ه  

: حدثَنا محمد بن أَبِي بكْرٍ  ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -٦

، عن حميد بنِ  : حدثَنا وهب بن جرِيرٍ، حدثَنا أَبِي الْمقَدمي، قَالَ

: هاجت رِيح ونحن  ، عن أُسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ ، عن أَبِي قَتادةَ هلَالٍ

اللَّه دبع دنا الْ عفْنرى عتح ودعسم ناب بضفَغ ،هِهجي وف بضغ  ،

لَا يفْرح  ، و ، إِنَّ الساعةَ لَا تقُوم حتى لَا يقْسم مرياثٌ ويحك : فَقَالَ

ةنِيمامِ  بِغإِلَى الش هدبِي برض ثُم ، ،قَالَ و :  نيملسلْمل عمتجي ودع

،  رطُ شرطَةُ الْموت لَا ترجِع إِلَّا وهي غَالبةٌ، فَتشت من هاهنا فَيلْتقُونَ

لَاِء وؤيُء هففَي سمالش يبغى تتلُونَ حتقْتلَاِء فَيؤه و ،  ركُلٌّ غَي

 لَا ترجِع إِلَّا و تفْنى الشرطَةُ ثُم تشترطُ الْغد شرطَةُ الْموت ، و غَالبٍ

سمالش يبغى تتلُونَ حتقْتةً فَيبغَال يلَاِء هؤهلَاِء وؤيُء هففَي ، و ، 

تفْنى الشرطَةُ ثُم تشترطُ الْغد شرطَةُ الْموت في  ، و كُلٌّ غَير غَالبٍ

إِلَّا و جِعرلَا ت ثمِ الثَّالوةً الْيبغَال يقْ هفَي ، يبغى تتلُونَ حتت

، ثُم  تفْنى الشرطَةُ كُلٌّ غَير غَالبٍ و ، و الشمس فَيفيُء هؤلَاِء وهؤلَاِء

يهزِمونهم حتى تبلُغَ الدماُء  ، فَيقَاتلُونهم و يلْتقُونَ في الْيومِ الرابِعِ

 ، كَانوا يتعادونَ علَى مائَة تلُونَ حتى إِنَّ بنِي الْأَبِيقْت ، و نحر الْخيلِ

داحلٌ وجر مهنقَى مبى لَا يتلُونَ حقْتذَا  ، فَيه دعب مقْسي اثريم فَأَي ،

بينما هم ، فَ ، ثُم يستفْتحونَ الْقُسطَنطينِيةَ وأَي غَنِيمة يفْرح بِها

ةسربِالت انِرينونَ الدقِْسمي كذَل نم رأَكْب عفَز ماهإِذْ أَت ، :  الَ قَدجإِنَّ الد

كُمارِيي ذَرف جرخ و يهِمدي أَيا فونَ مفُضرقْبِلُونَ ، فَيي ثُونَ  ، وعبي



    ٥٨ 

ارِسةَ فَويعطَل  ولُ اللَّهسضِ  ": ص، قَالَ رارِسِ الْأَرفَو ريخ ذئموي مه

هِموليانَ خأَلْوو هِملائقَبو هِمائاَء آبمأَسو ماَءهمأَس لَمي لَأَعرقم  . " إِن)

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٨٦) ، (حب) ٦٧٤٨طبعة با وزير: 

)، "تيسري االنتفاع / ٢/ ٦٢سيح" (ص )، "قصة امل٢٤٥٧"الصحيحة" (

  أويس": م.

، حدثَنا معلَّى بن منصورٍ، حدثَنا سلَيمانُ بن  حدثَين زهير بن حربٍ -٧

،  ص، أَنَّ رسولَ اِهللا  ، عن أَبِي هريرةَ ، حدثَنا سهيلٌ، عن أَبِيه بِلَالٍ

، فَيخرج  الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالْأَعماقِ أَو بِدابِقٍ " لَا تقُوم : قَالَ

ةيندالْم نم شيج هِمإِلَي ذئموضِ يلِ الْأَرارِ أَهيخ نافُّوا،  ، مصفَإِذَا ت ،

ومالر ا  قَالَتنا موبس ينالَّذ نيبا وننيلُّوا بخ :ملْهقَاتقُولُ  نفَي ،

،  ، فَيقَاتلُونهم بين إِخوانِنا اِهللا لَا نخلِّي بينكُم و ، و : لَا الْمسلمونَ

، أَفْضلُ  يقْتلُ ثُلُثُهم ، و فَينهزِم ثُلُثٌ لَا يتوب اُهللا علَيهِم أَبدا

، لَا يفْتنونَ أَبدا فَيفْتتحونَ  تتح الثُّلُثُيفْ ، و الشهداِء عند اِهللا

، قَد علَّقُوا سيوفَهم  ، فَبينما هم يقْتِسمونَ الْغنائم قُسطَنطينِيةَ

ونتيطَانُ بِالزييهِمِ الشف احي  ، إِذْ صف لَفَكُمخ قَد ِسيحإِنَّ الْم :

يكُملونَ، فَ أَهجرخي لٌ ، واطب كذَل جرخ أْماُءوا الشا  ، فَإِذَا جمنيفَب ،

، فَينزِلُ  ، إِذْ أُقيمت الصلَاةُ ، يسوونَ الصفُوف هم يعدونَ للْقتالِ

 ميرم نى ابيسصع مهاِهللا ، فَأَم ودع آها ، فَإِذَا ركَم ذَاب ،  ذُوبي

لَكن يقْتلُه اُهللا  ، و ، فَلَو تركَه لَانذَاب حتى يهلك الْملْح في الْماِء

هدبِي فَي ،" هتبري حف همد ٢٨٩٧( - ٣٤(م)  .رِيهِم(  

٨- نونِ أَبِي عب دمأَح نب دمحا منربو  ، قَالَ أَخا أَبثَندرٍ، قَالَ: : حثَو

: حدثَنا  ، قَالَ : حدثَنا سلَيمانُ بن بِلَالٍ حدثَنا معلَّى بن منصورٍ، قَالَ
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لَا  " : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِيه سهيلٌ

 ومزِلَ الرنى تتةُ حاعالس قُوماقِتمبِالْأَع ابِقبِد أَو ،  هِمإِلَي جرخفَي ،

ةيندلِ الْمأَه نم شيج ذئموضِ يلِ الْأَرأَه اريخ مافُّوا ، هصفَإِذَا ت ،  ،

ومالر قَالَت ملْهقَاتا ننا موبس ينالَّذ نيبا وننيلُّوا بقُولُ  : خفَي ،

ونَالْمملس لَا و : و كُمنيلِّي بخلَا ن ا اللَّهانِنوإِخ نيب مهلُونقَاتفَي ،  ،

، ثُم يقْتلُ ثُلُثُهم وهم أَفْضلُ  فَينهزِم ثُلُثٌ لَا يتوب اللَّه علَيهِم أَبدا

اللَّه دناِء عدهالش فْ ، وثُلُثٌ فَي حتفْتةَيينِيططَنونَ الْقُسحتت  ،

مائنونَ الْغقِْسمي ما همنيفَب  احإِذْ ص ،ونتيبِالز موفَهيلَّقُوا سع قَد ،

يكُمالي أَهف لَفَكُمخ قَد ِسيحطَانُ إِنَّ الْميالش يهِمونَ فجرخفَي ،  ،

فَبينما هم  - يعنِي الدجالَ  - الشام خرج  ، فَإِذَا جاؤوا وذَلك باطلٌ

، فَينزِلُ  ، إِذْ أُقيمت الصلَاةُ يسوونَ الصفُوف ، و يعدونَ للْقتالِ

لْحالْم ذُوبا يكَم ذُوبي اللَّه ودع آهفَإِذَا ر ،ميرم نى ابيسع  لَوو ،

اب حتى يهلك، ولَكنه يقْتلُه اللَّه بِيده، فَيرِيهِم دمه تركُوه لَذَ

"هتبر[قال األلباين]:  ٦٨١٣)، (حب) ٦٧٧٤(رقم طبعة با وزير:  .بِح

  "قصة املسيح". -صحيح 

عميرٍ، عن حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد، حدثَنا جرِير، عن عبد الْملك بنِ  - ٩

، في  ص: كُنا مع رسولِ اِهللا  ، قَالَ ، عن نافعِ بنِ عتبةَ جابِرِ بنِ سمرةَ

ةوغَز  بِيى النرِبِ ص، قَالَ: فَأَتغلِ الْمبق نم مقَو ،  ابيث هِملَيع ،

وفالص ةأَكَم دنع افَقُوهفَو ، مهفَإِن ، و اميولُ اِهللا  لَقسصر دقَاع  ،

: ثُم  ، قَالَ : فَقَالَت لي نفِْسي: ائْتهِم فَقُم بينهم وبينه لَا يغتالُونه قَالَ

قُلْت مهعم جِين لَّهلَع : و مهنيب تفَقُم مهتيفَأَت ، هنيقَالَ ب ،  :

هنم ظْتففَح اتمكَل عبي أَردي يف نهدةَ : ، قَالَ ، أَعزِيرونَ جزغت"
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، ثُم تغزونَ الروم  ، ثُم فَارِس فَيفْتحها اُهللا الْعربِ فَيفْتحها اُهللا

يا  : نافع: فَقَالَ  قَالَ، الدجالَ فَيفْتحه اُهللا"، ثُم تغزونَ  فَيفْتحها اُهللا

جرخالَ يجى الدرلَا ن ،ابِروم.  جالر حفْتى تت٢٩٠٠( - ٣٨(م) ، ح(  

، عن  : حدثَنا الْحسين بن علي حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ -١٠

، عن نافعِ بنِ  نِ سمرةَ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ ب زائدةَ

 بِينِ النقَّاصٍ، عنِ أَبِي وةَ ببتبِ  " : ، قَالَ صعرةَ الْعزِيرلُونَ جقَاتتس

ا اللَّههحفْتفَي ا اللَّههحفْتفَي وملُونَ الرقَاتت الَ  ، ثُمجلُونَ الدقَاتت ثُم ،

 "ا اللَّههحفْتفَي ،:ابِرقَالَ ج ومالر حفْتى تتالُ حجالد جرخا يفَم "" . 

  [قال األلباين]: صحيح ٤٠٩١(جة) 

١١ - نيسا حثَندةَ حدائز نع ، دمالص دبعرٍ، ويمنِ عب كلالْم دبع نع ،  ،

، عن  ، حدثَنا عبد الْملك بن عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ حدثَنا زائدةُ

تقَاتلُونَ  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ نافعِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ

لَكُم ا اللَّههحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرج  ثُم ، ا اللَّههحفْتفَي لُونَ فَارِسقَاتت

لَكُم لَكُم ا اللَّههحفْتفَي وملُونَ الرقَاتت الَ  ، ثُمجلُونَ الدقَاتت ثُم ،

لَكُم اللَّه هحفْتفَقَالَ قَالَ، "  فَي : ابِرج:  حتفْتى يتالُ حجالد جرخلَا ي

  ١٥٤٠(حم) الروم. 

، حدثَنا عبد الْملك بن عميرٍ، عن  ، حدثَنا أَبو عوانةَ حدثَنا عفَّانُ - ١٢

 ص، أَنه سمع النبِي ، عن نافعِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ جابِرِ بنِ سمرةَ

تغزونَ فَارِس  ، و اللَّه لَكُم تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ فَيفْتح " : يقُولُ

لَكُم ا اللَّههحفْتفَي و ، لَكُم ا اللَّههحفْتفَي ومونَ الرزغت ونَ  ، وزغت

"لَكُم اللَّه حفْتالَ فَيج١٥٤١(حم)  .الد  
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١٣ - زِيدا يثَندح يودعسا الْمنربأَخ ،  دبع نابِرِ ، عج نرٍ، عيمنِ عب كلالْم

تقَاتلُونَ « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ قَالَ بنِ سمرةَ

ا اللَّههحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرج و ، اللَّه مهحفْتفَي لُونَ فَارِسقَاتت و ، 

حفْتفَي وملُونَ الرقَاتتاللَّه مه و ، اللَّه هحفْتالَ فَيجلُونَ الدقَات(حم)  .»ت

١٨٩٧٢  

١٤ - ارِينِي الْفَزعي اقحو إِسا أَبثَندرٍو، حمع نةُ باوِيعا مثَندح  دبع نع ،

: كُنت  ةَ قَالَ، عن نافعِ بنِ عتب الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ

 ولِ اللَّهسر عصم اةي غَزرِبِ فغلِ الْمبق نم مقَو اهفَأَت ،  هِملَيع ،

وفالص ابيث ةأَكَم دنع افَقُوهفَو ، دقَاع وهو اميق مهو ، هتيفَأَت ،  ،

هنيبو مهنيب تفَقُم هنم ظْتفي قَالَ ، فَحدي يف نهدأَع اتمكَل عبأَر : 

»،ا اللَّههحفْتفَي ونَ فَارِسزغت ثُم ،ا اللَّههحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرونَ جزغت  

ا اللَّههحفْتفَي ومونَ الرزغت ثُم اللَّه هحفْتالَ فَيجونَ الدزغت قَالَ» ، ثُم 

عافن : »ومالر حفْتى تتح جرخالَ لَا يجى أَنَّ الدرأَلَا ت ابِرا ج(حم)  .»ي

١٨٩٧٣  

:  ، قَالَ : حدثَنا النفَيلي ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن عبد اللَّه بِحرانَ -١٥

دبع نرٍو، عمع نب اللَّه ديبا عثَندنِ  حابِرِ بج نرٍ، عيمنِ عب كلالْم

: حدثْنِي هلْ  : سأَلْت نافع بن عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، قُلْت ، قَالَ سمرةَ

 ولَ اللَّهسر تعمالَ صسجالد ذْكُرولَ  : فَقَالَ ؟ قَالَ يسر تيأَت :

صاللَّه نم اسن هدنعو هلَيوا عملسيل هورِبِ أَتغلِ الْمأَه  هِملَيعو ،

وفقُولُ الصي هتعمس هنم تونا دبِ ":  ، فَلَمرةَ الْعزِيرونَ جزغت  ،

كُملَيع ا اللَّههحفْتفَي ونَ فَارِسزغت ثُم ، كُملَيع ا اللَّههحفْتفَي ، ثُم ، 
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ومونَ الرزغ١(ت( كُملَيع ا اللَّههحفْتالَ ، فَيجونَ الدزغت ثُم ،  هحفْتفَي ،

كُملَيع قال  ٦٦٧٢) ، (حب) ٦٦٣٧(رقم طبعة با وزير:  ." اللَّه]

  ).٣٢٤٦"الصحيحة" ( -األلباين]: صحيح 

: حدثَنا أَحمد بن سعيد  قَالَ،  أَخبرنا علي بن حمدونَ بنِ هشامٍ -١٦

يارِمقَالَ ، قَالَ الد ،رمع نانُ بثْما عثَندةُ : حبعا شثَندح :  نع ،

، أَنَّ رسولَ  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ سماك بنِ حربٍ

 بِ " : ، قَالَ صاللَّهرةَ الْعزِيرلُونَ جقَات٢(ت( كُملَيع اللَّه هحفْتفَي ، و ، 

كُملَيع اللَّه هحفْتفَي لُونَ فَارِسقَاتت  هحفْتالَ فَيجلُونَ الدقَاتت ثُم ،

"كُملَيع [قال األلباين]:  ٦٨٠٩) ، (حب) ٦٧٧٠(رقم طبعة با وزير:  .اللَّه

 ): م.٣٢٤٦"الصحيحة" ( -صحيح 
 

  
١- اقحإِس نى بيحا يثَندح وبأَي نى بيحا يثَندو قَبِيلٍ،  ، حثَنِي أَبدح ،

أَي الْمدينتينِ  : قَالَ: كُنا عند عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصي، وسئلَ

فَدعا عبد اللَّه بِصندوقٍ لَه : الْقُسطَنطينِيةُ أَو روميةُ؟  تفْتح أَولًا

بينما نحن حولَ  : : فَقَالَ عبد اللَّه ، قَالَ حلَق، قَالَ: فَأَخرج منه كتابا

 ولِ اللَّهسصر بكْتن  ولُ اللَّهسلَ رئص، إِذْ س :  حفْتنِ تيتيندالْم أَي

                                                             
 و يكون ذلك يف امللحمة.)(١
املقصود تقاتلون الشيعة الروافض الذين يتسلطون علي جزيرة العرب يف آخر الزمان لتخليص أهلها من )(٢

 السنة املظلومني و املقهورين علي الثغور هناك.
 دينة إسطانبول حاليا ، و موجودة بدولة تركيا ؛ و هذه املدينة هلا جزء يف الرب و جزءها اآلخر يف البحر.م)(٣
 مدينة روما حاليا ، و هي عاصمة إيطاليا ، بل هي عاصمة العامل النصاري كله ، فروما ا الفاتيكان.)(٤
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مدينةُ هرقْلَ  " : صفَقَالَ رسولُ اللَّه؟  )١(: قُسطَنطينِيةُ أَو روميةُ أَولًا

، قال الشيخ شعيب  ٦٦٤٥(حم) .  " يعنِي قُسطَنطينِية  تفْتح أَولًا

  .)٢( إسناده ضعيف:  األرناؤوط

٢ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح دمحم ننِي ابعزِيزِ يالْع دبا عثَندح ،  نع ،

، أَنَّ ثَورٍ وهو ابن زيد الديلي، عن أَبِي الْغيث، عن أَبِي هريرةَ

بِيا :  ، قَالَ صالنهنم انِبجو ري الْبا فهنم انِبج ةيندبِم متعمس"

لَا تقُوم الساعةُ حتى "  قَالَ:، ، يا رسولَ اِهللا نعم قَالُوا:في الْبحرِ؟ " 

، فَإِذَا جاُءوها نزلُوا، فَلَم ) ٥(إِسحاق ) ٤(سبعونَ أَلْفًا من بنِي ) ٣(يغزوها 

                                                             
١)(  نرٍ، عمعم ناقِ، عزالر دبا عنربطَرٍأَخم  :بقَالَ: «، قَالَ كَع ،يفخ رٍ قَدأَمي لدهلَا ي هأَنل يدهالْم يما سمإِن

رواه العالمة احلافظ معمر بن راشد يف جامعه (باب  »ويستخرِج التوراةَ والْإِنجِيلَ من أَرضٍ يقَالُ لَها: أَنطَاكيةُ

  ) بتحقيق حبيب الرمحن األعظمي٢٠٧٧٢برقم  / ٣٧٢/ص١١املهدي/جزء

و مدينة أنطاكية أو أنطاكيا هي خبالف مدينة روما أو رومية يف إيطاليا اآلن ؛ فأنطاكيا هي مدينة موجودة 

على ساحل البحر املتوسط كانت قدميا تابعة لسوريا لكنها اآلن تابعة لتركيا أما رومية فهي عاصمة روما اآلن 

العامل النصراين كله ، و ا الفاتيكان : و يقال أن املهدي عليه السالم يفتح مدينة أنطاكيا و ، و هي عاصمة 

يستخرج التوراة و اإلجنيل منها ( النسخ الغري محرفة ) ، بينما يفتح عيسي بن مرمي مدينة رومية عاصمة 

 ايطاليا و يفعل مثل ذلك أيضا .
) وأبو عمرو الداين ٢/  ١٥٣/  ٤٧( ) وابن أيب شيبة يف " املصنف "١٢٦/  ١) والدارمي (١٧٦/  ٢رواه أمحد () (٢

 ) وعبد الغين املقدسي يف " كتاب العلم "٥٠٨/  ٤و  ٤٢٢/  ٣واحلاكم ( )٢/  ١١٦يف " السنن الواردة يف الفنت " (

يف السلسلة صححه األلباين ، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب  ) ، وقال: " حديث حسن اإلسناد ".١/  ٣٠/  ٢(

 الصحيحة
 يفتحوها فتحاً إسالمياً موافقاً للكتاب والسنة النبوية.)(٣
) : قال القاضي  كذا هو يف مجيع أصول   ٤٥ - ٤٣/  ١٨قال النووي يف كتابة " شرح النووي على مسلم " (  )(٤

إمساعيل )) ، وهو  بين)) ، قال : قال بعضهم  املعروف احملفوظ (( من   إسحاق بينصحيح مسلم  : (( من 

 الذي يدل عليه احلديث وسياقه ألنه إمنا أراد العرب ، وهذه املدينة هي القسطنطينية.
أي من ذرية سيدنا إسحاق بن إبراهيم عليهما السالم ، أي من اليهود ( بين إسرائيل ، أوالد يعقوب قلت :  )(٥

إسحاق عليهما السالم ) ، وفيه دليل واضح  بن إسحاق عليهما السالم ) والروم ( أوالد العيص بن يعقوب بن
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، قَالُوا: لَا إِلَه إِلَّا اُهللا واُهللا أَكْبر، )١(يقَاتلُوا بِِسلَاحٍ ولَم يرموا بِسهمٍ

الَّذي في  -  ؛ قَالَ ثَور: لَا أَعلَمه إِلَّا قَالَ - فَيسقُطُ أَحد جانِبيها 

: لَا إِلَه إِلَّا اُهللا واُهللا أَكْبر، فَيسقُطُ جانِبها  الْبحرِ، ثُم يقُولُوا الثَّانِيةَ

،  : لَا إِلَه إِلَّا اُهللا واُهللا أَكْبر، فَيفَرج لَهم الْآخر، ثُم يقُولُوا الثَّالثَةَ

، إِذْ جاَءهم  بينما هم يقْتِسمونَ الْمغانِمفَيدخلُوها فَيغنموا، فَ

رِيخفَقَالَ، )٢(الص : ٍء ويكُونَ كُلَّ شرتفَي ،جرخ الَ قَدجونَ إِنَّ الدجِعري ." 

  )٢٩٢٠(م) (

حدثَنِي  ، ، حدثَنا بِشر بن عمر الزهرانِي حدثَنِي محمد بن مرزوقٍ -٣

، حدثَنا ثَور بن زيد الديلي في هذَا الْإِسناد بِمثْله.  سلَيمانُ بن بِلَالٍ

  )٢٩٢٠(م) (

٤- نسا حثَنديفَةَ حلخ ننِي ابعي لَفا خثَندابٍ ، حنأَبِي ج نع ،  نع ،

نِ  أَبِيهب اللَّه دبع نرٍو، عمقَالَ ع ،  بِيلَى النع لْتخص: د  ، وهو

" ست فيكُم  : ، فَقَالَ ، فَنظَر إِلَي ، فَرفَع رأْسه يتوضأُ وضوًءا مكيثًا
                                                                                                                                                         

زمان ( وهو الزمان الذي نعيش وصريح على دخول كثري من اليهود والروم ( النصاري ) يف اإلسالم يف آخر ال

 ) ، وهذا أمر عجيب وغريب ومدهش ، سبحان اهللا.فيه
ون ألفا من بين إسحاق  " وقد محل بعض العلماء يف تفسري قوله صلى اهللا عليه وسلم ؛ "  حىت يغزوها سبع

على أن بين إسحاق هم الروم ، وهذا الكالم غري دقيق ، وقد ثبت يف هذا العصر الذي نعيش فيه دخول الكثري 

من اليهود " بين إسرائيل " والروم " النصارى " يف اإلسالم محبني مختارين راضني غري مكرهني ، وهذا إن دل 

 صلى اهللا عليه وسلم ، وأنه وحى من عند اهللا ، ويدل أيضا على إقتراب فإمنا يدل على صدق حديث رسول اهللا

  حدوث هذه النبوءة ، واهللا أعلى وأعلم.

والصحيح واهللا أعلم أن العرب املؤمنني ( أوالد إمساعيل عليه السالم ) مع بين إسحاق ( الذين دخلوا يف 

  اإلسالم ) يفتتحون القسطنطينية معاً.
أن دين اإلسالم هو دين السالم ، و أنه مل ينتشر حبد السيف أبدا ، و أن املسلمني فاحتون و و فيه دليل على )(١

 ليسوا غزاة أو حمتلني.
 من الشيطان "إبليس" الذي اغتم كثريا بفرح املسلمني،فأراد أن يعكر صفوهم خبروج الدجال.)(٢
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 -فَكَأَنما انتزع قَلْبِي من مكَانِه  - ص: موت نبِيكُم "  أَيتها الْأُمةُ

قَالَ ر ولُ اللَّهةٌ " : صسداحقَالَ، "  و : " يكُمالُ فالْم يضفيى  وتح ،

، قَالَ رسولُ  " إِنَّ الرجلَ لَيعطَى عشرةَ آلَاف، فَيظَلُّ يتسخطُها

نِ " :صاللَّهيتنقَالَ " ث ، : " كُمنلٍ مجكُلِّ ر تيلُ بخدةٌ تنتفقَالَ  " و ،

 ولُ اللَّهسمِ " : ، قَالَ " ثَلَاثٌ " : صرناصِ الْغكَقُع تومقَالَ  " و ،

 ولُ اللَّهسقَالَ : صر عبفَرِ  " أَرنِي الْأَصب نيبو كُمنيكُونُ بةٌ تندهو :

ثُم يكُونونَ أَولَى ،  ، كَقَدرِ حملِ الْمرأَة يجمعونَ لَكُم تسعةَ أَشهرٍ

" كُمنرِ مدبِالْغ ولُ اللَّهسص، قَالَ ر: " سمقَالَ " خ ،  :" "ةيندم حفَتو ،

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر :" تس "  ؟  :، قُلْتةيندم أَي ولَ اللَّهسا رقَالَ:ي 

 ٦٦٢٣(حم)  ." "قَسطَنطينِيةُ
، حدثَنا سلَيمانُ بن  ، حدثَنا معلَّى بن منصورٍ زهير بن حربٍحدثَنِي  - ٥

،  ص، أَنَّ رسولَ اِهللا  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِيه ، حدثَنا سهيلٌ بِلَالٍ

، فَيخرج  " لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالْأَعماقِ أَو بِدابِقٍ : قَالَ

ةيندالْم نم شيج هِمإِلَي ذئموضِ يلِ الْأَرارِ أَهيخ نافُّوا،  ، مصفَإِذَا ت ،

ومالر قَالَت وبس ينالَّذ نيبا وننيلُّوا بخ :ملْهقَاتا ننقُولُ  ا مفَي ،

،  ، فَيقَاتلُونهم ، واِهللا لَا نخلِّي بينكُم وبين إِخوانِنا : لَا الْمسلمونَ

، أَفْضلُ الشهداِء  ، ويقْتلُ ثُلُثُهم فَينهزِم ثُلُثٌ لَا يتوب اُهللا علَيهِم أَبدا

،  فَيفْتتحونَ قُسطَنطينِيةَ؛ ، لَا يفْتنونَ أَبدا  ويفْتتح الثُّلُثُ،  عند اِهللا

مائنونَ الْغِسمقْتي ما همنيفَب ونتيبِالز موفَهيلَّقُوا سع قَد ،  احإِذْ ص ،

،  ، فَيخرجونَ كُم: إِنَّ الْمِسيح قَد خلَفَكُم في أَهلي فيهِمِ الشيطَانُ

،  ، فَبينما هم يعدونَ للْقتالِ ، فَإِذَا جاُءوا الشأْم خرج وذَلك باطلٌ

فُوفونَ الصوسلَاةُ يالص تيمإِذْ أُق ،  ميرم نى ابيسزِلُ عنص، فَي  ،
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مهاِهللا فَأَم ودع آهاِء،  ، فَإِذَا ري الْمف لْحالْم ذُوبا يكَم ذَاب  كَهرت فَلَو ،

كلهى يتح ذَابلَان هداُهللا بِي لُهقْتي نلَكو ، " هتبري حف همد رِيهِمفَي ،. 

، نِيةَ ، وخروجِ الدجالِ) : باب في فَتحِ قُسطَنطي٢٨٩٧( -  ٣٤م ؛ 

 سى ابنِ مريم.ونزولِ عي
:  ، قَالَ عبد اللَّه بن أَحمد حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ أَبِي شيبةَ -٦

: حدثَنا زيد  ، قَالَ وسمعته أَنا من عبد اللَّه بنِ محمد بنِ أَبِي شيبةَ

: حدثَنِي  ، قَالَ حدثَنِي الْوليد بن الْمغرية الْمعافرِي، قَالَ:  بن الْحبابِ

يمثْعرٍ الْخبِش نب اللَّه دبع  نع ،أَبِيه  بِيالن عمس هقُولُ صأَني  :

ولَنِعم الْجيش ذَلك ، )١(، فَلَنِعم الْأَمري أَمريها لَتفْتحن الْقُسطَنطينِيةُ«

شيأَلَنِي قَالَ».  الْجفَس كلالْم دبع نةُ بلَمسانِي معفَد : هثْتدفَح ،  ،

:  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط ١٨٩٥٧فَغزا الْقُسطَنطينِية. (حم) 

  .)٢(إسناده ضعيف

٧-  قِّيالر ونميم نب يلا عثَندقَالَح  نع ،نِيينالْح قُوبعو يا أَبثَندح :

فونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دبنِ عريِ بكَث لَّمسو نةُ  " : ، عاعالس قُوملَا ت

،  يا علي " : صثُم قَالَ ، "  حتى تكُونَ أَدنى مسالحِ الْمسلمني بِبولَاَء

" إِنكُم ستقَاتلُونَ  : ، قَالَ أُمي ، و بِأَبِي : قَالَ ،  " ، يا علي علييا 

، حتى تخرج إِلَيهِم روقَةُ  ، ويقَاتلُهم الَّذين من بعدكُم بنِي الْأَصفَرِ

،  اللَّه لَومةَ لَائمٍ، الَّذين لَا يخافُونَ في  ، أَهلُ الْحجازِ الْإِسلَامِ

، فَيصيبونَ غَنائم لَم  فَيفْتتحونَ الْقُسطَنطينِيةَ بِالتسبِيحِ والتكْبِريِ
                                                             

 مد الفاتح ، و هذا اجليش هو جيشه.لو صح إسناد هذا احلديث فإن هذا األمريهو السلطان العثماين حم)(١
(ومجلة  أورده احلاكم من طريق آخر يف املستدرك ؛ قال احلاكم صحيح اإلسناد و وافقه الذهيب ، و قال األلباين)(٢

القول أن احلديث مل يصح عندي لعدم االطمئنان إىل توثيق ابن حبان للغنوي هذا ، وهو غري اخلثعمي كما مال 

  إليه العسقالين ، واهللا أعلم ).
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: إِنَّ  ، ويأْتي آت فَيقُولُ ، حتى يقْتِسموا بِالْأَترِسة يصيبوا مثْلَها

كُمي بِلَادف جرخ قَد ِسيحالْم مادذُ نةٌ فَالْآخذْبك يهأَلَا و ،  ارِكالتو ،

" ماد[قال األلباين]: موضوع ٤٠٩٤(جة)   .ن. 

  

  

 
 
 


 
 

  : صقال رسول اهللا 

قَالُ لَهلٌ يجر جرخي " قشمقِ دمي عف انِيفْيكَلْبِ الس نم هعبتي نةُ مامعو ،"  

  

  : صقال رسول اهللا 

" اهصبِع اسالن وقسطَانَ، يقَح نلٌ مجر جرخى يتةُ حاعالس قُومالَ ت."  

  

  : صقال رسول اهللا 

 " قَالُ لَهلٌ يجر كلمى يتي، حالاللَّيو امالْأَي بذْهلَا تاهجهالْج."  
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١ - نِيزالْم اللَّه دبع نب دمأَح دمحو ما أَبثَندى  حيحي نا بكَرِيا زثَن ،

سمينةَ، ثَنا الْوليد بن الساجِي، ثَنا محمد بن إِسماعيلَ بنِ أَبِي 

، عن  مسلمٍ، ثَنا الْأَوزاعي، عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ، عن أَبِي سلَمةَ

هنع اللَّه يضةَ رريرقَالَ أَبِي ه ،  ولُ اللَّهسلٌ  :ص: قَالَ رجر جرخي "

قَالُ لَهقِ يمي عف انِيفْيالس قشمكَلْبِ،  د نم هعبتي نةُ مامعو ،

، فَتجمع لَهم قَيس  فَيقْتلُ حتى يبقَر بطُونَ النساِء، ويقْتلُ الصبيانَ

ةلْعت بذَن عنمى لَا يتا حلُهقْتي  فَيي فتيلِ بأَه نلٌ مجر جرخيو ،

 ةرالْحانِيفْيلُغُ السبفَي مهزِمهفَي هدنج نا مدنج هثُ إِلَيعبفَي ،  ،

 ِسفضِ خالْأَر ناَء مديبِب ارى إِذَا صتح هعم نبِم انِيفْيالس هإِلَي ِسريفَي

بِهِم  مهنع بِرخإِلَّا الْم مهنو مجنه احلاكم يف املستدرك ؛ روا"، فَلَا ي

،  الْإِسناد علَى شرط الشيخينِ ُيحهذَا حديثٌ صح «؛ ، وقال)٨٥٨٦(

اهرِجخي لَمعلى شرط  -  ٨٥٨٦]  من تلخيص الذهيب -التعليق  » [و

سلسلة األحاديث وقال األلباين ؛ حديث منكر (؛ البخاري ومسلم

  الضعيفة واملوضوعة ).

، ثَنا الْفَضلُ بن محمد بنِ  نِمحمد بن الْمؤملِ بنِ الْحسَ أَخبرنِي - ٢

، ثَنا الْوليد بن  ، ثَنا يحيى بن سعيد ، ثَنا نعيم بن حماد الْمسيبِ

:  ، قَالَ مةَ، عن علْقَ ، عن إِبراهيم ، أَخو أَبِي بكْرِ بنِ عياشٍ عياشٍ

هنع اللَّه يضر ودعسم نقَالَ اب  ولُ اللَّهسا رص: قَالَ لَن :  كُمذِّرأُح "

،  ، وفتنةً بِمكَّةَ : فتنةً تقْبِلُ من الْمدينة سبع فتنٍ تكُونُ بعدي
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، وفتنةً تقْبِلُ من  تقْبِلُ من الشامِ، وفتنةً  وفتنةً تقْبِلُ من الْيمنِ

، وفتنةً من بطْنِ الشامِ وهي  ، وفتنةً تقْبِلُ من الْمغرِبِ الْمشرِقِ

انِيفْيقَالَ، " الس ودعسم نفَقَالَ اب :  هذه نما، ولَهأَو رِكدي نم كُمنم :

م ةاشٍالْأُميع نب يدلا، قَالَ الْوهرآخ رِكدي ن  ةيندةُ الْمنتف تفَكَان :

، وفتنةُ  من قبلِ طَلْحةَ والزبيرِ، وفتنةُ مكَّةَ فتنةُ عبد اللَّه بنِ الزبيرِ

من قبلِ هؤلَاِء ؛ رواه احلاكم  الشامِ من قبلِ بنِي أُميةَ، وفتنةُ الْمشرِقِ

، ، ولَم يخرِجاه هذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد، وقال؛ )٨٤٤٧يف املستدرك (

هذا من أبوابد نعيم بن  - ٨٤٤٧]  من تلخيص الذهيب -[ التعليق 

وقال الشيخ األلباين ؛ ضعيف جدا ( ضعيف اجلامع الصغري  ؛ مهدي

 ألحاديث الضعيفة واملوضوعة).سلسلة ا –وزيادته 
  

  
١- اللَّه دبع نزِيزِ بالع دبثَنا عدبِالَلٍ ، قَالَ ح نانُ بملَيثَنِي سدح :  نع ،

دينِ زرِ بثَو ثيأَبِي الغ نع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه ننِ  ، عع ،

 بِيةُ « : ، قَالَ صالناعالس قُومطَانَ الَ تقَح نلٌ مجر جرخى يت١(، ح( ،

اهصبِع اسالن وقس١٨٣ص٤، (خ) ج»  ي .  

                                                             
رجل من قحطان : أي نسبة إيل قبيلة قحطان اليت يرجع نسبها إيل اليمن ، وهلا اآلن تفرعات كثرية  )(١

 ية وسوريا لكن الغالب منهم يسكن يف جنوب اجلزيرة العربية ( جند ).منتشرة يف اجلزيرة العرب
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٢ - اللَّه دبع نزِيزِ بالع دبثَنا عدانُ حملَيثَنِي سدأَبِي  ، ح نرٍ، عثَو نع ،

 نع ،ثيةَالغريرأَبِي ه  ولَ اللَّهسةُ « : ، قَالَص، أَنَّ راعالس قُومالَ ت

  .٧١١٧، (خ) »  )١(، يسوق الناس بِعصاه حتى يخرج رجلٌ من قَحطَانَ

٣ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدوح دمحم ننِي ابعزِيزِ يالْع دبا عنربأَخ ،  ، نع

دينِ زرِ بثَو ثيأَبِي الْغ نةَ ، عريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ، عسقَالَ ص، أَنَّ ر : 

" اهصبِع اسالن وقسطَانَ يقَح نلٌ مجر جرخى يتةُ حاعالس قُوملَا ت " ،

  .)٢٩١٠( - ٦٠(م) 

٤- يدعس نةُ ببيا قُتثَندثَ حدح ،دمحم نزِيزِ بالْع دبا عفَالٍ  نأَبِي ث نع ،

: قَالَ رسولُ  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ الْمري، عن رباحِ بنِ عبد الرحمنِ

صاللَّه: »  اسالن وقسطَانَ يقَح نلٌ مجر جرخى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

اهص٩٤٠٥(حم) ، » بِع. 
 سيكُونُ: «قَالَ ص اللَّه رسولِ عن،  خيثَمةَ عن، نصرٍ أَبِي ابن روى -٥

ني مدعلَفَاُء بخ ،نمو دعلَفَاِء باُء الْخرأُم ،نمو دعاِء برالْأُم لُوكم 

 ملئَت كَما عدلًا الْأَرض يملَأُ بيتي أَهلِ من رجلٌ يخرج ثُم، جبابِرةٌ

»: بِدونِه هو ما محمدا بعثَ فَوالَّذي،  الْقَحطَانِي بعده يؤمر ثُم، جورا

  ). ٢٠٢ ص(  األطرابلسي القرشي سليمان بن خيثمة حديث من

 ثنا الدمشقي، الرحمنِ عبد بن سلَيمانُ ثنا النحوِي، عامرٍ أَبو حدثَنا -٦

نيسح نب يلع ،يدنلَى الْكورِيرٍ، منِ جع ،ياعزالْأَو نسِ عنِ قَيب 

 سيكُونُ: «قَالَ ،ص اِهللا رسولَ أَنَّ: جده عن أَبِيه، عن الصدفي، جابِرٍ

ني مدعلَفَاُء، بخ نمو دعلَفَاِء باُء، الْخرأُم نمو دعاِء برالْأُم ،لُوكم 

                                                             
؛ " اللهم من  ص، وهذا خمالف ملنهاج أهل السنة واجلماعة ، لقول وظلمه كناية عن شدته وغلظته وقسوته  )(١

ويل من أمر أميت شيئاً ، فشق عليهم ، فاشقق عليه ، ومن ويل من أمر أميت شيئاً فرفق م ، فارفق به " ، رواه 

 اإلمام مسلم وابن حبان.
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نمو دعب لُوكةٌ، الْمابِربج ثُم جرخلٌ يجر نلِ مي أَهتيلَأُ بمي ضالْأَر 

 ما بِالْحق بعثَنِي فَوالَّذي الْقَحطَانِي، يؤمر ثُم جورا، ملئَت كَما عدلًا

وه هونجممع يف اهليثمي قال ،)٩٣٧( للطرباين الكبري املعجم»: د 

 لَم جماعةٌ وفيه الطَّبرانِي، رواه): ١٩٠/  ٥( الفوائد ومنبع الزوائد

: وزيادته الصغري اجلامع ضعيف( موضوع: األلباين قال هم،أَعرِفْ

 ).الضعيفة األحاديث سلسلة( ضعيف: أيضاً األلباين وقال ،)٣٣٠٥
  

  
١- يدبارٍ الْعشب نب دمحثَنا مدح  جِيدالْم دبع نالْكَبِريِ ب دبا عثَندح ،

: سمعت عمر  ، قَالَ ، حدثَنا عبد الْحميد بن جعفَرٍ الْحنفيأَبو بكْرٍ 

لَا تذْهب  " ، قَالَ: ص، عنِ النبِي  ، يحدثُ عن أَبِي هريرةَ بن الْحكَمِ

:  قَالَ مسلم، "  ، حتى يملك رجلٌ يقَالُ لَه الْجهجاه الْأَيام واللَّيالي

ةوةُ إِخعبأَر مه  دبو عنالْكَبِريِ ب دبعو ريمعاِهللا و ديبعو رِيكش :

  .)٢٩١١( - ٦١الْمجِيد. (م) 

، عن عبد  : حدثَنا أَبو بكْرٍ احلَنفي حدثَنا محمد بن بشارٍ العبدي قَالَ -٢

يدنِ احلَكَمِ احلَمب رمع نفَرٍ، ععنِ جقُولُ ، قَالَ بةَ يريرا هأَب تعمس :  :

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر :  نلٌ مجر كلمى يتح ارهالنلُ واللَّي بذْهلَا ي "

 ٢٢٢٨(ت) : هذَا حديثٌ حسن غَرِيب ،  : جهجاه " يقَالُ لَه )١(املَوالي

  .[قال األلباين]: صحيح

٣- يفنكْرٍ الْحو با أَبثَندنِ  حب رمع نفَرٍ، ععج نب يدمالْح دبا عثَندح ،

ارِيصكَمِ الْأَنةَ الْحريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسلَا  : ص: قَالَ ر "

                                                             
 من املوايل : أي من العبيد. )(١
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 ارهالنلُ واللَّي بذْهيقَالُ لَهي يالوالْم نلٌ مجر كلمى يتح " اهجهج : ،

  .٨٣٦٤(حم) 

 
  

  

  

    



    ٧٤ 

 
 
 
 

 
 

  

  

  : صقال رسول اهللا 

 " لْقخ ةاعامِ السيإِلَى ق ملْقِ آدخ نيا بم–  الِ - أمرجالد نم رأَكْب "  

  

  
  
  
  

 



٧٥ 

 

  
١ - اججا حثَندثٌ،  حا لَيثَندبِيبٍ حأَبِي ح نب زِيدثَنِي يدةَ  ، حبِيعر نع ،

يدالَةَ الْأَزونِ حب اللَّه دبع نع ، جِيبِيالت يطنِ لَقولِ  ، بسر نع

قَالَ صاللَّه ها « : أَنجن فَقَد ثَلَاث نا مجن نم  «رثَلَاثَ م قَالَه ،ات  ،

، ومن قَتلِ خليفَة مصطَبِرٍ  موتي « : قَالَماذَا يا رسولَ اللَّه؟  : قَالُوا

يهطعي قبِالْح الِ ، وج٢٢٤٨٨حم ( .» الد(  

                                                             
 : معىن املسيح ؛ (موقع األسالم سؤال وجواب /د.حممد صاحل املنجد ) )(١

يزيد عن مخسني قوالً يف معىن " املسيح " . وقالوا أن هذا اللفظ يطلق على الصديق وعلى ذكر العلماء ما 

الضلّيل الكذاب ، فاملسيح عسى ابن مرمي الصديق ، مسيح اهلدى ، يربئ األكمه واألبرص ، وحيي املوتى بإذن 

 اهللا.

ه من اآليات كإنزال املطر وإحياء واملسيح الدجال هو الضلّيل الكذاب ، مسيح الضاللة يفنت الناس مبا يعطا

  األرض بالنبات وغريمها من اخلوارق.

 فخلق اهللا املسيحني أحدمها ضد اآلخر.

وقال العلماء يف سبب تسمية الدجال باملسيح : أن إحدى عينيه ممسوحة ، وقيل : ألنه ميسح األرض يف أربعني 

عن أنس بن مالك قال : قال  ٥٢٢١الذي رواه مسلم برقم يوماً .. والقول األول هو الراجح ، ملا جاء يف احلديث 

."  ركَاف هينيع نيب وبكْتنِ ميالْع وحسمالُ مجرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " الد   

 
   : معىن الدجال ؛ ( موقع اإلسالم سؤال و جواب / د.حممد صاحل املنجد)) (٢

يقال دجلَ إذا لبس وموه ، والدجال : املُموه الكذاب ، الذي يكثر من الكذب الدجل : هو اخللط والتلبيس ، 

 والتلبيس.
ولفظة " الدجال " أصبحت علَماً على املسيح األعور الكذاب ، وسمي الدجال دجاالً : ألنه يغطي على الناس 

 .كفره بكذبه ومتويهه وتلبيسه عليهم



    ٧٦ 

٢ - داود نانُ بملَيا سنرببٍ أَخهنِ واب نقَالَ ، ع ، سوننِي يربأَخ :  نع ،

، أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنه سمع أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ  شهابٍابنِ 

فَذَكَر الْفتنةَ الَّتي يفْتن بِها الْمرُء في  ص: قَام رسولُ اللَّه  تقُولُ

 الَتةً حجونَ ضملسالْم جض كذَل ا ذَكَرفَلَم ،رِهقَب مأَنْ أَفْه نيبنِي ويب

 ولِ اللَّهسر ي صكَلَامنلٍ قَرِيبٍ مجرل قُلْت مهتجض تكَنا سفَلَم ، : 

لَك اللَّه كارب أَي  ولُ اللَّهساذَا قَالَ رص، م هلرِ قَوي آخقَالَ؟  ف : "  قَد

(س)  .في الْقُبورِ قَرِيبا من فتنة الدجالِ"أُوحي إِلَي أَنكُم تفْتنونَ 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٠٦٢

٣ - جالْأَش يدعس نب اللَّه دبنا ع دالو خثنا أَب ، يدعنِ سى بيحي نع ،  ،

ني إِ " : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، عن عائشةَ قَالَت عن عمرةَ

: قَالَت  قَالَت عمرةُ، "  أُرِيتكُم تفْتنونَ في الْقُبورِ كَفتنة الدجالِ

اللَّهم إِني  " : ، يقُولُ في صلَاته صفَكُنت أَسمع رسولَ اللَّه  : عائشةُ

  ٨٥١(خز)  .، ومن عذَابِ الْقَبرِ" أَعوذُ بِك من عذَابِ النارِ

، حدثَنا  ، حدثَنا أَحمد بن إِسحاق الْحضرمي حدثَين زهير بن حربٍ - ٤

وبا أَيثَندارِ، حتخالْم ننِي ابعزِيزِ يالْع دبلَالٍ عنِ هب ديمح نع ،  ،

طهر نع و قَتأَباِء ومهو الدأَب مهنةَ قَالُوا، منِ  ادامِ بشلَى هع رما نكُن :

: إِنكُم لَتجاوِزونِي إِلَى  ، فَقَالَ ذَات يومٍ عامرٍ، نأْتي عمرانَ بن حصينٍ

لَا أَعلَم بِحديثه مني،  ، و مني ص، ما كَانوا بِأَحضر لرسولِ اِهللا  رِجالٍ

ر تعمولَ اِهللاسقُولُصسي ، : "  لْقخ ةاعامِ السيإِلَى ق ملْقِ آدخ نيا بم

  )٢٩٤٦( - ١٢٦(م)  . )١(" أَكْبر من الدجالِ

                                                             
خلق آدم عليه السالم إيل قيام الساعة فتنة أشد خطورة وال أكرب وال أعظم من واملقصود أنه ال يوجد منذ )(١

 الدجال عليه لعائن اهللا.
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، حدثَنا  ، حدثَنا عبد اِهللا بن جعفَرٍ الرقِّي و حدثَين محمد بن حاتمٍ - ٥

 ناِهللا ب ديبرٍوعمع وبأَي نلَالٍ ، عنِ هب ديمح نع ،  طهر ثَلَاثَة نع ،

: كُنا نمر علَى هشامِ بنِ عامرٍ إِلَى  ، قَالُوا من قَومه فيهِم أَبو قَتادةَ

غَير أَنه ،  ، بِمثْلِ حديث عبد الْعزِيزِ بنِ مختارٍ عمرانَ بنِ حصينٍ

  )٢٩٤٦( - ١٢٧(م)   ."أَمر أَكْبر من الدجالِ" قَالَ:

، عن  ، عن حميد بنِ هلَالٍ : أَخبرنا أَيوب ، قَالَ حدثَنا إِسماعيلُ - ٦

هِماخيضِ أَشعقَالَ ب ، انِهجِريرٍ لامع نب امشقَالَ ه : خلَت كُمطُّونَ : إِن

 ولِ اللَّهسرل رضوا بِأَحا كَانالٍ مي صإِلَى رِجنم هيثدحى لعلَا أَوو ،  ،

 ولَ اللَّهسر تعمي سإِنقُولُ صوامِ  « : ييإِلَى ق ملْقِ آدخ نيا بم

ةاعالِ السجالد نم رأَكْب ر١٦٢٥٣(حم) »  ، أَم  

٧ -  ولَ اللَّهسر تعمسقُولُ صقَالَ وامِ  « : ييإِلَى ق ملْقِ آدخ نيا بم اللَّهو

  ١٦٢٥٥(حم) »  الساعة أَمر أَعظَم من الدجالِ

٨ - دمحم نب نيسا حثَندقَالَ ح ، ةريغالْم نانُ بملَيا سثَندح :  نع ،

 ديملَالٍحه ننِي ابعي ارِيصرٍ الْأَنامنِ عامِ بشه نقَالَ ، ع ،  تعمس :

 بِيقُولُ صالني : »  رةٌ أَكْبنتةُ فاعالس قُومإِلَى أَنْ ت ملْقِ آدخ نيا بم

  ١٦٢٦٥(حم) »  من فتنة الدجالِ

٩ -  دبع نب دما أَحثَندحكلقَالَ الْم ، ديز ننِي ابعي ادما حثَندح :  نع ،

وبلَالٍ أَينِ هب ديمح ناِء ، عمهأَبِي الد نرٍ،  ، عامنِ عامِ بشه نع ،

، ما كَانوا  ص: إِنكُم لَتجاوِزونَ إِلَى رهط من أَصحابِ النبِي  قَالَ

 : يقُولُ ص، وإِني سمعت رسولَ اللَّه  ولَا أَحفَظَ لحديثه مني أَحصى

  ١٦٢٦٧(حم) »  ما بين آدم إِلَى يومِ الْقيامة أَمر أَكْبر من الدجالِ «
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١٠ -  نع ،ريها زثَندرٍو، حمع نب كلالْم دبرٍ عامو عا أَبثَندنِي حعي ديز

علَى فَلَقٍ  ص: أَشرف رسولُ اِهللا  ، قَالَ ابن أَسلَم، عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا

ةرأَفْلَاقِ الْح نم و ، هعم نحةُ : ، فَقَالَ نيندالْم ضالْأَر تمإِذَا  " نِع ،

 نقْبٍ ملَى كُلِّ نالُ عجالد جرخلَكا مقَابِها أَنلُهخدفَإِذَا كَانَ  ، لَا ي ،

ككَذَل فَاتجا ثَلَاثَ رهلةُ بِأَهيندالْم فَتجر ، قافنقَى مبلَا  ، لَا يو ،

هإِلَي جرقَةٌ إِلَّا خافنم  أَكْثَرنِي  - ، وعاُء - يسالن هإِلَي جرخي نم  كذَلو ،

يصِيلخالت مثَ وبةُ الْخيندي الْمفنت موي كذَلو ،  ريي الْكفنا يكَم ،

يددثَ الْحبخ  مهنلٍ مجلَى كُلِّ رع ودهالْي نونَ أَلْفًا معبس هعكُونُ مي ،

اجى سلحم فيسبِ ، ورذَا الضبِه هتقَبر برضعِ  ، فَتمتجم دني عالَّذ

  .السيولِ "

١١ -  ولُ اللَّهسقَالَ ر صثُم  :»  قُومى تتكُونُ حلَا تةٌ، ونتف تا كَانم

 ، و ، ولَا من نبِي إِلَّا وقَد حذَّره أُمته ، أَكْبر من فتنة الدجالِ الساعةُ

 كُمنبِريلَأُخلقَب هتأُم بِين هربا أَخٍء ميلَى  » بِشع هدي عضو ثُم ،

  ١٤١١٢(حم) » )١(أَشهد أَنَّ اللَّه لَيس بِأَعور «:  عينِه، ثُم قَالَ
  

  
، عن أَبِي  الْبراُء يعنِي ابن عبد اللَّه الْغنوِيحدثَنا يونس، حدثَنا  - ١

: ، فَسمعته يقُولُ ، قَالَ: كَانَ ابن عباسٍ، علَى منبرِ أَهلِ الْبصرة نضرةَ

اللَّه بِيعٍ صإِنَّ نبأَر نم هالترِ صبي دذُ فوعتقُولُ: كَانَ يوذُ  " ، يأَع

 نم وذُ بِاللَّهأَعارِ، وذَابِ النع نم وذُ بِاللَّهأَعرِ، وذَابِ الْقَبع نم بِاللَّه

                                                             
ومعناه أن الدجال يكون أعور العني ، أحد عينيه ممسوحة ، وأن اهللا عز وجل ليس بأعور " ليس كمثله شئ )(١

." 
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 .، وأَعوذُ بِاللَّه من فتنة الْأَعورِ الْكَذَّابِ" ، ما ظَهر منها وما بطَن الفتنِ

  ٢٦٦٧(حم) 

، حدثَنا الْبراُء بن عبد اللَّه الْغنوِي، من  قحدثَنا يحيى بن إِسحا -٢

، علَى  : كَانَ ابن عباسٍ ، قَالَ ، يحدثُ : سمعت أَبا نضرةَ أَنفُِسهِم قَالَ

،  عٍيتعوذُ دبر كُلِّ صالة من أَرب ص: كَانَ رسولُ اللَّه  هذَا الْمنبرِ يقُولُ

"اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من عذَابِ الْقَبرِ، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من :  يقُولُ

،  ، ما ظَهر منها وما بطَن عذَابِ النارِ، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الفتنِ

  ٢٧٧٨(حم)  .عورِ الْكَذَّابِ"اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من فتنة الْأَ

، عن  ، عن عطَاِء بنِ أَبِي ميمونةَ ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ حدثَنا عفَّانُ - ٣

اللَّهم إِني  « : كَانَ يقُولُ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ أَبِي رافعٍ

 نم وذُ بِكأَعاتمالْما ويحالْم ةنتالِ فجِسيحِ الدالْم رش نم(حم)  .» ، و

٩٣٥٧  

، عن عبد اللَّه بنِ  ، عن بديلٍ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ - ٤

يتعوذُ من عذَابِ أَنه كَانَ  " : ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ شقيقٍ

منهذَابِ جعرِ، والِ الْقَبجالد ةنتف٧٩٦٤(حم)  ." ، و  

٥ - اججا حثَندةُ ، قَالَ حبعثَنِي شدلٍ : حيدب ننِ  ، عب اللَّه دبع نع ،

أَنه كَانَ يتعوذُ بِاللَّه من « : ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ شقيقٍ

منهذَابِ جع نمرِ، وذَابِ الْقَبالِ عجِسيحِ الدالْم ةنتف نم(حم)  .» ، و

٩٨٥٥  

أَنَّ « حدثَنا وكيع، حدثَنا حماد، حدثَنا محمد، عن أَبِي هريرةَ - ٦

بِيصالن عتالِكَانَ يجالد ةنتف نذُ مو اتمالْما ويحالْم ةنتوف ،«. 

  ١٠٢٤٩(حم) 
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٧ - قُوبعا يثَندا أَبِي ، قَالَ حثَندحٍ : حالص نابٍ  ، قَالَ ، عهش ناب :

:  ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَت أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنَّ عائشةَ

 ٢٦٣٢٧(حم)  .يستعيذُ في صلَاته من فتنة الدجالِ" "
 

  
١- ارِثالْو دبنِ عب دمالص دبع نب ارِثالْو دبثَنا عدح و ،  نب اججح

 نا عملَاهرِ، كاعالش دمالص دبع-  دبنِ عب ارِثالْو دبعاللَّفْظُ لو

 دما أَبِي -الصثَندي حدج نانَ ، عنِ ذَكْونِ بيسنِ الْحع ،  نا ابثَندح ،

، أَنه سأَلَ  ، شعب همدانَ ، حدثَنِي عامر بن شراحيلَ الشعبِي بريدةَ

كَانت من الْمهاجِرات  و –، أُخت الضحاك بنِ قَيسٍ  فَاطمةَ بِنت قَيسٍ

، لَا  ص: حدثينِي حديثًا سمعتيه من رسولِ اِهللا  فَقَالَ –الْأُولِ 

رِهغَي دإِلَى أَح يهنِدست فَقَالَت ، لَنلَأَفْع ئْتش نا،  : لَئلْ  فَقَالَ لَهأَج :

، وهو من خيارِ شبابِ قُريشٍ  : نكَحت ابن الْمغرية فَقَالَت، حدثينِي 

ذئموولِ اِهللا  يسر عم ادلِ الْجِهي أَوف يبص، فَأُص  تمأَيا تفَلَم ،

،  صمن أَصحابِ رسولِ اِهللا  خطَبنِي عبد الرحمنِ بن عوف في نفَرٍ

كُنت قَد حدثْت،  ، و علَى مولَاه أُسامةَ بنِ زيد صوخطَبنِي رسولُ اِهللا 

لَما كَلَّمنِي فَ ، " من أَحبنِي فَلْيحب أُسامةَ " : ، قَالَ صأَنَّ رسولَ اِهللا 

 " ، فَقَالَ: ، فَأَنكحنِي من شئْت أَمرِي بِيدك : قُلْت صرسولُ اِهللا

"رِيكش ي إِلَى أُملقتةٌ، انأَةٌ غَنِيرام رِيكش أُمةُ  ويمظارِ، عصالْأَن نم ،

:يفَانُ، فَقُلْتا الضهلَيزِلُ عنبِيلِ اِهللا، يي سف فَقَةلُ النأَفْعفَقَالَ س ، : " 

، فَإِني أَكْره أَنْ يسقُطَ  ، إِنَّ أُم شرِيك امرأَةٌ كَثريةُ الضيفَان لَا تفْعلي

كاقَيس نع بالثَّو فكَشني أَو كارمخ كنع  ضعب كنم مى الْقَورفَي ،
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و نيهكْرا تم بع كمنِ عي إِلَى ابلقتنِ انلَك نِ أُمرِو ابمنِ عاِهللا ب د

هو من الْبطْنِ الَّذي  هو رجلٌ من بنِي فهرٍ، فهرِ قُريشٍ و و –"  مكْتومٍ

 هنم يه- هإِلَي قَلْتتي فَانادناَء الْمنِد تعمي ستدع تقَضا انفَلَم ،  ،

، فَخرجت إِلَى  الصلَاةَ جامعةً:  ينادي،  صمنادي رسولِ اِهللا 

، فَكُنت في صف النساِء الَّتي  صالْمسجِد، فَصلَّيت مع رسولِ اِهللا 

صلَاته جلَس علَى  صفَلَما قَضى رسولُ اِهللا  تلي ظُهور الْقَوم.

كحضي وهرِ، وبنفَقَالَ الْم ،  :"لَّاهصم انسكُلُّ إِن ملْزيقَالَ "ل ثُم ، : " 

كُمتعمج مونَ لردقَالُوا:؟ "  أَت لَمأَع ولُهسرا  ، قَالَ: اُهللا واِهللا مي وإِن "

ةبهرلَا لو ةغْبرل كُمتعمج كُمتعمج نلَكو ، ارِيا الديممأَنَّ ت١(، ل( 

حدثَنِي حديثًا وافَق الَّذي  ، و أَسلَم ، فَجاَء فَبايع و كَانَ رجلًا نصرانِيا

، حدثَنِي أَنه ركب في سفينة  كُنت أُحدثُكُم عن مِسيحِ الدجالِ

مٍ ولَخ نلًا مجر نيثَلَاث عم ،ةرِيحب ذَامي ، فَلَ جا فرهش جوبِهِمِ الْم بع

، فَجلَسوا  الْبحرِ، ثُم أَرفَئُوا إِلَى جزِيرة في الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ

لَبةٌ أَهابد مهتيةَ فَلَقزِيرلُوا الْجخفَد ةينفبِ السي أَقْر٢(ف(  ريكَث

ويلَك ما  ، فَقَالُوا:، من كَثْرة الشعرِ بلُه من دبرِهالشعرِ، لَا يدرونَ ما قُ

أَيها  قَالَت:ما الْجساسةُ؟  و ، قَالُوا: )٣(أَنا الْجساسةُ : فَقَالَتأَنت؟ 

،  الْقَوم انطَلقُوا إِلَى هذَا الرجلِ في الديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ

 : ، قَالَ )٤(لَما سمت لَنا رجلًا فَرِقْنا منها أَنْ تكُونَ شيطَانةً : قَالَ

                                                             
 لسطنيهو الصحايب اجلليل متيم بن أوس الداري من أهل الشام ولد بف)(١
 كثرية الشعر ، و املقصود يغطي الشعر جسدها من كل النواحي)(٢
هو امسها أو وظيفتها ، و هي املخرب الذي يتجسس و يتلمس و ينقل األخبار إيل سيده ، و حيتمل أن تكون )(٣

 هذه اجلساسة هي زوجة الدجال.
 تتكلم (بكماء).خفنا منها و ظننا أو إعتقدنا أا قد تكون شيطانة ألن الدابة ال )(٤



    ٨٢ 

ر، فَإِذَا فيه أَعظَم إِنسان رأَيناه قَطُّ ، حتى دخلْنا الدي فَانطَلَقْنا سراعا

، ما بين ركْبتيه إِلَى  ، مجموعةٌ يداه إِلَى عنقه)١(خلْقًا، وأَشده وِثَاقًا

يددبِالْح هيبا كَع؟  : ، قُلْنتا أَنم لَكيلَى  : قَالَوع مترقَد قَد

نحن أُناس من الْعربِ ركبنا في  قَالُوا:، فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ )٢(خبرِي

ةرِيحب ةينفا سرهش جوا الْمبِن بفَلَع لَماغْت نيح رحا الْبفْنادفَص ،  ،

، فَدخلْنا الْجزِيرةَ،  ا، فَجلَسنا في أَقْربِه إِلَى جزِيرتك هذه )٣(ثُم أَرفَأْنا

 ةكَثْر نم رِهبد نم لُها قُبى مردرِ، لَا يعالش ريكَث لَبةٌ أَهابا دنتيفَلَق

وما  ، قُلْنا: أَنا الْجساسةُ فَقَالَت:ويلَك ما أَنت؟  : ، فَقُلْناالشعرِ

اعمدوا إِلَى هذَا الرجلِ في الديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم  : قَالَتالْجساسةُ؟ 

لَم نأْمن أَنْ تكُونَ  ، و فَزِعنا منها ، فَأَقْبلْنا إِلَيك سراعا، و بِالْأَشواقِ

أَي شأْنِها عن  : ، قُلْنا )٤(أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ ، فَقَالَ: شيطَانةً

 : ، قَالَ نعم : قُلْنا لَه، هلْ يثْمر؟  أَسأَلُكُم عن نخلها : قَالَتستخبِر؟ 

                                                             
 )مربوط ربطا شديدا باحلديد.(١
 املقصود أنا ما ترون.)(٢
 أرسلنا.)(٣
بيسان ؛ بلدة موجودة اآلن يف فلسطني ، قريبة من القدس ، معروفة بوجود شجر النخيل ا ، و احلقيقة )(٤

كن تلقيحه ، و خنل اآلن أن هذا النخيل أصبح ال تثمر ، و توقف هذا النخل عن اللقاح و التلقيح ، و ال مي

  بيسان قريب من حبرية طربية أيضا.

  :  ٨٧قال د.شوقي أبو خليل يف كتابه " أطلس احلديث النبوي أماكن و أقوام " ص 

بيسان (خنل بيسان): مدينة بفلسطني بالغور الشمايل ، علي ر جالوت ، الذي جيري يف مرج ابن عامر ، و 

م عن مستوي سطح البحر ، و  ١٣١- كم عن جمري ر األردن ) ، و هي  ٦كان يصب يف ر األردن (كانت تبعد 

  م ، و بنيت (بيت شان ) مكاا. ١٩٤٩كم ، هدمت سنة  ١٢٧تبعد عن القدس الشريف 

( نعمان ) ، اشتراها  صو بيسان موضع يف جهة خيرب قريب من املدينة املنورة ، فيه بئر ماحلة ، مساها النيب 

 طلحة بن عبيد اهللا  و تصدق ا ، فسمي (طلحة الفياض ).
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رثْمأَنْ لَا ت كوشي ها إِنقَالَ أَم ، : ةرِيالطَّب ةريحب نونِي عبِر١(أَخ(  ،

هي كَثريةُ  قَالُوا:؟  هلْ فيها ماٌء : قَالَعن أَي شأْنِها تستخبِر؟  : قُلْنا

أَخبِرونِي عن عينِ  : ، قَالَ أَما إِنَّ ماَءها يوشك أَنْ يذْهب : ، قَالَ الْماِء

غَر؟  : ، قَالُوا )٢(زبِرختسا تأْنِهش أَي نقَالَع : اٌء؟ ونِ ميي الْعلْ فه 

أَهلُها  ، و ، هي كَثريةُ الْماِء نعم قُلْنا لَه:هلْ يزرع أَهلُها بِماِء الْعينِ؟ 

قَد  قَالُوا:أَخبِرونِي عن نبِي الْأُميني ما فَعلَ؟  : ، قَالَ يزرعونَ من مائها

 ، قَالَ: نعم : قُلْناأَقَاتلَه الْعرب؟  : ، قَالَ نزلَ يثْرِب و خرج من مكَّةَ

كَيف صنع بِهِم؟ فَأَخبرناه أَنه قَد ظَهر علَى من يليه من الْعربِ 

وهأَطَاعو م؟  : ، قَالَ لَهككَانَ ذَل ا: قَدقُلْنمعا إِنَّ ، قَالَ: نأَم  ريخ ذَاك

وهيعطأَنْ ي ملَه ي ، ونع كُمبِرخي مإِن و ،ِسيحا الْمي أَنإِن ،  كي أُوشإِن

، فَأَخرج فَأَسري في الْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا  أَنْ يؤذَنَ لي في الْخروجِ

                                                             
حبرية موجودة يف فلسطني تقع على امتداد ر األردن ، و احلقيقة أن ماء هذه البحرية أوشك على اجلفاف )(١

 متاما.
من مدينة أرحيا مسيت عني زغَر زغَر هو اسم لنبع ماٍء قدمي يقع جنوب حبرية طربيا يف غور األردن، قريباً ) (٢

ذا االسم نسبةً إىل بنت النيب آدم عليه السالم، ويطلق عليها اليوم عني السلطان وقد دلت احلفريات على 

  .أنها تقع جبانب تل السلطان األثري الذي يعترب أقدم مستوطنة بشرية يف العامل

  

  و من احلديث نستنتج أن عالمات ظهور الدجال هي : 

    .بعثة النيب حممد صلي اهللا عليه وسلم ؛ العالمة األويل

   .؛ أال يثمر خنل بلدة بيسان ( وهذا حادث ) العالمة الثانية

   .العالمة الثالثة ؛  جفاف حبرية طربية التام ( وهذا مل يكتمل بعد )

  العالمة الرابعة ؛ جفاف عني زغر.

   الشام ومتعلقة بفلسطني.وفيه دليل على أن عالمات الساعة اآلخرية حتدث يف

  .فتنة الدهيماء ؛ العالمة اخلامسة

  .العالمة السادسة ؛ بيعة املهدي عليه السالم

  .العالمة السابعة ؛ خروج امللحمة



    ٨٤ 

رلَةً غَيلَي نيعبي أَرا فهطْتبه كَّةَ وةَ مب١( طَي( لَيع انتمرحا ممفَه ،

منهما استقْبلَنِي  - أَو واحدا  - ، كُلَّما أَردت أَنْ أَدخلَ واحدةً  كلْتاهما

، يصدنِي عنها، وإِنَّ علَى كُلِّ نقْبٍ منها  ملَك بِيده السيف صلْتا

طَعن بِمخصرته في  ، و ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَت ملَائكَةً يحرسونها

"أَلَا  - يعنِي الْمدينةَ  -"هذه طَيبةُ، هذه طَيبةُ، هذه طَيبةُ"  الْمنبرِ:

"فَإِنه أَعجبنِي حديثُ ،  نعم : فَقَالَ الناس، هلْ كُنت حدثْتكُم ذَلك؟ " 

، أَلَا  مكَّةَ ، وعنِ الْمدينة و ، أَنه وافَق الَّذي كُنت أُحدثُكُم عنه تميمٍ

، أَو بحرِ الْيمنِ، لَا بلْ من قبلِ الْمشرِقِ ما هو، من  إِنه في بحرِ الشأْمِ

رِقِ مشلِ الْمبرِقِقشلِ الْمبق نم وا ه  "وا هم ،إِلَى  و هدأَ بِيمأَو

 - ١١٩(م) . صفَحفظْت هذَا من رسولِ اِهللا  : قَالَت ، الْمشرِقِ

)٢()٢٩٤٢(  

٢- يارِثبِيبٍ الْحح نى بيحثَنا يدح  يميجالْه ارِثالْح نب دالا خثَندح ،

،  ، حدثَنا الشعبِي ، حدثَنا سيار أَبو الْحكَمِ ، حدثَنا قُرةُ عثْمانَ أَبو

، فَأَتحفَتنا بِرطَبٍ يقَالُ لَه رطَب  : دخلْنا علَى فَاطمةَ بِنت قَيسٍ قَالَ

الْمطَلَّقَة ثَلَاثًا أَين  ، فَسأَلْتها عنِ ، وأَسقَتنا سوِيق سلْت ابنِ طَابٍ

؟ قَالَتدتعي ثَلَاثًا تلعطَلَّقَنِي ب :  بِيي الننَ لي  ص، فَأَذف دتأَنْ أَع

فَانطَلَقْت  : ، قَالَت إِنَّ الصلَاةَ جامعةً ، قَالَت: فَنودي في الناسِ: أَهلي

فَكُنت في الصف الْمقَدمِ من  : ، قَالَت فيمنِ انطَلَق من الناسِ

اِء، وسالِ النجالر نم رخؤي الْملي وه قَالَت ، :  بِيالن تعمصفَس 

                                                             
 .وفيه دليل صحيح على أن الدجال ال يدخل مكة وال املدينة ألما حمرمتان عليه)(١
  .الدجال حي يرزق وهذا احلديث الشريف الصحيح يدل على أن املسيح)(٢
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طُبخرِ يبنلَى الْمع وهي  : ، فَقَالَ ووا فبكر ارِييمٍ الدمتل منِي عإِنَّ ب"

فَكَأَنما أَنظُر إِلَى النبِي  : قَالَت ساق الْحديثَ وزاد فيه: و، الْبحرِ" 

يعنِي "هذه طَيبةُ"  قَالَ: ، وأَهوى بِمخصرته إِلَى الْأَرضِ ، وص

  )٢٩٤٢( - ١٢٠(م) . الْمدينةَ

٣ - انِيلْوالْح يلع نب نسثَنا الْحدقَالَا،  وح ،يفَلوانَ النثْمع نب دمأَحو  :

: سمعت غَيلَانَ بن جرِيرٍ،  ، قَالَ حدثَنا وهب بن جرِيرٍ، حدثَنا أَبِي

قَدم علَى رسولِ  ، قَالَت: يحدثُ عنِ الشعبِي، عن فَاطمةَ بِنت قَيسٍ

، أَنه ركب الْبحر فَتاهت  صي، فَأَخبر رسولَ اِهللا تميم الدارِ صاِهللا 

هتينفس بِه ةزِيرقَطَ إِلَى جاَء ، فَسالْم سملْتا يهإِلَي جرفَخ ،  يفَلَق ،

هرعش رجا يانسإِن يثَ ، ودالْح صاقْت و ، يهقَالَ قَالَ ف ثُم : : أَم لَو ها إِن

، فَأَخرجه  ، غَير طَيبةَ قَد أُذنَ لي في الْخروجِ قَد وطئْت الْبِلَاد كُلَّها

"هذه طَيبةُ وذَاك الدجالُ".   ، قَالَ: إِلَى الناسِ فَحدثَهم صرسولُ اِهللا 

  )٢٩٤٢( - ١٢١(م) 

٤-  نكْرِ بو بثَين أَبدحاقحةُ  إِسريغا الْمثَندرٍ، حكَيب نى بيحا يثَندح ،

يامزنِي الْحعي بِيعنِ الشع ،ادنأَبِي الز نسٍ ، عقَي تةَ بِنمفَاط نع ، 

ي أَيها الناس حدثَنِ " : ، قَعد علَى الْمنبرِ، فَقَالَ ص، أَنَّ رسولَ اِهللا 

 ،ملَه ةينفي سرِ فحي الْبوا فكَان همقَو نا ماسأَنَّ أُن ارِيالد يممت

بِهِم تركَسفَان ةينفاحِ السأَلْو نحٍ ملَى لَوع مهضعب بكفَر ،  ،

  )٢٩٤٢( - ١٢٢(م)  ساق الْحديث. وفَخرجوا إِلَى جزِيرة في الْبحرِ" 

،  : حدثَنا معاذُ بن هشامٍ قَالَ: حدثَنا أَبِي حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ -٥

 ص، أَنَّ نبِي اللَّه  ، عن فَاطمةَ بِنت قَيسٍ ، عن الشعبِي عن قَتادةَ

" إِنَّ تميما الدارِي حدثَنِي بِحديث فَفَرِحت  : صعد املنبر فَضحك فَقَالَ
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بِه فَأَحببت أَنْ أُحدثَكُم، حدثَنِي أَنَّ ناسا من أَهلِ فلَسطني ركبوا 

سفينةً في البحرِ فَجالَت بِهِم حتى قَذَفَتهم في جزِيرة من جزائرِ 

أَنا  قَالَت:ما أَنت؟  ، فَقَالُوا: فَإِذَا هم بِدابة لَباسة ناشرة شعرهاالبحرِ، 

، ولَكن  لَا أَستخبِركُم لَا أُخبِركُم و ، قَالَت: فَأَخبِرِينا ، قَالُوا: اجلَساسةُ

 كُمبِرخي نم فَإِنَّ ثَم ةيى القَروا أَقْصائْتكُمبِرختسيى  وا أَقْصنيفَأَت ،

بِِسلِْسلَة وثَقلٌ مجفَإِذَا ر ةيا:  ، فَقَالَ: القَر؟ قُلْنغَرنِ زيع نونِي عبِرأَخ

مَألى تدفُق، قَالَ: أَخبِرونِي عنِ البحيرة؟ قُلْنا: مَألى تدفُق، قَالَ: 

لِ بخن نونِي عبِرا: أَخ؟ قُلْنملْ أَطْعه نيطلَسفنِّ وداُألر نيي بانَ الَّذسي

نعم، قَالَ: أَخبِرونِي عنِ النبِي هلْ بعثَ؟ قُلْنا: نعم، قَالَ: أَخبِرونِي 

قُلْن ،ى كَادتةً حوزى نزقَالَ: فَن ،اعرا س؟ قُلْنهإِلَي اسالن فا كَيا: فَم

أَنت؟ قَالَ: أَنا الدجالُ، وإِنه يدخلُ اَألمصار كُلَّها إِلَّا طَيبةَ، وطَيبةُ 

، عنِ  : وهذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب من حديث قَتادةَ املَدينةُ "

و بِيعالش داحو رغَي اهور نِ  قَدع ،بِيعسٍ ،  الشقَي تةَ بِنمفَاط نع ،

  : صحيح [قال األلباين] ٢٢٥٣(ت) 

حدثَنا النفَيلي، حدثَنا عثْمانُ بن عبد الرحمنِ، حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ،  -٦

رِيهنِ الزةَ علَمأَبِي س نع ، تةَ بِنمفَاط نسٍ، أَنَّ ، عولَ  قَيسر

صاللَّه جرخ ثُم ،لَةلَي ةَ ذَاتراَء الْآخشالْع رنِي  : ، فَقَالَ أَخسبح هإِن "

حديثٌ كَانَ يحدثُنِيه تميم الدارِي عن رجلٍ كَانَ في جزِيرة من جزائرِ 

عش رجت أَةرا بِامرِ، فَإِذَا أَنحاالْبه؟  : ، قَالَ رتا أَنما  : قَالَتأَن

،  ، فَإِذَا رجلٌ يجر شعره ، اذْهب إِلَى ذَلك الْقَصرِ، فَأَتيته الْجساسةُ

من  : ، فَقُلْت ، ينزو فيما بين السماِء والْأَرضِ مسلْسلٌ في الْأَغْلَالِ

 : ، قَالَ نعم قُلْت:، خرج نبِي الْأُميني بعد؟  أَنا الدجالُ : قَالَأَنت؟ 
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هوصع أَم وه؟  أَطَاعقُلْت : وهلْ أَطَاعقَالَ ب ، : " ملَه ريخ ٤٣٢٥(د)  .ذَاك 

  [قال األلباين]: صحيح

٧- قُوبعأَبِي ي نب اججا حثَندا أَبِي، قَالَ:  حثَندح ،دمالص دبا عثَندح ،

 نب راما عثَندةَ، حديرب نب اللَّه دبا عثَندح ،لِّمعا الْمنيسح تعمس

شراحيلَ الشعبِي، عن فَاطمةَ بِنت قَيسٍ، قَالَت: سمعت منادي رسولِ 

 ي:  صاللَّهادنةٌيعاملَاةُ جالص أَن  ولِ اللَّهسر عم تلَّيفَص تجرفَخ ،

صلَاته، جلَس علَى الْمنبرِ وهو  ص، فَلَما قَضى رسولُ اللَّه  ص

كحضقَالَ ي ، : "لَّاهصم انسكُلُّ إِن ملْزيقَالَ "ل ثُم ، : ونَ لردلْ ته" م

" إِني ما جمعتكُم  : ، قَالَ اللَّه ورسولُه أَعلَم : قَالُواجمعتكُم؟ " 

ةبهرل و ، ةغْبلَا ر لًا  ، وجكَانَ ر ارِيا الديممأَنَّ ت كُمتعمج نلَك

حديثًا وافَق الَّذي حدثْتكُم حدثَنِي  ، و أَسلَم ، فَجاَء فَبايع و نصرانِيا

، حدثَنِي أَنه ركب في سفينة بحرِية مع ثَلَاثني رجلًا من  عنِ الدجالِ

أَرفَئُوا إِلَى  ، فَلَعب بِهِم الْموج شهرا في الْبحرِ، و جذَامٍ ، و لَخمٍ

، فَدخلُوا  ، فَجلَسوا في أَقْربِ السفينة لشمسِجزِيرة حني مغرِبِ ا

ويلَك ما أَنت؟  ، قَالُوا:، فَلَقيتهم دابةٌ أَهلَب كَثريةُ الشعرِ الْجزِيرةَ

قَالَت :  هفَإِن ،ريذَا الدي هلِ فجذَا الرقُوا إِلَى هطَلةُ، اناسسا الْجإِلَى أَن

، فَرِقْنا منها أَنْ تكُونَ  لَما سمت لَنا رجلًا : ، قَالَخبرِكُم بِالْأَشواقِ

، فَانطَلَقْنا سراعا حتى دخلْنا الدير، فَإِذَا فيه أَعظَم إِنسان  شيطَانةً

فَذَكَر  - موعةٌ يداه إِلَى عنقه أَشده وثَاقًا مج ، و رأَيناه قَطُّ خلْقًا

عنِ النبِي  عن عينِ زغَر، و ، و سأَلَهم عن نخلِ بيسانَ و –الْحديثَ 

يقَالَ الْأُم ، : ِسيحا الْمي أَنإِن وجِ " ، وري الْخي فذَنَ لؤأَنْ ي كوشي هإِن 

 بِيص، قَالَ الن : " نِ ومرِ الْيحب امِ أَورِ الشحي بف هلَا إِن ،  نلْ مب ،
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وا هرِقِ مشلِ الْمبنِ"  قيترم رِقِ ، وشلَ الْمبق هدأَ بِيمأَو قَالَت ، : 

 ولِ اللَّهسر نذَا مه ظْتفيثَ.  صحدالْح اقسقال  ٤٣٢٦(د) ، و]

  : صحيحاأللباين]

، حدثَنا الْمعتمر، حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي  حدثَنا محمد بن صدرانَ -٨

دالرٍ، قَالَ: خامع نع ،يدعنِ سب دالجم نع ،  تةُ بِنمنِي فَاطثَتدح

صلَّى الظُّهر، ثُم صعد الْمنبر، وكَانَ لَا يصعد  ص، أَنَّ النبِي قَيسٍ

 : قَالَ أَبو داود علَيه إِلَّا يوم جمعة قَبلَ يومئذ، ثُم ذَكَر هذه الْقصةَ.

لَمسي رٍ، لَموسنِ ماب عرِ محي الْبف غَرِق ،رِيصانَ بردص نابو"  مهنم

 ."هر[قال األلباين]: ضعيف اإلسناد ٤٣٢٧(د) غَي  

، عنِ الْوليد بنِ  ، أَخبرنا ابن فُضيلٍ حدثَنا واصلُ بن عبد الْأَعلَى -٩

:  ، عن جابِرٍ، قَالَ ، عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ عبد اللَّه بنِ جميعٍ

"إِنه بينما أُناس يِسريونَ  : ذَات يومٍ علَى الْمنبرِ صرسولُ اللَّه  قَالَ

مهامطَع دفرِ، فَنحي الْبةٌ فزِيرج ملَه تعفونَ  ، فَررِيدوا يجرفَخ ،

 : قَالَما الْجساسةُ؟  و : قُلْت لأَبِي سلَمةَ، " الْخبز، فَلَقيتهم الْجساسةُ

ا وهجِلْد رعش رجأَةٌ ترا امهأْسر قَالَت ، :  رِ، فَذَكَرذَا الْقَصي هف

هو  : ، قَالَ، وعن عينِ زغَر سأَلَ عن نخلِ بيسانَ ، و الْحديثَ

ِسيحةَ ، فَقَالَالْملَمأَبِي س ني ابي  : لا إِنَّ فئًا ميش يثدذَا الْحه

هظْتفقَالَ ح ، : اديص ناب وه هأَن ابِرج هِدش قُلْت ، : اتم قَد هفَإِن  ،

فَإِنه قَد :  ، قُلْت إِنْ أَسلَم و ، قَالَ: فَإِنه أَسلَم قُلْت:إِنْ مات،  و : قَالَ

[قال األلباين]:  ٤٣٢٨(د)  .إِنْ دخلَ الْمدينةَ  و : ، قَالَدخلَ الْمدينةَ

  ضعيف اإلسناد



٨٩ 

: حدثَنا  : حدثَنا أَبِي قَالَ حدثَنا محمد بن عبد اللَّه بنِ نميرٍ قَالَ -١٠

دالأَبِي خ نيلُ باعمإِس دالجم نع ، بِيعنِ الشةَ بِ ، عمفَاط نع ، تن

كَانَ  صعد الْمنبر، و ، و ذَات يومٍ ص: صلَّى رسولُ اللَّه  ، قَالَت قَيسٍ

كلَ ذَلقَب هلَيع دعصلَا ي ةعمالْج مواسِ  ، إِلَّا يلَى النع كذَل دتفَاش ،

اللَّه  " فَإِني و : ، أَن اقْعدوا بِيده، فَأَشار إِلَيهِم  فَمن بينِ قَائمٍ وجالسٍ

كُمفَعنرٍ يأَمذَا لي هقَامم تا قُمم و ةغْبرل ، ةبهرلَا ل ا  ، ويممت نلَك

قُرة  ، من الْفَرحِ و ، فَأَخبرنِي خبرا منعنِي الْقَيلُولَةَ الدارِي أَتانِي

ينِالْع كُمبِين حفَر كُملَيع رشأَنْ أَن تببيمٍ  ، فَأَحمتل مع نأَلَا إِنَّ اب ،

، فَقَعدوا  ، أَنَّ الريح أَلْجأَتهم إِلَى جزِيرة لَا يعرِفُونها الدارِي أَخبرنِي

ةينفارِبِ السي قَوا فيهوا فجرريِ ، فَإِذَ ، فَخكَث دوأَس بدٍء أَهيبِش ما ه

 ، قَالَتأَخبِرِينا : ، قَالُوا أَنا الْجساسةُ : قَالَما أَنت؟  : ، قَالُوا لَهالشعرِ

لَكن هذَا الدير، قَد  ، و لَا سائلَتكُم ، و ما أَنا بِمخبِرتكُم شيئًا :

وهمقْتمر  ،وهفَأْت  ،كُمبِرخيو وهبِرخاقِ إِلَى أَنْ تولًا بِالْأَشجر يهفَإِنَّ ف ،

هلَيلُوا عخفَد هونَ فَأَتزالْح ظْهِرثَاقِ، يالْو يددوثَقٍ شخٍ ميبِش مفَإِذَا ه ، 

ما  : ، قَالَالشامِ من قَالُوا:من أَين؟  : ، فَقَالَ لَهم ، شديد التشكِّي

ما فَعلَ  : قَالَنحن قَوم من الْعربِ، عم تسأَلُ؟  : قَالُوافَعلَت الْعرب؟ 

، فَأَظْهره اللَّه  ، ناوى قَوما خيرا : قَالُواهذَا الرجلُ الَّذي خرج فيكُم؟ 

هِملَيع  موالْي مهرفَأَم ،يعمج داحو مهإِلَه : و ، داحو مهينا  : ، قَالَ دم

يستقُونَ منها  ، و خيرا يسقُونَ منها زروعهم : قَالُوافَعلَت عين زغَر؟ 

قْيِهِمسقَالَ ل ، : انَ ومع نيلٌ بخلَ نا فَعانَ فَمسيقَالُوا؟  ب :  مطْعي

تدفَّق جنباتها  : قَالُوافَما فَعلَت بحيرةُ الطَّبرِية؟  : ، قَالَ ثَمره كُلَّ عامٍ

لَوِ انفَلَت من  : ، ثُم قَالَ فَزفَر ثَلَاثَ زفَرات : ، قَالَ من كَثْرة الْماِء
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، لَيس  ، إِلَّا طَيبةَ ا بِرِجلَي هاتينِ، لَم أَدع أَرضا إِلَّا وطئْته وثَاقي هذَا

، هذه  "إِلَى هذَا ينتهِي فَرحي : ص، قَالَ النبِي  لي علَيها سبِيلٌ "

لَا  ، و لَا واسع ، و ، ما فيها طَرِيق ضيق الَّذي نفِْسي بِيده ، و طَيبةُ

 ." ، إِلَّا وعلَيه ملَك شاهر سيفَه إِلَى يومِ الْقيامة لَا جبلٌ ، و سهلٌ

[قال األلباين]: ضعيف السند صحيح املنت دون اجلمل  ٤٠٧٤(جة) 

التالية منعين القيلولة من الفرح وقرة العني فأحببت أن أنشر 

عليكم فرح نبيكم ، ما أنا مبخربتكم شيئا وال سائلتكم ، يظهر 

د التشكي ، بني عمان ، فزفر ثالث زفرات ، إىل هذا ينتهي احلزن شدي

  فرحي   

اجلس حتى أُحدثَك حديثًا عن  : قَالَت، فَلَما أَردت أَنْ أَخرج  : قَالَ -١١

 ولِ اللَّهسصر قَالَت ، :  ولُ اللَّهسر جرلَّى  صخامِ فَصالْأَي نا مموي

ةاجِرلَاةَ الْهفَقَالَ ص اسالن فَفَزِع دقَع ثُم ، : اسا النهوا أَيسلاج "  ،

لَكن تميما الدارِي أَتانِي فَأَخبرنِي  ، و فَإِني لَم أَقُم مقَامي هذَا لفَزعٍ

، فَأَحببت أَنْ أَنشر  قُرة الْعينِ يلُولَةَ من الْفَرحِ وخبرا منعنِي الْقَ

كُمبِين حفَر كُملَيع  ،رحوا الْببكر همنِي عب نطًا مهنِي أَنَّ رربأَخ ،

فاصع رِيح مهتابرِ فَأَصعلَا ي ةزِيرإِلَى ج يحالر مهأَتا، فَأَلْجهفُون  ،

ةينفرِبٍ بِالسيي قُووا فدفَقَع ةزِيروا إِلَى الْججرى ختح ،  مفَإِذَا ه ،

، فَسلَّموا علَيه  بِشيٍء أَهلَب كَثريِ الشعرِ، لَا يدرونَ أَرجلٌ هو أَو امرأَةٌ

لَامالس هِملَيع دقَالُوا فَر ، : اأَلَا تنبِرقَالَ؟  خ : و بِرِكُمخا بِما أَنلَا  م

بِرِكُمختسبِم و ،  رِكُمبإِلَى خ وه نم يهفَف وهمقْتهر قَد ريذَا الده نلَك

و كُمبِرخاقِ أَنْ يوبِالْأَش كُمبِرختسا ، قَالَ يقُلْن : : تا أَنا  قَالَ:؟  فَمأَن

، فَانطَلَقُوا حتى أَتوا الدير، فَإِذَا هم بِرجلٍ موثَقٍ شديد  الْجساسةُ



٩١ 

، فَسلَّموا علَيه فَرد علَيهِم  ، كَثريِ التشكِّي الْوثَاقِ، مظْهِرٍ الْحزنَ

؟ أَخرج  ما فَعلَت الْعرب : ، قَالَ من الْعربِ : قَالُوا؟  ممن أَنتم : فَقَالَ

دعب مهبِيقَالُوا؟  ن : معلُوا : ، قَالَ نا فَعا : قَالُوا؟  فَمريخ  وا بِهنآم ،

و قُوهدقَالَ ص ، : ملَه ريخ كذَل و ، هِملَيع اللَّه هرفَأَظْه ودع كَانَ لَه  ،

؟  كَلمتهم واحدةٌ ، و دينهم واحد ، و فَالْعرب الْيوم إِلَههم واحد : قَالَ

صالحةٌ يشرب منها  قَالُوا:فَما فَعلَت عين زغَر؟  : ، قَالَ نعم : قَالُوا

هِمفَتشا للُهأَه و ، مهعرا زهنقُونَ مسفَ : ، قَالَ ي نيلٌ بخلَ نا فَعم

انَ ومانَ؟  عسيقَالُوا:ب حالامٍ صكُلَّ ع اهنج مطْعقَالَ ، ي ، :  لَتا فَعفَم

ةرِيةُ الطَّبريحلْأَى : ، قَالُوا بقَالَ م ، : فَرفَز  ،فَرز ثُم ،فَرز ثُم ، ثُم

لَفإِلَّا  : ح ضِ اللَّهأَر نا مضأَر كْترا تذَا مكَانِي هم نم تجرخ لَو

: فَقَالَ رسولُ  ، قَالَ ، لَيس لي علَيها سلْطَانٌ " وطئْتها غَير طَيبةَ

ي« : صاللَّهدةَ الْمبارٍ ـ إِنَّ طَيري ـ ثَلَاثَ محى فَرهتذَا انةَ إِنَّ إِلَى هن

:  ص، ثُم حلَف رسولُ اللَّه  »اللَّه حرم حرمي علَى الدجالِ أَنْ يدخلَها

»و قيض ا طَرِيقا لَهم ،وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذو لٍ وهي سف عاسي  لَا ولَا ف

 فيبِالس راهش لَكم هلَيلٍ إِلَّا عبج يعطتسا يم ةاميمِ الْقوإِلَى ي

فَلَقيت الْمحرر بن أَبِي  : ، قَالَ عامر » الدجالُ أَنْ يدخلَها علَى أَهلها

: أَشهد علَى أَبِي أَنه  ، فَقَالَ هريرةَ فَحدثْته حديثَ فَاطمةَ بِنت قَيسٍ

إِنه « : صقَالَ رسولُ اللَّه  غَير أَنه قَالَ: ، حدثَتك فَاطمةُحدثَنِي كَما 

ثُم لَقيت الْقَاسم بن محمد فَذَكَرت لَه حديثَ  : قَالَ،  »نحو الْمشرِقِ

تك فَاطمةُ أَشهد علَى عائشةَ أَنها حدثَتنِي كَما حدثَ : فَقَالَ ، فَاطمةَ

ا قَالَتهأَن رغَي : امرح هلَيع انمرةُ " " الْحيندالْمكَّةُ و(حم)  .: م

٢٧١٠١  
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١٢ - دمحم نب سونا يثَندةَ ، قَالَ حلَمس ننِي ابعي ادما حثَندح :  داود نع ،

دنأَبِي ه ننِي ابعنِ  يع ،بِيعسٍ الشقَي تةَ بِنمفَاط نولَ  ، عسأَنَّ ر ،

 صاللَّه و ربنالْم دعا فَصرِعسمٍ موي اَء ذَاتاسِ جي النف يودن  :

، إِني لَم  " يا أَيها الناس : ، فَقَالَ ، فَاجتمع الناس الصلَاةُ جامعةٌ

لَكن تميما الدارِي أَخبرنِي أَنَّ  ، و لَا لرهبة بة نزلَت وأَدعكُم لرغْ

 نم ةزِيرإِلَى ج يحالر مهفَقَذَفَت ،رحوا الْببكر نيطلَسلِ فأَه نا مفَرن

أَذَكَر هو أَم أُنثَى لكَثْرة جزائرِ الْبحرِ، فَإِذَا هم بِدابة أَشعر، ما يدرى 

رِهع؟  : ، قَالُوا شتأَن نمةُ : فَقَالَتاسسا الْجا : ، فَقَالُوا أَنبِرِينفَأَخ  ،

فَقَالَت : و كُمتبِرخا بِما أَنم كُمتبِرختسلَا م رِ  ، ويذَا الدي هف نلَك

إِلَى أَنْ يستخبِركُم، فَدخلُوا الدير فَإِذَا  يخبِركُم و رجلٌ فَقري إِلَى أَنْ

يددي الْحف فَّدصم رولٌ أَعجفَقَالَ ر ، : متأَن نا؟  مقُلْن برالْع نحن :  ،

عته : فَهلْ اتب قَالَ،  نعم : قَالُواهلْ بعثَ فيكُم النبِي؟   فَقَالَ:

؟  فَما فَعلَت فَارِس : ، قَالَ ذَلك خير لَهم : ، قَالَ نعم قَالُوا:الْعرب؟ 

أَما إِنه سيظْهر  : ، فَقَالَ لَم يظْهر علَيها بعد : قَالُواهلْ ظَهر علَيها؟ 

 : ، قَالَ هي تدفُق ملْأَى : قَالُواما فَعلَت عين زغَر؟  ، ثُم قَالَ: علَيها

فَوثَب  : ، قَالَ قَد أَطْعم أَوائلُه قَالُوا:فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ؟ هلْ أَطْعم؟ 

تفْليس ها أَننى ظَنتةً حثْبا و؟  : ، فَقُلْنتأَن نالُ : قَالَمجا الدا  أَنأَم ،

ي سكَّةَإِنم را غَيكُلَّه ضأَطَأُ الْأَر ةَ ، وبطَي" ولُ اللَّهسص، فَقَالَ ر : 

»نيملسالْم رشعا موا يرشا أَبلُهخدةُ لَا يبطَي هذنِي»، هعال ، يجالد :  .

  ٢٧١٠٢(حم) 

، عن عامرٍ،  : أَخبرنا داود قَالَ،  ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ حدثَنا عفَّانُ -١٣

، فَصعد  جاَء ذَات يومٍ مسرِعا ص، أَنَّ النبِي  عن فَاطمةَ بِنت قَيسٍ



٩٣ 

" يا  : ، فَاجتمع الناس فَقَالَ : الصلَاةُ جامعةٌ الْمنبر فَنودي في الناسِ

اسا النهأَي  ،و لَتزن ةغْبرل كُمعأَد ي لَمإِن و ةبهرا  لَا ليممت نلَك

: أَنَّ ناسا من أَهلِ فلَسطني ركبوا الْبحر فَقَذَفَتهم  الدارِي أَخبرنِي

أَش ةاببِد مرِ، فَإِذَا هحرِ الْبائزج نم ةزِيرإِلَى ج يحالررع  ى أَذَكَرردلَا ي ،

رِهعش ةكَثْر نثَى مأُن ؟  فَقَالُوا:،  أَمتأَن نمةُ : فَقَالَتاسسا الْجأَن  ،

،  لَا بِمستخبِرتكُم ما أَنا بِمخبِرتكُم و : قَالَت،  فَأَخبِرِينا : قَالُوا

، فَدخلُوا  يستخبِركُم قري إِلَى أَنْ يخبِركُم وولَكن في هذَا الديرِ رجلٌ فَ

و رِيرلٌ ضجفَإِذَا ر ،ريالد يددي الْحف فَّدص؟  : فَقَالَ،  ممتأَن نامقُلْن : 

 برالْع نح؟  : قَالَ، نبِيالن يكُمثَ فعلْ باهقُلْن : معلْ  : ، قَالَ نفَه

ما فَعلَت  : ، قَالَ ذَاك خير لَهم : قَالَ،  نعم : قَالُوااتبعه الْعرب؟ 

أَما إِنه  : ، قَالَ لَم يظْهر علَيها بعد : قَالُوافَارِس؟ هلْ ظَهر علَيها؟ 

، هي تدفُق ملْأَى : قَالُواغَر؟ ما فَعلَت عين ز : ، ثُم قَالَ سيظْهر علَيها

فَما  : ، قَالَ هي تدفُق ملْأَى : قَالُوافَما فَعلَت بحيرةُ طَبرِيةَ؟  : قَالَ

 : ، قَالَ قَد أَطْعم أَوائلُه:  قَالُوافَعلَت نخلُ بيسانَ؟ هلْ أَطْعم بعد؟ 

تفْليس ها أَننةً ظَنثْبو ثَبا،  فَو؟  : فَقُلْنتأَن نالُ : قَالَمجا الدأَن  ،

 :ص، فَقَالَ رسولُ اللَّه  أَما إِني سأَطَأُ الْأَرض كُلَّها غَير مكَّةَ وطَيبةَ "

»نيملسالْم رشعوا مرشأَب طَي هذالُ، فَإِنَّ هجا الدلُهخدةُ لَا ي(حم) » ب

٢٧٣٣١  

حديثًا عن رسولِ  : اجلس حتى أُحدثَك : فَلَما أَردت أَنْ أَخرج قَالَت قَالَ -١٤

صاللَّهقَالَت ،  ولُ اللَّهسر جرلَاةَ  ص: خلَّى صامِ فَصالْأَي نا مموي

ةاجِرالْه  فَقَالَ، ثُم اسالن فَفَزِع دقَع : اسا النهوا أَيسلاج "  ي لَمفَإِن ،

لَكن تميما الدارِي أَتانِي فَأَخبرنِي خبرا  ، و أَقُم مقَامي هذَا لفَزعٍ
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، فَأَحببت أَنْ أَنشر  قُرة الْعينِ ، و منعنِي من الْقَيلُولَة من الْفَرحِ

 كُمبِين حفَر كُملَيصع  رحوا الْببكر همنِي عب نطًا مهنِي أَنَّ رربأَخ ،

فاصع رِيح مهتابا فَأَصهرِفُونعلَا ي ةزِيرإِلَى ج يحالر مهأَتفَأَلْج ،  ،

ةينفرِبِ سيي قُووا فدفَقَع ةزِيروا إِلَى الْججرى ختٍء  حيبِش مفَإِذَا ه ،

، فَسلَّموا علَيه فَرد  أَهلَب كَثريِ الشعرِ، لَا يدرونَ أَرجلٌ هو أَو امرأَةٌ

لَامالس هِملَيا : ، فَقَالُوا عنبِرخفَقَالَ؟  أَلَا ت : و بِرِكُمخا بِما أَنلَا  م

بِرِكُمختسم و ،  رِكُمبإِلَى خ وه نم يهفَف وهمقْتهر قَد ريذَا الده نلَك

أَنا  : قَالَتما أَنت؟  : : قُلْنا ، قَالَ يستخبِركُم ، أَنْ يخبِركُم و بِالْأَشواقِ

ير، فَإِذَا هم بِرجلٍ موثَقٍ شديد ، فَانطَلَقُوا حتى أَتوا الد الْجساسةُ

،  ، فَسلَّموا علَيه فَرد علَيهِم ، كَثريِ التشكِّي الْوثَاقِ، مظْهِرٍ الْحزنَ

ما فَعلَت الْعرب؟ أَخرج  : ، قَالَ من الْعربِ : قَالُوامن أَنتم؟  : فَقَالَ

،  ، آمنوا بِه خيرا : قَالُوافَما فَعلُوا؟  : ، قَالَ نعم : قَالُوانبِيهم بعد؟ 

و قُوهدقَالَ ص ، : ملَه ريخ كذَل و ، هِملَيع اللَّه هرفَأَظْه ودع كَانَ لَه  ،

كَلمتهم واحدةٌ؟  ، و دينهم واحد ، و فالْعرب الْيوم إِلَههم واحد : قَالَ

،  صالحةٌ : : قَالُوا قَالَفَما فَعلَت عين زغَر؟  : ، قَالَ نعم : قَالُوا

هِمفَتشا للُها أَههنم برشي و ، مهعرا زهنقُونَ مسلَ  : قَالَ،  يا فَعفَم

 : ، قَالَ، يطْعم جناه كُلَّ عامٍ صالح : قَالُوانخلٌ بين عمانَ وبيسانَ؟ 

، ثُم زفَر، ثُم  فَزفَر : ، قَالَ ملْأَى : قَالُوافَما فَعلَت بحيرةُ الطَّبرِية؟ 

فَرز ضِ اللَّهأَر نا مضأَر كْترا تذَا مكَانِي هم نم تجرخ لَو لَفح ثُم ،

طاإِلَّا وهةَ ئْتبطَي رلْطَانٌ ، غَيا سهلَيي عل سولُ  ، قَالَ ، لَيسفَقَالَ ر :

 ةُ«:  صاللَّهيندةَ الْمبـ إِنَّ طَي اتري ـ ثَلَاثَ محى فَرهتذَا انإِلَى ه  ،

، ثُم حلَف رسولُ  »إِنَّ اللَّه عز وجلَّ حرم علَى الدجالِ أَنْ يدخلَها



٩٥ 

صاللَّه : » وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّهو و قيض ا طَرِيقا لَهم ، عاسلَا و  ،

لٍ وهي سف ةاميمِ الْقوإِلَى ي فيبِالس راهش لَكم هلَيلٍ إِلَّا عبا  لَا جم ،

خدالُ أَنْ يجالد يعطتسايهللَى أَها علَه«رامقَالَ ع ،  ررحالْم يتفَلَق :

، فَحدثْته بِحديث فَاطمةَ بِنت قَيسٍ فَقَالَ: أَشهد علَى  بن أَبِي هريرةَ

 :ص : قَالَ رسولُ اللَّه أَبِي أَنه حدثَنِي كَما حدثَتك فَاطمةُ غَير أَنه قَالَ

: ثُم لَقيت الْقَاسم بن محمد فَذَكَرت لَه  ، قَالَ »إِنه في نحوِ الْمشرِقِ«

: أَشهد علَى عائشةَ أَنها حدثَتنِي كَما حدثَتك  ، فَقَالَ حديثَ فَاطمةَ

ا قَالَتهأَن رةُ غَيمةُ« : فَاطيندالْمكَّةُ، وم امرح هلَيع انمر(حم)  .»الْح

٢٧٣٤٩  

١٥ - دمحم نب سونا يثَندةَ ، قَالَ حلَمس ننِي ابعي ادما حثَندح :  داود نع ،

دننِ أَبِي هب بِيعنِ الشسٍ ، عقَي تةَ بِنمفَاط نولَ  ، عسأَنَّ ر ،صاللَّه 

: الصلَاةُ  ، فَصعد الْمنبر ونودي في الناسِ جاَء ذَات يومٍ مسرِعا

، إِني لَم أَدعكُم  " يا أَيها الناس : ، فَقَالَ ، فَاجتمع الناس جامعةٌ

و ةغْبرل ةبهرلَا ل و ،  ارِيا الديممت ننِيلَكربلِ  أَخأَه نا مفَرأَنَّ ن :

فلَسطني ركبوا الْبحر، فَقَذَف بِهِم الريح إِلَى جزِيرة من جزائرِ الْبحرِ، 

رِهعش ةكَثْرثَى لأُن أَو وه ى ذَكَرردلَا ي رعأَش ةاببِد مفَقَالُوا فَإِذَا ه ، : 

ما أَنا  : ، فَقَالَت فَأَخبِرِينا : ، فَقَالُوا أَنا الْجساسةَ : فَقَالَتمن أَنت؟ 

و كُمتبِرخبِم كُمتبِرختسلَا م إِلَى أَنْ  ، و ريلٌ فَقجرِ ريذَا الدي هف نلَك

كُمبِرخي و ، كُمبِرختسإِلَى أَنْ ي  ،ريلُوا الدخفَد ، رولٌ أَعجر وفَإِذَا ه

يددي الْحف فَّدصفَقَالَ م ، : متأَن نقَالُوا؟  م : برالْع نحفَقَالَ ن ، : 

 : قَالُوافَهلْ اتبعه الْعرب؟ :  ، قَالَ نعم : قَالُواهلْ بعثَ فيكُم النبِي؟ 

معقَالَ ن ، : ملَه ريخ ا : ، قَالَ ذَاكهلَيع رلْ ظَه؟ هفَارِس لَتا فَع؟  فَم



    ٩٦ 

فَما فَعلَت عين  : ، ثُم قَالَ أَما إِنه سيظْهر علَيها : قَالَ،  لَا : قَالُوا

فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ؟ هلْ أَطْعم؟  : ، قَالَ هي تدفُق ملْأَى : قَالُوازغَر؟ 

 ، فَقُلْنا: فَوثَب وثْبةً حتى ظَننا أَنه سيفْلت : ، قَالَ نعم أَوائلُه : قَالُوا

تأَن نالُ : فَقَالَ؟  مجا الدكَّةَ أَنم را غَيكُلَّه ضأَطَأُ الْأَري سا إِنأَم ،  ،

، هذه  أَبشروا معاشر الْمسلمني « :ص، فَقَالَ رسولُ اللَّه وطَيبةَ "

  ٢٧٣٥٠(حم) »  طَيبةُ لَا يدخلُها

: حدثَنا  ، قَالَ أَخبرنا هارونُ بن عيسى بنِ السكِّنيِ بِبلَد الْموصلِ -١٦

،  مسٍ: حدثَنا عونُ بن كَه ، قَالَ الْفَضلُ بن موسى مولَى بنِي هاشمٍ

أَنه  ، عن يحيى بنِ يعمر ، عن عبد اللَّه بنِ بريدةَ : حدثَنِي أَبِي قَالَ

، ص: حدثينِي بِشيٍء سمعتيه من رسولِ اللَّه  قَالَ لفَاطمةَ بِنت قَيسٍ

،  : نعم ، قَالَت صاللَّه  ولَا تحدثينِي بِشيٍء لَم تسمعيه من رسولِ

: فَصعد رسولُ  ، قَالَت فَزِعوا ، فَاجتمع الناس و نودي بِالصلَاة جامعةً

 صاللَّه و اللَّه دمفَح ربنالْم هلَيى عأَثْن قَالَ ، و : "  كُمعمأَج ي لَمإِن

و ةغْبرل ةبهرلَا ل ، و ارِيالد يممت ثَنِيهديثٌ حدح نلَك  هأَن معز ،

فَلَعب بِنا الْبحر  : ، قَالَ ركب الْبحر في ثَلَاثني رجلًا من لَخمٍ وجذَامٍ

– ا قَالَ ومبر :  جوا الْمبِن بةَ إِلَ - لَعينفا السبِن قَذَف ا ثُمرهى ش

،  فَخرجنا إِلَيها فَلَقيتنا جارِيةٌ تجر شعرها : ، قَالَ جزِيرة في الْبحرِ

، أَنا الْجساسةُ : قَالَتما أَنت؟  : ، قُلْنا لَا ندرِي مقْبِلَةٌ هي أَم مدبِرةٌ

 علَيكُم بِصاحبِ الديرِ، وهو يخبِركُم و : ، قَالَت أَخبِرِينا : قُلْنا

كُمبِرختسقَالَ ي ، : هلَيا علْنخلٌ  فَدجاَء  - ، فَإِذَا را شم هظَمع نم ذَكَر

 اللَّه– و يددلٍ بِالْحبإِلَى ح وثَقم وا ه؟  : ، فَقُلْنتأَن نقَالَم : 

ونِي عبِرأَخهنع أَلُكُما أَسا : ، قَالُوا ملْنانَ : ، قَالَ سسيلُ بخلَ نا فَعم 
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مطْعا؟  ، يقُلْن : معقَالَ ن ، : مطْعأَنْ لَا ي كوشقَالَ ي ونِي  : ، ثُمبِرأَخ

يوشك أَنْ لَا يكُونَ بِها  : ، قَالَ نعم : قُلْنا؟  عن عينِ زغَر، بِها ماٌء

،  نعم : قَالُوا، هلْ خرج؟  أَخبِرونِي عن هذَا الرجلِ : ثُم قَالَ، )١(ماٌء

قَالَ  ، أَنا الدجالُ : قَالَ؟  من أَنت : ، فَقُلْنا إِنه صادق فَاتبِعوه : قَالَ

سمكَه :  ناب فَذَكَرفَظْهأَح ئًا لَميةَ شديرب هقَالَ  ، إِلَّا أَن : "  ى لَهطْوت

ضالْأَر ا ، واحبص نيعبي أَرف هِنيعملَى جي عأْترقم طبعة با  ." ي)

"صحيح أيب داود"  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٨٧) ، (حب) ٦٧٤٩وزير: 

  (املالحم): م.

١٧ - ب رما عنربأَخانِيدمالْه دمحم قَالَ ن ،  نب كلالْم دبا عثَندح :

انِيقُسانَ الْقُرملَيقَالَ س ، سوني نى بيسا عثَندا  ، قَالَ : حثَندح :

يانَ الْقُمملَيس نانُ برمع بِيعنِ الشةَ  ، قَالَ ، عمفَاط تعمس : تبِن

أَثْنى  ، و ، فَحمد اللَّه الْمنبر ص: صعد رسولُ اللَّه  ، تقُولُ قَيسٍ

هلَيقَالَ ع الَ " : ، ثُمجالد كُمرذأُن ي إِلَّا ولقَب بِين كُني لَم هفَإِن ،  قَد

هتأُم هذَرأَن و ، تأَي يكُمف نكَائ وةُها الْأُمةَ  هلَا أُمي ودعب بِيلَا ن هإِن ،

كُمدعب و لَه مع ننِي أَنَّ ابربأَخ ارِيا الديمموا  ، إِلَّا إِنَّ تبكر هابحأَص

تجر ، فَإِذَا هم بِدهماَء  ، فَانتهوا إِلَى جزِيرة من جزائرِه بحر الشامِ

 : ، قَالُوا الْجساسةُ أَوِ الَجاسسةُ : قَالَت؟  ما أَنت : ، قَالُوا شعرها

 ، و لَا سائلَتكُم عنه ، و ما أَنا بِمخبِرتكُم عن شيٍء : قَالَت؟  أَخبِرِينا

،  ، فَأَتوا الدير قِ إِلَى لقَائكُملَكنِ ائْتوا الدير، فَإِنَّ فيه رجلًا بِالْأَشوا

ةارِيإِلَى س يددي الْحف وثَقنِ ميالْع وحسملٍ مجبِر مفَقَالَ فَإِذَا ه ، :  نم

متأَن نأَي ؟ و متأَن نامِ : قَالُوا؟  ملِ الشأَه ن؟ : ، قَالَ ممتأَن نفَم  

                                                             
 املقصود جفاف عني زغر)(١
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خرج فيهِم نبِي  : قَالُوا؟  فَما فَعلْت الْعرب : قَالَ،  نحن الْعرب : قَالُوا

 ، و فيهِم من صدقَه : قَالُوافَما فَعلَ الناس؟  : ، قَالَ بِأَرضِ تيماَء

هكَذَّب نم يهِمقَالَ ف ، : و قُوهدصإِنْ ي مها إِنأَم بِعتي لَو ملَه ريخ وه

من شعرٍ وصوف تغزِلُه  : قَالُواما بيوتكُم؟  : ، ثُم قَالَ كَانوا يعلَمونَ

 : قَالَ  ، ثُم هيهات : ، ثُم قَالَ فَضرب بِيده علَى فَخذه : ، قَالَ نِساؤنا

،  تدفَّق جوانِبها يصدر من أَتاها : قَالُوا؟  ما فَعلَت بحيرةُ طَبرِيةَ

هذلَى فَخع هدبِي برقَالَ فَض ثُم ، : اتهيقَالَ ه ثُم ، :  نيع لَتا فَعم

فَضرب بِيده علَى  : ، قَالَ تدفَّق جوانِبها يصدر من أَتاها : قَالُوازغَر؟ 

ذفَخقَالَه ثُم ، : اتهيقَالَ ه انَ : ، ثُمسيلُ بخلَ نا فَعي  : قَالُوا؟  متؤي

،  هيهات : ، ثُم قَالَ فَضرب بِيده علَى فَخذه : ، قَالَ جناه في كُلِّ عامٍ

أَما إِني لَو قَد حللْت من وثَاقي هذَا لَم يبق منهلٌ إِلَّا وطئْته  : ثُم قَالَ

كَّةَ وبِيلٌ إِلَّا ما سهِملَيي عل سلَي هةَ فَإِنبطَي "  ولُ اللَّهسص، فَقَالَ ر 

،  الَّذي نفِْسي بِيده ، و ةَ، حرمتها كَما حرم إِبراهيم مكَّ هذه طَيبةُ " :

لٍ وهي سف قْبا نيها فم  فيا السراهش لَكَانم هلَيعلٍ إِلَّا وبلَا ج

"ةاميمِ الْقوالَ إِلَى يجالد انعنم(حب) ٦٧٥٠(رقم طبعة با وزير:  .ي ، (

يف روايته: "من حنو [قال األلباين]: صحيح لغريه. وزاد احلميدي  ٦٧٨٨

)، ٢٠٥/ ٨املشرق ما هو، من حنو املشرق ما هو ... ". وهو رواية ملسلم (

)، ١٩١ -  ١٨٩/ ١٥)، وكذا ابن أيب شيبة (٣٩٥و  ٣٨٨والطرباين (ص 

)، والطحاوي يف ١/ ١٢٥ - ١/ ١٢٢وأيب عمرو الداينِّ يف "الفنت" (ق 

  ). وسنده ال بأس به.١٠٠/ ٤"املشكل" (

 ، حدثَنا أَحمد بن يحيى بنِ حميد الطَّوِيلُ الْفَضلُ بن الْحبابِ أَخبرنا -١٨

، عن  ، عنِ الشعبِي ، عن داود بنِ أَبِي هند ، عن حماد بنِ سلَمةَ



٩٩ 

 ولَ اللَّهسسٍ، أَنَّ رقَي تةَ بِنما صفَاطرِعسمٍ موي اَء ذَاتج ،  دعفَص

 " : ، فَقَالَ ، فَاجتمع الناس الْمنبر، فَنودي في الناسِ الصلَاةُ جامعةً

اسا النهأَي و ةغْبرل كُمعأَد ي لَمإِن ، لَتزن ةبهرلَا ل ا  ، ويممت نلَك

فلَسطني ركبوا الْبحر، فَقَذَفَتهم الدارِي أَخبرنِي أَنَّ ناسا من أَهلِ 

، فَإِذَا هم بِدابة لَا يدرى أَذَكَر هو أَم  الريح إِلَى جزِيرة من جزائرِ الْبحرِ

 ، قَالُوا أَنا الْجساسةُ : قَالَتمن أَنت؟  : ، فَقَالُوا أُنثَى من كَثْرة الشعرِ

لَكن  ، و لَا مستخبِرتكُم ، و ما أَنا بِمخبِرتكُم : قَالَت؟  خبِرِيناأَ :

كُمبِرخإِلَى أَنْ ي ريفَق وه نا مناهه و ، كُمبِرختسا  إِلَى أَنْ يوفَأَت ،

يددبِالْح فَّدصرِيرٍ ملٍ مجفَإِذَا بِر ،ري؟  : ، فَقَالَ الدمتأَن نقَالُوام :  نحن

برقَالَ الْع ، : بِيثَ النعلْ بقَالُوا؟  ه : معقَالَ،  ن :  هتبِعلْ تفَه

ما فَعلَت فَارِس؟  : ، قَالَ ذَلك خير لَهم : ، قَالَ نعم : قَالُواالْعرب؟ 

ما  : ، ثُم قَالَ أَما إِنه سيظْهر علَيها : قَالَ،  لَم يظْهر علَيها : قَالُوا

فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ؟  : ، قَالَ تدفَّق ملْأَى : قَالُوافَعلَت عين زغَر؟ 

، حتى خشينا أَنْ سيغلب،  ، فَوثَب علَيه وثْبةً قَد أَطْعم أَوائلُه : قَالُوا

، أَما إِني سأَطَأُ الْأَرض كُلَّها إِلَّا  أَنا الدجالُ : قَالَمن أَنت؟  : فَقُلْنا

، هذه  أَبشروا معشر الْمسلمني ": ص، فَقَالَ رسولُ اللَّه " مكَّةَ وطَيبةَ

[قال  ٦٧٨٩ ) ، (حب)٦٧٥١(رقم طبعة با وزير: . "  طَيبةُ لَا يدخلُها

  ): م.٤٣ -  ٤٢" (ص - عليه السالم  -"قصة املسيح  -األلباين]: صحيح 

: حدثَنا محمد بن مسلمِ بنِ  ، قَالَ أَخبرنا محمد بن الْحسينِ بنِ مكْرمٍ -١٩

ثَنا عمرو بن : حد ، قَالَ : حدثَنا محمد بن سعيد بنِ سابِقٍ وارةَ، قَالَ

، عن  ، عن بِلَالِ بنِ أَبِي هريرةَ ، عنِ الشعبِي ، عن مطَرف أَبِي قَيسٍ

أَبِيه بِينِ النا : ، قَالَ ص، عناهه نالُ مجالد جرخي" و ،  وحن ارأَش



    ١٠٠ 

[قال األلباين]:  ٦٧٩٢) ، (حب) ٦٧٥٤(رقم طبعة با وزير: الْمشرِقِ". 

  ): م حنوه.٥٤٨٠"املشكاة" ( - صحيح لغريه 

، عن شهرِ  ، عن قَتادةَ ، أَخبرنا جرِير بن حازِمٍ حدثَنا يزِيد بن هارونَ -٢٠

في بيته  ص: كُنا مع النبِي  ، قَالَت ، عن أَسماَء بِنت يزِيد بنِ حوشبٍ

، حبست السماُء ثُلُثَ  "إِذَا كَانَ قَبلَ خروجِ الدجالِ بِثَلَاث سنِني : لَفَقَا

، فَإِذَا كَانت السنةُ الثَّانِيةُ  قَطْرِها، وحبست الْأَرض ثُلُثَ نباتها

، فَإِذَا  باتهاحبست الْأَرض ثُلُثَي ن ، و حبست السماُء ثُلُثَي قَطْرِها

ا كُلَّههاُء قَطْرمالس تسبثَةُ حةُ الثَّالنالس تكَان و ،  ضالْأَر تسبح

ا كُلَّههاتبن فقَى ذُو خبفَلَا ي ، و ،  لَكإِلَّا ه لْفقُولُ، لَا ظالُ  : فَيجالد

، ضروعها عظَاما  للرجلِ من أَهلِ الْبادية أَرأَيت إِنْ بعثْت إِبِلَك ضخاما

نعم فَتمثَّلُ لَه الشياطني علَى  : فَيقُولُأَسنِمتها أَتعلَم أَني ربك؟ 

 هبِعتفَي ةورص ،قُولُ وي : جلرلاكأَب ثْتعإِنْ ب تأَيلِ أَر و ، و كناب  نم

نعم فَتمثُلُ لَه الشياطني  : فَيقُولُتعرِف من أَهلك أَتعلَم أَني ربك؟ 

" هبِعتفَي مرِهولَى صع ،  ولُ اللَّهسر جرخ صثُم تيلُ الْبكَى أَهبو  ،

ر ثُم ولُ اللَّهسر عصج ي فَقَالَ ، وكبن نح؟« : نيكُمكبا يم «فَقُلْت : 

 جِنعي لَتلةَ أَهإِنَّ أَم اللَّهالِ فَوجالد نم تا ذَكَرم ولَ اللَّهسا ري

عجِينها فَما تبلُغُ حتى تكَاد تتفَتت من الْجوعِ فَكَيف نصنع يومئذ؟ 

 ولُ اللَّهسصفَقَالَ ر : »نِ الطَّعم نِنيمؤي الْمكْفامِي و ،  ذئموابِ يرالش

و ،كْبِريالت بِيحسالت و ، يدمحقَالَ» الت جِ «:  ثُمرخكُوا فَإِنْ يبلَا ت

إِنْ يخرج بعدي فَاللَّه خليفَتي  ، و أَنا فيكُم فَأَنا حجِيجه ، و الدجالُ

:  : قوله قال الشيخ شعيب األرنؤوط ، ٢٧٥٦٨(حم)  .»علَى كُلِّ مسلمٍ
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" إن خيرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه " صحيح لغريه وهذا إسناد 

  .ضعيف

،  ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ ، أَخبرنا معمر، عن قَتادةَ حدثَنا عبد الرزاقِ -٢١

ةارِيصالْأَن زِيدي تاَء بِنمأَس نع  ،قَالَت  ولُ اللَّهسي  ص: كَانَ رتيي بف

، سنةٌ تمِسك السماُء  " إِنَّ بين يديه ثَلَاثَ سنِني : فَقَالَ فَذَكَر الدجالَ 

ا، وا ثُلُثَ قَطْرِههاتبثُلُثَ ن ضالْأَر و ،  اُء ثُلُثَيمالس ِسكمةُ تالثَّانِي

الثَّالثَةُ تمِسك السماُء قَطْرها  ، و الْأَرض ثُلُثَي نباتها ، و قَطْرِها

ا كُلَّههاتبن ضالْأَرو ،سٍ كُلَّهرض قَى ذَاتبفَلَا ي ، و ،  نم لْفظ لَا ذَات

: أَرأَيت إِنْ  الْأَعرابِي فَيقُولَ، يأْتي  إِنَّ أَشد فتنة ، إِلَّا هلَكَت و الْبهائمِ

 كبي رأَن لَمعت تأَلَس إِبِلَك لَك تييقُولُ قَالَ، أَحثَّلَ  : : فَيملَى فَتب

، أَعظَمه أَسنِمةً  ، و الشياطني لَه نحو إِبِله كَأَحسنِ ما تكُونُ ضروعها

أَرأَيت إِنْ  : فَيقُولُ، مات أَبوه  ، و ي الرجلَ قَد مات أَخوهيأْت و : قَالَ

اكأَب لَك تييأَح و ،  كبي رأَن لَمعت تأَلَس اكأَخ لَك تييقُولُ، أَحفَي : 

أَبِيه وحن نياطيالش ثَّلَ لَهملَى فَتب و ،   يهأَخ وحن ،قَالَت :  جرخ ثُم

 ولُ اللَّهسصر  عجر ثُم لَه ةاجحل، قَالَت :  غَمامٍ ومتي اهف مالْقَوو

 بِه مثَهدا حمم ،ابِ  : قَالَتيِ الْبتمذَ بِلُحفَأَخ ،قَالَ و : » ميهم

، لَقَد خلَعت أَفْئدتنا بِذكْرِ  يا رسولَ اللَّه : قُلْت : قَالَت، » أَسماُء؟

إِلَّا فَإِنَّ ربي  ، و وإِنْ يخرج وأَنا حي فَأَنا حجِيجه« : قَالَ، الدجالِ 

اللَّه  ، إِنا و يا رسولَ اللَّه : قَالَت أَسماُء، »  خليفَتي علَى كُلِّ مؤمنٍ

وعجى نتا حهبِزتخا نا فَمنتجِينع جِنعلَن  نِنيمؤبِالْم ففَكَي ،

يجزِيهِم ما يجزِي أَهلَ السماِء من التسبِيحِ « : قَالَيومئذ؟ 

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: قوله: " إن  ٢٧٥٧٩(حم)  .»والتقْديسِ
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نا حجيجه ": صحيح لغريه وهذا إسناد خيرج الدجال وأنا حي فأ

  ضعيف

٢٢- يصمالْح يدعنِ سانَ بثْمع نى بيحا يثَندح ةريغو الْما أَبثَندح ،  ،

، عن عميرِ بنِ  ، حدثَنِي الْعلَاُء بن عتبةَ حدثَنِي عبد اللَّه بن سالمٍ

ِسينالْع انِئقُولُ الَ، قَ هي ،رمع نب اللَّه دبع تعما  : سودا قُعكُن :

ولِ اللَّهسر دنةَ  عنتف ى ذَكَرتا حكْرِهي ذف فَأَكْثَر نتالْف فَذَكَر ،

ي " ه : قَالَما فتنةُ الْأَحلَاسِ؟  يا رسولَ اللَّه و : ، فَقَالَ قَائلٌ الْأَحلَاسِ

برحو براِء هرةُ السنتف لِ  ، ثُمأَه نلٍ مجر يمقَد تحت نا مهنخد ،

، ثُم  إِنما أَوليائي الْمتقُونَ ، و لَيس مني ، و بيتي يزعم أَنه مني

، لَا  ثُم فتنةُ الدهيماِء ، يصطَلح الناس علَى رجلٍ كَورِك علَى ضلَعٍ

، تمادت  ، فَإِذَا قيلَ: انقَضت تدع أَحدا من هذه الْأُمة إِلَّا لَطَمته لَطْمةً

، حتى يصري الناس إِلَى  يمِسي كَافرا ، و يصبِح الرجلُ فيها مؤمنا

،  فُسطَاط نِفَاقٍ لَا إِميانَ فيه ، و إِميان لَا نِفَاق فيه ، فُسطَاط فُسطَاطَينِ

" هغَد نم أَو ،هموي نالَ، مجوا الدرظتفَان قال  ٤٢٤٢(د)  .فَإِذَا كَانَ ذَاكُم]

  األلباين]: صحيح

٢٣- ةريغو الْما أَبثَندمٍ حالس نب اللَّه دبا عثَندح ،  نلَاُء بثَنِي الْعدح ،

بِيصحأَوِ الْي يصمةَ الْحبتع ِسينالْع انِئنِ هرِ بيمع نع ،  تعمس ،

، فَذَكَر  قُعودا ص: كُنا عند رسولِ اللَّه  عبد اللَّه بن عمر يقُولُ

نتى  الْفتا حهكْرذ لَاسِ، فَأَكْثَرةَ الْأَحنتف لٌ ذَكَرولَ  : ، فَقَالَ قَائسا ري

اللَّه لَاسِ؟  ، وةُ الْأَحنتا فقَالَم : بٍ ورةُ هنتف يبٍ " هرةُ  حنتف ثُم ،

 ، يزعم ، دخلُها أَو دخنها من تحت قَدمي رجلٍ من أَهلِ بيتي السراِء

، ثُم يصطَلح الناس علَى  ، إِنما وليي الْمتقُونَ لَيس مني ، و أَنه مني
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، ثُم فتنةُ الدهيماِء لَا تدع أَحدا من هذه الْأُمة  رجلٍ كَورِك علَى ضلَعٍ

، يصبِح الرجلُ فيها  طَعت تمادت: انقَ ، فَإِذَا قيلَ إِلَّا لَطَمته لَطْمةً

ا ونمؤا مرِسي كَافمنِ يطَاطَيإِلَى فُس اسالن ريصى يتطَاطُ  ، حفُس ،

يهف لَا نِفَاق انإِمي و ، يهانَ فطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِميفُس  إِذَا كَانَ ذَاكُم ،

، قال الشيخ  ٦١٦٨(حم)  .الدجالَ من الْيومِ أَو غَد " )١(فَانتظروا

شعيب األرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح غري العالء بن عتبة فقد 

هذا احلديث ووثقه ابن معني والعجلي وقال أبو  ٤٢٤٢روى له أبو داود 

  حامت: شيخ صاحل احلديث وذكره ابن حبان وابن شاهني يف الثقات

٢٤- بنِ قَالَ عب دمحم نب دمأَح يصمالْح ديمو حثَنِي أَبدح دمأَح نب اللَّه د

، عن صفْوانَ  : حدثَنا بقيةُ ، قَالَ : حدثَنا حيوةُ الْمغرية بنِ سيارٍ، قَالَ

أَلَا :  فُتحت إِصطَخر نادى مناد: لَما  بنِ عمرٍو، عن راشد بنِ سعد قَالَ

جرخ الَ قَدجةَ :  ، قَالَ إِنَّ الدثَّامج نب بعالص مهيقَالَ: فَقَالَ:، فَلَق 

 ولَ اللَّهسر تعمي سأَن كُمتربقُولُونَ لَأَخا تلَا مقُولُ صلَولَا «:  ي

حتى تترك الْأَئمةُ ذكْره  ، و يذْهلَ الناس عن ذكْرِه يخرج الدجالُ حتى

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ١٦٦٦٧(حم)  .»علَى الْمنابِرِ

 .)٢(ضعيف

 

                                                             
 فتنة الدهيماء أيضا من العالمات املهمة لظهور الدجال)(١
  ):٣٣٥/ ٧» (جممع الزوائد«قال الشيخ األلباين يف " قصة املسيح الدجال" : قال اهليثمي يف )(٢

قال ابن معني، وبقَّيةُ رجاله رواه عبد اهللا بن أمحد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو، وهي صحيحة كما «

  ! ) ألمحد نفسه فوهم٣٥١/ ٧وعزاه يف مكان آخر (». ثقات
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، حدثَنِي  مسلمٍ ، حدثَنا الْوليد بن حدثَنا أَبو خيثَمةَ زهير بن حربٍ -١

يابِرٍ الطَّائج نى بيحثَنِي يدابِرٍ، حنِ جب زِيدي ننِ بمحالر دبع  ،

صمي حنِ  قَاضرِ بيبج أَبِيه نرٍ، عيبج ننِ بمحالر دبثَنِي عدح ،

يمرضرٍ الْحفَين  اسوالن عمس هأَن ،لَابِيانَ الْكعمس نح )٢(،  ب

 ازِيانَ الررهم نب دمحثَنِي مدوح -  اللَّفْظُ لَهو-  نب يدلا الْوثَندح

، حدثَنا عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، عن يحيى بنِ جابِرٍ  مسلمٍ

يالطَّائ الر دبع نرٍ، ، عفَينِ نرِ بيبج أَبِيه نرٍ، عفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمح

،  الدجالَ ذَات غَداة ص، قَالَ: ذَكَر رسولُ اِهللا  عنِ النواسِ بنِ سمعانَ

و يهف فَّضفَخ فَّعلِ رخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتا ، حنحا رفَلَم ،  هإِلَي

يا رسولَ اِهللا ذَكَرت  : قُلْنا"ما شأْنكُم؟ "  : ، فَقَالَ عرف ذَلك فينا

، ، حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ رفَّعت ، فَخفَّضت فيه و الدجالَ غَداةً

، فَأَنا  أَنا فيكُم يخرج و ، إِنْ "غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم : فَقَالَ

كُموند هجِيجح و ، و جرخإِنْ ي يكُمف تاُهللا  لَسو فِْسهن جِيجح ؤرفَام ،

، كَأَني )١(، عينه طَافئَةٌ)٣( ، إِنه شاب قَطَطٌ خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ

                                                             
  صفات الدجال ؛ ( موقع اإلسالم سؤال و جواب / د.حممد صاحل املنجد ))(١

أنه رجل شاب أمحر ، قصري ، أفحج جعد الرأس ، أجلى اجلبهة ، عريض النحر ، ممسوح العني اليمىن ، وهذه 

  .- طافية  –كأا عنبة طافئة  - غائرة  - وال جحراء  - منتفخة وبارزة  - بناتئة  العني ليست

غليظة . ومكتوب بني عينيه " ك ف ر " باحلروف  - حلمة تنبت عند املآقي  - وعينه اليسرى عليها ظفرة 

  املقطعة ، أو " كافر " بدون تقطيع ، يقرؤها كل مسلم ، كاتب وغري كاتب.

   يولد له. ومن صفاته أنه عقيم ال

  .حاء التحويل ( يتم عن طريقها حتويل اإلسناد )، و هي مشهورة عند اإلمام مسلم)(٢
 .أجعد الشعر )(٣



١٠٥ 

، فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح  ، فَمن أَدركَه منكُم بنِ قَطَنٍأُشبهه بِعبد الْعزى 

فالْكَه ةوراقِ سرالْعأْمِ والش نيلَّةً بخ ارِجخ ها )٢(، إِنينماثَ يفَع ،

لَبثُه في يا رسولَ اِهللا وما  : قُلْنا، ، يا عباد اِهللا فَاثْبتوا"  وعاثَ شمالًا

يوم  يوم كَشهرٍ، و ، و ، يوم كَسنة أَربعونَ يوما " : قَالَ الْأَرضِ؟ 

ةعمكَج و ، كُمامكَأَي هامأَي رائا، "  سقُلْن :  موالْي كولَ اِهللا فَذَلسا ري

ةني كَسمٍ؟  الَّذولَاةُ يص يها فينكْفلَا " : قَالَ،  ، أَت "هرقَد وا لَهراقْد ، ،

" كَالْغيث استدبرته  : قَالَما إِسراعه في الْأَرضِ؟  يا رسولَ اِهللا و : قُلْنا

يحالر موهعدمِ فَيلَى الْقَوي عأْتفَي ، و ونَ بِهنمؤفَي ، ونَ لَهجِيبتسي  ،

و ،رطماَء فَتمالس رأْمفَي بِتنفَت ضالْأَر مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ،  ،

أَمده خواصر، ثُم يأْتي  ، و أَسبغه ضروعا ، و أَطْولَ ما كَانت ذُرا

، فَيصبِحونَ  ، فَينصرِف عنهم علَيه قَولَهالْقَوم، فَيدعوهم فَيردونَ 

و ،هِمالوأَم نٌء ميش يهِمدبِأَي سلَي نيلحمم ةرِببِالْخ رما يقُولُ لَهفَي ،  :

كوزرِجِي كُنلِ أَخحيبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتلًا  ، فَتجو رعدي ثُم ،

، ثُم  ، فَيضرِبه بِالسيف فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِ ممتلئًا شبابا

قْبِلُ وفَي وهعدي ههجلَّلُ وهتي كحضثَ اُهللا  ، يعإِذْ ب ككَذَل وا همنيفَب ،

ميرم ناب ِسيحالْم نالْم دنزِلُ عنفَي ،قشمد يقراِء شضيالْب ةار  نيب ،

، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر،  ، واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ مهرودتينِ

لُؤِ وانٌ كَاللُّؤمج هنم ردحت هفَعإِذَا ر  فَِسهن رِيح جِدرٍ يكَافلُّ لحفَلَا ي ،

، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه  نفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه ، و ا ماتإِلَّ

لُهقْتفَي ،ابِ لُدبِب هناُهللا م مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم ، 

                                                                                                                                                         
 .ممسوح العني اليمين أو اليسري شكلها بارزة منتفخة ال غائرة مثل العنبة الطافية)(١
 مكان خروجه قبل املشرق بني الشام والعراق.)(٢
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و هِموهجو نع حسمفَي ،  هِماتجربِد مثُهدحيةني الْجف  وا همنيفَب ،

، لَا يدان  : إِني قَد أَخرجت عبادا لي كَذَلك إِذْ أَوحى اُهللا إِلَى عيسى

هِمالتبِق دأَحل ي إِلَى الطُّورِ وادبع زرفَح ، و وجأْجثُ اُهللا يعبي وجأْجم  ،

و بٍ يدكُلِّ ح نم مةَ هرِيطَب ةريحلَى بع ملُهائأَو رمِسلُونَ، فَين

 ، و يمر آخرهم فَيقُولُونَ: لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماٌء ، و فَيشربونَ ما فيها

ى ويساِهللا ع بِين رصحي هابحرِ  أَصالثَّو أْسكُونَ رى يتح ، مهدأَحل

موالْي كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نا مريخ ى ويساِهللا ع بِين غَبرفَي ، هابحأَص 

ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيلُ اُهللا عسرفَي ،  توى كَمسونَ فَربِحصفَي ،

ةداحفْسٍ ون يساِهللا ع بِيبِطُ نهي ضِ، ثُمإِلَى الْأَر هابحأَصفَلَا  ى و ،

و مهمهز لَأَهرٍ إِلَّا مبش عضوضِ مي الْأَرونَ فجِدي مهنتن  بِين غَبرفَي ،

ى ويسإِلَى اِهللا اِهللا ع هابحأَص  تخاقِ الْبنا كَأَعرلُ اُهللا طَيسرفَي ،

حطْرفَت ملُهمحاَء اُهللافَتثُ شيح مه  هنم كُنا لَا يطَرلُ اُهللا مسري ثُم ،

رٍ ودم تيب لَفَةا كَالزكَهرتى يتح ضِسلُ الْأَرغرٍ، فَيبقَالُ  لَا وي ثُم ،

عصابةُ من ، فَيومئذ تأْكُلُ الْ ، وردي بركَتك : أَنبِتي ثَمرتك للْأَرضِ

ةانمالر ا ، وهفحلُّونَ بِقظتسلِ يسي الرف كاربيةَ  ، وى أَنَّ اللِّقْحتح ،

، واللِّقْحةَ من الْبقَرِ لَتكْفي  من الْإِبِلِ لَتكْفي الْفئَام من الناسِ

،  غنمِ لَتكْفي الْفَخذَ من الناسِالْقَبِيلَةَ من الناسِ واللِّقْحةَ من الْ

،  ، فَتأْخذُهم تحت آباطهِم فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ اُهللا رِحيا طَيبةً

، يتهارجونَ  يبقَى شرار الناسِ ، و فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمنٍ وكُلِّ مسلمٍ

 )٢٩٣٧( - ١١٠(م) لْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ ".  فيها تهارج ا
ا م" بين :صعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال : قال رسول اهللا  -٢

أَنا نائم رأَيتنِي أَطُوف بِالْكَعبة فَإِذَا رجلٌ آدم سبطُ الشعرِ بين رجلَينِ 
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ذَهبت فَ ،ابن مريم  :قَالُوا  ؟!من هذَا : فَقُلْت، ينطُف رأْسه ماًء 

تفى كَأَنَّ ، أَلْتنمنِ الْييالْع روأْسِ أَعالر دعج ِسيمج رملٌ أَحجفَإِذَا ر

لُ ، أَقْرب الناسِ بِه عينه عنبةٌ طَافيةٌ قُلْت من هذَا قَالُوا هذَا الدجا

وابن قَطَنٍ رجلٌ من بنِي  ،  ٦٥٠٨رواه البخاري برقم  .شبها ابن قَطَنٍ "

   الْمصطَلقِ من خزاعة
ذكر الدجال بني ظهراين صوعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  -٣

، أَال إِنَّ الْمِسيح الدجالَ أَعور الْعينِ إِنَّ اللَّه لَيس بِأَعور"  الناس فقال :

 . ٣١٨٤رواه البخاري برقم الْيمنى كَأَنَّ عينه عنبةٌ طَافيةٌ .. " 
ذكر رسول " :قالاويف احلديث الطويل الذي رواه النواس بن مسعان  -٤

اه في طَائفَة رفَّع حتى ظَنن الدجال ذات غَداة فَخفَّض فيه وصاهللا 

شديد جعودة  - " إِنه شاب قَطَطٌ " فقال يف وصف الدجال : النخلِ .. 

رواه مسلم  .عينه طَافئَةٌ كَأَني أُشبهه بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ " - الشعر

  ٥٢٢٨برقم 
" إِني قَد حدثْتكُم  :صال رسول اهللا ق : اوعن عبادة بن الصامت  -٥

 ريلٌ قَصجالِ رجالد ِسيحلُوا ، إِنَّ مقعأَنْ ال ت يتشى ختالِ حجالد نع

و ئَةاتبِن سنِ لَييالْع وسطْمم روأَع دعج جأَفْح  اَء فَإِنْ أُلْبِسرجال ح

كُمبوا أَنَّ رلَمفَاع كُملَيع " روبِأَع س٣٧٦٣رواه أبو داود برقم  .لَي  ،

  ) ٢٤٥٥واحلديث صحيح ( صحيح اجلامع الصغري / حديث رقم 
" .. وأَما مِسيح  :صقال : قال رسول اهللا اويف حديث أيب هريرة  -٦

 - الضاللَة فَإِنه أَعور الْعينِ أَجلَى الْجبهة عرِيض النحرِ فيه دفَأٌ 

  ٧٥٦٤رواه أمحد برقم  ... " - إحنناء 



    ١٠٨ 

" الدجالُ أَعور الْعينِ  :صقال : قال رسول اهللا اويف حديث حذيفة  - ٧

معه جنةٌ ونار فَناره جنةٌ وجنته  - كَثريه  - الشعرِ ، جفَالُ )١(الْيسرى 

" ار٥٢٢٢رواه مسلم برقم  .ن  
" ما بعثَ نبِي إِال أَنذَر أُمته  :ص: قال النيب اويف حديث أنس  - ٨

بِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو روأَع هأَال إِن الْكَذَّاب رواَألع هينيع نيإِنَّ بو رو

" ركَاف وبكْتويف رواية :،  ٦٥٩٨رواه البخاري برقم  .م و "  وبكْتم

"  يف رواية عن حذيفة : ، و ٥٢١٩مسلم برقم  .بين عينيه ك ف ر "

 ٥٢٢٣مسلم برقم  .")٢(يقْرؤه كُلُّ مؤمنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ 
                                                             

السابقة أن يف بعضها وصف عينه اليمىن بالعور ويف بعضها وصف عينه اليسرى واملالحظ يف الروايات  )(١

بالعور ، وكل الروايات صحيحة ، وقد مجع بعض أهل العلم بني هذه الروايات ، فقال القاضي عياض : " أن 

عيين الدجال كلتيهما معيبة ، ألن الروايات كلها صحيحة ، وتكون العني اليمىن هي العني املطموسة 

اليت ذهب نورها كما يف حديث ابن عمر . وتكون العني اليسرى : اليت  - باهلمز - املمسوحة ، العوراء الطافئة و

معيبة أيضاً " . فهو أعور العني اليمىن واليسرى معاً ، فكل واحدة  - بال مهز  - عليها ظفرة غليظة وطافية 

ما ما خيتص بالعني ، فكلتا عيين الدجال منها عوراء أي معيبة ، فإن األعور من كل شيء املعيب ، ال سي

 .معيبة عوراء ، إحدامها بذهاما واألخرى بعيبها
  ( موقع اإلسالم سؤال و جواب / د. حممد صاحل املنجد ) 

  

حيحة الشريفة يتبني لنا أن كلتا عيين الدجال معيبة  ؛ فاليسري عوراء من جمموع األحاديث الص

 ممسوحة ، واليمين عوراء مثل العنبة الطافية.
 
 
وهذه الكتابة حقيقية على ظاهرها ، وال يشكل رؤية بعض الناس هلذه الكتابة دون بعض ، وقراءة األمي  )(٢

كيف شاء ومىت شاء ، فهذا يراه املؤمن بعني بصره ، وإن كان  " وذلك أن اإلدراك يف البصر خيلقه اهللا للعبد  هلا 

ال يعرف الكتابة / وال يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة ، كما يرى املؤمن األدلة بعني بصريته وال يراه الكافر 

العسقالين ( فيخلق اهللا للمؤمن اإلدراك دون تعلّم ، ألن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات " فتح الباري البن حجر 

١٠٠/  ١٣( .  

وخمتصر اجلواب عن اإلشكال أنّ اهللا على كلّ شيء قدير فهو قادر على أن يري هذه الكتابة بعض الناس دون 

قال النووي : " الصحيح الذي عليه احملققون أن هذه الكتابة على . بعض وقادر على أن جيعل األمي يقرؤها

آية وعالمة من مجلة العالمات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله  ظاهرها ، وأا كتابة حقيقية جعلها اهللا



١٠٩ 

، عن عبد الرحمنِ  ، أَخبرنا علي بن زيد ، حدثَنا حماد مؤملٌحدثَنا  - ٩

ذَات يومٍ صفَةَ  ص: وصف رسولُ اللَّه  ، عن أَبِيه قَالَ بنِ أَبِي بكَرةَ

يمكُثُ أَبوا الدجالِ ثَلَاثني سنةً لَا يولَد « : ، قَالَ ، وصفَةَ أَبويه الدجالِ

،  أَضره ، أَقَلُّ شيٍء نفْعا و ، ثُم يولَد لَهما ابن مسرور مختونٌ لَهما

اهنيع امنت و ، هقَلْب امنقَالَ» لَا ي هإِلَّا أَن هفَذَكَر ، : لَن دلو ذَا ثُما ه

، قال  ٢٠٥٢٠(حم) .  ، أَقَلَّ شيٍء نفْعا وأَضره أَعور مسرورا مختونا

 الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.
١٠ - اللَّه دبع نب يلا عثَندانُ حفْيا سثَندانَ ، حعدنِ جنِ ابنِ  ، عع ،

لَقَد أَكَلَ « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  حصينٍ قَالَ، عن عمرانَ بنِ  الْحسنِ

و اماقِ الطَّعوي الْأَسى فشال.» مجنِي الدعقال الشيخ  ١٩٩٩٣(حم)  ي ،

 شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.
                                                                                                                                                         
يظهرها اهللا لكل مسلم كاتب وغري كاتب ، وخيفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ، وال امتناع يف ذلك " شرح 

 ). ٦٠/  ١٨النووي لصحيح مسلم ( 

اجلساسة ، وفيه قال متيم الداري ومن صفاته أيضاً ما جاء يف حديث فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها يف قصة  

ا وأَشده وِثَاقًا " رواه رضي اهللا عنه : " فَانطَلَقْنا سراعا حتى دخلْنا الدير فَإِذَا فيه أَعظَم إِنسان رأَيناه قَطُّ خلْقً

 ٥٢٣٥مسلم برقم 

وفتنته عظيمة جدا لدرجة أنه ليس بني خلق آدم إىل قيام الساعة فتنة أكرب من فتنة املسيح الدجال كما جاء 

ويف حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : " ما بين خلْقِ 

. ويف رواية أمحد عن هشامِ بنِ عامرٍ  ٥٢٣٩دجالِ " رواه مسلم برقم آدم إِلَى قيامِ الساعة خلْق أَكْبر من ال

 بِيالن تعمقَالَ س ارِيصالِ . مسند  صاَألنجالد ةنتف نم رةٌ أَكْبنتةُ فاعالس قُومإِلَى أَنْ ت ملْقِ آدخ نيا بقُولُ مي

 ١٥٨٣١اإلمام أمحد 

ن الدجال ال يولَد له فلما جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يف قصته مع ابن صياد ، فقد قال وأما أ

 ولَ اللَّهسر تعمس تلَى .. " رواه مسلم برقم  صأليب سعيد : " أَلَسب : ؟ قَالَ قُلْت لَه ولَدال ي هقُولُ : إِن٥٢٠٩ي. 

واب / د. حممد صاحل املنجد )( موقع اإلسالم سؤال و ج    

 



    ١١٠ 

  

  
١- ديمح نب دبثَنا عدح  حوا رثَندةَ، حادبع نب امشا هثَندح ،  نع ،

وبعٍ أَيافن نقِ :  ، قَالَ ، عضِ طُرعي بف دائص ناب رمع ناب يلَق

ةيندالْم هبلًا أَغْضقَو كَّةَ ، فَقَالَ لَهلَأَ السى متح فَختفَان ،  نلَ ابخفَد ،

ةَ وفْصلَى حع رما عهلَغب قَدلَه نِ  ، فَقَالَتنِ ابم تدا أَراُهللا م كمحر :

دائولَ اِهللا  صسأَنَّ ر تملا عقَالَ ص، أَم ، : "  ةبغَض نم جرخا يمإِن

  )٢٩٣٢( - ٩٨(م) "  ؟ يغضبها

،  يعنِي ابن حسنِ بنِ يسارٍ، حدثَنا حسين  حدثَنا محمد بن الْمثَنى - ٢

نوع نا ابثَندعٍ حافن نقُولُ ، قَالَ ، عي عافكَانَ ن : : اديص نقَالَ اب ، : 

رمع ننِ : قَالَ ابيترم هيتقَالَ لَق ، : هِمضعبل فَقُلْت هيتلْ  فَلَقه :

وه هثُونَ أَندحلَا : قَالَ؟  ت قَالَاِهللا  ، و نِي : : قُلْتتكَذَب  اِهللا لَقَدو ،

الًا وم كُمكُونَ أَكْثَرى يتح وتمي لَن هأَن كُمضعنِي بربا أَخلَدو  ،

مووا الْيمعز وه كقَالَ فَكَذَل ، : هقْتفَار ا ثُمثْندحقَالَ فَت ، :  هيتفَلَق

ى ورةً أُخلَقْي هنيع تفَرن قَالَ قَد ، ا  : : فَقُلْتم كنيع لَتى فَعتم

إِنْ  : قَالَهي في رأْسك؟  لَا تدرِي و : : قُلْت ، قَالَ لَا أَدرِي : قَالَ؟  أَرى

هذه اكصي عا فلَقَهاَء اُهللا خقَالَ ش ، : خفَنتعمارٍ سمريِ حخن دكَأَش ر ،

فَزعم بعض أَصحابِي أَني ضربته بِعصا كَانت معي حتى  : قَالَ

تركَست و ، ترعا شاِهللا ما فَوا أَنقَالَ أَم ، : و  لَى أُملَ عخى دتاَء حج

إِنَّ  : " ؟ أَلَم تعلَم أَنه قَد قَالَ ما ترِيد إِلَيه : فَقَالَت،  الْمؤمنِني فَحدثَها

 "هبضغي باسِ غَضلَى النع ثُهعبا يلَ م٢٩٣٢( - ٩٩(م)  .أَو(  



١١١ 

٣ - جيرا سثَندفَّانُ حعو ، و ، سونةَ ، قَالُوا يلَمس نب ادما حثَندح :  نع ،

، أَنه رأَى ابن صائد في  ، عنِ ابنِ عمر ، عن نافعٍ عبيد اللَّه ، و يوبأَ

ةيندالْم كَكس نم كَّةس رمع ناب هبفَس ، ى  ، وتح فَختفَان يهف قَعو

الطَّرِيق دس  تا كَانصبِع رمع ناب هبرفَض ،هلَيا عهرى كَستح هعم  ،

شأْنه؟ ما يولعك بِه؟ أَما سمعت رسولَ  ما شأْنك و : فَقَالَت لَه حفْصةُ

 قُولُ صاللَّها: « يهبضغي ةبغَض نالُ مجالد جرخا يمفَّانُ، » إِنقَالَ ع : 

(حم) ما تولُّعك بِه.  : قَالَ يونس في حديثه و، » عند غَضبة يغضبها«

٢٦٤٢٥  

، عنِ ابنِ  ، عن نافعٍ : حدثَنا ابن عون ، قَالَ حدثَنا روح بن عبادةَ - ٤

بعض ، فَأَما مرةً فَلَقيته ومعه  لَقيت ابن صائد مرتينِ : عمر، قَالَ

ابِهحأَص هِمضعبل ٍء  : ، فَقُلْتيش نع كُمأَلْتإِنْ س بِاللَّه كُمتدشن

،  لَا : قَالُواأَتحدثُونَ أَنه هو؟  : : قُلْت ، قَالَ نعم : قَالُوالَتصدقُني؟ 

قُلْت : و متكَذَب اللَّه كُمضعثَنِي بدح لَقَد ، و الًا وم أَقَلُّكُم ذئموي وه 

الًا وم كُمكُونَ أَكْثَرى يتح وتملَا ي ها أَنلَدا ولَدو و ، ككَذَل موالْي وه ،

،  قَد تغيرت عينه ، ثُم لَقيته مرةً أُخرى و فَتحدثْنا ثُم فَارقْته : قَالَ

ى؟  : فَقُلْتا أَرم كنيع لَتى فَعترِي : قَالَملَا أَد ، رِي  : قُلْتدلَا ت

ما ترِيد مني يا ابن عمر؟ إِنْ شاَء اللَّه تعالَى  : فَقَالَوهي في رأْسك؟ 

لَقَهخ هذه اكصع نم لُقَهخأَنْ ي ، و خن دكَأَش رخن هتعمارٍ سمريِ ح

قَطُّ، فَزعم بعض أَصحابِي أَني ضربته بِعصا كَانت معي حتى 

و ،تركَست ترعا شم اللَّها فَوا أَنةَ  : قَالَ ، أَمفْصح هتلَى أُخلَ عخفَد

تعنِي  -  لمت أَنه قَالَما ترِيد منه؟ أَما ع : ، فَقَالَت فَأَخبرها



    ١١٢ 

بِيا« : -  صالنهبضغي ةبغَض ناسِ ملَى النع اللَّه ثُهعبا يلَ مإِنَّ أَو«. 

  ٢٦٤٢٦(حم) 

٥- فَّافابِ الْخهالْو دبا عثَندح نونِ عنِ ابعٍ ، عافن نع ، رمنِ عنِ ابع ،  ،

فَدخلْت  : ، إِلَّا أَنه قَالَ ، فَذَكَر الْحديثَ لَقيت ابن صائد مرتينِ : قَالَ

نِنيمؤالْم ةَ أُمفْصلَى حا عهتربفَأَخ ، ا  : ، قَالَت؟ أَمهإِلَي تدا أَرم

(حم)  .»غَضبةٌ يغضبها؟إِنَّ أَولَ خروجِه علَى الناسِ : « علمت أَنه قَالَ

٢٦٤٢٧ 
 

 – 
١- ةريغو الْما أَبثَندمٍ حالس نب اللَّه دبا عثَندح ،  نلَاُء بثَنِي الْعدح ،

بِيصحأَوِ الْي يصمةَ الْحبتنِ  عرِ بيمع نع ،ِسينالْع انِئه  تعمس ،

، فَذَكَر  قُعودا ص: كُنا عند رسولِ اللَّه  عبد اللَّه بن عمر يقُولُ

نتلَاسِ الْفةَ الْأَحنتف ى ذَكَرتا حهكْرذ لٌ ، فَأَكْثَرولَ  : ، فَقَالَ قَائسا ري

لَ اللَّهةُ الْأَحنتا فمبٍ : قَالَ؟  اسِ، ورحبٍ ورةُ هنتف يةُ  " هنتف ثُم ،

، يزعم  ، دخلُها أَو دخنها من تحت قَدمي رجلٍ من أَهلِ بيتي السراِء

علَى  ، ثُم يصطَلح الناس ، إِنما وليي الْمتقُونَ ، ولَيس مني أَنه مني

، ثُم فتنةُ الدهيماِء لَا تدع أَحدا من هذه الْأُمة  رجلٍ كَورِك علَى ضلَعٍ

، يصبِح الرجلُ فيها  ، فَإِذَا قيلَ : انقَطَعت تمادت إِلَّا لَطَمته لَطْمةً

، فُسطَاطُ  اس إِلَى فُسطَاطَينِ، حتى يصري الن مؤمنا ويمِسي كَافرا

يهف لَا نِفَاق انإِمي يهانَ فطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِميفُسوا  ، ورظتفَان إِذَا كَانَ ذَاكُم ،

" غَد مِ أَووالْي نالَ مج؛ قال الشيخ شعيب  ٦١٦٨؛ حم (  الد (

، فقد  ء بن عتبة، غري العال األرناؤوط ؛ رجاله ثقات رجال الصحيح
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، وقال أبو  ، والعجلي ، ووثقه ابن معني روى له أبو داود هذا احلديثَ

؛ " الثقات ، وذكره ابن حبان وابن شاهني يف" : شيخ صاحل احلديث حامت

) وصحيح اجلامع ٩٧٤وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (

وقال ) ، ٧٦٤٣)، واجلامع الصغري وزيادا (٤١٩٤الصغري وزيادته (

ووافقه الذهيب ، وقال العالمة املصري ومل خيرجاه ، احلاكم ؛ صحيح ، 

  ؛ إسناده صحيح.يف حتقيقه ملسند اإلمام األزهري الشيخ أمحد شاكر 

٢- يصمالْح يدعنِ سانَ بثْمع نى بيحا يثَندح ةريغو الْما أَبثَندح ،  ،

نب اللَّه دبثَنِي عدمٍ حالةَ سبتع نلَاُء بثَنِي الْعدنِ  ، حرِ بيمع نع ،

ِسينالْع انِئقَالَ ه ، رمع نب اللَّه دبع تعمقُولُ : سا  ، يودا قُعكُن :

ولِ اللَّهسر دنةَ  عنتف ى ذَكَرتا حكْرِهي ذف فَأَكْثَر نتالْف فَذَكَر ،

" هي  : قَالَ؟  يا رسولَ اللَّه وما فتنةُ الْأَحلَاسِ : ، فَقَالَ قَائلٌ لْأَحلَاسِا

برحو براِء هرةُ السنتف لِ  ، ثُمأَه نلٍ مجر يمقَد تحت نا مهنخد ،

، ثُم  أَوليائي الْمتقُونَ ، وإِنما ، ولَيس مني بيتي يزعم أَنه مني

، لَا  ، ثُم فتنةُ الدهيماِء يصطَلح الناس علَى رجلٍ كَورِك علَى ضلَعٍ

، تمادت  ، فَإِذَا قيلَ: انقَضت تدع أَحدا من هذه الْأُمة إِلَّا لَطَمته لَطْمةً

، حتى يصري الناس إِلَى  ، ويمِسي كَافرا فيها مؤمنايصبِح الرجلُ 

،  ، فُسطَاط إِميان لَا نِفَاق فيه ، وفُسطَاط نِفَاقٍ لَا إِميانَ فيه فُسطَاطَينِ

، )٤٢٤٢؛ د ( ، أَو من غَده " ، من يومه فَإِذَا كَانَ ذَاكُم فَانتظروا الدجالَ

  قال األلباين : صحيح.

، ثَنا عبد  ، ثَنا أَبو الْمغرية حدثَنا أَحمد بن عبد الْوهابِ بنِ نجدةَ -٣

يصممٍ الْحالس نب اللَّه بِيصحةَ الْيبتنِ علَاِء بنِ الْعرِ  ، عيمع نع ،

ِسينالْع انِئنِ هقُولُ لَ، قَا بي رمع نب اللَّه دبع تعمس :  عا مكُن :
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 ولِ اللَّهسا صرودةَ  قُعنتف ى ذَكَرتا حكْرِهذ فَأَكْثَر نتالْف فَذَكَر ،

هي فتنةُ حربٍ،  « : قَالَ؟  وما فتنةُ الْأَحلَاسِ : ، فَقَالَ قَائلٌ الْأَحلَاسِ

 اِءثُمرةُ السنتف  هأَن معزي يتيلِ بأَه نلٌ مجر يمقَد تحت نا مهنخد ،

، ثُم يصطَلح [الناس] علَى  ، إِنما أَوليائي الْمتقُونَ ، ولَيس مني مني

ِء لَا تدع أَحدا من هذه الْأُمة ، ثُم فتنةُ الدهيما رجلٍ كَورِك علَى ضلْعٍ

، يصبِح الرجلُ فيها  ، فَإِذَا قيلَ انقَطَعت تمادت إِلَّا لَطَمته لَطْمةً

، حتى يصري الناس إِلَى فُسطَاطَينِ فُسطَاطُ إِميان  مؤمنا ويمِسي كَافرا

يهف فُ لَا نِفَاقو ،يهانَ فطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِميوا  سرظتفَان فَإِذَا كَانَ ذَاكُم ،

غَد مِ أَووي الْيالَ فج٢٥٥١؛ رواه الطرباين يف مسند الشاميني ( » الد.( 
  

  
١ - فَّافابِ الْخهالْو دبا عثَندح نونِ عنِ ابع ،  نعٍ، عافن رمنِ عنِ ابع ،  ،

فَذَكَر معه أَصحابه  لَقيت ابن صائد مرتينِ فَأَما مرةً فَلَقيته و : قَالَ

فَزعم بعض  : قَالَنخر كَأَشد نخريِ حمارٍ سمعته  و : الْحديثَ قَالَ

 هتبري ضابِي أَنحأَص ا فَلَما أَنأَمو تركَسى انتي حعم تا كَانصبِع

 كا بِذَلهتربفَأَخ نِنيمؤالْم ةَ أُمفْصي حتلَى أُخع لْتخفَد كبِذَل رعأَش

فَقَالَت  :و هإِلَي تدا أَرقَالَ م هأَن تملا ع؟ أَم » : وجِهرلَ خلَى إِنَّ أَوع

  ٢٦٤٢٨(حم)  .»الناسِ غَضبةٌ يغضبها

:  ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -٢

لَمأَس نب حوا رثَندةَ ، قَالَ حلَمس نب ادما حثَندح : وبأَي نع ،  ،

أَنَّ ابن عمر رأَى ابن صائد في  ؛ " ، عن نافعٍ ه بنِ عمروعبيد اللَّ

ةيندالْم كَكس نم كَّةس و ،رمع ناب هبفَس ، يهف قَعى  وتح فَختفَان ،
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الطَّرِيق دا سصبِع رمع ناب هبرفَض ، ادى عتح كَنى ،  ، فَستح فَختفَان

الطَّرِيق دس هعا مصبِع رمع ناب هبرفَض ، هلَيا عهرى كَستح ،  " ،

، أَما سمعت رسولَ  ، ما يولعك بِه شأْنه ما شأْنك و : فَقَالَت لَه حفْصةُ

 قُولُ صاللَّها ، يجالد جرخا يما". : "إِنهبضغي ةبغَض نرقم لُ م)

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٩٣) ، (حب) ٦٧٥٥طبعة با وزير: 

 ): م.٢٤٥٧"الصحيحة" (
 

  
  )  ٩٧ – ٨٦طه ؛ سياق اآليات ( 

 يعدكُم أَلَم قَومِ يا قَالَ  أَسفًا غَضبانَ قَومه إِلَىفَرجع موسى " قال تعايل : 

كُمبا ردعا ونسأَفَطَالَ  ح كُملَيع الْعده أَم مدتلَّ أَن أَرحي كُملَيع بن غَضم 

كُمبم رلَفْتي فَأَخدعوم - ا ملَفْنا أَخلَقَالُوا ما ونلْكبِم كدعاونا كلْنمح 

 عجلًا لَهم فَأَخرج - السامرِي أَلْقَى فَكَذَلك فَقَذَفْناها مِالْقَو زِينة من أَوزارا

جفَقَالُوا ه اروخ ا لَّهدذَاس كُمإِلَه إِلَهى ووسم ِسينَ أَفَلَا - فَنورأَلَّا ي جِعري 

هِملًا إِلَيلَا قَوو كلمي ما لَهرلَا ضا وفْعن - لَقَدقَالَ و مونُ لَهارن هلُ ما قَبي 

 لَن قَالُوا - أَمرِي وأَطيعوا فَاتبِعونِي ننَّ ربكُم الرحموإِ  بِه فُتنتم إِنما قَومِ

حربن هلَيع نيفاكى عتح جِعرا ينى إِلَيوسا قَالَ - مونُ يارا هم نمكإِذْ ع 

مهتأَيلُّوا رنِ أَلَّا - ضبِعتت  تيصرِي أَفَعي  - أَمتيحذْ بِلأْخلَا ت أُم نا ابقَالَ ي

 - قَولي ترقُب ولَم إِسرائيلَ بنِي بين فَرقْت تقُولَ أَن خشيت إِنيولَا بِرأْسي  

ضةً قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَب -يا سامرِي  خطْبك فَما قَالَ

قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في  - نفِْسي لي سولَت لكمن أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها وكَذَ
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  اسسقُولَ لَا مأَن ت اةيإِنَّالْحو   لَفَهخا لَّن تدعوم لَكانظُرإِلَى و ي إِلَهِكالَّذ 

" :  ظَلْت هلَيفًا عاكع  هقَنرحلَّن ثُم هنِسفَني لَنف مفًا الْيسن 

  ). ٩٧ – ٨٦( سورة طه ؛ 

  ) ٩٦ –طه اآلية الكريمة ؛ ( 

قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ " قال تعايل : 

  ). ٩٦ –( سورة طه  "نفِْسي لي سولَت لكفَنبذْتها وكَذَ

  السعدي  تفسير أوال ؛ 

 )) وا بِهرصبي ا لَمبِم ترصالسالم على فرس رآه وقت وهو جربيل عليه  : ب

، فقبضت  ، وغرق فرعون وجنوده على ما قاله املفسرون خروجهم من البحر

  . ، فنبذا على العجل قبضة من أثر حافر فرسه

  اهـ. )). .، فكان ما كان ، مث أنبذها أن أقبضها : وكَذَلك سولَت لي نفِْسي 

  الوسيط   تفسير ثانيا ؛ 

أى: ) ، بصرت بِما لَم يبصروا بِه ( :  على موسى بقوله وقد رد السامري (( 

 .، ورأيت ما مل يروه ، وفطنت ملا مل يفطنوا له علمت ما مل يعلمه القوم
، وأبصره  إذا علمه -ككرم وفرح - : بصر بالشيء يبصر : يقال قال الزجاج

 .إذا نظر إليه
  .: مها مبعىن واحد وقيل

ةً مضقَب تضها فَقَبذْتبولِ فَنسأَثَرِ الر روى أن السامري رأى جربيل: ن- 

حني جاء إىل موسى ليذهب به إىل امليقات ألخذ التوراة عن  - عليه السالم

، ورأى  ومل ير جربيل أحد غري السامري من قوم موسى،  -عز وجل -اهللا

، فعلم أن للتراب الذي  الفرس كلما وضعت حافرها على شيء اخضرت
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، فأخذ منه حفنة وألقاها يف احللي املذاب  عليه الفرس حافرها شأناتضع 

 .فصار عجال جسدا له خوار
: علمت ما مل يعلمه غريى فأخذت حفنة من  قال السامري ملوسى؛ واملعىن 

فألقيت هذه ،  -عليه السالم -وهو جربيل، تراب أثر حافر فرس الرسول 

 .له خوار ، فصار عجال جسدا احلفنة يف احللي املذاب
، أى  : ومثل هذا الفعل سولته يل نفسي، أي وكَذلك سولَت لي نفِْسي 

، ألجعل بىن إسرائيل يتركون عبادة إهلك يا  زينته وحسنته يل نفسي

 .، ويعبدون العجل الذي صنعته هلم موسى
وعلى هذا التفسري الذي سار عليه كثري من املفسرين، يكون املراد بالرسول: 

 .: التراب الذي أخذه من موضع حافر فرسه ويكون املراد بأثره، ؛ لجربي
صفهاين رأيا آخر يف تفسري عن أىب مسلم األ، هذا، وقد نقل الفخر الرازي 

: ليس يف القرآن ما يدل على ما ذكره املفسرون، فهنا  فقال ما ملخصه، اآلية

وبأثره:  -السالمعليه  -: موسى ، وهو أن يكون املراد بالرسول وجه آخر

: فالن يقص أثر فالن ويقتص  ، فقد يقول الرجل سنته ورمسه الذي أمر به

: أن موسى ملا أقبل على السامري  ، والتقدير أثره إذا كان ميتثل رمسه

، رد  بالتوبيخ وبسؤاله عن األمر الذي دعاه إىل إضالل القوم بعبادة العجل

: عرفت أن الذي أنتم عليه ليس ي أ،  : بصرت مبا مل يبصروا به عليه بقوله

: أخذت شيئا من أي ،  ، وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول حبق

 . ..طرحته: أي ،  علمك ودينك فنبذته
 -: موسى وعلى هذا التفسري الذي ذهب إليه أبو مسلم يكون املراد بالرسول

 .: دينه وسنته وعلمه ويكون املراد بأثره،  -عليه السالم
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كنت  -عليه السالم -: أن السامري قال ملوسى ن املعىن اإلمجاىل لآليةويكو

، مث تبني يل أنك على ضالل فنبذت ما  قد أخذت جانبا من دينك وعلمك

أخذته عنك وسولت يل نفسي أن أصنع للناس عجال لكي يعبدوه ألن عبادته 

 اهـ. )) ..أراها هي احلق

  البغوي   تفسير ثالثا ؛ 

 . رأيت ما مل يروا وعرفت ما مل يعرفوا : مبا مل يبصروا بهقال بصرت  (( 
بالتاء على اخلطاب ، وقرأ اآلخرون  )  ما مل تبصروا  : (قرأ محزة والكسائي

 . بالياء على اخلرب
ــول     ــن أثـــر الرسـ ــة مـ ــت قبضـ ــر فـــرس     : فقبضـ ــراب أثـ أي مـــن تـ

 . أي ألقيتها يف فم العجل :)فنبذا( ،جربيل
هلذا ألن التراب كان مأخوذا من حتت حافر فرس  وقال بعضهم : إمنا خار

 . جربيل
 ؟ فإن قيل : كيف عرفه ورأى جربيل من بني سائر الناس

قيل : ألن أمه ملا ولدته يف السنة اليت يقتل فيها البنون وضعته يف الكهف 

  .حذرا عليه ، فبعث اهللا جربيل لريبيه ملا قضى على يديه من الفتنة

 اهـ. ))).  يل نفسي ( أي زينت : وكذلك سولت 

    ابن كثيرتفسير رابعا ؛ 

، أي : رأيت جربيل حني جاء هلالك فرعون   : قال بصرت مبا مل يبصروا به ((

  أي : من أثر فرسه.  )  فقبضت قبضة من أثر الرسول(

 . وهذا هو املشهور عند كثري من املفسرين أو أكثرهم
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وقال ابن أيب حامت : حدثنا حممد بن عمار بن احلارث ، أخربنا عبيد اهللا بن 

، عن أيب بن عمارة ، عن علي ،   ، عن السدي موسى ، أخربنا إسرائيل 

، ملا نزل فصعد مبوسى إىل السماء ، بصر ؛رضي اهللا عنه ، قال : إن جربيل 

قال : ومحل ، به السامري من بني الناس ، فقبض قبضة من أثر الفرس 

، السماء ، صعد وكتب اهللا األلواح جربيل موسى خلفه ، حىت إذا دنا من باب

. فلما أخربه أن قومه قد فتنوا من بعده هو يسمع صرير األقالم يف األلواحو

  . غريب ؛قال : نزل موسى ، فأخذ العجل فأحرقه 

فرس قال : من حتت حافر ،  ) فقبضت قبضة من أثر الرسول :  (وقال جماهد

 . جربيل ، قال : والقبضة ملء الكف ، والقبضة بأطراف األصابع
قال جماهد : نبذ السامري ، أي : ألقى ما كان يف يده على حلية بين 

 . إسرائيل ، فانسبك عجال جسدا له خوار حفيف الريح فيه ، فهو خواره
دثنا وقال ابن أيب حامت : حدثنا حممد بن حيىي ، أخربنا علي ابن املديين ، ح

؛ أن السامري رأى الرسول ،  يزيد بن زريع ، حدثنا عمارة ، حدثنا عكرمة

فألقي يف روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها يف شيء ، 

لرسول ، فيبست أصابعه فقبض قبضة من أثر ا،   " كن فكان "  : فقلت له

استعاروا و إسرائيل وكان بن، ، فلما ذهب موسى للميقات على القبضة

: إمنا أصابكم من أجل هذا احللي ، حلي آل فرعون، فقال هلم السامري

فجمعوه ، فأوقدوا عليه ، فذاب ، فرآه السامري فألقي يف روعه  ؛فامجعوه 

كان . فقذف القبضة  " كن "  : أنك لو قذفت هذه القبضة يف هذه فقلت

 . )إهلكم وإله موسىهذا (   :  ، فكان عجال له خوار ، فقال " كن " : وقال
وكذلك سولت يل  ( أي : ألقيتها مع من ألقى ، ) فنبذا  : (وهلذا قال

 .اهـ )). أي : حسنته وأعجبها إذ ذاك )  نفسي
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    القرطبي تفسير خامسا ؛ 

يعين : ) بصرت مبا مل يبصروا به ( السامري جميبا ملوسى :  ) قال ( ف (( 

على فرس احلياة ، فألقي يف  -عليه السالم  -رأيت ما مل يروا ؛ رأيت جربيل 

نفسي أن أقبض من أثره قبضة ، فما ألقيته على شيء إال صار له روح وحلم 

  . جتعل هلم إهلا زينت يل نفسي ذلك ودم ؛ فلما سألوك أن

، إىل السماء ، وأبصره ؛: ملا نزل جربيل ليصعد مبوسى اوقال علي 

   اهـ. )). أثر الفرسالسامري من بني الناس فقبض قبضة من 

    الطبريتفسير سادسا ؛ 

 )) رِياما سي كطْبا خ(٩٥) القول يف تأويل قوله تعاىل : قَالَ فَم 
: فما  قال موسى للسامري ) فَما خطْبك يا سامرِي ( يعين تعاىل ذكره بقوله

  ، وما الذي دعاك إىل ما فعلته.  شأنك يا سامري

فَما ( ، يف قوله : أخربنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد قالكما حدثين يونس، 

رِياما سي كطْب؟ ما هذا الذي أدخلك فيما  ؟ ما شأنك : ما أمرك قال ) خ

 .دخلت فيه
قَالَ فَما  ( ، عن السدي : ثنا أسباط ، قال : ثنا عمرو ، قال حدثنا موسى

رِياما سي كطْبقال: ما لك يا  ) خ؟ سامري  

يقول: قال السامري: علمت ما مل  ) بصرت بِما لَم يبصروا بِه ( وقوله

  .: أي صرت مبا عملت بصريا عاملا يعلموه، وهو فعلت من البصرية

 * 
:  ، قال ، عن ابن جريج : ثين حجاج ، قال : ثنا احلسني ، قال حدثنا القاسم

، وال  : لو حنيته عين حىت ال أراه الولدان قالت أم السامريملا قتل فرعون 
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،  ، فجعل كف نفسه يف فيه ، فأتى جربائيل ، فجعلته يف غار أدري قتله

، فمن مث  ، فلم يزل خيتلف إليه حىت عرفه فجعل يرضعه العسل واللنب

  ).( فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ  : معرفته إياه حني قال

: بصرت  : يقال ، وقالوا : أبصرت ما مل يبصروه : هي مبعىن وقال آخرون

  : أسرعت وسرعت ما شئت. ، كما يقال بالشيء وأبصرته

 * ثنا  ، قال ، قال: ثنا يزيد : حدثنا بشر : هو مبعىن أبصرت :

فرس جربائيل يعين   ( قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه )  ، عن قتادة سعيد

  عليه السالم.

يقول: قبضت قبضة من أثر حافر  ( فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ ) وقوله

  فرس جربائيل.

  ، قال أهل التأويل. وبنحو الذي قلنا يف ذلك

 *  

، عن  : ثين حممد بن إسحاق ، قال : ثنا سلمة ، قال حدثنا ابن محيد

: ملا قذفت بنو  ، قال عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس حكيم بن جبري،

، ورأى  ، وتكسرت إسرائيل ما كان معهم من زينة آل فرعون يف النار

، مث  ، فأخذ ترابا من أثر حافره السامري أثر فرس جربائيل عليه السالم

، فكان للبالء  : كن عجال جسدا له خوار ، وقال أقبل إىل النار فقذفه فيها

  ة.والفتن

،  : ثين أيب ، قال : ثين عمي ، قال : ثين أيب ، قال حدثين حممد بن سعد

، فألقى  : قبض قبضة من أثر جربائيل ، قال ، عن ابن عباس عن أبيه

: هذا إهلكم وإله  ، فقال القبضة على حليهم فصار عجال جسدا له خوار

  موسى.
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؛ وحدثين  يسى: ثنا ع ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال حدثين حممد بن عمرو

، عن  ، عن ابن أيب جنيح : ثنا ورقاء مجيعا ، قال : ثنا احلسن احلارث قال

: من  قال  ( فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها )  : ، يف قول اهللا جماهد

،  ، نبذه السامري على حلية بين إسرائيل حتت حافر فرس جربائيل

:  ، والعجل ، حفيف الريح فيه فهو خواره خوارفانسبك عجال جسدا له 

  ولد البقرة.

(   ، فقرأته عامة قراء املدينة والبصرة واختلف القراء يف قراءة هذين احلرفني

( وا بِهرصبي ا لَمبِم ترصبصرت مبا مل يبصر  ، مبعىن بالياء ب قال السامري :

  به بنو إسرائيل. 

بالتاء على وجه  ) ( بصرت بِما لَم تبصروا بِه  كوفةوقرأ ذلك عامة قراء ال

: قال السامري  ، مبعىن املخاطبة ملوسى صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه

  : بصرت مبا مل تبصر به أنت وأصحابك. ملوسى

، قد قرأ بكل واحدة منهما  والقول يف ذلك عندي أما قراءتان معروفتان

، وذلك أنه جائز أن  معىن كل واحدة منهما علماء من القراء مع صحة

، فكان عنده ما كان بأن حدثته نفسه بذلك أو  يكون السامري رأى جربائيل

، أن تراب حافر فرسه الذي كان عليه يصلح ملا حدث  بغري ذلك من األسباب

، وال عند  ، ومل يكن علم ذلك عند موسى عنه حني نبذه يف جوف العجل

( بصرت بِما لَم تبصروا   ، فلذلك قال ملوسى ئيلأصحابه من بين إسرا

(أي علمت مبا مل تعلموا به.  بِه  

، ألنه  ، فال مؤنة فيه بالياء  ) بصرت بِما لَم يبصروا بِه ( وأما إذا قرئ

  معلوم أن بين إسرائيل مل يعلموا ما الذي يصلح له ذلك التراب.
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فإن قراء األمصار على قراءته   قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ )( فَقَبضت  وأما قوله

  بالضاد، مبعىن: فأخذت بكفي ترابا من تراب أثر فرس الرسول.

: ثنا  ، قال وروي عن احلسن البصري وقَتادة ما حدثين أمحد بن يوسف

فَقَبصت ( ، عن عباد بن عوف، عن احلسن أنه قرأها : ثنا هشيم القاسم، قال

  بالصاد. بصةً)قَ

،  ، عن عباد : ثنا هشيم ، قال : ثنا القاسم ، قال وحدثين أمحد بن يوسف

: أخذت بأصابعي من تراب أثر فرس  عن قَتادة مثل ذلك بالصاد مبعىن

: األخذ  ، والقبصة : األخذ بالكف كلها الرسول، والقبضة عند العرب

  بأطراف األصابع.

يقول: وكما   ( وكَذَلك سولَت لي نفِْسي ) فألقيتها : يقول ) فَنبذْتها ( وقوله

فعلت من إلقائي القبضة اليت قبضت من أثر الفرس على احللية اليت أوقد 

(سولَت لي   ،انسبكت فصارت عجال جسدا له خوار عليها حىت

  : زينت يل نفسي أن يكون ذلك كذلك. يقول نفِْسي)

وكَذَلك سولَت ( : قال ابن زيدأخربنا ابن وهب، قال:  ، قال كما حدثين يونس

  اهـ. )): كذلك حدثتين نفسي. قال لي نفِْسي)

    الخالصة سابعا ؛ 

على عليه السالم أن املفسرين جمتمعون علي أن السامري شاهد جربيل 

فرسه دون أن يراه أحدا غريه ، فحدثته نفسه وزينت له أنه لو أخذ تراب من 

ه يف النار علي حلى بين إسرائيل لفرس بقبضته ، مث يلقيحافر هذا اأسفل 

وذهبهم ، فتحول هذا احللي إيل عجل له خوار ، فعبده بين إسرائيل من دون 
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إهلاً كما أن لآلخرين أن جيعل هلم اهللا ، وكان بنو إسرائيل قد طلبوا منه 

  آهلة ، فصادف هذا هوى يف نفس السامري.

عن أىب ، نقل الفخر الرازي حيث  ؛اين يري رأياً آخراً لكن أبو مسلم األصفه

: ليس يف القرآن  فقال ما ملخصه، مسلم األصفهاين رأيا آخر يف تفسري اآلية

ـ ما يدل على ما ذكره املفسرون، فهنا وجه آخر، وهو أن يكون املراد ب

: سنته ورمسه الذي أمر به، فقد يقول )أثرهـ (وب، ؛: موسى)الرسول(

: أن  والتقدير: فالن يقص أثر فالن ويقتص أثره إذا كان ميتثل رمسه،  الرجل

موسى ملا أقبل على السامري بالتوبيخ وبسؤاله عن األمر الذي دعاه إىل 

: أي ، )بصرت مبا مل يبصروا به(إضالل القوم بعبادة العجل، رد عليه بقوله: 

من أثرك ) قبضت قبضة(عرفت أن الذي أنتم عليه ليس حبق، وقد كنت 

 .طرحته: أي، )نبذتهـ (: أخذت شيئا من علمك ودينك فأيأيها الرسول، 

  ) ٩٧ –طه اآلية الكريمة ؛ ( 

لَك  وإِنَّقَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياة أَن تقُولَ لَا مساس   " قال تعايل :

  لَفَهخا لَّن تدعومانظُرإِلَى و ي إِلَهِكالَّذ ظَلْت هلَيفًا عاكع  هقَنرحلَّن ثُم 

ِسفَنه في الْيم نسفًا لَنن  ). ٩٧ –( طه  "

  الخالصة أوال ؛ 

  قال فاذهب : 

  أي قال موسي للسامري إذهب بعيداً عين وعن بين إسرائيل.

  فإن لك في الحياة أن تقول ال مساس :  

أن تكون معزوالً ال يمسك أحد منا وال تمس أحد ، وأن متضي يف عزلة عن 

الناس ؛ وهذه عقوبة له من اهللا بسبب كفره وشركه باهللا وعبادته للعجل 
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هللا عن علم وعن بينة وفهم وإضالله لبين إسرائيل ، فالسامري كفر با

  ؛ خمتاراً غري جمرب.وإدراك

  .واملساس هنا مبعين النفي والعزلة

  يقول البغوي في تفسيره :

: ال أي  (أن تقول ال مساس : ما دمت حياً،أي ) قال فاذهب فإن لك يف احلياة (

تخالط أحداً ، وال يخالطك أحد ، وأمر موسى بين إسرائيل أال يخالطوه ، وال 

 . يقربوه
: ال ميس من املماسة، معناه" املساس"قال ابن عباس: ال مساس لك ولولدك ، و

، فصار السامري يهيم يف الربية مع الوحوش والسباع، ال ميس بعضنا بعضا

  :أحدا وال ميسه أحد ، عاقبه اهللا بذلك ، وكان إذا لقي أحدا يقول
 . ، أي : ال تقربين وال متسين " ال مساس "

: كان إذا مس أحدا أو مسه أحد محا مجيعا حىت أن بقاياهم اليوم وقيل

 . حد من غريهم أحدا منهم محا مجيعا يف الوقتيقولون ذلك ، وإذا مس أ

  يقول القرطبي في تفسيره :

وقوله تعاىل : ( قال فاذهب ) أي : قال له موسى فاذهب أي من بيننا فإن لك 

يف احلياة أن تقول ال مساس أي ال أمس وال أمس طول احلياة ؛ فنفاه موسى 

وال يكلموه عقوبة له ، عن قومه وأمر بين إسرائيل أال خيالطوه وال يقربوه 

 : قال الشاعر
 متيم كرهط السامري وقوله أال ال يريد السامري مساسا

قال احلسن : جعل اهللا عقوبة السامري أال مياس الناس وال مياسوه عقوبة له 

شدد عليه احملنة ، بأن  -عز وجل  -وملن كان منه إىل يوم القيامة ؛ وكأن اهللا 
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من أن ميسه أحد ، وجعل ذلك عقوبة له يف الدنيا جعله ال مياس أحدا وال ميكن 

. ويقال : ابتلي بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت . وقال قتادة : 

وإن مس واحد من غريهم أحدا  -ال مساس  -بقاياهم إىل اليوم يقولون ذلك 

منهم حم كالمها يف الوقت . ويقال : إن موسى هم بقتل السامري ، فقال اهللا 

: ال تقتله فإنه سخي . ويقال ملا قال له موسى : فاذهب فإن لك يف  تعاىل له

احلياة أن تقول ال مساس خاف فهرب فجعل يهيم يف الربية مع السباع 

والوحشي ، ال جيد أحدا من الناس ميسه حىت صار كالقائل ال مساس ؛ 

  : لبعده عن الناس وبعد الناس عنه ؛ كما قال الشاعر

 ول األزد ال مساساـــقــى تــحت                 اــــقناعس ات اـــمال رايـــح
واملعاصي وهجرام وأال  مسألة : هذه اآلية أصل يف نفي أهل البدع

ذلك بكعب بن مالك  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وقد فعل النيب خيالطوا

 . والثالثة الذين خلفوا

  وإن لك موعداً لن تخلفه :

  القيامة.قال بعض املفسرين ؛ يوم 

  وقال البعض اآلخر ؛ يف اية الزمان.

  يقول البغوي في تفسيره : 

قرأ ابن كثري وأبو : (لن ختلفه) لعذابك ، : (موعدا) يا سامري ، : إن لك) (

: لن تغيب عنه، وال مذهب لك بكسر الالم أي  )لن ختلفه : (عمرو ويعقوب

: لن تكذبه ولن الالم أييه يوم القيامة، وقرأ اآلخرون بفتح ، بل توافعنه

   خيلفك اهللا ، ومعناه : أن اهللا تعاىل يكافئك على فعلك وال تفوته

  يقول القرطبي في تفسيره :
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( وإن لك موعدا لن ختلفه يعين يوم القيامة ) : واملوعد مصدر ؛ أي إن لك 

  : بكسر الالم ، وله معنيان ختلفه ) ( وعدا لعذابك. وقرأ ابن كثري وأبو عمرو

  ستأتيه ولن جتده خملفا ؛ كما تقول : أمحدته أي وجدته حممودا .  أحدمها :

  على التهديد أي ال بد لك من أن تصري إليه .  والثاين :

  . والباقون بفتح الالم ؛ مبعىن : إن اهللا لن خيلفك إياه

  هامةمالحظة ثانيا ؛ 

علي أن دليل هذه اآلية املفسرين اليوم علي أن ويستدل العلماء اجلهابزة من 

 السامري هو الدجال.

  
: حدثَنا روح بن عبادةَ  ، قَالَا أَحمد بن منِيعٍ ، و حدثَنا محمد بن بشارٍ -١

، عن املُغرية بنِ  ، عن أَبِي التياحِ سعيد بن أَبِي عروبةَ: حدثَنا  قَالَ

: حدثَنا  ، عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ ، عن عمرِو بنِ حريث سبيعٍ

 ولُ اللَّهسا : قَالَ صرقَالُ لَهرِقِ يضٍ بِاملَشأَر نم جرخالُ يجالد " : 

في البابِ  ": و، يتبعه أَقْوام كَأَنَّ وجوههم املَجانُّ املُطْرقَةُ  )١(خراسانُ

قَد رواه عبد  هذَا حديثٌ حسن غَرِيب و عائشةَ و ، و عن أَبِي هريرةَ

نعرِفُه إِلَّا من حديث أَبِي لَا  ، و ، عن أَبِي التياحِ اللَّه بن شوذَبٍ

ي[قال األلباين]: صحيح ٢٢٣٧(ت)  ،احِالت  

                                                             
خرسان ؛ أقصى مشال إيران حاليا ، ( مركزها مدينة مشهد ) ، أهم مدا نيسابور و هراة و مرو ( و هي )(١

حاضرا القدمية ) و بلخ و طالقان ، و نسا و أبيورد ، و سرخس ، و طوس ... و ما يتخلل من املدن اليت دون 

انستان الشمالية الغربية ، و تركمانستان ر جيحون ، و اليوم قسم منها يف مشال شرق إيران ، و قسم يف أفغ

، و فيها (مرو) املدينة الشهرية يف فتوح ما وراء النهر : ( أطلس احلديث النبوي من الكتب الستة الصحاح 

 ).   ١٦٠أماكن و أقوام ، د.شوقي أبو خليل ، صفحة 
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٢- يمضهالْج يلع نب رصا نثَندح و ، ارٍ، وشب نب دمحم  نب دمحم

سعيد بن أَبِي : حدثَنا  : حدثَنا روح بن عبادةَ قَالَ ، قَالُوا الْمثَنى

، عن عمرِو بنِ حريث،  ، عنِ الْمغرية بنِ سبيعٍ ، عن أَبِي التياحِ عروبةَ

" أَنَّ الدجالَ  : ص: حدثَنا رسولُ اللَّه  عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ، قَالَ

، يتبعه أَقْوام كَأَنَّ )٢( : خراسانُ لَها ، يقَالُ )١( يخرج من أَرضٍ بِالْمشرِقِ

  [قال األلباين]: صحيح ٤٠٧٢(جة)   ." )٣(وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

٣ - حوا رثَندةَ حوبرأَبِي ع نا ابثَنداحِ ، قَالَ حيأَبِي الت نع ،  ةريغنِ الْمع ،

: حدثَنا  ، قَالَ ، عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ عمرِو بنِ حريث، عن  بنِ سبيعٍ

 ولُ اللَّهسا  " : صرقَالُ لَهرِقِ يشضٍ بِالْمأَر نم جرخالَ يجأَنَّ الد

  ١٢(حم)  ". خراسانُ يتبِعه أَقْوام كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

٤ - ححوا رثَنةَ دوبرأَبِي ع نب يدعا سثَنداحِ ، قَالَ حيأَبِي الت ننِ  ، عع ،

، رضي  ، أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق ، عن عمرِو بنِ حريث الْمغرية بنِ سبيعٍ

هنع اللَّه لَه ةضرم نم إِلَى  ، أَفَاق جراسِ، فَخٍء النيبِش ذَرتفَاع ، و ، 

" أَنَّ :  ص: حدثَنا رسولُ اللَّه  ، ثُم قَالَ : ما أَردنا إِلَّا الْخير قَالَ

، يتبعه أَقْوام  : خراسانُ الدجالَ يخرج من أَرضٍ بِالْمشرِقِ يقَالُ لَها

 ٣٣(حم)  ." نُّ الْمطْرقَةُكَأَنَّ وجوههم الْمجا
                                                             

رج من أي مكان سواء يف الرب أو ، فال يستغرب أن خي صإذا كان الدجال لديه قدرات خارقة كما أخرب النيب )(١

 يف البحر.
على امتداد التاريخ كانت منطقة خراسان منطقةً واسعةً جداً من الناحية اجلغرافية؛ أين تقع خرسان : )(٢

حيث كانت تتضمن أجزاًء متنوعةً وواسعةً من أفغانستان (الشمال الغريب)، وتركمنستان، باإلضافة إىل 

خراسان). أما مقاطعة خراسان احلالية؛ فهي اليت تقع يف الشرق من إيران، وهي  خراسان احلالية (مقاطعة

  .منطقة أصغر من الناحية اجلغرافية القدمية اليت كانت موجودةً فيما مضى
يتبع الدجال ناس من سكان شرق آسيا ، و يف رواية ؛ " يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم )(٣

صبهان أو أصفهان مدينة يف شرق آسيا يف إيران بالتحديد ، و لعل الدجال يتبعه هؤالء و هؤالء الطيالسة " ، و أ

 ألن فتنته عظيمة لكنها يف النهاية داحضة بأمر اهللا .



١٢٩ 

٥ - دمحم نب نيسا حثَندازِمٍ حح ننِي ابعي رِيرا جثَندح ،  دمحم نع ،

اقحإِس ننِي ابعي يميالت يماهرنِ إِبب دمحم نةَ ، علَمأَبِي س نع ،  ،

لينزِلَن الدجالُ  « : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

و وزأَلْفًا خ نيعبي سانَ فمكَر قَةطْرانِّ الْمجكَالْم مهوهج(حم)  .» ، و

 ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٨٤٥٣
 

  
١-  نب ورصنثَنا مدمٍحاحزةَ أَبِي مزمح نى بيحا يثَندنِ  ، حع ،

، أَنَّ  ، عن عمه أَنسِ بنِ مالك الْأَوزاعي، عن إِسحاق بنِ عبد اِهللا

 )١(، سبعونَ أَلْفًا يتبع الدجالَ من يهود أَصبهانَ " : قَالَ صرسولَ اِهللا 

  )٢٩٤٤( - ١٢٤(م)  ." )٣)  (٢(علَيهِم الطَّيالسةُ

، عن ربِيعةَ بنِ أَبِي عبد  ، حدثَنا الْأَوزاعي حدثَنا محمد بن مصعبٍ - ٢

يخرج  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  الرحمنِ، عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ

 نالُ مجانَالدهبأَص ةيودهي  هِملَيع ودهالْي نونَ أَلْفًا معبس هعم ،

  ١٣٣٤٤(حم)  .»)٤(السيجانُ

                                                             
 ألفا من يهود أصفهان.٧٠وهذه أيضا من عالمات الدجال أن يتبعه )(١
ثوب يلبس على الكتف حييط بالبدن   : اللغة، قال يف معيار  والطيلسان أعجمي معرب   مجع طيلسان ، )(٢

 خال من التفصيل واخلياطة.  ،  ينسج للبس
   .معجم عريب عريب –معين طيلسان يف معجم املعاين اجلامع )(٣

 اجلمع طيالس و طيالسة ، و الطيلسان هو شال ، وشاح ، كساء أخضر يضعه بعض العلماء و املشايخ على

  الكتف 

  .ابن الطيلسان ، يريدون يا أعجميو من شتم العرب ؛ يا 
  .الساج هو الكساء و الوشاح األخضر ( الطيلسان األخضر )، و السيجان هي الطيالسة)(٤



    ١٣٠ 

: حدثَنا عبد الرحمنِ  ، قَالَ أَخبرنا محمد بن الْحسينِ بنِ الْخليلِ -٣

يماهرإِب نقَالَ ب ، يدلا الْوثَندقَالَ،  : ح ياعزا الْأَوثَندقَالَ : ح ،  :

: حدثَنِي أَنس بن  ، قَالَ حدثَنا إِسحاق بن عبد اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ

كالم  ولُ اللَّهسص، قَالَ: قَالَ ر : "  نونَ أَلْفًا معبالَ سجالد عبتي

) ، ٦٧٦٠(رقم طبعة با وزير:  ." علَيهِم الطَّيالسةُ، )١(يهود أَصبهانَ

 ): م.٣٠٨٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٩٨(حب) 
 

  
، حدثَنا ابن  ، حدثَنا الْوليد حدثَنا صفْوانُ بن صالحٍ الدمشقي الْمؤذِّنُ - ١

يابِرٍ الطَّائج نى بيحثَنِي يدابِرٍ، حنِ  جرِ بيبنِ جنِ بمحالر دبع نع ،

أَبِيه نرٍ، عفَين لَابِيانَ الْكعمنِ ساسِ بونِ النولُ  ، قَالَ ، عسر ذَكَر :

 الَ صاللَّهجفَقَالَ الد ، : " إِنْ يو جرخ كُموند هجِيجا حفَأَن يكُما فأَن  ،

و و جرخإِنْ ي فِْسهن جِيجح ؤرفَام ،يكُمف تلَس لَى  ، وي عيفَتلخ اللَّه

، )٢(، فَمن أَدركَه منكُم فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح سورة الْكَهف كُلِّ مسلمٍ

 : قَالَ؟ )٤(ما لَبثُه في الْأَرضِ و:  ، قُلْنا ")٣(جِواركُم من فتنته فَإِنها

سائر  ، و يوم كَجمعة ، و يوم كَشهرٍ ، و : يوم كَسنة)٥( "أَربعونَ يوما

" كُمامكَأَي هاما أَيفَقُلْن ، : ولَ اللَّهسا رذَا  يه ،ةني كَسالَّذ موالْي  ،

                                                             
ألف يهودي ، و يوما ٣٠- ٢٥هي مدينة أصفهان و تقع يف قلب إيران اآلن ، و يقدر عدد اليهود ا اآلن ما بني  )(١

  .ة اليهود يف فلسطني و طردهم منها إن شاء اهللاألف بعد هزمي ٧٠ما سوف يزداد العدد إيل 
 .وهذا دليل علي أن فواتح سورة الكهف تعصم املسلم من الدجال)(٢
 .املقصود وقاية لكم من فتنته)(٣
 .أي ما هي مدة فتنته أو مكوثه يف األرض)(٤
 ١٤كأيامكم( سنة و شهرين و مدة مكوثه أربعون يوما ؛يوم كسنة و يوم كشهر و يوم كأسبوع و سائر أيامه )(٥

 يوم )



١٣١ 

لَةلَيمٍ وولَاةُ يص يها فينكْف١(أَت( لَا " : قَالَ؟ هرقَد وا لَهراقْد ،)٢( ثُم ،

ميرم نى ابيسزِلُ عن٣(ي( قشمد يقراِء شضيالْب ةارنالْم دنع)٤( ،

رِكُهد٥(فَي( ابِ لُدب دنع)٦(  ."لُهقْت[قال األلباين]: صحيح ٤٣٢١(د) ، فَي  

٢- دمحم نى بيسا عثَندةُ حرما ضثَندح ، انِيبينِ السرِو  ، عمع نع ،

اللَّه دبنِ عب  بِينِ النةَ عامأَبِي أُم نص، ع  هوحن" و اتلَوالص ذَكَر  "

اهنعثْلَ م[قال األلباين]: صحيح لغريه ٤٣٢٢(د)  . م  

، حدثَنِي  ، حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ حدثَنا أَبو خيثَمةَ زهير بن حربٍ - ٣

يابِرٍ الطَّائج نى بيحثَنِي يدابِرٍ، حنِ جب زِيدي ننِ بمحالر دبع  ،

صمي حقَاض ثَنِي عدرٍ، حيبج ننِ بمحالر دنِ  برِ بيبج أَبِيه نع ،

يمرضرٍ الْحفَيح ن ،لَابِيانَ الْكعمس نب اسوالن عمس هو )٧(، أَن 

 ازِيانَ الررهم نب دمحثَنِي مدح– و  اللَّفْظُ لَه -  نب يدلا الْوثَندح

مسلمٍ، حدثَنا عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، عن يحيى بنِ جابِرٍ 

يرٍ،  الطَّائفَينِ نرِ بيبج أَبِيه نرٍ، عفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمحالر دبع نع ،

،  الدجالَ ذَات غَداة ص : ذَكَر رسولُ اِهللا ، قَالَ عنِ النواسِ بنِ سمعانَ

و يهف فَّضفَخ فَّعلِ رخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح ،  ها إِلَينحا رفَلَم ،

يا رسولَ اِهللا ذَكَرت  : قُلْنا"ما شأْنكُم؟ "  : ، فَقَالَ عرف ذَلك فينا

                                                             
 و املقصود كيف نصلي يف اليوم الذي كسنة ؟)(١
إحسبوا له حسابه التقرييب ؛ قسموا هذا اليوم الذي كسنة إيل شهور مث إيل أيام مث إيل ساعات على قدر )(٢

 اإلستطاعة
 .من السماء)(٣
 .دمشق ؛ عاصمة سوريا اآلن مكان نزول عيسي عليه السالم عند املنارة البيضاء شرق مدينة)(٤
 .يلحقه و ميسكه)(٥
  .بفلسطني ؛ و املقصود بباب لُد هو مدخل مدينة لُد بفلسطني)(٦
  .حاء التحويل ( يتم عن طريقها حتويل اإلسناد )، و هي مشهورة عند اإلمام مسلم)(٧



    ١٣٢ 

، ، حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ رفَّعت فيه و، فَخفَّضت  الدجالَ غَداةً

، فَأَنا  أَنا فيكُم ، إِنْ يخرج و غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم " : فَقَالَ

كُموند هجِيجح و ، و جرخإِنْ ي يكُمف تلَس و فِْسهن جِيجح ؤراُهللا  ، فَام

، كَأَني )٢(، عينه طَافئَةٌ)١( ، إِنه شاب قَطَطٌ خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ

، فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح  ، فَمن أَدركَه منكُم أُشبهه بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ

فالْكَه ةورس  نيلَّةً بخ ارِجخ هإِن ،أْمِ واقِ الشرا )٣(الْعينماثَ يفَع ،

ما لَبثُه  يا رسولَ اِهللا و : قُلْنا ، " ، يا عباد اِهللا فَاثْبتوا)٤(وعاثَ شمالًا

يوم  يوم كَشهرٍ، و ، و ، يوم كَسنة أَربعونَ يوما " : قَالَفي الْأَرضِ؟ 

ةعمكَج و ، كُمامكَأَي هامأَي رائا، "  سقُلْن :  موالْي كولَ اِهللا فَذَلسا ري

ةني كَسمٍ؟  الَّذولَاةُ يص يها فينكْفلَا " : قَالَ ، أَت هرقَد وا لَهراقْد ،  "  ،

" كَالْغيث ) ٥( : قَالَما إِسراعه في الْأَرضِ؟  يا رسولَ اِهللا و : قُلْنا

يحالر هتربدت٦(اس(موهعدمِ فَيلَى الْقَوي عأْتفَي ، و ونَ بِهنمؤفَي ، 

ونَ لَهجِيبتسي و ،رطماَء فَتمالس رأْمفَي ، بِتنفَت ضالْأَر  وحرفَت ،

مهتارِحس هِملَي٧( ع(ذُر تا كَانلَ ما، أَطْو )٨ (ا ، ووعرض هغبأَس)٩( ،
                                                             

 .شديد القصر مع شدة جعودة الشعر)(١
 .(الطافية) الطافئةممسوحة عوراء بارزة تشبه العبنة )(٢
 .مكان خروجه قبل املشرق بني الشام و العراق)(٣
العيث هو شدة الفساد ، و يعيث أي يفسد : و املقصود يفسد فسادا شديدا يف كل مكان وصل إليه علي هذه )(٤

 .األرض إال مكة و املدينة
 .هذه هي األشياء اليت يفنت ا الدجال الناس)(٥
الريح ؛ كناية على انتشاره و سرعه حتركه ، فهو عليه لعنه اهللا سوف يتنشر كاملطر ، و املطر الذي حتركه )(٦

 يتحرك كالريح ، أو املطر الذي حيركه الريح.
 .أي ترجع إليهم ماشيتهم عند غروب الشمس ؛ و سارحتهم املقصود ا السارحة من اإلبل)(٧
 .اما بسبب كثرة األكل و الشرب يف املراعيذراً ؛ املقصود ا سنام اجلمل ، و معاا أعلي سن)(٨
الضرع هو املكان الذي يحلب و يؤخذ منه اللنب يف املاشية و أسبغه ضروعا يعين أكثره إدرارا باللنب ، و )(٩

 .املقصود أن الضروع ممتلئة من كثرة اللنب



١٣٣ 

راصوخ هدأَم١(و(مي الْقَوأْتي ثُم ،  موهعدفَي ،)٢(لَهقَو هلَيونَ عدرفَي)٣(  ،

مهنع رِفصن٤( فَي( نٌء ميش يهِمدبِأَي سلَي نيلحمونَ مبِحصفَي ،

هِمالو٥( أَم (رميو ، ةرِببِالْخ )٦(اقُولُ لَهفَي ، كوزرِجِي كُنأَخ : )٧( ،

، )٩(، ثُم يدعو رجلًا ممتلئًا شبابا النحلِ)٨(فَتتبعه كُنوزها كَيعاسيبِ 

فيبِالس هرِبض١٠(فَي (ِنيلَتزج هقْطَعفَي)١١( ِضرةَ الْغيمر)١٢(وهعدي ثُم ، 

ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي كحضثَ اُهللا  ، يعإِذْ ب ككَذَل وا همنيفَب ،

ميرم ناب ِسيحاِء الْمضيالْب ةارنالْم دنزِلُ عن١٣(، فَي(  ،قشمد يقرش

، إِذَا طَأْطَأَ  )١٥(كَينِ، واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَ )١٤(بين مهرودتينِ

                                                             
عن الشبع و اإلمتالء و السمن املقصود باخلواصر هي جوانب املاشية أو ما حتت اجلوانب ؛ أمده خواصر كناية )(١

 .من كثرة األكل و الشرب
  .يدعوهم الدجال إيل إفكه و كذبه و دجله)(٢
 .ال يستجيبون لدعوته و يرفضون قوله)(٣
  .يتركهم و يذهب عنهم)(٤
 .املقصود يأخذ أمواهلم و جيعلهم مفلسني)(٥
  .الناس من خراااملقصود األماكن و األرض اخلراب اخلالية و اليت ال يسكنها )(٦
 .مدفونك الثمني و معادنك القيمة النفيسة)(٧
مجع يعسوب ، و هو ذكر النحل ؛ و يقال ألمري الذكور و الذكر الرئيس للنحل أنه يعسوب ، و املقصود أن )(٨

 .الكنوز تتبع الدجال كما يتبع النحل اليعسوب
 .رجال يف غاية الشباب)(٩

  .لرفضه دعوته الكاذبة و الضالة)(١٠
 .بشق جسده إيل قطعتني متباعدتني)(١١
من أجل حتقيق اهلدف ، و هو أن الدجال قادر على إحياء املويت ، و هذه من أخطر فتنته ألن إحياء املويت )(١٢

 .من عمل اهللا عز وجل و قدرته
 .املنارة البيضاء املوجودة باملسجد األموي اآلن شرق دمشق)(١٣
وقت نزوله من السماء ؛ و يرتل عيسي بني ثوبين ممصرين مييل لوما الثوب الذي يلبسه عيسي بن مرمي )(١٤

 .إيل اللون األصفر اخلفيف أو البيج ( الشيخ حممد حسان )
  .أي يرتل عيسي إيل األرض بواسطة ملكين من السماء)(١٥



    ١٣٤ 

هأْس١(ر( قَطَر)٢( هفَعإِذَا رو ،)٣(هنم ردحت)٤(  ٌانمج)لُؤِ)٥لُّ  كَاللُّؤحفَلَا ي ،

اتإِلَّا م فَِسهن رِيح جِدرٍ يكَافل و ، فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني هفَس٦(ن( ،

هطْلُب٧(فَي( ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح)٨( لُهقْتفَي ، )٩(  نى ابيسي عأْتي ثُم ،

هناُهللا م مهمصع قَد مقَو مير١٠(م( و هِموهجو نع حسمفَي ،  مثُهدحي

ةني الْجف هِماتجرى  )١١(بِدحإِذْ أَو ككَذَل وا همنيى، فَبيساُهللا إِلَى ع  :

، فَحرز عبادي  )١٣(، لَا يدان لأَحد بِقتالهِم)١٢( إِني قَد أَخرجت عبادا لي

، وهم من كُلِّ حدبٍ  يبعثُ اُهللا يأْجوج ومأْجوج و) ١٤(إِلَى الطُّورِ 

يحلَى بع ملُهائأَو رمِسلُونَ، فَيناييها فونَ مبرشةَ فَيرِيطَب ة١٥( ر( ،

                                                             
 .إذا أنزل رأسه ألسفل)(١
  .نزل من رأسه قطرات ماء حيت لو أن رأسه غري مبتل أو مبلل)(٢
  .رفع رأسه)(٣
  .ظهر منه)(٤
 .حبات أو قطرات ماء تظهر مثل اللؤلؤ يف ملعاا و بريقها)(٥
املقصود أنه مبجرد نزول عيسي عليه السالم ال حيل لكافر خصوصا النصاري أن ميوت دون أن يؤمن به و )(٦

  .يتبعه
  .فيطلب عيسي عليه السالم املسيح الدجال)(٧
 .بفلسطني اآلناملقصود مدخل مدينة لد )(٨
 .املقصود يقتل عيسي عليه السالم الدجال حبربته حيت ميوت إيل األبد بال رجعة )(٩

املهدي عليه السالم و عصابته و جيشه الذين هم يف فلسطني (القدس الشريف)، و يعصمهم اهللا تعايل من )(١٠

 الدجال إيل أن يأيت عيسي بن مرمي 
 عليه لعنة اهللا و ذلك بعد قتل عيسي بن مرمي للدجال)(١١
 هم يأجوج و مأجوج)(١٢
 ) ال يستطيع أحد من البشر حيت عيسي بن مرمي أن يقاتلهم (١٣
يطلب اهللا عز وجل من عيسي بن مرمي و أصحابه أن يتحصنوا من يأجوج و مأجوج يف جبل الطور بسيناء و  )(١٤

 فيها  حبماية املؤمنني و املسلمني هناك ألا أرض مقدسة كلم اهللا عز وجل موسي
و فيه دليل على أن حبرية طربية يعود إليها املاء بعد املسيح الدجال أو ميألها املهدي و رجاله خوفا من  )(١٥

 قدوم املسيح الدجال بعد جفافها



١٣٥ 

، ويحصر نبِي اِهللا )١(: لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماٌء ويمر آخرهم فَيقُولُونَ

هابحأَصى ويس٢(ع( ائَةم نا مريخ مهدأَحرِ لالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،

، فَيرسلُ )٤(، فَيرغَب نبِي اِهللا عيسى وأَصحابه )٣(م الْيومدينارٍ لأَحدكُ

ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَي٥(اُهللا ع( ىسونَ فَربِحصفَي ،)فْسٍ  )٦ن توكَم

يجِدونَ  ، فَلَا)٧( واحدة، ثُم يهبِطُ نبِي اِهللا عيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ

مهنتنو مهمهز لَأَهرٍ إِلَّا مبش عضوضِ مي الْأَر٨( ف (غَبرفَي ،)اِهللا  )٩ بِين

 تخاقِ الْبنا كَأَعرلُ اُهللا طَيسرإِلَى اِهللا، فَي هابحأَصى ويس١٠(ع (

يرسلُ اُهللا مطَرا لَا يكُن منه  ، ثُم فَتحملُهم فَتطْرحهم حيثُ شاَء اُهللا

، ثُم )١٢( ، فَيغِسلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَة)١١(بيت مدرٍ ولَا وبرٍ

                                                             
 و هذا يدل على أن أعداد يأجوج و مأجوج كثرية و هائلة جدا ، فهم من كل حدب ينسلون.)(١
 ن مرمي و أتباعه حيت يتعرضوا للجوع و العطشيقوم يأجوج و مأجوج حبصار عيسي اب)(٢
من شدة اجلوع الذي يتعرض له عيسي عليه السالم و أتباعه يكون رأس الثور"ذكر اجلاموس أو البقر" أحب )(٣

 إيل أحدهم من مائة دينار ، و هو مبلغ ضخم جدا يف ذلك الوقت
بتفريج الكرب و القضاء علي يأجوج و  أي يدعو و يلجأ نيب اهللا عيسي بن مرمي و أصحابه اهللا عز وجل)(٤

 مأجوج و فك احلصار
دود " مجع دودة " خترج من أعناقهم " رقام " ، و هذا شئ ال يستغرب منه فأمره عز وجل بني الكاف و  )(٥

 النون
 مجع فريسة ؛  املقصود يصبحون مويت مجيعا يف وقت واحد)(٦
 بعد أن كانوا أعلي اجلبل " جبل الطور "، و قوم يأجوج و مأجوج حياصرون اجلبل من أسفله )(٧
 املقصود رائحتهم اخلبيثة و الكريهة و العفنة)(٨
أي يدعو و يلجأ نيب اهللا عيسي بن مرمي و أصحابه اهللا عز وجل أن يطهر األرض من جثثهم العفنة و )(٩

 رائحتهم الكريهة
؛ و املقصود أن اهللا عز وجل يرسل طيورا كبرية ضخمة طويلة األعناق مثل اإلبل لتحمل كأعناق اإلبل  )(١٠

 اجلثث و تضعها حيث يشاء اهللا 
 و معناه ال يترك هذا املطر بيتا كان إال أصابه و نزل فيه حبكمة اهللا و قدرته)(١١
 املرآة ؛ من نظافتها و طهارا)(١٢



    ١٣٦ 

من )١(: أَنبِتي ثَمرتك، وردي بركَتك، فَيومئذ تأْكُلُ الْعصابةُ  للْأَرضِ

انمالر٢( ة(اهفحلُّونَ بِقظتسيو ، )٣(ِلسي الرف كاربيو ، )ى أَنَّ )٤تح ،

 )٧(من الناسِ، واللِّقْحةَ من الْبقَرِ)٦(لَتكْفي الْفئَام ) ٥(اللِّقْحة من الْإِبِلِ 

من )٩(لَتكْفي الْفَخذَ) ٨(لَتكْفي الْقَبِيلَةَ من الناسِ واللِّقْحةَ من الْغنمِ 

، فَتأْخذُهم تحت )١٠( الناسِ، فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ اُهللا رِحيا طَيبةً

،  آباطهِم، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمنٍ وكُلِّ مسلمٍ، ويبقَى شرار الناسِ

مالْح جارها تيهونَ فجارهتةُ، )١١(رِياعالس قُومت هِملَي١١٠(م) ". فَع - 

)٢٩٣٧(  

حدثَنا علي بن حجرٍ السعدي، حدثَنا عبد اِهللا بن عبد الرحمنِ بنِ  -٤

يزِيد بنِ جابِرٍ، والْوليد بن مسلمٍ، قَالَ: ابن حجرٍ: دخلَ حديثُ أَحدهما 

ادنذَا الْإِسابِرٍ، بِهنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نرِ، عالْآخ يثدي حف  ،

                                                             
 اموعة من املسلمني)(١
 الواحدة ؛ و فيها كناية عن الربكة  الرمانة)(٢
 املقصود قشرة الرمانة )(٣
 اللنب)(٤
هي الناقة احللوب غزبرة اللنب ، و املقصود أن الناقة احللوب الواحدة تكفي أعدادا كثرية من الناس ، و هذا )(٥

 يدل على الربكة
 األعداد الكثرية من الناس)(٦
املقصود أن البقرة احللوب الواحدة تكفي قبيلة من الناس ، و هذا يدل هي البقرة احللوب غزيرة اللنب ، و )(٧

 على الربكة
هي الشاه أو النعجة احللوب غزيرة اللنب ، و املقصود أن الشاه أو النعجة احللوب الواحدة تكفي مجاعة من )(٨

 الناس لكن دون القبيلة ، و هذا يدل أيضا على الربكة
لفخذ املقصود به أنه عضو عند اإلنسان ؛ و املقصود مجاعة من الناس لكن اجلماعة من األقارب و ليس ا)(٩

 دون القبيلة
 تقبض أرواح املؤمنني و املسلمني حيت ال يبقي مؤمن و ال مسلم على وجه األرض)(١٠
 .قال اإلمام النووي أي جيامع الرجال النساء حبضرة الناس كما يفعل احلمري وال يكترثون لذلك)(١١



١٣٧ 

هلقَو دعب ادزا، ونا ذَكَرم وحاٌء  : نةً مرم هذكَانَ بِه ونَ - " لَقَدِسريي ١(ثُم( 

، فَيقُولُونَ:  جبلُ بيت الْمقْدسِ، وهو )٢(حتى ينتهوا إِلَى جبلِ الْخمرِ

لَقَد قَتلْنا من في الْأَرضِ هلُم فَلْنقْتلْ من في السماِء، فَيرمونَ 

 ابِهِمش٣(بِن(اِءما إِلَى السمةً دوبضخم مهابشن هِملَياُهللا ع درفَي ،)٤( " ، و 

 ، لَا يدي لأَحد بِقتالهِم فَإِني قَد أَنزلْت عبادا لي " حجرٍ: في رِواية ابنِ

  )٢٩٣٧( -  ١١١(م)  ." 

عبد اللَّه بن  ، و : أَخبرنا الوليد بن مسلمٍ حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ -٥

دخلَ حديثُ أَحدهما في حديث اآلخرِ ـ عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ ـ 

، عن  ، عن يحيى بنِ جابِرٍ الطَّائي عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ

، عن النواسِ بنِ  ، جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، عن أَبِيه عبد الرحمنِ بنِ جبيرٍ

انَ الكعمقَالَس لَابِي  ولُ اللَّهسر ص: ذَكَر اةغَد الَ ذَاتجالد  فَّضفَخ ،

و يهلِ فخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح فَّعقَالَ ر ،  دنع نا مفْنرصفَان :

 ولِ اللَّهسا فَقَالَ صرينف كذَل فرفَع ها إِلَينعجر ثُم ؟ ": "مكُمأْنا ش 

 ، ذَكَرت الدجالَ الغداةَ فَخفَّضت فيه و يا رسولَ اللَّه : : قُلْنا قَالَ

غَير الدجالِ أَخوف لي  " : قَالَ، رفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ 

كُملَيع و جرخا  ، إِنْ يفَأَن يكُما فأَنكُموند هجِيجح و ، و جرخإِنْ ي 

و فِْسهن جِيجح ؤرفَام يكُمف تلَس  همٍ، إِنلسلَى كُلِّ مي عيفَتلخ اللَّه

، فَمن رآه منكُم  شاب قَطَطٌ عينه طَافئَةٌ شبِيه بِعبد العزى بنِ قَطَنٍ

                                                             
 أجوجيأجوج و م)(١
 هو جبل بيت املقدس ، جبل اخلمر هو املستور عن أعني الناس)(٢
 سهامهم و نباهلم )(٣
استهزاءا و سخرية م أن يرسل اهللا عز وجل سهامهم إليهم مرة آخري و عليها دم ، و كأن يأجوج و مأجوج )(٤

 قد قتلوا من يف السماء 



    ١٣٨ 

س حاتأْ فَوقْرفَلْيفابِ الكَهحأَص ةامِ  " : قَالَ ،  " ورالش نيا بم جرخي

 : : قُلْنا ، قَالَ " ، يا عباد اللَّه اثْبتوا شمالًا ، فَعاثَ يمينا و والعراقِ

ولَ اللَّهسا ري ، ضِ؟  وي اَألرف ثُها لَبا " : قَالَمموي نيعبأَر موي ، 

رٍ، وهكَش مويو ،ةنكَس و ةعمكَج موي كُمامكَأَي هامأَي رائقَالَ " س ،  :

، أَرأَيت اليوم الَّذي كَالسنة أَتكْفينا فيه صلَاةُ  يا رسولَ اللَّه : قُلْنا

، فَما  يا رسولَ اللَّه : قُلْنا : ، قَالَ لَكن اقْدروا لَه" "لَا، و : قَالَيومٍ؟ 

كَالغيث استدبرته الريح فَيأْتي القَوم  " : قَالَسرعته في اَألرضِ؟ 

و هونكَذِّبفَي موهعدفَي  هعبتفَت مهنع رِفصنفَي لَهقَو هلَيونَ عدري

، ثُم يأْتي القَوم فَيدعوهم  يس بِأَيديهِم شيٌءأَموالُهم ويصبِحونَ لَ

و ونَ لَهجِيبتسفَي و ،رطمفَت رطماَء أَنْ تمالس رأْمفَي هقُوندصي  رأْمي

بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضاَألر ا كَانلِ مكَأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرا ، فَتذُر ت

" ثُم يأْتي اخلَرِبةَ فَيقُولُ لَها: أَخرِجِي  ، قَالَ:وأَمده خواصر وأَدره ضروعا"

، ثُم يدعو رجلًا شابا  كُنوزك فَينصرِف منها فَيتبعه كَيعاسيبِ النحلِ

بِالس هرِبضا فَياببئًا شلتمقْبِلُ مفَي وهعدي نِ ثُميلَتجِز هقْطَعفَي في

كحضي ههجلَّلُ وهتي  ميرم نى ابيسطَ عبإِذْ ه ككَذَل وا همنيفَب ،

بِشرقي دمشق عند املَنارة البيضاِء بين مهرودتينِ واضعا يديه علَى 

نِحأَجقَطَر هأْسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيم ة انٌ  ، ومج هنم ردحت هفَعإِذَا ر

رِيح  ، ـ يعنِي أَحدا ـ إِلَّا مات و لَا يجِد رِيح نفِْسه و ":  ، قَالَكَاللُّؤلُؤِ "

رِهصى بهتنم فِْسهى  " : ، قَالَ" نتح هطْلُبفَي"لَهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدي ،

ثُم يوحي اللَّه إِلَيه أَنْ  " : قَالَ،  فَيلْبثُ كَذَلك ما شاَء اللَّه" " : قَالَ

 دأَحل اندي لَا يا لادبع لْتزأَن ي قَدي إِلَى الطُّورِ فَإِنادبع زوح

"هِمالتقَالَبِق ، : يو " مهو} :ا قَالَ اللَّهكَم مهو وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعب



١٣٩ 

" فَيمر أَولُهم بِبحيرة  : قَالَ، من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ} [األنبياء] 

بِهذه  : لَقَد كَانَ الطَّبرِية فَيشرب ما فيها ثُم يمر بِها آخرهم فَيقُولُونَ

:  ، ثُم يِسريونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ بيت الْمقْدسِ فَيقُولُونَ مرةً ماٌء

، فَيرمونَ  ، فَهلُم فَلْنقْتلْ من في السماِء لَقَد قَتلْنا من في اَألرضِ

يحاصر  ، و يهِم نشابهم محمرا دمابِنشابِهِم إِلَى السماِء فَيرد اللَّه علَ

و ميرم نى ابيسا  عريخ ذئمورِ يالثَّو أْسكُونَ رى يتح هابحأَص

موالي كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نم مهدأَحإِلَى  ل ميرم نى ابيسع غَبرفَي ،

فَيرسلُ اللَّه علَيهِم النغف في رِقَابِهِم فَيصبِحونَ  ، بهاللَّه وأَصحا

ةداحفْسٍ ون توى كَمتوى مسفَر و ،  جِدفَلَا ي هابحأَصى ويسبِطُ عهي

رٍ إِلَّا وبش عضوم و مهتمهز هلَأَتم قَد و مهنتن مهاؤمد  ، غَبرفَي

تخاقِ البنا كَأَعرطَي هِملَيع لُ اللَّهسرفَي ،هابحأَصو ى إِلَى اللَّهيسع  ،

بِلِ وبِاملَه مهحطْرفَت ملُهمحفَت  ابِهِمشنو هِمِسيق نونَ مملاملُس دقوتسي

نِنيس عبس ابِهِمجِعو لُ  ، وسررٍ يبو تيب هنم كَنا لَا يطَرم هِملَيع اللَّه

 " لَفَةا كَالزكُهرتفَي ضِسلُ اَألرغرٍ، فَيدلَا مضِ  " : قَالَ، وَألرقَالُ لي ثُم

و كتررِجِي ثَمةَ،  أَخانمةُ الرابصأْكُلُ العت ذئموفَي ككَتري بدر

سيوا وهفلُّونَ بِقَحظاسِ  تالن نم ئَامى إِنَّ الفتلِ حسي الرف كاربي

إِنَّ القَبِيلَةَ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحة من  ، و لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحة من اِإلبِلِ

قَرِ، ومِ  البنالغ نم ةفُونَ بِاللِّقْحكْتذَ لَيإِذْ إِنَّ الفَخ ككَذَل ما همنيفَب

نٍ ومؤكُلِّ م وحر تضا فَقَبرِحي ثَ اللَّهعونَ  بجارهتاسِ يالن رائقَى سبي

هذَا حديثٌ حسن صحيح :  " كَما تتهارج احلُمر فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ

ح نإِلَّا م رِفُهعلَا ن ابِرٍ ، (ت) غَرِيبنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع يثد

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٤٠



    ١٤٠ 

: حدثَنا عبد  : حدثَنا يحيى بن حمزةَ قَالَ حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ - ٦

الرحمنِ بن جبيرِ بنِ نفَيرٍ : حدثَنِي عبد  الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ قَالَ

: ذَكَر  ، يقُولُ ، أَنه سمع النواس بن سمعانَ الْكلَابِي : حدثَنِي أَبِي قَالَ

 ولُ اللَّهساةَ صردالَ الْغجالد و يهف فَضفَخ ، فَعر  ها أَننى ظَنتح ،

خالن فَةي طَائلِف  ولِ اللَّهسا إِلَى رنحا را ص، فَلَمينف كذَل فرع ،  ،

،  يا رسولَ اللَّه ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ : فَقُلْنا"ما شأْنكُم؟"  : فَقَالَ

تفَعر ثُم يهف تفَضلِ فَخخالن فَةي طَائف ها أَننى ظَنتقَالَ ، ح ، :  "

كُملَيفُنِي عوالِ أَخجالد رغَي و جرخإِنْ ي :  هجِيجا حفَأَن يكُما فأَن

كُموند و ، و جرخإِنْ ي يكُمف تلَس و ،فِْسهن جِيجح ؤرفَام ،  اللَّه

، كَأَني  مةٌ، عينه قَائ ، إِنه شاب قَطَطٌ خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ

، فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح  ، فَمن رآه منكُم)١( أُشبهه بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ

فالْكَه ةور٢(س( ِامالش نيب لَّةخ نم جرخي هإِن ، اقِ ، ورالْع )اثَ )٣فَع ،

يا رسولَ اللَّه وما  : ، قُلْنا عباد اللَّه اثْبتوا "، يا  ، وعاثَ شمالًا يمينا

يوم  يوم كَشهرٍ، و ، و ، يوم كَسنة "أَربعونَ يوما :قَالَلُبثُه في الْأَرضِ؟ 

ةعمكَج كُمامكَأَي هامأَي رائسا ")٤( ، وقُلْن ، :  موالْي كفَذَل ولَ اللَّهسا ري

ةني كَسمٍ؟  الَّذولَاةُ يص يها فينكْفقَالَ، ت : "هرقَد وا لَهرقَالَ "فَاقْد ، : 

، ")٥( "كَالْغيث استدبرته الريح : قَالَفَما إِسراعه في الْأَرضِ؟  : قُلْنا

، فَيأْمر  يؤمنونَ بِه ، و " فَيأْتي الْقَوم فَيدعوهم فَيستجِيبونَ لَه : قَالَ

                                                             
 أوصاف الدجال اجلسدية )(١
 كيفية الوقاية من الدجال )(٢
 مكان خروج الدجال )(٣
 مدة خروج الدجال و لبثه يف األرض)(٤
 سرعة الدجال يف األرض)(٥
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و ،رطمفَت رطماَء أَنْ تمالس بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْمي و ،  وحرت

ى، وذُر تا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع هغبا أَسوعرض و ،  هدأَم

لَهقَو هلَيونَ عدرفَي موهعدفَي مي الْقَوأْتي ثُم ،راصوخ  مهنع رِفصنفَي ،

نيلحمونَ مبِحصٌء فَييش يهِمدا بِأَيم ، ةرِببِالْخ رمي ا ، ثُمقُولُ لَهفَي ،  :

 كوزرِجِي كُنأَخقطَلنلِ فَيحيبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتفَت ،  ثُم ،

، فَيقْطَعه  ، فَيضرِبه بِالسيف ضربةً يدعو رجلًا ممتلئًا شبابا

 ،)١( ، فَيقْبِلُ يتهلَّلُ وجهه يضحك ، ثُم يدعوه جِزلَتينِ، رميةَ الْغرضِ

ككَذَل ما همنيفَب ميرم نى ابيسع ثَ اللَّهعإِذْ ب ،  دنزِلُ عنفَي ،

، واضعا كَفَّيه علَى  ، بين مهرودتينِ ، شرقي دمشق الْمنارة الْبيضاِء

فَعه ينحدر منه جمانٌ إِذَا ر ، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، و أَجنِحة ملَكَينِ

نفَسه ينتهِي  ، و لَا يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفَِسه إِلَّا مات ، و كَاللُّؤلُؤِ

فُههِي طَرتنثُ ييح ابِ لُدب دنع رِكَهدى يتح قطَلنفَي ، لُهقْتفَي ،  ثُم ،

، فَيمسح وجوههم،  ، قَوما قَد عصمهم اللَّه ه عيسىيأْتي نبِي اللَّ

ةني الْجف هِماتجربِد مثُهدحيو  :هإِلَي ى اللَّهحإِذْ أَو ككَذَل ما همنيفَب ،

بِقتالهِم، وأَحرِز ، لَا يدان لأَحد  يا عيسى إِني قَد أَخرجت عبادا لي

ي إِلَى الطُّورِ، وادبع وجأْجي ثُ اللَّهعبي و ، وجأْجم ا قَالَ  ، وكَم مه

[األنبياء] اللَّه {َِسلُوننبٍ يدكُلِّ ح نم} :  ةريحلَى بع ملُهائأَو رمفَي ،

ةرِيا الطَّبيها فونَ مبرشقُولُونَ ، فَيفَي مهرآخ رمي ي  ، ثُمكَانَ ف لَقَد :

أَصحابه حتى يكُونَ رأْس  يحصر نبِي اللَّه عيسى و ، و هذَا ماٌء مرةً

موالْي كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نا مريخ مهدأَحرِ لالثَّو اللَّه بِين غَبرفَي ، 

ى ويسع إِلَى اللَّه هابحأَص ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيع لُ اللَّهسرفَي ،  ،

                                                             
 هذا هو وصف فتنة الدجال أو األشياء اليت يفنت ا الدجال الناس .)(١
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ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي و ، ى ويسع اللَّه بِيبِطُ نهي 

مهز لَأَهم رٍ إِلَّا قَدبش عضوونَ مجِدفَلَا ي هابحأَصمه و ، مهنتن و ، 

مهاؤمد هانحبس ونَ إِلَى اللَّهغَبراقِ  ، فَينا كَأَعرطَي هِملَيلُ عسرفَي ،

تخالْب اَء اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ملُهمحفَت ،  هِملَيع لُ اللَّهسري ثُم ،

تيب هنم نكا لَا يطَرم رٍ ودم لَقَةكَالز كَهرتى يتح ِسلُهغرٍ، فَيبلَا و  ،

، فَيومئذ تأْكُلُ  ردي بركَتك ، و : أَنبِتي ثَمرتك ثُم يقَالُ للْأَرضِ

ةانمالر نةُ مابصالْع مهبِعشفَت ، ا ، وهفحلُّونَ بِقظتسي و ،  اللَّه ارِكبي

 ، و في الرسلِ حتى إِنَّ اللِّقْحةَ من الْإِبِلِ تكْفي الْفئَام من الناسِ

 اللِّقْحةَ من الْغنمِ تكْفي الْفَخذَ ، و اللِّقْحةَ من الْبقَرِ تكْفي الْقَبِيلَةَ

ككَذَل ما همنيفَب ، ثَ اللَّهعةً ، إِذْ ببا طَيرِحي هِملَيع  تحذُ تأْخفَت ،

هِماطمٍ آبلسكُلَّ م وحر قْبِضفَت ، ونَ،  ، وجارهتاسِ يالن رائقَى سبي

[قال  ٤٠٧٥(جة)   .كَما تتهارج الْحمر، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ "

  األلباين]: صحيح

:  ، قَالَ ، بِمكَّةَ إِملَاًء د بن مسلمٍ أَبو الْعباسِ الدمشقيحدثَنا الْولي - ٧

: حدثَنِي يحيى بن جابِرٍ  حدثَنِي عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، قَالَ

يالطَّائ صمي حقَالَ ، قَاض ، بج ننِ بمحالر دبثَنِي عدرٍ : حفَينِ نرِ بي

يمرضالْح لَابِيانَ الْكعمس نب اسوالن عمس هأَن ،أَبِيه نقَالَ ، ع ،  :

 ولُ اللَّهسر صذَكَر اةغَد الَ ذَاتجالد  و يهف فَّضفَخ ، فَّعى  رتح ،

، فَسأَلْناه  رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا، فَلَما  ظَنناه في طَائفَة النخلِ

رفَّعت،  ، فَخفَّضت فيه و ، ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ : يا رسولَ اللَّه فَقُلْنا

غَير الدجالِ أَخوف مني « : ، قَالَ حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ

 إِنْ يخرج و ، و ، فَأَنا حجِيجه دونكُم أَنا فيكُم إِنْ يخرج وعلَيكُم، فَ
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فِْسهن جِيجح ؤرفَام يكُمف تلَس مٍ ، ولسلَى كُلِّ مي عيفَتلخ اللَّه  ،

 ، و بين الشامِإِنه يخرج خلَّةً  ، و ، عينه طَافئَةٌ إِنه شاب جعد قَطَطٌ

يا رسولَ  : قُلْنا، » ، يا عباد اللَّه اثْبتوا شمالًا ، فَعاثَ يمينا و الْعراقِ

ضِ؟  اللَّهي الْأَرف ثُها لُبا : قَالَ، مموي نيعبأَر " ةنكَس موي : و ،  موي

رٍ، وهكَش ةعمكَج موي و ، س " كُمامكَأَي هامأَي را، ائولَ  : قُلْنسا ري

ةنكَس وي هالَّذ موالْي كفَذَل ،؟  اللَّهلَةلَيمٍ وولَاةُ يص يها فينكْفأَي ،

، فَما إِسراعه في  يا رسولَ اللَّه ، قُلْنا: »لَا اقْدروا لَه قَدره« : قَالَ

قَالَضِ؟ الْأَر : »يحالر هتربدتاس ثيقَالَ ، »كَالْغ :  يبِالْح رمفَي "

موهعدفَي ونَ لَهجِيبتسفَي ، و ،رطماَء فَتمالس رأْمفَي ،  ،بِتنفَت ضالْأَر

و مهتارِحس هِملَيع وحرت ا ، وذُر تا كَانلُ مأَطْو يه و ،  ،راصوخ هدأَم

ا ووعرض هغبأَس و ، موهعدفَي يبِالْح رمي  ،لَهقَو هلَيوا عدرفَي ،

مالُهوأَم هعبتٌء،  فَتيش هِمالوأَم نم ملَه سلَي نيلحمونَ مبِحصفَي ،

نوزها كَيعاسيبِ ، فَتتبعه كُ أَخرِجِي كُنوزك ويمر بِالْخرِبة فَيقُولُ لَها:

، فَيقْطَعه  ، فَيضرِبه بِالسيف يأْمر بِرجلٍ فَيقْتلُ و « : قَالَ ، "النحلِ

 : قَالَ،  »، يتهلَّلُ وجهه ، ثُم يدعوه فَيقْبِلُ إِلَيه جِزلَتينِ رميةَ الْغرضِ

» ميرم ناب ِسيحالْم ثَ اللَّهعإِذْ ب كلَى ذَلع وا هنيفَب  دنزِلُ عنفَي ،

قشمد يقراِء شضيالْب ةارننِ الْميتودرهم نيلَى  ، بع هدا يعاضو ،

،  » قْتلُه عند بابِ لُد الشرقي، فَي ، فَيدرِكُه ، فَيتبعه أَجنِحة ملَكَينِ

: إِني قَد  " فَبينا هم كَذَلك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عيسى ابنِ مريم : قَالَ

، فَحرز عبادي إِلَى  ، لَا يدان لَك بِقتالهِم أَخرجت عبادا من عبادي

، وهم كَما قَالَ اللَّه: {من كُلِّ  مأْجوج اللَّه يأْجوج و الطُّورِ، فَيبعثُ

، فَيرغَب عيسى وأَصحابه إِلَى اللَّه،  ]٩٦حدبٍ ينِسلُونَ} [األنبياء: 
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ي رِقَابِهِمفًا فغن هِملَيلُ عسرفْسٍ  فَين توى كَمسونَ فَربِحصفَي ،

، فَلَا يجِدونَ في الْأَرضِ بيتا إِلَّا قَد  أَصحابه يهبِطُ عيسى وواحدة، فَ

و مهمهز لَأَهم مهنتن ى ويسع غَبرفَي ، إِلَى اللَّه هابحلُ  أَصسرفَي ،

تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي هِملَيع يح مهحطْرفَت ملُهمحفَت ،اَء اللَّهثُ ش  ،

، أَو  ، عن كَعبٍ فَحدثَنِي يزِيد بن عطَاِْء السكْسكي قَالَ ابن جابِرٍ:

،  يا أَبا يزِيد : ، قَالَ ابن جابِرٍ، فَقُلْت »فَتطْرحهم بِالْمهبِلِ « : غَيرِه قَالَ

بِلُ وهالْم نسِ« : قَالَ؟  أَيمالش طْلَعقَالَ »م ، : ا لَا  " وطَرم لُ اللَّهسري

تيب هنم كُنرٍ يدم ، ا ، وموي نيعبرٍ أَربى  لَا وتح ضِسلُ الْأَرغفَي ،

لَقَةا كَالزكَهرتي ضِ ، ولْأَرقَالُ لي كتري ثَمبِتأَن : ككَتري بدرو ،  ،

يبارك  ، و يستظلُّونَ بِقحفها ، و فَيومئذ يأْكُلُ النفَر من الرمانة قَالَ:

 ، و ، حتى أَنَّ اللَّقْحةَ من الْإِبِلِ لَتكْفي الْفئَام من الناسِ في الرسلِ

ذَ وي الْفَخكْفقَرِ تالْب نةَ ممِ اللَّقْحنالْغ ناةَ مالش تيلَ الْبي أَهكْفت ، 

،  ، إِذْ بعثَ اللَّه رِحيا طَيبةً تحت آباطهِم فَبينا هم علَى ذَلك : قَالَ. 

،  ويبقَى شرار الناسِ - كُلِّ مؤمنٍ  : أَو قَالَ - فَتقْبِض روح كُلِّ مسلمٍ

ونَ تجارهتيهِملَيعريِ، ومالْح جارقَالَ -  ه أَو :  هلَيعةُ " - واعالس قُومت. 

  ١٧٦٢٩(حم) 

، عن  : حدثَنا عبد الرحمنِ الْمحارِبِي حدثَنا علي بن محمد قَالَ -٨

يبانِي يحيى بنِ أَبِي ، عن أَبِي زرعةَ الس إِسماعيلَ بنِ رافعٍ أَبِي رافعٍ

اللَّه دبنِ عرِو بمع نرٍو، عمع يلاهةَ الْبامأَبِي أُم نا  ، قَالَ ، عنطَبخ :

 ولُ اللَّهسيثًا صردح هتطْبخ الِ ، فَكَانَ أَكْثَرجنِ الدع اهثَندح ،  ،

اهنذَّرحأَنْ قَالَ:  و هلقَو نضِ، فَكَانَ مي الْأَرةٌ فنتف كُنت لَم هذُ  " إِننم ،

مةَ آديذُر أَ اللَّهالِ ذَرجالد ةنتف نم ظَمأَع ، ا  ، وبِيثْ نعبي لَم إِنَّ اللَّه
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هو  ، و أَنتم آخر الْأُممِ ، و لْأَنبِياِءأَنا آخر ا ، و إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ

، فَأَنا حجِيج  أَنا بين ظَهرانيكُم إِنْ يخرج و ، و خارِج فيكُم لَا محالَةَ

اللَّه  ، و ، فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفِْسه إِنْ يخرج من بعدي ، و لكُلِّ مسلمٍ

الْعراقِ،  ، و إِنه يخرج من خلَّة بين الشامِ ، و خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ

ا وينميثُ يعالًا فَيميثُ شعوا يتفَاثْب اللَّه ادبا عي ،  فُهأَصي سفَإِن ،

 : أَنا نبِي و ، فَيقُولُ نه يبدأُإِ ؛ )١(لَكُم صفَةً لَم يصفْها إِياه نبِي قَبلي

لَا ترونَ ربكُم حتى  : أَنا ربكُم و ، ثُم يثَني فَيقُولُ لَا نبِي بعدي

إِنه مكْتوب بين  إِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، و إِنه أَعور، و ، و تموتوا

؛ إِنَّ من فتنته ، و ، كَاتبٍ أَو غَيرِ كَاتبٍ افر، يقْرؤه كُلُّ مؤمنٍعينيه كَ

، فَمنِ ابتلي بِنارِه،  جنته نار ، و فَناره جنةٌ ؛ أَنَّ معه جنةً ونارا

ثْ بِاللَّهغتسفَلْي و ،  فالْكَه حاتأْ فَوقْرا، لْيلَامسا ودرب هلَيكُونَ عفَت

يماهرلَى إِبع ارالن تا كَانكَم و ،  :ابِيرأَعقُولَ لأَنْ ي هتنتف نإِنَّ م

و اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر كأُم كبي رأَن دهشقُولُ ، أَت؟ فَي  ،معن :

ش ثَّلُ لَهمتفَيأَبِيه ةوري صف انطَاني و ، هأُم قُولَانفَي ،  ،ينا بي :

هبِعات كبر هفَإِن ، و ،  ،ةداحفْسٍ ولَى نلَّطَ عسأَنْ ي هتنتف نإِنَّ م

قُولَ: انظُروا ، ثُم ي ينشرها بِالْمنشارِ، حتى يلْقَى شقَّتينِ ، و فَيقْتلَها

، فَيبعثُه  ، ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي ، فَإِني أَبعثُه الْآنَ إِلَى عبدي هذَا

اللَّه بِيثُ ، والْخ قُولُ لَهي كبر نم : ،اللَّه يبقُولُ ر؟ فَي   ودع تأَنو

الُ اللَّهجالد تأَن ، و ،"موي الْينم ةً بِكريصب دأَش دعب تا كُنم اللَّه ،

ِسيافنِ الطَّنسو الْحقَالَ قَالَ أَب ارِبِيحا الْمثَندفَح :  اللَّه ديبا عثَندح :

يافصالْو يدلالْو نةَ بيطع نقَالَ ، ع ،يدعأَبِي س نولُ   ، عسقَالَ ر :

                                                             
 صأوصاف الدجال كما ذكرها النيب حممد )(١
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 صاللَّه : "ةني الْجةً فجري دتأُم فَعلُ أَرجالر كو  قَالَ ، "ذَلقَالَ أَب :

يدعس : ى  " وتطَّابِ حالْخ نب رملَ إِلَّا عجالر كى ذَلرا نا كُنم اللَّه

هبِيلسى لضم  " .ارِبِيحقَالَ الْم عٍ،  ، ثُمافأَبِي ر يثدا إِلَى حنعجر

يأْمر  أَنْ يأْمر السماَء أَنْ تمطر فَتمطر، و؛ إِنَّ من فتنته  و " قَالَ:

و ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر هتنتف ن؛ إِنَّ م هونكَذِّبفَي يبِالْح رمأَنْ ي  ،

بفَلَا تلَكَتةٌ إِلَّا همائس مقَى لَه و ، هتنتف ن؛ إِنَّ م  يبِالْح رمأَنْ ي

هقُوندصفَي و ،رطمفَت رطماَء أَنْ تمالس رأْمفَي ،  بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْمي

بِتنفَت  هِمموي نم ،يهِماشوم وحرى تتح ، تا كَانم نمأَس كذَل

هظَمأَعو و ، و ،راصوخ هدا أَموعرض هرأَد و ،  نٌء ميقَى شبلَا ي هإِن

ئَهطضِ إِلَّا و١( الْأَر(و ، هلَيع رظَه كَّةَ وةَ ، إِلَّا ميندالْم )ا )٢يهِمأْتلَا ي ،

، حتى ينزِلَ  ما إِلَّا لَقيته الْملَائكَةُ بِالسيوف صلْتةًمن نقْبٍ من نِقَابِهِ

ةخبقَطَعِ السنم دنرِ، عمبِ الْأَحيالظُّر دنا  عهلةُ بِأَهيندالْم فجرفَت ،

فَاتج٣(ثَلَاثَ ر( قافنقَى مبفَلَا ي ، و ، رقَةٌ إِلَّا خافنلَا مهإِلَي ج  ،

يددثَ الْحبخ ،ريي الْكفنا يا كَمهنثَ مبالْخ و ،  موي موالْي كى ذَلعدي

يا رسولَ اللَّه فَأَين  ، فَقَالَت أُم شرِيك بِنت أَبِي الْعكَرِ: " الْخلَاصِ

ذئموي برقَالَ ؟  الْع:  ميلٌ" هقَل ذئمو٤( ي(سِ ، وقْدالْم تيبِب ملُّهج  ،

و حاللٌ صجر مهام٥(إِم( حبالص لِّي بِهِمصي مقَدت قَد مهاما إِممنيفَب ،  ،

                                                             
 األماكن اليت يدخلها الدجال .)(١
 اليت ال يدخلها الدجال .األماكن )(٢
 ٢رجفات املدينة املنورة أثناء حصار الدجال هلا ، و قال الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي يف سنن ابن ماجه جزء)(٣

؛ أصل الرجف احلركة و اإلضطراب ، و ترجف أي تتزلزل و تضطرب . و قلت إن معين ترجف  ١٣٥٩صفحة 

 فيها . املدينة هنا ؛ أي تتزلزل و تضطرب لتخرج ما
 حال العرب وقت خروج الدجال .)(٤
 هو املهدي عليه السالم ؛ حممد بن عبد اهللا الفاطمي العلوي القريشي .)(٥



١٤٧ 

حبالص ميرم نى ابيسع هِملَيلَ عز١(إِذْ ن(  امالْإِم كذَل عجفَر ،كُصني  ،

، ليتقَدم عيسى يصلِّي بِالناسِ، فَيضع عيسى يده  يمشي الْقَهقَرى

هفَيكَت نيب قُولُ لَهي ثُم ،  مقَدلِّ، : تفَص تيمأُق ا لَكهلِّي  ، فَإِنصفَي ،

مهامإِم بِهِم فرصفَإِذَا ان ، ى عيسقَالَ ع ،لَامالس هلَي ابوا الْبحافْت :  ،

حفْتفَي و ، يودهي ونَ أَلْفعبس هعالُ مجالد اَءهرو  فيذُو س مكُلُّه ،

ى ولحاجٍ م٢(س( الُ ذَابجالد هإِلَي ظَري  ، فَإِذَا نف لْحالْم ذُوبا يكَم ،

: إِنَّ لي فيك  يقُولُ عيسى علَيه السلَام ، و هارِبا ينطَلق ، و الْماِء

، فَيقْتلُه، )٣(، فَيدرِكُه عند بابِ اللُّد الشرقي ، لَن تسبِقَنِي بِها ضربةً

ودهالْي اللَّه زِمهى فَياروتي اللَّه لَقا خمٌء ميقَى شبفَلَا ي ،  يودهي بِه

، ولَا دابةَ،  لَا حائطَ لَا شجر، و ، و ، لَا حجر إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلك الشيَء

: يا عبد اللَّه  ، إِلَّا قَالَ ، لَا تنطق ، فَإِنها من شجرِهم إِلَّا الْغرقَدةَ

يودهذَا يه ملسالْم فَت ،لْهالَ اقْتع" ،  ولُ اللَّهسصقَالَ ر  :" إِنَّ  و

الشهر  ، و السنةُ كَالشهرِ ، السنةُ كَنِصف السنة، و أَيامه أَربعونَ سنةً

ةعمكَالْج و ، ةرركَالش هامأَي رآخ ةيندابِ الْملَى بع كُمدأَح بِحصي ،  ،
                                                             

دلت السنة الصحيحة علي أن عيسي بن مرمي يرتل من السماء علي جناح ملك عند املنارة البيضاء باجلامع )(١

بيت املقدس عاصمة اخلالفة اإلسالمية ليصلي مع  األموي املوجود شرق دمشق ؛ إما أنه يذهب بعد ذلك إيل

  املهدي عليه السالم و أتباعه املؤمنني ، ليناقشوا فتنة الدجال و يتعاملوا معها .

أو أن عيسي ابن مرمي يذهب إيل الغوطة اليت هي معسكر املسلمني وقت املالحم و هي يف مدينة دمشق ليصلي 

فتنة الدجال و كيفية التعامل معها ، و الراجح أن عيسي يذهب من مع املهدي و أتباعه املؤمنني ليناقشوا 

دمشق إيل بيت املقدس الذي هو مكان حتصن املهدي و أتباعه وقت خروج الدجال ، و ال يوجد تعارض بني 

 النصوص ، و اهللا أعلم . 
املقور ينسج كذلك ( الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي : الساج هو الطيلسان األخضر ، و قيل الطيلسان )قال (٢

 ). ١٣٥٩، صفحة  ٢سنن ابن ماجه ت . حممد فؤاد عبد الباقي ، جزء 
مكان مقتل الدجال عند باب اللد الشرقي ، و للعلم فإن مدينة أو قرية لد موجودة اآلن بفلسطني لكن باب )(٣

 أعلم ؛ أن هذا الباب لد غري موجود ، و يعتقد البعض أن املفصود به مدخل املدينة الشرقي ، و أعتقد و اهللا

 سوف يتم بناؤه يف آخر الزمان عند مدخل مدينة لد من اجلهة الشرقية .



    ١٤٨ 

ِسيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببفَلَا ي " يلَ لَهفَق ، :  فكَي ولَ اللَّهسا ري

تقْدرونَ فيها الصلَاةَ كَما  " : قَالَنصلِّي في تلْك الْأَيامِ الْقصارِ؟ 

 :صقَالَ رسولُ اللَّه ،  " ، ثُم صلُّوا تقْدرونها في هذه الْأَيامِ الطِّوالِ

إِماما  ، و "فَيكُونُ عيسى ابن مريم علَيه السلَام في أُمتي حكَما عدلًا

يترك  ، و يضع الْجِزيةَ يذْبح الْخنزِير، و ، و ، يدق الصليب مقِْسطًا

 ، و ترفَع الشحناُء ، و لَا بعريٍ ، و ، فَلَا يسعى علَى شاة الصدقَةَ

اغُضبالت و ، ةمح ةُ كُلِّ ذَاتمح عزني  تف هدي يدللَ الْوخدى يتح ،

ةيي الْحف هرضفَلَا ت ، و ، دةُ الْأَسيدلالْو رفا تهرضفَلَا ي ، كُونَ  ، وي

تملَأُ الْأَرض من السلْمِ كَما يملَأُ  ، و الْغنمِ كَأَنه كَلْبها الذِّئْب في

تضع  ، و ، فَلَا يعبد إِلَّا اللَّه تكُونُ الْكَلمةُ واحدةً ، و الْإِناُء من الْماِء

الْأَرض كَفَاثُورِ تسلَب قُريش ملْكَها، وتكُونُ  ، و الْحرب أَوزارها

ةضالْف  نم طْفلَى الْقع فَرالن عمتجى يتح مآد دها بِعهاتبن بِتنت ،

مهبِعشبِ فَينالْع و ، مهبِعشفَت ةانملَى الرع فَرالن عمتجكُونَ  يَو ،

يا  ، قَالُوا:" تكُونَ الْفَرس بِالدريهِمات و ، الثَّور بِكَذَا وكَذَا من الْمالِ

 ، قيلَ لَه:"لَا تركَب لحربٍ أَبدا" :قَالَ رسولَ اللَّه وما يرخص الْفَرس؟ 

إِنَّ قَبلَ خروجِ الدجالِ  ، و تحرثُ الْأَرض كُلُّها " :قَالَفَما يغلي الثَّور؟ 

اددش اتونثَلَاثَ س يددش وعا جيهف اسالن يبصي ،  اللَّه رأْمي ،

 ضالْأَر رأْميا، وطَرِهثُلُثَ م بِسحالْأُولَى أَنْ ت ةني الساَء فمالس

س ثُلُثَي ، في الثَّانِية فَتحبِ ، ثُم يأْمر السماَء فَتحبِس ثُلُثَ نباتها

، ثُم يأْمر اللَّه السماَء،  يأْمر الْأَرض فَتحبِس ثُلُثَي نباتها ، و مطَرِها

ثَةالثَّال ةني السف ا كُلَّههطَرم بِسحةً ، فَتقَطْر رقْطفَلَا ت ،  رأْميو ،

ضالْأَر ا كُلَّههاتبن بِسحفَت ،  ، قَى ذَاتباَء، فَلَا ترضخ بِتنفَلَا ت



١٤٩ 

لَكَتإِلَّا ه لْفظ اَء اللَّها شيلَ " ، إِلَّا مق ، :  كي ذَلف اسالن يشعا يفَم

، والتحميد، ويجرى  ، والتسبِيح ، والتكْبِري التهليلُ " : قَالَالزمان؟ 

هِملَيع كامِ ذَلى الطَّعرجم  " ،اللَّه دبو عنِ  قَالَ أَبسا الْحأَب تعمس :

ِسيافقُولُ الطَّنقُولُ: ، يي ،ارِبِيحنِ الْممحالر دبع تعمي أَنْ  : سغبني"

 ."  ي الْكُتابِ، حتى يعلِّمه الصبيانَ ف يدفَع هذَا الْحديثُ إِلَى الْمؤدبِ

 )١([قال األلباين]: ضعيف ٤٠٧٧(جة) 
  

  
١- ددسثَنا مدى حيحا يثَنديلُ ، حاعما إِسثَندح ، سثَنِي قَيدقَالَ:  ، ح ،

 بِيالن دأَلَ أَحا سةَ مبعش نةُ بريي املُغا  صقَالَ لم الِ أَكْثَرجالد نع

هأَلْتي سقَالَ ل هإِنو ، : »هنم كرضا يم« قُولُونَ ، قُلْتي مهأَنل : :  هعإِنَّ م

  ٧١٢٢(خ)  .» هو أَهونُ علَى اللَّه من ذَلك« : ، قَالَ جبلَ خبزٍ، ونهر ماٍء

اللَّفْظُ لابنِ أَبِي  و –ابن أَبِي عمر  ، و حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَو -٢

 رمونَ قَالَا –عاره نب زِيدا يثَندح : دالنِ أَبِي خيلَ باعمإِس نع ،  نع ،

سِ بازِمٍقَيةَ نِ أَبِي حبعنِ شب ةريغنِ الْمولَ :  ، قَالَ ، عسأَلَ را سم

ما  "أَي بني و ، فَقَالَ لي: أَحد عنِ الدجالِ أَكْثَر مما سأَلْته عنه صاِهللا

 كبصني"كرضي لَن ه؟ إِنهنقَالَ، م : قُلْت :  ارهأَن هعونَ أَنَّ ممعزي مهإِن

 - ٣٢(م)   ." هو أَهونُ علَى اِهللا من ذَلك " : ، قَالَ الْماِء وجِبالَ الْخبزِ

)٢١٥٢(  

                                                             
هذا احلديث يف إسناده ضعف لكن له شواهد كثرية من كتب السنة الصحيحة ؛ راجع سنن ابن ماجة حتقيق )(١

 - ل و خروج عيسي ابن مرمي الشيخ شعيب األرناؤوط و أخرون ، طبعة دار الرسالة العاملية ، باب فتنة الدجا

 . ٢٠٤إيل  ٢٠١الصفحات من  – ٥اجلزء 



    ١٥٠ 

 ، ح و : حدثَنا وكيع ، قَالَا ابن نميرٍ ، و حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ - ٣

حدثَنا إِسحاق بن  ، ح و ، حدثَنا هشيم سريج بن يونسحدثَنا 

، حدثَنا أَبو أُسامةَ،  حدثَنِي محمد بن رافعٍ إِبراهيم، أَخبرنا جرِير، ح و

و ادنذَا الْإِسيلَ، بِهاعمإِس نع مكُلُّه أَح يثدي حف سلُ لَيقَو مهنم د

بِيصالن  ةريغلْمل:  "ينب ه."أَيدحو زِيدي يثدي ح٢١٥٢(م) ( إِلَّا ف(  

٤ - يدبالْع ادبع نب ابهثَنا شدح ياسؤالر ديمح نب يماهرا إِبثَندح ،  ،

دالنِ أَبِي خيلَ باعمإِس نع  نازِمٍ، عنِ أَبِي حسِ بنِ  قَيب ةريغنِ الْمع ،

،  عنِ الدجالِ أَكْثَر مما سأَلْت صما سأَلَ أَحد النبِي  : ، قَالَ شعبةَ

يا رسولَ اِهللا  قَالَ: قُلْت:، ؟ إِنه لَا يضرك"  ما ينصبك منه و " : قَالَ

هو أَهونُ علَى اِهللا من  ":  ، قَالَ : إِنَّ معه الطَّعام والْأَنهار ونَإِنهم يقُولُ

ك٢٩٣٩( - ١١٤(م)  ."  ذَل(  

٥ - سوني نب جيرثَنا سدح ميشا هثَنديلَ ، حاعمإِس نسٍ ، عقَي نع ،  ،

، عنِ الدجالِ  صما سأَلَ أَحد النبِي :  ، قَالَ عنِ الْمغرية بنِ شعبةَ

هأَلْتا سمم قَالَ أَكْثَر ، : ؟ "  "والُكؤا سقَالَم قُولُونَ : قُلْتي مهإِن : : 

زٍ وبخ نالٌ مجِب هعمٍ ملَح اٍء ، وم نم رهلَى اِهللا  ، قَالَ: ننُ عوأَه وه"

 "كذَل ن٢٩٣٩( - ١١٥(م)  .م(  

، ح  : حدثَنا وكيع ابن نميرٍ، قَالَا ، و حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ - ٦

يماهرإِب نب اقحا إِسثَندحو ح و ،رِيرا جنربأَخ ، ،رمأَبِي ع نا ابثَندح 

، حدثَنا يزِيد بن  ، ح وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا سفْيانُ

، كُلُّهم عن  ، حدثَنا أَبو أُسامةَ حدثَنِي محمد بن رافعٍ ، ح و هارونَ

، وزاد في  بنِ حميد ، بِهذَا الْإِسناد نحو حديث إِبراهيم إِسماعيلَ

  )٢٩٣٩(م) ( ."أَي بني"  : حديث يزِيد فَقَالَ لي
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٧ - كلالْم دبنِ عب دالخ نب دما أَحنربقَالَ أَخ ،  ،سوني نى بيسا عثَندح :

:  أَبِي حازِمٍ، قَالَ: حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي خالد، عن قَيسِ بنِ  قَالَ

عنِ الدجالِ  صما سأَلَ أَحد النبِي  : ، قَالَ حدثَنِي الْمغريةُ بن شعبةَ

هأَلْتا سم فَقَالَ: أَكْثَر ،"كرضي لَن هإِن"قُلْت ، : اللَّه بِيا نونَ  يمعزي ،

الطَّعو ارهالْأَن هعأَنَّ مقَالَ: ام ، " "كذَل نم لَى اللَّهنُ عوأَه ورقم  .ه)

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٨٢، (حب) )٦٧٤٤طبعة با وزير: 

  )، "قصة املسيح": ق.٢٤٥٧"الصحيحة" (

٨- يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربقَالَ أَخ ،  يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :

يظَلنقَالَ الْح ، دالنِ أَبِي خيلَ باعمإِس نع ،رِيرا جنربأَخ :  نع ،

يا رسولَ  : : قُلْت ، قَالَ ، عنِ الْمغرية بنِ شعبةَ قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ

، فَقَالَ رسولُ  ماِءاللَّه بلَغنِي أَنَّ مع الدجالِ جِبالُ الْخبزِ، وأَنهار الْ

صاللَّه : "كذَل نم لَى اللَّهنُ عوأَه وةُ "هريغقَالَ الْم ، :  نم تفَكُن

هنالًا عؤاسِ سأَكْثَرِ الن  ولُ اللَّهسي ري  " : ص، فَقَالَ لبِالَّذ سلَي

كرض[قال األلباين]:  ٦٨٠٠) ، (حب) ٦٧٦٢[رقم طبعة با وزير] = (".  ي

 ).٦٧٤٤مضى ( -صحيح: ق 
٩- دمحم نب يلعرٍ، ويمنِ نب اللَّه دبع نب دمحا مثَندا  ، قَالَا حثَندح :

،  ، عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ : حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبِي خالد وكيع قَالَ

،  عنِ الدجالِ صما سأَلَ أَحد النبِي  : ، قَالَ شعبةَ عنِ الْمغرية بنِ

 هأَلْتا سمم رٍ - أَكْثَريمن نقَالَ ابي  : ونالًا مؤس دي - أَشا  : فَقَالَ لم"

 : ، قَالَ الشراب إِنهم يقُولُونَ إِنَّ معه الطَّعام و : قُلْت، تسأَلُ عنه؟ " 

"كذَل نم لَى اللَّهنُ عوأَه و[قال األلباين]: صحيح ٤٠٧٣(جة)  ."ه  



    ١٥٢ 

،  ، عن قَيسٍ ، عن إِسماعيلَ ، حدثَنا شعبةُ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ - ١٠

أَكْثَر مما سأَلْت  ص ما سأَلَ أَحد النبِي : ، قَالَ عنِ الْمغرية بنِ شعبةَ

هنا عفَقَالَ أَن ، : »كرضلَا ي هقَالَ، » إِن قُولُونَ : قُلْتي مهإِن : :  رهن هعم

و قَالَ كَذَا كَذَا و ، : »ذَاك نم لَى اللَّهنُ عوأَه و١٨١٥٥(حم)  .»ه  

١١- زِيدا يثَندا  حنربأَخ ،دالأَبِي خ نيلُ باعمازِمٍ،  إِسنِ أَبِي حسِ بقَي نع ،

عنِ الدجالِ  ص: ما سأَلَ أَحد رسولَ اللَّه  ، قَالَ عنِ الْمغرية بنِ شعبةَ

هنع هأَلْتا سمم ي أَكْثَرفَقَالَ ل ، : » ينب أَي و ، هنم كبصنا ي؟  م هإِن

كرضي قَالَ، »  لَن قُلْت : : ولَ اللَّهسا رالَ  يجِب هعونَ أَنَّ ممعزي مهإِن ،

زِ وباِء الْخالْم ارهفَقَالَ، أَن : »ذَاك نلَّ مجو زع لَى اللَّهنُ عوأَه وه«. 

  ١٨١٦٧(حم) 

: قَالَ لي الْمغريةُ  ، قَالَ ، حدثَنِي قَيس إِسماعيلَ، عن  حدثَنا يحيى -١٢

، عنِ الدجالِ أَحد أَكْثَر مما سأَلْته،  ص: ما سأَلَ رسولَ اللَّه  بن شعبةَ

معه  : إِنَّ إِنهم يقُولُونَ : قَالَ: قُلْت، » ما يضرك منه؟ « : وإِنه قَالَ لي

 ١٨٢٠٤(حم)  .»هو أَهونُ علَى اللَّه من ذَاك« : قَالَ، جبلَ خبزٍ ونهر ماٍء 
  

  
حدثَنا محمد بن الْمثَنى، حدثَنا معاذُ بن هشامٍ، حدثَنِي أَبِي، عن و - ١

 نةَ، عادةَ قَتنِ أَبِي طَلْحانَ بدعم نع ،طَفَانِيالْغ دعنِ أَبِي الْجمِ بالس

رِيمعالْي  بِياِء، أَنَّ الندرأَبِي الد نقَالَص، ع ، :  رشظَ عفح نم"

فالْكَه ةورلِ سأَو نم ات١(آي( ِالجالد نم مصع )٨٠٩( - ٢٥٧(م)  .")٢(  
                                                             

الطريقة األويل ؛ حفظ العشر آيات األويل أو األخرية " خواتيم السورة "( كما ورد يف بعض الروايات ) من )(١

 سورة الكهف 
 سورة الكهفاملقصود حفظه اهللا و وقاه من فتنة املسيح الدجال ، حيت لو عاصره فليقرأ عليه أوائل )(٢



١٥٣ 

حدثَنا محمد بن الْمثَنى، وابن بشارٍ، قَالَا: حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، و - ٢

 ننِ بمحالر دبا عثَندبٍ، حرح نب ريهثَنِي زدةُ، ح وحبعا شثَندح

من  ، قَالَ شعبةُ: بِهذَا الْإِسنادمهدي، حدثَنا همام، جميعا عن قَتادةَ، 

فرِ الْكَه١(آخ( ،:اممام.  وقَالَ هشا قَالَ هكَم ،فلِ الْكَهأَو ن(م) م

)٨٠٩(  

: حدثَنا  : حدثَنا محمد بن جعفَرٍ قَالَ حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ -٣

، عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ،  ، عن سالمِ بنِ أَبِي اجلَعد شعبةُ، عن قَتادةَ

 بِينِ الناِء، عدرأَبِي الد نلِ  : قَالَ صعأَو نم اتأَ ثَلَاثَ آيقَر نم"

حدثَنا  : حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ. الكَهف عصم من فتنة الدجالِ" 

هذَا  . ، بِهذَا اِإلسناد نحوه معاذُ بن هشامٍ قَالَ: حدثَنِي أَبِي، عن قَتادةَ

يححص نسيثٌ حد[قال األلباين]: صحيح بلفظ من  ٢٨٨٦، (ت) ح

  حفظ عشر آيات وهو بلفظ الكتاب شاذ

٤- امما هثَندح ،رمع نب فْصا حثَندةُ حادا قَتثَندنِ أَبِي  ، حمِ بالس نع ،

، يروِيه عنِ  ، عن حديث أَبِي الدرداِء الْجعد، عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ

 بِيقَالَ صالن ، : " فالْكَه ةورلِ سأَو نم اتآي رشظَ عفح نم  مصع ،

 ةنتف نالِمجالد " ،داوو دقَالَ أَب و : يائوتسالد امشكَذَا قَالَ ه  نع ،

قَالَ  ، و " من حفظَ من خواتيمِ سورة الْكَهف " : ، إِلَّا أَنه قَالَ قَتادةَ

  : صحيح[قال األلباين] ٤٣٢٣(د)  .من آخرِ الْكَهف"  " : عن قَتادةَ شعبةُ

٥- زِيدا يثَندى حيحي نب امما هنربةَ ، أَخادقَت ننِ أَبِي  ، عمِ بالس نع ،

دعةَ الْجنِ أَبِي طَلْحانَ بدعم ناِء ، عدرأَبِي الد نع ،  بِينِ النص، ع 

                                                             
 املقصود أواخر سورة الكهف)(١



    ١٥٤ 

 .»، عصم من الدجالِ الْكَهفمن حفظَ عشر آيات من أَولِ سورة  « : قَالَ

  ٢١٧١٢(حم) 

٦ - فَرٍ، وعج نب دمحا مثَندح اججةُ ، قَالَا حبعا شثَندةَ : حادقَت نع ،  ،

هيثدي حف اججقَالَ ح دعأَبِي الْج نب مالس تعمس :  نثُ عدحي ،

من قَرأَ عشر «:  أَنه قَالَ ص، عنِ النبِي  الدرداِء، عن أَبِي  معدانَ

من قَرأَ « : قَالَ حجاج» آيات من آخرِ الْكَهف، عصم من فتنة الدجالِ

فالْكَه ةورس نم راخالْأَو رش٢٧٥١٦(حم)  .»الْع  

، عن أَبِي  ، عن أَيوب ، حدثَنا حماد بن زيد حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -٧

: قَالَ  قَد طَاف الناس بِه وهو يقُولُ : رأَيت رجلًا بِالْمدينة و قلَابةَ قَالَ

ولُ اللَّهسصر  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر فَإِذَا ر :بِيابِ النحأَص نلٌ مصج 

إِنَّ  ، و " إِنَّ من بعدكُم الْكَذَّاب الْمضلَّ:  : فَسمعته وهو يقُولُ قَالَ

: أَنا  رأْسه من بعده حبك حبك حبك ـ ثَلَاثَ مرات ـ وإِنه سيقُولُ

كُمبقَالَ ر نلَ ، فَمع ا اللَّهنبر نا، لَكنبر تا: لَسكَّلْنوت هي و ،  هإِلَي

  ٢٣١٥٩(حم)  .، نعوذُ بِاللَّه من شرك لَم يكُن لَه علَيه سلْطَانٌ " أَنبنا

، عن رجلٍ من أَصحابِ  حدثَنا إِسماعيلُ، حدثَنا أَيوب، عن أَبِي قلَابةَ - ٨

 بِيصالن بِينِ النـ  : قَالَ ص، ع كُمائرو نإِنَّ م ـ أَو كُمدعب نإِنَّ م "

إِنه  ، و)٢( إِنَّ رأْسه من ورائه حبك حبك ، و )١( الْكَذَّاب الْمضلَّ

 ربنا، ولَكن اللَّه  ، و : كَذَبت لَست ربنا ، فَمن قَالَ : أَنا ربكُم سيقُولُ

                                                             
   املسيح الدجال)(١
 املقصود أنه شديد الدهاء و احليلة و التلبيس على الناس)(٢



١٥٥ 

، فَلَا سبِيلَ لَه علَيه  نعوذُ بِاللَّه منك ، و إِلَيه أَنبنا ، و علَيه توكَّلْنا
  ٢٣٤٨٧(حم)  .")١(

٩ - حوا رثَندح يدعا سثَندةَ ، حادقَت نع ،  دعأَبِي الْج نب مالا سثَندح ،

طَفَانِيالْغ نع ، رِيمعةَ الْينِ أَبِي طَلْحانَ بدعاِء مدرأَبِي الد نأَنَّ  ، ع ،

 اللَّه بِيقَالَ صن : »  مصع فالْكَه ةورلِ سأَو نم اتآي رشظَ عفح نم

  ٢٧٥٤٠(حم)  .» من فتنة الدجالِ

١٠ - نيسا حثَندانَ حبيفِْسريِ شي تةَ ، فادقَت نأَبِي  ، قَالَ ع نب مالا سثَن :

دعةَ الْجنِ أَبِي طَلْحانَ بدعم ناِء ، عدرأَبِي الد نع ، ثْلَهم فَذَكَر ،. 

  ٢٧٥٤١(حم) 

١١ - دمالص دبا عثَندح فَّانُ ، وقَالَا ع ، امما هثَندي  : حفَّانُ فقَالَ ع ،

هيثدح امما هثَندا قَالَ ، قَالَ : حنلَيع بِه قُصةُ يادا  : كَانَ قَتثَندح :

طَفَانِيالْغ دعأَبِي الْج نب مالةَ  سنِ أَبِي طَلْحانَ بدعم يثدح نع ،

رِيمعاِء الْيدرأَبِي الد يثدح نع ،  نع وِيهري ، اللَّه بِيصن  فَذَكَر

دمالص دبع يثدإِلَى ح عجر ثُم ثْلَهقَالَ م ، امما هثَندا  : حثَندح ،

، يروِيه عن  ، عن أَبِي الدرداِء ، عن حديث معدانَ ، عن سالمٍ قَتادةُ

 اللَّه بِيقَالَ صن هف.  : أَنالْكَه ةورس نم اتآي رشظَ عفح ن(حم) م

٢٧٥٤٢  

أَخبرنا أَبو صخرةَ عبد الرحمنِ بن محمد بِبغداد بين السورينِ حدثَنا  -١٢

ادمح نلَى بالْأَع دبعٍ عيرز نب زِيدا يثَندح ، يدعس نقَ ، ع نةَ، عادت  ،

طَفَانِيالْغ دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نةَ  عنِ أَبِي طَلْحانَ بدعم نع ،

                                                             
الطريقة الثانية ؛ الدعاء تقول : كذبت لست ربنا ، لكن اهللا ربنا عليه توكلنا و إليه أنبنا ، نعوذ باهللا  )(١

 منك



    ١٥٦ 

رِيمعاِء الْيدرأَبِي الد نع ،  بِينِ النقَالَ ص، ع ، : "  رشأَ عقَر نم

قم طبعة با وزير: (رآيات من سورة الْكَهف عصم من فتنة الدجالِ". 

  ).٥٨٢"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٨٥) ، (حب) ٧٨٢

،  أَخبرنا أَحمد بن يحيى بنِ زهيرٍ بِتستر، حدثَنا محمد بن الْمثَنى -١٣

سالمِ بنِ أَبِي ، عن  ، عن قَتادةَ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ

دعةَ الْجنِ أَبِي طَلْحانَ بدعم ناِء ، عدرأَبِي الد نع ،  بِينِ النص، ع ،

(رقم ".  من قَرأَ عشر آيات من آخرِ الْكَهف عصم من الدجالِ ":  قَالَ

ملصدر ا -[قال األلباين]: صحيح  ٧٨٦) ، (حب) ٧٨٣طبعة با وزير: 

  نفسه: م، لكن األصح بلفظ: "أول سورة الكهف": م.

، عن  ، حدثَنا جرِير، حدثَنا حميد بن هلَالٍ حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١٤

: قَالَ  ، يحدثُ قَالَ : سمعت عمرانَ بن حصينٍ ، قَالَ أَبِي الدهماِء

ولُ اللَّهسصر: " هنأَ عنالِ فَلْيجبِالد عمس نلَ )٢) (١( مجإِنَّ الر اللَّهفَو ،

و يهأْتلَي هبِعتفَي نمؤم هأَن ِسبحي وه "اتهبالش نم ثُ بِهعبا يمم ،  ،

أَو "  "اتهبالش نم ثُ بِهعبا يمكَذَا قَالَ ل[قال األلباين]:  ٤٣١٩(د)  .ه

  صحيح

١٥ - يدعس نى بيحا يثَندانَ حسح نب امشا هثَندح ،  نب ديما حثَندح ،

قَالَ:  ص، عنِ النبِي  ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، عن أَبِي الدهماِء هلَالٍ

»هنأَ منالِ فَلْيجبِالد عمس نالِ مجبِالد عمس ن؛ م  نم هنأً منفَلْي ،

هو يحِسب أَنه مؤمن،  ، فَإِنَّ الرجلَ يأْتيه و ، فَلْينأً منه سمع بِالدجالِ

هبِعتى يتح هبالش نم هعا ممل الُ بِهز١٩٨٧٥(حم) » فَلَا ي  

                                                             
 فليبعد عنه )(١
 البعد عنه ، و عدم اجللوس عنده أبدا الطريقة الثالثة ؛)(٢



١٥٧ 

١٦ - زِيدا يثَندانَ ، حسح نب امشا هنربلَالٍ أَخنِ هب ديمح نأَبِي  ، ع نع ،

وِىداَء الْعمهنٍ قَالَ ديصنِ حانَ برمع نع ، ولُ اللَّهسص: قَالَ ر: » نم

هو  يأْتيه يتبِعه و، فَإِنَّ الرجلَ  سمع بِالدجالِ فَلْينأَ منه، ثَلَاثًا يقُولُها

اتهبالش نم ثُ بِهعبا يبِم قادص هأَن ِسبح١٩٩٦٨(حم) » ي  

: قَالَ ابن  ، قَالَ ، حدثَنا حجاج بن محمد حدثَين هارونُ بن عبد اِهللا - ١٧

:  ، يقُولُ جابِر بن عبد اِهللا ، حدثَنِي أَبو الزبيرِ، أَنه سمع جريجٍ

رِيكش نِي أُمتربأَخ  بِيالن تعما سهقُولُ ص، أَني ، : "  اسنَّ النرفلَي

يا رسولَ اِهللا فَأَين الْعرب  : قَالَت أُم شرِيك"، )١(من الدجالِ في الْجِبالِ

  )٢٩٤٥( - ١٢٥(م)  ."هم قَليلٌ"  : قَالَيومئذ؟ 

،  : حدثَنا أَبو عاصمٍ ، قَالَا ، وعبد بن حميد و حدثَناه محمد بن بشارٍ -١٨

  )٢٩٤٥(م) ( . عنِ ابنِ جريجٍ بِهذَا الْإِسناد

، عن ابنِ  حجاج بن محمد: حدثَنا  حدثَنا محمد بن يحيى اَألزدي قَالَ -١٩

:  ، يقُولُ : أَخبرنِي أَبو الزبيرِ، أَنه سمع جابِر بن عبد اللَّه جريجٍ قَالَ

رِيكش نِي أُمثَتدح  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر ، :  نم اسنَّ النرفلَي"

لْحى يتالِ حجالِ"الدبقُوا بِاجل ، رِيكش أُم قَالَت :  نفَأَي ولَ اللَّهسا ري

 . هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب . ")٢("هم قَليلٌ : قَالَالعرب يومئذ؟ 

  [قال األلباين]: صحيح ٣٩٣٠(ت) 

٢٠ - حوا رثَندجٍ حيرج نا ابثَندقَالَ ، ح ،  : عمس هرِ، أَنيبو الزنِي أَبربأَخ

اللَّه دبع نب ابِرقُولُ جي ، رِيكش نِي أُمتربولَ  : أَخسر تعما سهأَن ،

 قُولُ صاللَّهالِ « : يي الْجِبالِ فجالد نم اسنَّ النرفلَي  « ،قَالَت :  أُم

                                                             
 الطريقة الرابعة ؛ اهلروب و الفرار منه يف اجلبال )(١
 بسبب كثرة الغزوات و الفتوحات و الفنت ، و تفرقهم بني البلدان و األمصار يف أقصي األرض و أدناها )(٢



    ١٥٨ 

(حم)  .» كُلُّهم قَليلٌ « : قَالَ، فَأَين الْعرب يومئذ؟  اللَّه شرِيك يا رسولَ

٢٧٦٢٠  

:  ، قَالَ : حدثَنا مجاهد بن موسى الْمخرمي ، قَالَ أَخبرنا أَبو يعلَى -٢١

يماهرإِب نب كِّيا مثَندجٍ ، قَالَ حيرج نا ابثَندرِ،  : حيبأَبِي الز نع  ،

، أَنها سمعت رسولَ  : حدثَتنِي أُم شرِيك : سمعت جابِرا يقُولُ قَالَ

 قُولُ صاللَّهالِ" " : يي الْجِبالِ فجالد نم اسنَّ النرفلَي  أُم قَالَت ،

رِيكش : ولَ اللَّهسا ر؟  يذئموي برالْع نيلٌ" : قَالَ، فَأَيقَل مرقم  ."ه)

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٩٧) ، (حب) ٦٧٥٩طبعة با وزير: 

  ): م.٣٠٧٩"الصحيحة" (

: حدثَنا علي بن زيد، عنِ  حدثَنا عبد الصمد، حدثَنا حماد قَالَ -٢٢

ذَكَر جهدا يكُونُ بين يديِ  ص، أَنَّ رسولَ اللَّه الْحسنِ، عن عائشةَ

غُلَام شديد يسقي أَهلَه « : قَالَأَي الْمالِ خير يومئذ؟  الدجالِ فَقَالُوا:

 قَالَ:فَما طَعام الْمؤمنِني يومئذ؟  : قَالُوا» أَما الطَّعام فَلَيس ، و الْماَء

فَأَين الْعرب  : قَالَت عائشةُ» التسبِيح والتكْبِري والتحميد والتهليلُ«

، قال الشيخ  ٢٤٤٧٠(حم)  .»الْعرب يومئذ قَليلٌ« : قَالَيومئذ؟ 

  شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

، عن  ، عن علي بنِ زيد حماد بن سلَمةَ: حدثَنا  حدثَنا عفَّانُ قَالَ -٢٣

ذَكَر جهدا شديدا يكُونُ بين  ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن عائشةَ الْحسنِ

يا « : قَالَ، فَأَين الْعرب يومئذ؟  يا رسولَ اللَّه:  ، فَقُلْت يديِ الدجالِ

ما يجزِئ الْمؤمنِني يومئذ من  ، فَقُلْت:»، الْعرب يومئذ قَليلٌ عائشةُ

 التحميد التكْبِري، و ، و ما يجزِئ الْملَائكَةَ التسبِيح« : قَالَالطَّعامِ؟ 

يلُ ، ولهالت« ؟  : ، قُلْتريخ ذئموالِ يالْم قَالَفَأَي : » يددش غُلَام
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، قال  ٢٤٩٤٤(حم)  .»أَما الطَّعام فَلَا طَعام ، و يسقي أَهلَه من الْماِء

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

: حدثَنا  : حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ قَالَ ، قَالَ حدثَنا يحيى بن موسى -٢٤

كَانت أُم احلُريرِ إِذَا مات أَحد من  : ، عن أُمه قَالَت ي رزِينٍمحمد بن أَبِ

إِنا نراك إِذَا مات رجلٌ من العربِ  : ، فَقيلَ لَها العربِ اشتد علَيها

كلَيع دتاش ، قَالَت : لَايوم تعمقُولُ سي  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر :  نم"

مولَاها  و : قَالَ محمد بن أَبِي رزِينٍ، اقْترابِ الساعة هلَاك العربِ" 

طَلْحةُ بن مالك هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من حديث سلَيمانَ بنِ 

  ضعيف [قال األلباين]: ٣٩٢٩(ت)  .حربٍ 

٢٥- دوا أَسثَندكْرٍ حو با أَبثَندح ، داود نع ، أَبِيه نةَ ، عريرأَبِي ه نع ،  ،

إِنَّ « : ص، قَالَ رسولُ اللَّه  ، فَلَما رآه ص: أَقْبلَ سعد إِلَى النبِي  قَالَ

 : صيقُولُ رسولُ اللَّه  : قَالَ ، قُتلَ كسرى : قَالَ» في وجه سعد لَخبرا

(حم) » ، ثُم أَهلُ فَارِس ، إِنَّ أَولَ الناسِ هلَاكًا الْعرب لَعن اللَّه كسرى «

 .، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ١٠٦٥٥
  

  
، حدثَنا ابن  ، حدثَنا الْوليد الدمشقي الْمؤذِّنُحدثَنا صفْوانُ بن صالحٍ  -١

يابِرٍ الطَّائج نى بيحثَنِي يدابِرٍ، حنِ  جرِ بيبنِ جنِ بمحالر دبع نع ،

أَبِيه نرٍ، عفَين لَابِيانَ الْكعمنِ ساسِ بونِ النقَالَ ، ع ، ولُ  : ذَكَرسر

 الَ صاللَّهجفَقَالَ الد ، : " كُموند هجِيجا حفَأَن يكُما فأَنو جرخإِنْ ي  ،

يكُمف تلَسو جرخإِنْ يو فِْسهن جِيجح ؤرلَى  ، فَامي عيفَتلخ اللَّهو ،

                                                             
 تقريبا . يوم١٤و يوما = سنة و شهرين  ٣٧سنة و شهر و أسبوع وميكث الدجال يف األرض ملدة  )(١
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،  علَيه فَواتح سورة الْكَهف، فَمن أَدركَه منكُم فَلْيقْرأْ  كُلِّ مسلمٍ

هتنتف نم كُمارا جِوها " فَإِنقُلْن ، : ضِ؟  وي الْأَرف ثُها لَبقَالَ،  م :  "

سائر  ، و يوم كَجمعة يوم كَشهرٍ، و ، و : يوم كَسنة )١(أَربعونَ يوما

 هامأَي" كُماما كَأَيفَقُلْن ، : ولَ اللَّهسا ري ةني كَسالَّذ موذَا الْيه ،  ،

لَةلَيمٍ وولَاةُ يص يها فينكْفلَا " : قَالَ؟  أَت هرقَد وا لَهرزِلُ  ، اقْدني ثُم ،

، فَيدرِكُه عند  شرقي دمشق )٢(عيسى ابن مريم عند الْمنارة الْبيضاِء

ابِ لُد٣( ب(لُهقْت[قال األلباين]: صحيح ٤٣٢١(د) ".   ، فَي  

٢- دمحم نى بيسا عثَندةُ حرما ضثَندح ، انِيبينِ السرِو  ، عمع نع ،

اللَّه دبنِ عب بِينِ النةَ عامأَبِي أُم نص ، ع هوحن " و اتلَوالص ذَكَر  "

 اهنعثْلَ م[قال األلباين]: صحيح لغريه ٤٣٢٢(د)  .م  

، حدثَنِي  ، حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ حدثَنا أَبو خيثَمةَ زهير بن حربٍ -٣

،  يحيى بن جابِرٍ الطَّائيعبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، حدثَنِي 

صمي حنِ  قَاضرِ بيبج أَبِيه نرٍ، عيبج ننِ بمحالر دبثَنِي عدح ،

يمرضرٍ الْحفَين لَابِيانَ الْكعمس نب اسوالن عمس هثَنِي  ، ح و ، أَندح

ازِيانَ الررهم نب دمحم  -  اللَّفْظُ لَهمٍ -ولسم نب يدلا الْوثَندح  ،

يابِرٍ الطَّائنِ جى بيحي نابِرٍ، عنِ جب زِيدي ننِ بمحالر دبا عثَندح  ،

عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيه جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عنِ 

،  الدجالَ ذَات غَداة ص: ذَكَر رسولُ اِهللا  نواسِ بنِ سمعانَ قَالَال

                                                             
 مدة فتنة الدجال يف األرض)(١
املنارة البيضاء باجلامع األموي مبدينة دمشق عاصمة سوريا (موجودة اآلن ذه األوصاف ، و مل تكن موجودة )(٢

 هذا احلديث ) صحني ذكر النيب 
موجودة اآلن بفلسطني املقصود مدخل مدينة لد بفلسطني من اجلهة الشرقية ( و هذه املدينة مدينة تارخيية )(٣

 لكنها حمتلة من قبل اليهود )



١٦١ 

و يهف فَّضفَخ فَّعلِ رخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح ،  ها إِلَينحا رفَلَم ،

يا رسولَ اِهللا ذَكَرت  : قُلْنا"ما شأْنكُم؟ "  : ، فَقَالَ عرف ذَلك فينا

، ، حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ رفَّعت ، فَخفَّضت فيه و الدجالَ غَداةً

، فَأَنا  أَنا فيكُم ، إِنْ يخرج و غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم " : فَقَالَ

كُموند هجِيجح و ، خإِنْ يو جر يكُمف تلَس و فِْسهن جِيجح ؤراُهللا  ، فَام

، كَأَني  ، عينه طَافئَةٌ ، إِنه شاب قَطَطٌ خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ

، فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح  ، فَمن أَدركَه منكُم أُشبهه بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ

فالْكَه ةورس أْمِ والش نيلَّةً بخ ارِجخ هاقِ ، إِنرا  الْعينماثَ يفَع ،

ما لَبثُه في  يا رسولَ اِهللا و : قُلْنا، "  ، يا عباد اِهللا فَاثْبتوا وعاثَ شمالًا

يوم  يوم كَشهرٍ، و و،  ، يوم كَسنة أَربعونَ يوما " : قَالَالْأَرضِ؟ 

ةعمكَج و ، كُمامكَأَي هامأَي رائا، "  سقُلْن :  موالْي كولَ اِهللا فَذَلسا ري

ةني كَسمٍ الَّذولَاةُ يص يها فينكْفلَا " : قَالَ؟  ، أَت هرقَد وا لَهراقْد ،  " ،

" كَالْغيث استدبرته  : قَالَوما إِسراعه في الْأَرضِ؟  يا رسولَ اِهللا : قُلْنا

 يح٢٩٣٧( - ١١٠(م)  ".)١(الر(  

عبد اللَّه بن  ، و : أَخبرنا الوليد بن مسلمٍ حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ -٤

دخلَ حديثُ أَحدهما في حديث اآلخرِ ـ عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ ـ 

، عن  ، عن يحيى بنِ جابِرٍ الطَّائي عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ

، عن النواسِ بنِ  ، جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، عن أَبِيه عبد الرحمنِ بنِ جبيرٍ

، فَخفَّض  الدجالَ ذَات غَداة ص: ذَكَر رسولُ اللَّه  الكلَابِي قَالَسمعانَ 

و يهلِ فخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح فَّعقَالَ ر ،  دنع نا مفْنرصفَان :

                                                             
املطر الذي حتمله الرياح ؛ و فيه كناية عن سرعته و انتشاره يف كل مكان تقريبا إال )سرعة املسيح الدجال ك(١

 مكة و املدينة  كما ورد يف حديث اجلساسة



    ١٦٢ 

 ولِ اللَّهسا فَقَالَ صرينف كذَل فرفَع ها إِلَينعجر ؟ " :  ثُمكُمأْنا شم"

 ، ذَكَرت الدجالَ الغداةَ فَخفَّضت فيه و يا رسولَ اللَّه : : قُلْنا قَالَ

غَير الدجالِ أَخوف لي  " : قَالَ، رفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ 

كُملَيع و جرخإِنْ ي ، فَأَن يكُما فأَنكُموند هجِيجا ح و ، و جرخإِنْ ي 

و فِْسهن جِيجح ؤرفَام يكُمف تمٍ لَسلسلَى كُلِّ مي عيفَتلخ اللَّه  هإِن ،

، فَمن رآه منكُم  شاب قَطَطٌ عينه طَافئَةٌ شبِيه بِعبد العزى بنِ قَطَنٍ

 يخرج ما بين الشامِ و " : قَالَ، "  فَواتح سورة أَصحابِ الكَهففَلْيقْرأْ 

 : قُلْنا ، قَالَ " ، يا عباد اللَّه اثْبتوا)٢(شمالًا ، فَعاثَ يمينا و )١(العراقِ

: ولَ اللَّهسا ري ضِ ، وي اَألرف ثُها لَبا " : قَالَ؟  مموي نيعبأَر  موي ،

ةنكَس و ، رٍ، وهكَش موي و ةعمكَج موي كُمامكَأَي هامأَي رائقَالَ " س ،  :

، أَرأَيت اليوم الَّذي كَالسنة أَتكْفينا فيه صلَاةُ  يا رسولَ اللَّه : قُلْنا

،  يا رسولَ اللَّه : : قُلْنا ، قَالَ ")٣( لَكن اقْدروا لَه ، و لَا " : قَالَ؟  يومٍ

(ت)  .كَالغيث استدبرته الريح "  " : قَالَ؟  فَما سرعته في اَألرضِ

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٤٠

: حدثَنا عبد  قَالَ: حدثَنا يحيى بن حمزةَ  حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ -٥

: حدثَنِي عبد الرحمنِ بن جبيرِ بنِ نفَيرٍ  الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ قَالَ

ذَكَر  : ، يقُولُ ، أَنه سمع النواس بن سمعانَ الْكلَابِي : حدثَنِي أَبِي قَالَ

 ولُ اللَّهسصر جاةَالددالَ الْغ و يهف فَضفَخ ، فَعر  ها أَننى ظَنتح ،

،  ، عرف ذَلك فينا ص، فَلَما رحنا إِلَى رسولِ اللَّه  في طَائفَة النخلِ

                                                             
 – ٢٥يف قلب إيران و ا حوايل  من قبل املشرق من خرسان من مدينة أصفهان ؛ و هي مدينة موجودة اآلن )(١

 ألف يهودي  ٣٠
 كناية عن كثرة فساده و إفساده و شدة فتنته يف كل مكان وصل إليه)(٢
 أي احسبوا له حسابه على قدر طاقتكم و فهمكم و ظروفكم ، فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها)(٣
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 ، يا رسولَ اللَّه ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ : فَقُلْنا"ما شأْنكُم؟ "  : فَقَالَ

تفَعر ثُم يهف تفَضلِ فَخخالن فَةي طَائف ها أَننى ظَنتقَالَ ، ح ، :  "

كُملَيفُنِي عوالِ أَخجالد رغَي و جرخإِنْ ي :  هجِيجا حفَأَن يكُما فأَن

كُموند و ، و جرخإِنْ ي يكُمف تلَس ن جِيجح ؤرفَام ،فِْسه و ،  اللَّه

، كَأَني  ، عينه قَائمةٌ ، إِنه شاب قَطَطٌ خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ

، فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح  ، فَمن رآه منكُم أُشبهه بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ

فالْكَه ةورلَّ سخ نم جرخي هامِ، إِنالش نيب ة اقِ ، وراثَ  الْعفَع ،

يا رسولَ اللَّه وما  : ، قُلْنا ، يا عباد اللَّه اثْبتوا " ، وعاثَ شمالًا يمينا

يوم كَشهرٍ،  ، و ، يوم كَسنة أَربعونَ يوما " : قَالَ؟  لُبثُه في الْأَرضِ

 مويوةعمكَج و ، كُمامكَأَي هامأَي رائا " سقُلْن ، :  كفَذَل ولَ اللَّهسا ري

ةني كَسالَّذ مومٍ؟  الْيولَاةُ يص يها فينكْفقَالَ، ت : "هرقَد وا لَهرفَاقْد"  ،

 . غيث استدبرته الريح"فَما إِسراعه في الْأَرضِ؟ قَالَ: "كَالْ : قُلْنا : قَالَ

  [قال األلباين]: صحيح ٤٠٧٥(جة) 

٦- يقشماسِ الدبو الْعمٍ أَبلسم نب يدلا الْوثَندلَاًء حكَّةَ إِمقَالَ ، بِم ،  :

جابِرٍ  : حدثَنِي يحيى بن حدثَنِي عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، قَالَ

يالطَّائ صمي حرٍ  ، قَالَ ، قَاضفَينِ نرِ بيبج ننِ بمحالر دبثَنِي عدح :

يمرضالْح أَبِيه نع ، لَابِيانَ الْكعمس نب اسوالن عمس هقَالَ ، أَن ،  :

 ولُ اللَّهسر صذَكَر اةغَد الَ ذَاتجالد  ،و يهف فَّضفَخ فَّعى  رتح ،

، فَسأَلْناه  ، فَلَما رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا ظَنناه في طَائفَة النخلِ

رفَّعت،  ، فَخفَّضت فيه و ، ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ : يا رسولَ اللَّه فَقُلْنا

ف اهنى ظَنتلِحخالن فَةي  « : ، قَالَ ي طَائنم فوالِ أَخجالد رغَي

كُملَيع و جرخفَإِنْ ي ، يكُما فأَن كُموند هجِيجا حفَأَن ، و ، و جرخإِنْ ي 



    ١٦٤ 

فِْسهن جِيجح ؤرفَام يكُمف تلَس مٍ ، ولسلَى كُلِّ مي عيفَتلخ اللَّه  ،

 ، و إِنه يخرج خلَّةً بين الشامِ ، و ، عينه طَافئَةٌ إِنه شاب جعد قَطَطٌ

يا  : قُلْنا، »  ، يا عباد اللَّه اثْبتوا شمالًا ، فَعاثَ يمينا و الْعراقِ

 ، و : يوم كَسنة ني يوما" أَربع : قَالَرسولَ اللَّه، ما لُبثُه في الْأَرضِ؟ 

يا رسولَ  : قُلْنا، سائر أَيامه كَأَيامكُم "  ، و يوم كَجمعة ، و يوم كَشهرٍ

اللَّه ةنكَس وي هالَّذ موالْي كفَذَل ، لَةلَيمٍ وولَاةُ يص يها فينكْف؟  ، أَي

، فَما إِسراعه في  يا رسولَ اللَّه : ، قُلْنا » اقْدروا لَه قَدرهلَا  « : قَالَ

  ١٧٦٢٩(حم) ».  كَالْغيث استدبرته الريح « : قَالَ؟  الْأَرضِ

، عن شهرِ بنِ  ، عنِ ابنِ خثَيمٍ ، أَخبرنا معمر حدثَنا عبد الرزاقِ - ٧

يمكُثُ  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَت ، عن أَسماَء بِنت يزِيد حوشبٍ

،  الشهر كَالْجمعة ، و ، السنةُ كَالشهرِ الدجالُ في الْأَرضِ أَربعني سنةً

مِ ووةُ كَالْيعمالْج ي  ، وف فَةعامِ السرطكَاض موارِالْي(حم)  .» الن

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٢٧٥٧١

، عن شهرِ بنِ  ، عنِ ابنِ خثَيمٍ ، أَخبرنا معمر حدثَنا عبد الرزاقِ - ٨

يمكُثُ  « : ص: قَالَ النبِي  ، قَالَت ، عن أَسماَء بِنت يزِيد حوشبٍ

،  الشهر كَالْجمعة ، و ، السنةُ كَالشهرِ في الْأَرضِ أَربعني سنةًالدجالُ 

مِ ووةُ كَالْيعمالْج ارِ ، وي النف فَةعامِ السرطكَاض مو(حم)  .»الْي

 ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٢٧٦٠٠

 



١٦٥ 

١٥(   
، حدثَنا  ، حدثَنا أَبو عمرٍو ، حدثَنا الوليد حدثَنا إِبراهيم بن املُنذرِ )١

اقحإِس هنع اللَّه يضر كالم نب سثَنِي أَندح ،  بِينِ النص، ع ،

، لَيس  ، واملَدينةَ ، إِلَّا مكَّةَ ؤه الدجالُلَيس من بلَد إِلَّا سيطَ : « قَالَ

قْبا ننِقَابِه نم ا لَههونسرحي افِّنيكَةُ صاملَالَئ هلَيإِلَّا ع ،  فجرت ثُم ،

فَاتجا ثَالَثَ رهلةُ بِأَهينقٍ املَدافنمرٍ وكُلَّ كَاف اللَّه رِجخ(خ)  .»  ، فَي

١٨٨١  

، عن إِسحاق بنِ  ، عن يحيى ، حدثَنا شيبانُ حدثَنا سعد بن حفْصٍ )٢

: ص: قَالَ النبِي  ، قَالَ ، عن أَنسِ بنِ مالك عبد اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ

، ثُم ترجف املَدينةُ  ، حتى ينزِلَ في ناحية املَدينة يجِيُء الدجالُ«

فَاتجقٍ ثَالَثَ رافنمرٍ وكُلُّ كَاف هإِلَي جرخ٧١٢٤(خ)  .»  ، فَي  

٣( يدعرٍ السجح نب يلثَين عدمٍ حلسم نب يدلا الْوثَندثَنِي  ، حدح ،

ياعزنِي الْأَوعرٍو يمو عأَب اقحإِس نةَ ، عنِ أَبِي طَلْحاِهللا ب دبنِ عب  ،

كالم نب سثَنِي أَندولُ اِهللا  حسإِلَّا  : "ص، قَالَ قَالَ ر لَدب نم سلَي

، ولَيس نقْب من أَنقَابِها إِلَّا  ، إِلَّا مكَّةَ والْمدينةَ سيطَؤه الدجالُ

، فَترجف الْمدينةُ  ، فَينزِلُ بِالسبخة فِّني تحرسهاعلَيه الْملَائكَةُ صا

فَاتجقٍ ثَلَاثَ رافنمرٍ وا كُلُّ كَافهنم هإِلَي جرخ١٢٣".  (م)  ، ي - 

)٢٩٤٣(  

الرحمنِ بن : حدثَنا عبد  ، قَالَ أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ )٤

يماهرمٍ ، قَالَ إِبلسم نب يدلا الْوثَندقَالَ : ح ، ياعزا الْأَوثَندح :  ،

: حدثَنِي أَنس  ، قَالَ : حدثَنِي إِسحاق بن عبد اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ قَالَ

كالم نقَالَ ب ، ولُ اللَّهسص : قَالَ ر" :  هطَؤيإِلَّا س لَدب نم سلَي
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، لَيس نقْب من أَنقَابِها إِلَّا علَيه الْملَائكَةُ  الدجالُ إِلَّا مكَّةَ والْمدينةَ

، فَترجف الْمدينةُ بِأَهلها ثَلَاثَ  ، فَينزِلُ السبخةَ صافِّني يحرسونها

 فَاتجقٍرافنمرٍ وكُلُّ كَاف هإِلَي جرخ٦٧٦٥(رقم طبعة با وزير:  ." ي ، (

 ): ق.٣٠٨٤"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٠٣(حب) 
٥( جيرا سثَندقَالَ ح ، حا فُلَيثَندح : يلَاِء الثَّقَفنِ الْعرِو بمع نع ،  ،

أَبِيه نع يرأَبِي ه نةَ، عقَالَ ر ،  ولُ اللَّهسةُ : « ص: قَالَ ريندالْم

، علَى كُلِّ نقْبٍ منها ملَك لَا يدخلُها  محفُوفَتان بِالْملَائكَة )١(ومكَّةُ

 ١٠٢٦٥(حم)  .» ، ولَا الطَّاعونُ الدجالُ
٦(  نع ،داود نع ،يدأَبِي ع نا ابثَندةَحشائع نرٍ، عامعبِيص ، أَنَّ الن

  ٢٦٠٤٧(حم)  ." لَا يدخلُ الدجالُ مكَّةَ ولَا الْمدينةَ قَالَ: "

، عن حماد  ، حدثَنا يونس بن محمد وحدثَناه أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ )٧

، أَنَّ  ، عن أَنسٍ عبد اِهللا بنِ أَبِي طَلْحةَ، عن إِسحاق بنِ  بنِ سلَمةَ

فَيأْتي سبخةَ  : " ، غَير أَنه قَالَ : فَذَكَر نحوه قَالَ صرسولَ اِهللا 

اقَهرِو رِبضفَي فرقَالَ ،  " الْجو " : قَةافنمقٍ وافنكُلُّ م هإِلَي جرخفَي 

 )٢٩٤٣(م) (  ."
إِني مخبِركُم  وحديث متيم بن أوس الداري ( حديث اجلساسة ) : " ...... )٨

،  ، وإِني أُوشك أَنْ يؤذَنَ لي في الْخروجِ ، إِني أَنا الْمِسيح عني

لَي نيعبي أَرا فهطْتبةً إِلَّا هيقَر عضِ فَلَا أَدي الْأَرف ريفَأَس جرلَةً فَأَخ

، كُلَّما أَردت أَنْ  ، فَهما محرمتان علَي كلْتاهما)٢( غَير مكَّةَ وطَيبةَ

 منهما استقْبلَنِي ملَك بِيده السيف صلْتا -أَو واحدا  -أَدخلَ واحدةً 

                                                             
 الدجال و مرض الطاعونو فيه دليل على أن اهللا عز وجل حفظ مكة واملدينة من املسيح )(١
 وفيه دليل صحيح على أن الدجال ال يدخل مكة و ال املدينة ألما حمرمتان عليه.)(٢



١٦٧ 

، قَالَت:  منها ملَائكَةً يحرسونها، وإِنَّ علَى كُلِّ نقْبٍ  ، يصدنِي عنها

، هذه  هذه طَيبةُ : " ، وطَعن بِمخصرته في الْمنبرِصقَالَ رسولُ اِهللا 

أَلَا هلْ كُنت حدثْتكُم  " -يعنِي الْمدينةَ  -"  ، هذه طَيبةُ طَيبةُ

اس؟ " فَقَالَ النكذَل ن :ميمٍ ، " عميثُ تدنِي حبجأَع هفَإِن  افَقو هأَن ،

و ةيندنِ الْمعو ،هنع ثُكُمدأُح تي كُنكَّةَ الَّذرِ  محي بف هأَلَا إِن ،

، من قبلِ  ، لَا بلْ من قبلِ الْمشرِقِ ما هو ، أَو بحرِ الْيمنِ الشأْمِ

وأَومأَ بِيده إِلَى الْمشرِقِ، ، " مشرِقِ ما هو من قبلِ الْمشرِقِ، ما هوالْ

ولِ اِهللا  قَالَتسر نذَا مه ظْتف٢٩٤٢( -  ١١٩.  (م) ص: فَح( 
٩( نسا حثَندةَ حلَهِيع نا ابثَندرِ، قَالَ ، حيبو الزا أَبنربنِي  ، أَخربأَخو :

 ولَ اللَّهسر عمس هأَن ،ابِرقُولُصجريِ : « يكَالْك ةيندثَلُ الْمم  مرحو ،

إِبراهيم مكَّةَ، وأَنا أُحرم الْمدينةَ، وهي كَمكَّةَ، حرام ما بين حرتيها، 

هنم قْطَعلَا ي ،ا كُلُّهاهمحلَا وا، وهنلٌ مجر فلعةٌ إِلَّا أَنْ يرجا ش

الطَّاعونُ، ولَا الدجالُ، والْملَائكَةُ يحرسونها  –إِنْ شاَء اللَّه  -يقْربها 

 ١٥٢٣٣(حم)  .» ، وأَبوابِها علَى أَنقَابِها
 

  
: حدثَنا جرِير بن حازِمٍ، عن  : حدثْت عنِ ابنِ وهبٍ، قَالَ بو داودقَالَ أَ )١

: ص: قَالَ رسولُ اللَّهعبيد اللَّه بنِ عمر، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمر، قَالَ

 دعكُونَ أَبى يتح ،ةيندوا إِلَى الْمراصحونَ أَنْ يملسالْم كوشي"

  [قال األلباين]: صحيح ٤٢٥٠(د)  .مسالحهِم سلَاحِ" 
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:  ، عنِ الزهرِي قَالَ ، عن يونس ، عن عنبسةَ حدثَنا أَحمد بن صالحٍ )٢

 ربيخ نم لَاحِ قَرِيبس[قال األلباين]: صحيح اإلسناد  ٤٢٥١(د)  .و

  مقطوع

٣( ثْتدح داوو دبٍ قَالَ أَبهنِ ونِ ابقَالَ ، ع ،  نازِمٍ عح نب رِيرثَنِي جدح :

: صولُ اِهللا: قَالَ رس ، قَالَ ، عنِ ابنِ عمر عبيد اِهللا بنِ عمر عن نافعٍ

ةيندوا إِلَى الْمراصحأَنْ ي َ حتى يكُونَ أَبعد  )١(يوشك الْمسلمون

الَحس هِمحالس٤٢٥٠، وهو مكرر  صحيح ٤٢٩٩. (د) [قال األلباين]:  م  

: ، عنِ الزهرِي قَالَ  ، عن عنبسةَ عن يونس حدثَنا أَحمد بن صالحٍ )٤

 ، و [قال األلباين]: صحيح مقطوع ٤٣٠٠وسالَح قَرِيب من خيبر. (د) 

  ٤٢٥١هو مكرر 

: حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ الْحزامي،  أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ، قَالَ )٥

بٍ، قَالَ: حهو نا ابثَندنِ قَالَ: حب اللَّه ديبع نازِمٍ، عح نب رِيرا جثَند

يوشك  : "ص: قَالَ رسولُ اللَّهعمر، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمر، قَالَ

ةيندوا بِالْمرصحونَ أَنْ يملس٢(الْم( لَاحس هِمحالسم دعكُونَ أَبى يتح 

                                                             
من قبل الدجال و أتباعه ؛ فالدجال و أتباعه يقومون مبحاصرة املسلمني باملدينة املنورة لكن اهللا ال ميكنه )(١

 لعنه اهللا من مدينة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم.
وفيه دليل على أن املدينة املنورة ترجع حلالتها الطبيعية بعد خراا على أيدي الشيعة الروافض" الفرس" )(٢

و هروب املسلمني منها ، و هذا يدل أيضا على صحة حديث فتح املسلمون جلزيرة العرب و طردهم للشيعة 

  ملسلمني عليهم يف عقر دارهم الروافض " الفرس " منها ، و أيضا فتح الفرس "إيران حاليا "و انتصار ا

  مالحظة هامة : 

  م سوف يفعلونأن الشيعة الروافض سوف يكونون أخطر على مكة و املدينة من الدجال نفسه أل

باملدينة املنورة و مكة حفظها اهللا تعايل و بارك مبن فيها من األفاعيل املشينة ما يؤدي إيل خراا 

أن الشيعة الروافض يكونون أخطر على مقدسات املسلمني من أكثر من الدجال ؛ ختيل أخي يف اهللا 

  الدجال نفسه ، و هو أعظم فتنة حتدث عنها النيب صلي اهللا عليه وسلم و األنبياء من قبله

   هذا احلديث أيضا يدل علي حصار الدجال للمدينة املنورة 



١٦٩ 

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٧١) ، (حب) ٦٧٣٣(رقم طبعة با وزير:  ."

  / التحقيق الثاين). ٥٤٢٧"املشكاة" (

  

٦( وحا نثَندح رِيمنِي الْععي اللَّه دبا عنربأَخ ،  دبنِ عبِ بيبخ نع ،

عنِ النبِي صلَّى اُهللا  ، ، عن أَبِي هريرةَ ، عن حفْصِ بنِ عاصمٍ الرحمنِ

، حتى تصري  يوشك أَنْ يرجِع الناس إِلَى الْمدينة : « علَيه وسلَّم قَالَ

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط:  ٩٢١٦(حم)  .» مسالحهم بِسلَاحٍ

 إسناده ضعيف.
  

  
، قَالَ: كَانَ جنادةُ بن  ، عن مجاهد ، حدثَنا ابن عون إِسماعيلُ حدثَنا )١

أَبِي أُميةَ أَمريا علَينا في الْبحرِ ست سنِني، فَخطَبنا ذَات يومٍ، فَقَالَ: 

 بِيابِ النحأَص نلٍ مجلَى را علْنخصد دح :ا لَهقُلْنو تعما سا بِمثْن

 ولِ اللَّهسر ناسِ صمالن نم تعما سا بِمثْندحلَا تقَالَ قَالُوا، ، و :  :

 هلَيوا عددفَقَالَ، فَش  ولُ اللَّهسا رينف فَقَالَص: قَام  كُمرذأُن " :

، وهو رجلٌ ممسوح  جالَ، أُنذركُم الْمِسيح الد الْمِسيح الدجالَ

نوع ننِ، قَالَ ابيقَالَ الْع هى : أَظُنرسضِ  : الْيي الْأَركُثُ فمي ،

، يبلُغُ سلْطَانه كُلَّ  أَنهار ماٍء ، معه جِبالُ خبزٍ و أَربعني صباحا

الْمسجِد  ، و فَذَكَر الْمسجِد الْحرام «: ، لَا يأْتي أَربعةَ مساجِد  منهلٍ

، فَاعلَموا  غَير أَنَّ ما كَانَ من ذَلك، »  الْمدينةَ ، و الطُّور ، و الْأَقْصى

قَالَ ابن ، ه بِأَعور " أَنَّ اللَّه لَيس بِأَعور، لَيس اللَّه بِأَعور، لَيس اللَّ
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نوع هيثدي حف أَظُنو : » :  ثُم لُهقْترِ فَيشالْب نلٍ مجلَى رلَّطُ عسي

يِيهحي رِهلَى غَيلَّطُ عسلَا ي٢٣٦٨٣(حم)  .» ، و 
 

٢( زِيدا يثَندح نوع نا ابنربقَالَ ، أَخ داهجم نع ، كُن : نِنيس تا س

: أَتينا رجلًا من  علَينا جنادةُ بن أَبِي أُميةَ فَقَام فَخطَبنا فَقَالَ

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نارِ مصاصالْأَنفَقُلْن هلَيا علْنخا  ، فَدا مثْندح :

 ولِ اللَّهسر نم تعملَا صساسِ، ، والن نم تعما سا مثْندحت

فينا فَقَالَ: " أَنذَرتكُم ص : قَام رسولُ اللَّهفَشددنا علَيه، فَقَالَ

و ِسيحنِ ـ قَالَ الْميالْع وحسمم وى هرسقَالَ الْي هِسب١(: أَح(  ِسريـ ي

 ارهأَنزِ وبالُ الْخجِب هعاِءمالْم  نيعبضِ أَري الْأَركُثُ فمي هتلَامع ،

: )٢( ، لَا يأْتي أَربعةَ مساجِد ، يبلُغُ سلْطَانه كُلَّ منهلٍ صباحا

، والطُّور، ومهما كَانَ  ، والْمسجِد الْأَقْصى الْكَعبةَ، ومسجِد الرسولِ

وأَحِسبه قَد قَالَ ؛ موا أَنَّ اللَّه لَيس بِأَعور ـ قَالَ ابن عون من ذَلك فَاعلَ

لُهقْتلٍ فَيجلَى رلَّطُ عسـ ي يِيهحي ثُم ، " رِهلَى غَيلَّطُ عسلَا يو ،. 

  ٢٣٠٩٠(حم) 

                                                             
ه ذلك لن يغري شئ يف حقيقته و ال قصة يف احلقيقة ال يهمنا هل الدجال أعور العني اليمين أم اليسري ، ألن)(١

خروجه و ال فتنته ، املهم أن إحدي عينيه عوراء و ممسحة مثل حبة العنبة الطافئة ، و العني األخري ا 

 عيوب ، و مكتوب على جبهته ك ف ر  
  األماكن املقدسة األربع اليت ال يدخلها الدجال : )(٢

  ن املالئكة متنعه منهااملكان األول : الكعبة الشريفة (مكة ) أل

  املكان الثاين : املسجد النبوي ( املينة املنورة ) ألن املالئكة و املسلمون بسالحهم مينعونه منها

املكان الثالث : املسجد األقصي ( مدينة بيت املقدس عاصمة اخلالفة اإلسالمية ) ألن املهدي عليه السالم و 

  عيسي بن مرمي ) مينعونه منهاأتباعه املؤمنني و عيسي بن مرمي ( خصوصا 

  املكان الرابع : جبل الطور بسيناء ألنه مكان مقدس كلم اهللا عز وجل نبيه موسي عليه السالم عليه ، 

 كذلك فإن عيسي بن مرمي و أتباعه من املؤمنني و املسلمني يتحصنون من يأجوج و مأجوج يف هذا اجلبل 
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،  ، عن مجاهد سلَيمانَ، عن  حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ )٣

ص جلًا من أَصحابِ النبِي: أَتيت ر ، أَنه قَالَ عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ

 ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدثْنِي حدح :لَه لَا صفَقُلْتالِ، وجي الدف

: سمعت رسولَ  انَ عندك مصدقًا، فَقَالَتحدثْنِي عن غَيرِك، وإِنْ كَ

قُولُ صاللَّهالِ يجةَ الدنتف كُمتذَرأَن " :  هذَرإِلَّا أَن بِين نم سفَلَي ،

و رطمي هإِنى، ورسالْي نِهيع روأَع دعج مآد هإِنو ،هتأُم أَو هملَا  قَو

ينبِت الشجرةَ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ فَيقْتلُها ثُم يحيِيها ولَا يسلَّطُ 

ةٌ ونج هعم هإِنا، ورِهلَى غَيع و ارن و رهن اٌء وم  هتنإِنَّ جزٍ، وبلُ خبج

و اري نثُ فلْبي هإِنةٌ، ونج هاراناحبص نيعبأَر لٍ  كُمهنا كُلَّ ميهف رِدي ،

اجِدسم عبإِلَّا أَر  جِدسمالطُّورِ، وو ،ةيندالْم جِدسمامِ، ورالْح جِدسم :

" روبِأَع سلَي فَإِنَّ اللَّه ،هبش أَو كُملَيكَلَ عإِنْ شى، و(حم)  .الْأَقْص

٢٣٦٨٤  

٤(  نورٍ، عصنمشِ، ومنِ الْأَعانُ، عفْيا سنرباقِ، أَخزالر دبا عثَندح

داهجقَالَ م يدةَ الْأَزينِ أَبِي أُمةَ بادنج نع ،  نلٌ مجرا وأَن تبذَه :

 بِيابِ النحأَص نلٍ مجارِ إِلَى رصصالْأَن دا: حفَقُلْن تعما سا مثْن

 ولِ اللَّهسر نالِ صمجي الدف ذْكَري و رِهغَي نا عثْندحلَا تإِنْ كَانَ  ، و

أَنذَرتكُم الدجالَ ثَلَاثًا فَإِنه «فَقَالَ:  ص: خطَبنا النبِي  مصدقًا قَالَ

 ي إِلَّا قَدلقَب بِين كُني لَم هإِنةُ وا الْأُمهتأَي يكُمف هإِنو ،هتأُم هذَرأَن

 هتنجةٌ ونج هارفَن ارنةٌ ونج هعى مرسنِ الْييالْع وحسمم مآد دعج

و ،ارن زٍ وبخ نلٌ مبج هعاٍء مم نم رهن و ، طَرالْم رطمي هلَا إِنو ،

، ولَا يسلَّطُ علَى  ينبِت الشجر، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ فَيقْتلُها

غَيرِها، وإِنه يمكُثُ في الْأَرضِ أَربعني صباحا يبلُغُ فيها كُلَّ منهلٍ، 



    ١٧٢ 

امِ، ورالْح جِدسم اجِدسةَ معبأَر بقْرلَا يو جِدسمو ،ةيندالْم جِدسم

روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر ،كُملَيع هبشا يمى، والْأَقْص جِدسمالطُّورِ، و«. 

 ٢٣٦٨٥(حم) 

 
  

  ( باب ال يدخل املدينة رعب الدجال وال الطاعون )

، عن  : حدثَنِي إِبراهيم بن سعد ، قَالَ بن عبد اللَّهحدثَنا عبد العزِيزِ  - ١

أَبِيه هدج نع ، هنع اللَّه يضةَ ركْرأَبِي ب نع ،  بِينِ النقَالَص، ع ، » : 

، علَى  وابٍ، لَها يومئذ سبعةُ أَب الَ يدخلُ املَدينةَ رعب املَِسيحِ الدجالِ

لَكَانابٍ م١٨٧٩(خ)  .» كُلِّ ب  

٢ - اللَّه دبع نزِيزِ بالع دبثَنا عدح دعس نب يماهرا إِبثَندح ، أَبِيه نع ،  ،

هدج نةَ عكْرأَبِي ب نع ،  بِينِ النقَالَص، ع ، » :  بعةَ رينلُ املَدخدالَ ي

(خ)   .»، علَى كُلِّ بابٍ ملَكَان ، ولَها يومئذ سبعةُ أَبوابٍ املَِسيحِ الدجالِ

٧١٢٥  

٣ - رعسا مثَندرٍ، حبِش نب دمحا مثَندح ،اللَّه دبع نب يلثَنا عدا  حثَندح ،

الَ «، قَالَ: ص، عنِ النبِي  بِي بكْرةَسعد بن إِبراهيم، عن أَبِيه، عن أَ

يدخلُ املَدينةَ رعب املَِسيحِ، لَها يومئذ سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ بابٍ 

لَكَانقَالَ، » )١(م : و اقحإِس نقَالَ اب أَبِيه نع ،يماهرنِ إِبحِ بالص نع ،  ،

                                                             
يته للمدينة املنورة من الدجال عليه لعائن اهللا ، و أعتقد أن و فيه دليل على عصمة اهللا عز وجل و محا)(١

سبب وجود هذه األبواب السبعة أن اخللفاء الراشدين يف خالفة آخر الزمان سوف يقومون بتشييد هذه األبواب 

ك  بعد السبعة و حتصني املدينة املنورة و إعادة بنائها بعد اخلراب الذي حل ا علي أيد الرافضة اخلبثاء ، و ذل

 فتح املدينة املنورة و طرد الشيعة الروافض منها الذين قاموا بتخريبها ، و ذلك استعدادا لفتنة املسيح الدجال
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(خ)   .بِهذَاص سمعت النبِي: بصرةَ فَقَالَ لي أَبو بكْرةَ قَالَ: قَدمت ال

٧١٢٦  

، عن طَلْحةَ بنِ عبد  ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي حدثَنا عبد الرزاقِ - ٤

فونِ عب ةَ اللَّهكَرأَبِي ب نقَالَ ، ع ، سي مف اسالن لَ أَنْ : أَكْثَرةَ قَبملي

 ولُ اللَّهسقُولَ رئًاص ييش يهف  ولُ اللَّهسر اص ، فَقَاميبطفَقَالَ: "  خ ،

 نم كَذَّاب هإِنو ،يهف متأَكْثَر ي قَدلِ الَّذجذَا الره أْني شفَف ،دعا بأَم

 نيونَ بجرخا يكَذَّاب نيا ثَلَاثهلُغبإِلَّا ي ةلْدب نم سلَي هإِنو ،ةاعيِ السدي

  ٢٠٤٢٨. (حم) "  رعب الْمِسيح

٥ - يماشالْه داود نانُ بملَيا سثَندح دعس نب يماهرا إِبنربأَخ ، أَبِيه نع ،  ،

لَا يدخلُ الْمدينةَ  : « صرسولُ اللَّه : قَالَ  ، قَالَ عن أَبِيه عن أَبِي بكَرةَ

، علَى كُلِّ بابٍ منها  ، لَها يومئذ سبعةُ أَبوابٍ رعب الْمِسيحِ الدجالِ

لَكَان٢٠٤٤١(حم)  .» م  

٦ - قُوبعا يثَندا أَبِي حثَندح ، أَبِيه نع ، هدج نع ، كَرأَبِي ب ننِ  ةَ، عع ،

 بِيثْلَه. (حم) ص النم ٢٠٤٤٢فَذَكَر  

٧ - اججا حثَندثٌ حا لَيثَندلٌ ، حقَيثَنِي عدابٍ ، حهنِ شنِ ابع ،  نع ،

فونِ عب اللَّه دبنِ عةَ بعٍ طَلْحافسم نب اضيأَبِي  ، أَنَّ ع نع هربأَخ ،

: أَكْثَر الناس في شأْن مسيلمةَ  ، قَالَ أَبو بكَرةَ زِياد لأُمه، أَخي  بكَرةَ

 ولُ اللَّهسر يهقُولَ فلَ أَنْ يئًاص الْكَذَّابِ قَبيش  ولُ اللَّهسر قَام ص ، ثُم

، في  أَما بعد «:  ، ثُم قَالَ ، فَأَثْنى علَى اللَّه بِما هو أَهلُه في الناسِ

أْنِهي شف متأَكْثَر ي قَدلِ الَّذجذَا الره أْنا  شكَذَّاب نيثَلَاث نم كَذَّاب هفَإِن ،

، إِلَّا  إِنه لَيس بلَد إِلَّا يدخلُه رعب الْمِسيحِ ، و يخرجونَ قَبلَ الدجالِ

لِّ نقْبٍ من نِقَابِها يومئذ ملَكَان يذُبان عنها رعب ، علَى كُ الْمدينةَ



    ١٧٤ 

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ٢٠٤٦٤(حم)  .» الْمِسيحِ

  ضعيف.

٨ -  نةُ بنِي طَلْحربأَخ ،همع نابٍ، عهنِ شي ابأَخ نا ابثَندح ،قُوبعا يثَندح

 اللَّه دبعفونِ عةَ بكْرا بأَنَّ أَب ثَهدعٍ، حافسم نب اضيأَنَّ ع ،  ادا زِيأَخ ،

هأُمةَ لكَرو بثْلَه. (حم)  ، قَالَ أَبم ةَ فَذَكَرمليسم أْني شف اسالن أَكْثَر :

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٢٠٤٦٥

٩ - محا مثَندحيماهرإِب نب دعا سثَندح ،رعسا مثَندرٍ، حبِش نب د  نع ،

لَا يدخلُ الْمدينةَ رعب  : « قَالَص ، عنِ النبِي  أَبِيه، عن أَبِي بكَرةَ

(حم)  .» ن، لكُلِّ بابٍ ملَكَا ، لَها يومئذ سبعةُ أَبوابٍ الْمِسيحِ الدجالِ

٢٠٤٧٥  

، عن طَلْحةَ بنِ عبد اللَّه  ، عن معمرٍ، عنِ الزهرِي حدثَنا عبد الْأَعلَى - ١٠

فونِ عةَ بكَرأَبِي ب نةَ ، قَالَ ، عمليسم أْني شف اسالن أَكْثَر :  فَذَكَر ،

الشيخ شعيب األرناؤوط: ، قال  ٢٠٤٧٦. (حم)  نحو حديث عقَيل

  إسناده ضعيف.

، حدثَنا محمد  ، حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ - ١١

يماهرنِ إِبب دعس نع ،رعسا مثَندرٍ، حبِش نب أَبِيه نةَ  ، عكْرأَبِي ب نع ،

،  لَن يدخلَ الْمدينةَ رعب الْمِسيحِ الدجالِ : "صرسولُ اللَّه : قَالَ  قَالَ

(رقم طبعة با وزير:  ." ، لكُلِّ بابٍ منها ملَكَان لَها يومئذ سبعةُ أَبوابٍ

"قصة املسيح الدجال":  -[قال األلباين]: صحيح  ٣٧٣١) ، (حب) ٣٧٢٣

  خ.

، أَخبرنا  : حدثَنا ابن وهبٍ ، قَالَ ، حدثَنا حرملَةُ تيبةَأَخبرنا ابن قُ - ١٢

سونابٍ يهنِ شنِ ابقَالَ ، ع ، فونِ عب اللَّه دبع نةُ بثَنِي طَلْحدح :  ،
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في شأْن أَكْثَر الناسِ " :  : قَالَ أَبو بكْرةَ عن عياضِ بنِ مسافعٍ*، قَالَ

 بِيالن يهقُولَ فلَ أَنْ يةَ الْكَذَّابِ قَبمليسئًاص ميولُ "  شسر قَام ثُم ،

 اسِص اللَّهي الن؛ف  "لُهأَه وا هبِم لَى اللَّهى عقَالَ: "" فَأَثْن ثُم ،  دعا بأَم

 ي قَدلِ الَّذجذَا الره أْني شفأْنِهي شف متأَكْثَر  نيثَلَاث نم كَذَّاب هفَإِن

،  ، وإِنه لَيس بلَد إِلَّا يدخلُه رعب الْمِسيحِ كَذَّابا يخرجونَ قَبلَ الدجالِ

عا رهنع انذُبي لَكَانا مقَابِهأَن نقْبٍ ملَى كُلِّ نةَ عيندِسيحِ"إِلَّا الْمالْم ب. 

[قال األلباين]: صحيح لغريه  ٦٦٥٢) ، (حب) ٦٦١٨(رقم طبعة با وزير: 

). * [عياضِ بنِ مسافعٍ] ١٥٨٨"صحيح املوارد" ( -دون ما بني اهلاللني 

قال الشيخ: قلت: ال يعرف إِالَّ ذا اإلسناد، ولذلك قال احلسيين: "ال 

  ).٨٣٦/ ٣٢٧"التعجيل" ( يدرى من هو؟ "، وأقره احلافظ يف

: حدثَنا مسروق بن  ، قَالَ ، بِعكْبرا أَخبرنا محمد بن صالحِ بنِ ذَرِيحٍ - ١٣

، عن مسعرِ بنِ كدامٍ، عن سعد بنِ إِبراهيم،  الْمرزبان، قَالَ: حدثَنا أَبِي

لَا يدخلُ الْمدينةَ رعب  : " قَالَص ، أَنَّ النبِي  عن أَبِيه، عن أَبِي بكْرةَ

(رقم طبعة با  ." ، لَها يومئذ سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ بابٍ ملَكَان الْمِسيحِ

"قصة املسيح  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٠٥) ، (حب) ٦٧٦٧وزير: 

  ): خ.٤٦الدجال" (ص 

، عن نعيمِ بنِ عبد اللَّه املُجمرِ،  : حدثَنِي مالك ، قَالَ حدثَنا إِسماعيلُ - ١٤

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ع ،  ولُ اللَّهسقَابِ « :ص: قَالَ رلَى أَنع

  ١٨٨٠(خ)   .»، والَ الدجالُ)١(املَدينة مالَئكَةٌ الَ يدخلُها الطَّاعونُ

                                                             
 املدينة املنورة حفظها اهللا تعايل من املسيح الدجال و من مرض الطاعون)(١
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١٥ - فوسي نب اللَّه دبثَنا عدح كالا منربأَبِي  ، أَخ نرِ، عممٍ املُجيعن نع ،

الَ يدخلُ املَدينةَ  : «ص: قَالَ رسولُ اللَّه  هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ

  ٥٧٣١(خ)   .» املَِسيح، والَ الطَّاعونُ

  

١٦ - دبثَنا عدةَ حلَمسم نب اللَّه كالم نع ،  اللَّه دبنِ عمِ بيعن نع ،

علَى أَنقَابِ املَدينة  : «ص: قَالَ رسولُ اللَّه  املُجمرِ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ

  ٧١٣٣(خ)   .» ، والَ الدجالُ ، الَ يدخلُها الطَّاعونُ مالَئكَةٌ

 ، عن نعيمِ بنِ عبد اِهللا : قَرأْت علَى مالك ، قَالَ ا يحيى بن يحيىحدثَن - ١٧

علَى أَنقَابِ الْمدينة  : "ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ

  )١٣٧٩( - ٤٨٥(م)  ." ، ولَا الدجالُ ، لَا يدخلُها الطَّاعونُ ملَائكَةٌ

، أَنه سمع أَبا  ، عن نعيمِ بنِ عبد اللَّه ، عن مالك حدثَنا عبد الرحمنِ - ١٨

، لَا  علَى أَنقَابِ الْمدينة ملَائكَةٌ : "ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ هريرةَ

  ٧٢٣٤(حم)  ." يدخلُها الدجالُ ولَا الطَّاعونُ

، عن  ، عن نعيمِ بنِ عبد اللَّه ، أَخبرنا مالك حدثَنا إِسحاق بن عيسى - ١٩

،  علَى أَنقَابِ الْمدينة ملَائكَةٌ: «ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ أَبِي هريرةَ

  ٨٨٧٦(حم)  .» ، ولَا الطَّاعونُ لَا يدخلُها الدجالُ

، عن أَبِي  ، عن أَبِيه ، حدثَنا عبد الْعزِيزِ، عن سهيلٍ حدثَنا قُتيبةُ - ٢٠

، لَا  علَى أَبوابِ الْمدينة ملَائكَةٌ : « قَالَص ، أَنَّ رسولَ اِهللا  هريرةَ

  ٨٩١٧(حم)  .» ، ولَا الدجالُ يدخلُها الطَّاعونُ

٢١ - و كالم نثَنِي عدح  هةَ أَنريرأَبِي ه نرِ، عمجالْم اللَّه دبنِ عمِ بيعن نع ،

، الَ يدخلُها  : علَى أَنقَابِ الْمدينة مالَئكَةٌص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ

  ٢٦٠٥الَ الدجالُ. (ط)  ، و الطَّاعونُ
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، عن  ، أَخبرنا شعبةُ ، حدثَنا يزِيد بن هارونَ بن موسىحدثَين يحيى  - ٢٢

املَدينةُ يأْتيها  : « ، قَالَص، عنِ النبِي  ، عن أَنسِ بنِ مالك قَتادةَ

والَ  : « قَالَ، »  ، فَالَ يقْربها الدجالُ ، فَيجِد املَالَئكَةَ يحرسونها الدجالُ

اَء اللَّهونُ إِنْ ش٧١٣٤(خ)  .»  الطَّاع  

  

حدثَنا عبدةُ بن عبد اللَّه اخلُزاعي البصرِي قَالَ: حدثَنا يزِيد بن هارونَ  - ٢٣

 : "ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، عن أَنسٍ قَالَ ، عن قَتادةَ : أَخبرنا شعبةُ قَالَ

يأْتي الدجالُ املَدينةَ فَيجِد املَلَائكَةَ يحرسونها فَلَا يدخلُها الطَّاعونُ ولَا 

اَء اللَّهالُ إِنْ شجالد ". ةَ وريرأَبِي ه ناب عي البف سٍ ، وقَي تةَ بِنمفَاط 

و ، دينِ زةَ بامأُس نِ  ، وةَ برمبٍسدننٍ ججحمو ،  يححيثٌ صدذَا حه :. 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٤٢(ت) 

٢٤ - زِيدا يثَندةُ حبعا شنربةَ ، أَخادقَت نسٍ ، عأَن نع ، بِينِ النقَال ص، ع :

لَا يدخلُها ، فَ الْمدينةُ يأْتيها الدجالُ فَيجِد الْملَائكَةَ يحرسونها«

  ١٢٢٤٤(حم)  .» ، ولَا الطَّاعونُ إِنْ شاَء اللَّه الدجالُ

٢٥ - زِيدا يثَندةُ حبعا شنربةَ ، أَخادقَت نع ، كالنِ مسِ بأَن نع ،  بِينِ النع ،

ائكَةَ يحرسونها فَلَا الْمدينةُ يأْتيها الدجالُ، فَيجِد الْملَ«أَنه قَالَ: ص 

  ١٣٠٨٩(حم)  .» ، ولَا الطَّاعونُ إِنْ شاَء اللَّه يقْربها الدجالُ

٢٦ - زِيدا يثَندةُ حبعا شنربةَ ، أَخادقَت نسٍ ، عأَن نع ،  بِيقَالَ ص، أَنَّ الن  :

، فَلَا يقْربها  الْملَائكَةَ يحرسونها ، فَيجِد " الْمدينةُ يأْتيها الدجالُ

  ١٣٩٤٧. (حم) " ، ولَا الطَّاعونُ إِنْ شاَء اللَّه الدجالُ

٢٧ - طَّابِيالْخ رمع نالْكَبِريِ ب دبا عنربقَالَ أَخ ، اننس نب دما أَحثَندح :  ،

، عن  ، عن قَتادةَ : أَخبرنا شعبةُ ، قَالَ : حدثَنا يزِيد بن هارونَ قَالَ
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 بِينِ النسٍ، عكَةَ صأَنلَائالْم جِدالُ، فَيجا الديهأْتةُ ييندقَالَ: "الْم ،

(رقم  .، فَلَا يدخلُها الدجالُ ولَا الطَّاعونُ إِنْ شاَء اللَّه تعالَى" يحرسونها

"قصة  - [قال األلباين]: صحيح  ٦٨٠٤) ، (حب) ٦٧٦٦ة با وزير: طبع

  ): خ.٩/ ٤٤املسيح الدجال" (

٢٨ - حوا رثَندح يدعا سثَندح ، ابِ ، وهالْو دبع يدعا سنربةَ ، أَخادقَت نع ، 

كالنِ مسِ بأَن ناسِ قَالَ ، عالن نلًا ما  ، أَنَّ قَائي :اللَّه بِين  رِيدا يأَم ،

، ولَكنه يجِد الْملَائكَةَ  إِنه لَيعمد إِلَيها : « ؟ قَالَ الدجالُ الْمدينةَ

  ١٣١٤٥(حم)  .» صافَّةً بِنِقَابِها وأَبوابِها يحرسونها من الدجالِ

٢٩ - سونا يثَندا حبيا شثَندةَ نُ، حادقَت نقَالَ ، ع ، و : كالم نب سثَ أَندح 

بلَى  : « ؟ قَالَ ، أَما يرِيد الْمدينةَ : يا نبِي اللَّه ، أَنَّ قَائلًا من الناسِ قَالَ

سونها من ، يحر إِنه لَيعمد إِلَيها، فَيجِد الْملَائكَةَ بِنِقَابِها وأَبوابِها

 ١٣٣٩٣(حم)  .» الدجالِ
، حدثَنا  ، حدثَنا أَحمد بن يحيى بنِ حميد الطَّوِيلُ أَخبرنا أَبو خليفَةَ - ٣٠

، عن فَاطمةَ بِنت  ، عنِ الشعبِي ، عن داود بنِ أَبِي هند حماد بن سلَمةَ

، لَا يدخلُها  أَبشروا معشر الْمسلمني : " قَالَ صرسولَ اللَّه أَنَّ،  قَيسٍ

) ، (حب) ٣٧٢٢(رقم طبعة با وزير: .  -يعنِي الْمدينةَ  -"  الدجالُ

 [قال األلباين]: صحيح: م بنحوه مطوال. ٣٧٣٠
  

 ص 
١.  نانُ بثْما عثَندحديز ننِي ابعةُ ياما أُسثَندح ،رمع  دبو عا أَبثَندح ،

: قَالَ  ، وأَبا هريرةَ يقُوالن ، أَنه سمع سعد بن مالك اللَّه الْقَراظُ

 ولُ اللَّهسصر" : هِمتيندي مف ةيندلِ الْمأَهل ارِكب ماللَّه و ، ملَه ارِكب
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هِماعي صف مهدي مف ملَه ارِكبو ،  كدبع يماهرإِنَّ إِب ماللَّه ،

ولُكسرو كدبي عإِنو ،يلُكلخكَّةَ ولِ مأَهل أَلَكس يماهرإِنَّ إِبو ،  ،

براهيم لأَهلِ مكَّةَ ومثْلَه معه، وإِني أَسأَلُك لأَهلِ الْمدينة كَما سأَلَك إِ

 لَكَانا مهنقْبٍ ملَى كُلِّ نع ،كَةالئكَةٌ بِالْمبشةَ ميندإِنَّ الْم

  ١٥٩٣(حم)  .يحرسانِها، لَا يدخلُها الطَّاعونُ وال الدجالُ "

، حدثَنا أَبو عبد اللَّه  مةُ بن زيدحدثَنا عثْمانُ بن عمر، حدثَنا أُسا .٢

: قَالَ رسولُ  ، يقُولَان ، وأَبا هريرةَ ، أَنه سمع سعد بن مالك الْقَراظُ

 صاللَّه» : هِمتيندي مف ةيندلِ الْمأَهل ارِكب مي  اللَّهف ملَه ارِكبو ،

هِماعص ، مهدي مف ملَه ارِكبو يلُكلخو كدبع يماهرإِنَّ إِب ماللَّه ،  ،

ولُكسرو كدبي عإِنكَّةَ ولِ مأَهل أَلَكس يماهرإِنَّ إِبو ،  أَلُكي أَسإِنو ،

ةيندلِ الْمأَهكَّةَ للِ مأَهل يماهرإِب أَلَكا سكَم ، هعم ثْلَهمإِنَّ  ، و ،

كَةلَائكَةٌ بِالْمبشةَ ميندا الْمانِهسرحي لَكَانا مهنقْبٍ ملَى كُلِّ نع ،  ،

، أَذَابه اللَّه كَما  ، من أَرادها بِسوٍء ، ولَا الدجالُ لَا يدخلُها الطَّاعونُ

 ٨٣٧٣(حم)  .» يذُوب الْملْح في الْماِء
  

  
، عن أَبِي بِشرٍ، عن عبد اللَّه  حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ .١

: كَانَ بريدةُ علَى بابِ  ، عن رجاِء بنِ أَبِي رجاٍء قَالَ بنِ شقيقٍ

جِدسلِّي الْمصةُ يكْبسو هلَيع نجحم رةُ ، فَمديرفَقَالَ ب ،  يهكَانَ فو ،

احرنٍ مجحمذَا ، للِّي هصا يلِّي كَمصأَلَا ت : نجحإِنَّ  ؟ فَقَالَ م :

 ولَ اللَّهسي صردذَ بِيأَخ دلَى أُحع دعلَ ، فَصع فرى ، فَأَش

، أَو  ويلُ أُمها قَريةً يدعها أَهلُها خير ما تكُونُ : « الْمدينة، فَقَالَ
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، فَيجِد علَى كُلِّ بابٍ من أَبوابِها  ، فَيأْتيها الدجالُ كَأَخيرِ ما تكُونُ

، قال الشيخ  ١٨٩٧٦(حم)  .» ملَكًا مصلتا بِجناحه فَلَا يدخلُها

: إن خري دينكم أيسره  دون قوله - : إسناده ضعيف  شعيب األرنؤوط

 .جلهالة رجاء بن أيب رجاء -فحسن لغريه 
٢. اججا حثَندةُ حبعا شثَندرٍ قَالَ ، حأَبِي بِش نع ،  اللَّه دبع تعمس :

، عن محجنٍ رجلٍ  رجاٍء الْباهلي، عن رجاِء بنِ أَبِي  بن شقيقٍ يحدثُ

لَمأَس نرِ مضو النلَا أَبو اججقُلْ حي لَمو اهنعم ه ، فَذَكَراحنبِج :  .

 ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ١٨٩٧٧(حم) 
د، قَالَ: أَخبرنا كَهمس، حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا كَهمس، ويزِي .٣

: سمعت عبد اللَّه بن شقيقٍ، قَالَ: قَالَ محجن بن الْأَدرعِ: بعثَنِي  قَالَ

 اللَّه بِيصن ي ول ضرع ثُم ،ةاجي حقِ  فطُر نطَرِيقٍ م نم ارِجا خأَن

ةيندقَالَ الْم ،  طَلَقْتلَى : فَانلَ عا، فَأَقْبدا أُحندعى صتح هعم

كَأَينعِ «، قَالَ يزِيد: »ويلُ أُمها قَريةً يوم يدعها أَهلُها«الْمدينة، فَقَالَ: 

عافيةُ «، قَالَ: قُلْت: يا نبِي اللَّه، من يأْكُلُ ثَمرتها، قَالَ: »ما تكُونُ

الطَّياعبالسالُ«، قَالَ: »رِ وجا الدلُهخدلَا يا  ولَهخدأَنْ ي ادا أَركُلَّم ،

 ٢٠٣٤٧(حم)  .» تلَقَّاه بِكُلِّ نقْبٍ منها ملَك مصلتا
٤. اججا حثَندةُ حبعثَنِي شدرٍ ، حأَبِي بِش نقَالَ ، ع ،  دبع تعمس :

ب يقٍاللَّهقش ن يلاهاٍء الْبجنِ أَبِي راِء بجر نثُ عدحي ،  نع ،

لَمأَس نلٍ مجنٍ، رجحه موحن ٢٠٣٤٨. (حم)  ، فَذَكَر 
، حدثَنا أَبو بِشرٍ، عن عبد اللَّه بنِ  ، حدثَنا أَبو عوانةَ حدثَنا عفَّانُ .٥

: -قَالَ عفَّانُ  -، عن محجنٍ  رجاِء بنِ أَبِي رجاٍء الْباهلي، عن  شقيقٍ

، عن عبد اللَّه  ، عنِ الْجريرِي : وحدثَنا حماد ، قَالَ وهو ابن الْأَدرعِ
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لْتاٌء: أَقْبجعِ، قَالَ: قَالَ ررنِ الْأَدنِ بجحم نيقٍ، عقنِ شنٍ  بجحم عم

ذَات يومٍ حتى إِذَا انتهينا إِلَى مسجِد الْبصرة، فَوجدنا بريدةَ 

كَانَ في  : و ، قَالَ الْأَسلَمي علَى بابٍ من أَبوابِ الْمسجِد جالسا

قَالُ لَهلٌ يجر جِدسلَاةَ الْميلُ الصطةُ يكْبابِ ، فَ : سا إِلَى بنيهتا انلَم

: يا  : وكَانَ بريدةُ صاحب مزاحات قَالَ ، قَالَ الْمسجِد وعلَيه بريدةُ

نجحةُ مكْبلِّي سصا يلِّي كَمصقَالَ ، أَلَا ت ،  نجحم هلَيع دري فَلَم :

،  أَخذَ بِيدي ص: إِنَّ رسولَ اللَّه  محجن شيئًا، ورجع قَالَ: وقَالَ لي

ةيندلَى الْمع فرا فَأَشدأُح دعى صتي حشمي طَلَقلُ  : « ، فَقَالَ فَانيو

، يأْتيها الدجالُ فَيجِد  أُمها من قَرية يتركُها أَهلُها كَأَعمرِ ما تكُونُ

 ٢٠٣٤٩(حم)  .» ، فَلَا يدخلُها لِّ بابٍ من أَبوابِها ملَكًا مصلتاعلَى كُ
  

  
، حدثَنا الوليد، حدثَنا أَبو عمرٍو، حدثَنا إِسحاق،  حدثَنا إِبراهيم بن املُنذرِ .١

 بِينِ النع ،هنع اللَّه يضر كالم نب سثَنِي أَندقَالَ: صح ،» لَدب نم سلَي

ابِها نقْب، إِلَّا علَيه ، إِلَّا مكَّةَ، واملَدينةَ، لَيس لَه من نِقَ إِلَّا سيطَؤه الدجالُ

فَاتجا ثَالَثَ رهلةُ بِأَهيناملَد فجرت ا، ثُمهونسرحي افِّنيكَةُ صاملَالَئ  ،

  ١٨٨١(خ)  .» فَيخرِج اللَّه كُلَّ كَافرٍ ومنافقٍ

عن إِسحاق بنِ عبد ،  ، عن يحيى ، حدثَنا شيبانُ حدثَنا سعد بن حفْصٍ .٢

كالنِ مسِ بأَن نةَ، عنِ أَبِي طَلْحب قَالَ اللَّه ،  بِيجِيُء  : «ص: قَالَ الني

ةيناملَد ةياحي نزِلَ فنى يتالُ، حجالد فَاتجةُ ثَالَثَ ريناملَد فجرت ثُم ،  ،

كُلُّ كَاف هإِلَي جرخقٍفَيافنم٧١٢٤(خ)  .»  رٍ و  
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حدثَين علي بن حجرٍ السعدي، حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ، حدثَنِي أَبو عمرٍو  .٣

ياعزنِي الْأَوعةَ ينِ أَبِي طَلْحاِهللا ب دبنِ عب اقحإِس نع ،  نب سثَنِي أَندح ،

كالولُ اِهللا ، قَالَ قَ مسالُ : "صالَ رجالد هطَؤيإِلَّا س لَدب نم سإِلَّا  لَي ،

 افِّنيكَةُ صلَائالْم هلَيا إِلَّا عقَابِهأَن نم قْبن سلَيةَ، ويندالْمكَّةَ وم

ةخبزِلُ بِالسنا، فَيهسرحةُ ثَلَاثَ  تيندالْم فجرفَت ،فَاتجر  هإِلَي جرخي ،

  )٢٩٤٣( -  ١٢٣".  (م)  منها كُلُّ كَافرٍ ومنافقٍ

٤.  ،يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندلْمٍ، قَالَ: حنِ سب دمحم نب اللَّه دبا عنربأَخ

ا الْأَوزاعي، قَالَ: حدثَنِي إِسحاق : حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ، قَالَ: حدثَن قَالَ

كالم نب سثَنِي أَندةَ، قَالَ: حنِ أَبِي طَلْحب اللَّه دبع نولُ  بسقَالَ: قَالَ ر ،

 ةَ : "صاللَّهيندالْمكَّةَ والُ إِلَّا مجالد هطَؤيإِلَّا س لَدب نم سلَي قْبن سلَي ، 

 فجرةَ، فَتخبزِلُ السنا، فَيهونسرحي افِّنيكَةُ صلَائالْم هلَيا إِلَّا عقَابِهأَن نم

(رقم طبعة با  ." الْمدينةُ بِأَهلها ثَلَاثَ رجفَات يخرج إِلَيه كُلُّ كَافرٍ ومنافقٍ

): ٣٠٨٤"الصحيحة" ( -حيح [قال األلباين]: ص ٦٨٠٣) ، (حب) ٦٧٦٥وزير: 

 ق.
٥.  دبع نب اقحا إِسثَندةَ، حلَمس نب ادما حثَندفَّانُ، قَالَا: حعو ،زها بثَندح

يجِيُء  : «ص: قَالَ رسولُ اللَّه  اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ، عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ

، فَيجِد بِكُلِّ نقْبٍ  رض إِلَّا مكَّةَ والْمدينةَ، فَيأْتي الْمدينةَالدجالُ فَيطَأُ الْأَ

اقَهرِو رِبضفَي ،فرةَ الْجخبي سأْتفَي ،كَةلَائالْم نفُوفًا ما صقَابِهأَن نم  ،

فَاتجةُ ثَلَاثَ ريندالْم فجركُلُّ فَت هإِلَي جرخفَي ، قَةافنمقٍ وافن(حم)  .» م

١٢٩٨٦  

، عن إِسحاق بنِ عبد  ، عن يحيى ، حدثَنا شيبانُ حدثَنا حسن بن موسى .٦

ينزِلُ : «ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَنسِ بنِ مالك اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ



١٨٣ 

 نيالُ حجالدفَاتجثَلَاثَ ر فجرفَت ،ةيندالْم ةياحي نزِلُ فني  هإِلَي جرخفَي ،

  ١٣٤٩٥(حم)  .» كُلُّ كَافرٍ ومنافقٍ

٧. اددش نب برا حثَندقَالَ: ح داود نانُ بملَيا سثَندنِ أَبِي  حى بيحي نع ،

، أَنَّ  ، أَخبره ، أَنَّ ذَكْوانَ أَبا صالحٍ الْحضرمي بن لَاحقٍ: حدثَنِي  كَثريٍ قَالَ

هتربةَ أَخشائع قَالَت ،  ولُ اللَّهسر لَيلَ عخص: دي وكا أَبي:  أَنفَقَالَ ل ،

، فَقَالَ رسولُ  ت، ذَكَرت الدجالَ فَبكَي : يا رسولَ اللَّه قُلْت» ما يبكيك؟«

 صاللَّهالُ وججِ الدرخإِنْ ي " : وهكُمتكَفَي يا حي أَندعب جرخإِنْ يفَإِنَّ  ، و ،

و ،روبِأَع سلَّ لَيجو زع كُمبانَ رهبأَص ةيودهي يف جرخي هإِن  يأْتى يتح ،

نةَ فَيينداالْمهتياحا  زِلَ نهنقْبٍ ملَى كُلِّ نابٍ عوةُ أَبعبس ذئموا يلَهو ،

لَكَانم ابِ لُدبِب نيطلَسبِف ةيندامِ مى الشتا حهلأَه اررش هإِلَي جرخفَي ،  ،

ابب نيطلَسف يأْتى يتةً: حرم داوو دقَالَ أَبو  لَامالس هلَيى عيسزِلَ عنفَي ،لُد

فَيقْتلَه، ثُم يمكُثَ عيسى علَيه السلَام في الْأَرضِ أَربعني سنةً إِماما 

  ٢٤٤٦٧(حم)  .عدلًا، وحكَما مقِْسطًا "

زهير، عن زيد يعنِي ابن حدثَنا أَبو عامرٍ عبد الْملك بن عمرٍو، حدثَنا  .٨

لَمأَس اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسر فرص: أَش  نلَى فَلَقٍ مع

، إِذَا خرج الدجالُ  نِعمت الْأَرض الْمدينةُ«أَفْلَاقِ الْحرة، ونحن معه، فَقَالَ: 

لَى كُلِّ نع فَتجر ،كا، فَإِذَا كَانَ كَذَللُهخدلَا ي ،لَكا مقَابِهأَن نقْبٍ م

فَاتجا ثَلَاثَ رهلةُ بِأَهيندالْم قافنقَى مبلَا ي ،  ،هإِلَي جرقَةٌ إِلَّا خافنلَا مو ،

 أَكْثَرنِا  -وعاُء -يسالن هإِلَي جرخي نذَ مو ،يصِ، ولخالت موي كل  موي كذَل

يددثَ الْحبخ ريي الْكفنا يثَ، كَمبةُ الْخيندي الْمفنونَ  تعبس هعكُونُ مي ،

اجس مهنلٍ مجلَى كُلِّ رع ودهالْي نى أَلْفًا ملحم فيسو ،  هتقَبر برضفَت ،

ذَا الضولِبِهيعِ السمتجم دني عبِ الَّذ١٤١١٢(حم)  .»ر  



    ١٨٤ 

  

٩.  نع ،رِييرالْج يدعس نةَ، علَمس ننِي ابعي ادما حثَندح ،سونا يثَندح

 ولَ اللَّهسعِ، أَنَّ ررنِ الْأَدنِ بجحم نيقٍ، عقنِ شب اللَّه دبصع  طَبخ

اسفَقَالَ:  الن» موا يملَاصِ والْخ مولَاصِ، يالْخ موا يملَاصِ والْخ موي

يجِيُء الدجالُ فَيصعد : "ثَلَاثًا، فَقيلَ لَه: وما يوم الْخلَاصِ؟ قَالَ» الْخلَاصِ

أَترونَ هذَا الْقَصر الْأَبيض؟ :  ، فَيقُولُ لأَصحابِه أُحدا، فَينظُر إِلَى الْمدينةَ

، فَيجِد بِكُلِّ نقْبٍ منها ملَكًا مصلتا،  هذَا مسجِد أَحمد ثُم يأْتي الْمدينةَ

فرةَ الْحخبي سأْتفَي  ،فَاتجةُ ثَلَاثَ ريندالْم فجرت ثُم ،اقَهور رِبضفَي ،

، فَذَلك ، ولَا فَاسق، ولَا فَاسقَةٌ، إِلَّا خرج إِلَيه ، ولَا منافقَةٌ ى منافقفَلَا يبقَ

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ١٨٩٧٥(حم)  ."يوم الْخلَاصِ

  ضعيف.
  

 – 
، عن أَبِي  ، عن أَبِيه ، أَخبرنِي الْعلَاُء نا إِسماعيلُ، أَخبر حدثَنا سلَيمانُ .١

 بِيةَ أَنَّ النريرقَالَ صه » :  هتمهرِقِ وشلِ الْمبق نالُ مجالد ِسيحي الْمأْتي

،  وجهه قبلَ الشامِ، ثُم تصرِف الْملَائكَةُ  ، حتى ينزِلَ دبر أُحد الْمدينةُ

كلهي كالنهو « اللَّه دبقَالَ ع ، » : يثادالْأَح هذي ه(حم)  .»كَذَا قَالَ أَبِي ف

٩١٦٦  

،  : سمعت الْعلَاَء ، قَالَ : حدثَنا شعبةُ ، قَالَ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ .٢

أَبِيه نثُ عدحي ةَ، عريرأَبِي ه ن  بِينِ النقَالَ ص، ع هأَن » : انمانُ يالْإِمي  ،

، وإِنَّ الرياَء  ، وإِنَّ السكينةَ في أَهلِ الْغنمِ والْكُفْر من قبلِ الْمشرِقِ

ينادلِ الْفَدي أَهف رالْفَخلِ ويلِ الْخأَهرِ، وبلِ الْوأَه ، و ،  نم ِسيحي الْمأْتي



١٨٥ 

،  ، حتى إِذَا جاَء دبر أُحد تلَقَّته الْملَائكَةُ ، وهمته الْمدينةُ قبلِ الْمشرِقِ

  ٩٨٩٥(حم)  .»، هنالك يهلَك ، هنالك يهلَك فَضربت وجهه قبلَ الشامِ

: حدثَنا  ، قَالَ بن الْحبابِ، قَالَ: حدثَنا موسى بن إِسماعيلَأَخبرنا الْفَضلُ  .٣

ةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نع ،أَبِيه نلَاِء، عنِ الْعفَرٍ، ععج نيلُ باعمإِسصبِي ،

الْمدينةَ، حتى ينزِلَ ، وهمته  من قبلِ الْمشرِقِ )١(يأْتي الْمِسيح قَالَ: "

كلهي اكنهامِ، ولَ الشبو قدغي ثُم ،دأُح دن٦٧٧١(رقم طبعة با وزير:  ." ع (

): م*. * [م] قال ٥٤٨٠"املشكاة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨١٠، (حب) 

  ! وهو وهم من أوهامه.-أيضا  -الشيخ: وعزاه صاحب املشكاة للبخاري 

  

  
،  ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن عقَيلٍ ، حدثَنا اللَّيثُ حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ - ١

 ، أَنَّ أَبا سعيد اخلُدرِي : أَخبرنِي عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بنِ عتبةَ قَالَ

حديثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ  صحدثَنا رسولُ اللَّه  : رضي اللَّه عنه، قَالَ

علَيه )١(هو محرم  ، و)٢( " يأْتي الدجالُ:  فَكَانَ فيما حدثَنا بِه أَنْ قَالَ

                                                             
 املقصود املسيح الدجال ؛ مسيح الضاللة )(١
ذهب بعض العلماء إيل أنه السامري عليه لعنة اهللا ، و قالوا أن الدليل على ذلك هو قوله تعايل يف سورة  )(٢

) ؛( قال فاذهب فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس و إن لك موعداً لن ختلفه .... ) هذا ما قاله سيدنا ٩٧طه (

يف يد بعض الباحثني لوحة توضح هذا املعين ،  موسي للسامري لعنه اهللا ، و هذا قول غري مشهور ، و قد وقع

هذه اللوحة ا وصف لسيدنا موسي عليه السالم و إذا قمت بقلبها وجدت وصفا للدجال ؛ فما عالقة 

بالدجال لعنه اهللا إال أن الدجال من احملتمل أن يكون هو السامري ، لكننا ال نستطيع أن جنزم مطلقا  صموسي

  ذا القول ؛

ألف من يهود أصفهان  ٧٠وجه شبه بني موسي عليه السالم و بني الدجال ، و هو أن الدجال يتبعه  و أيضا هناك

، و الذين يعتقد أم من بين إسرائيل ، قال تعايل ( و قلنا من بعده لبين اسرائيل اسكنوا األرض فإذا جاء 

ن األرض املقدسة يف فلسطني " بيت وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا ) ، و بنو إسرائيل هم اليهود الذين نزلوا اآل

 املقدس " ، و أيضا هم أتباع موسي عليه السالم يف السابق



    ١٨٦ 

ةيناملَد لَ نِقَابخد٢(أَنْ ي(  ِاخبالس ضعب ،ةيندي بِالْمالَّت )٣ ( جرخفَي ،

 ؛ ، فَيقُولُ ، أَو من خيرِ الناسِ )٤(إِلَيه يومئذ رجلٌ هو خير الناسِ

، فَيقُولُ حديثَه ص، الَّذي حدثَنا عنك رسولُ اللَّه  أَشهد أَنك الدجالُ

، ثُم أَحييته هلْ تشكُّونَ في اَألمرِ؟  أَرأَيت إِنْ قَتلْت هذَا : الدجالُ

واللَّه ما كُنت  : ، فَيقُولُ حني يحيِيه ، فَيقْتلُه ثُم يحيِيه الَ : فَيقُولُونَ

موي الينةً مريصب دالُ قَطُّ أَشجقُولُ الدفَي ، : أَقْت" هلَيلَّطُ عفَالَ أُس لُه.  

  ١٨٨٢(خ) 

٢ - انمو اليثَنا أَبدح بيعا شنربأَخ ، رِيهنِ الزع ،  اللَّه ديبنِي عربأَخ ،

ودعسنِ مةَ ببتنِ عب اللَّه دبع نب يدعا سولُ  ، قَالَ ، أَنَّ أَبسا رثَندح :

 الِ صاللَّهجالد نيثًا طَوِيلًا عدا حموي  هأَن ا بِهثُندحا ييمفَكَانَ ف ،

،  هو محرم علَيه أَنْ يدخلَ نِقَاب املَدينة ، و " يأْتي الدجالُ : قَالَ

 ، و ه يومئذ رجلٌ، فَيخرج إِلَي فَينزِلُ بعض السباخِ الَّتي تلي املَدينةَ

أَشهد أَنك الدجالُ  ؛ فَيقُولُ –أَو من خيارِ الناسِ  - هو خير الناسِ 

 ولُ اللَّهسا رثَندي حصالَّذ يثَهدالُ حجقُولُ الدفَي ، :  لْتإِنْ قَت متأَيأَر

                                                                                                                                                         
 ممنوع )(١
 طرق املدينة و فجاجها)(٢
أي يرتل الدجال بعض األراضي اليت تلي و جتاور املدينة " خارج املدينة " ، و السبخة هي األرض اليت ا )(٣

 نسبة عالية من امللوحة
سحاق إبراهيم بن سفيان رواي صحيح مسلم ، و أيب عمرو معمر بن راشد يف جامعه إىل أنه اخلضر ذهب أبو ا)(٤

عليه السالم ، فليس هناك أكثر خريية منه ، لكننا أيضا ال نستطيع أن جنزم قطعا ذا األمر ؛ إذا ثبت 

سامري ، فإنه من احملتمل صحيح أن الدجال له عالقة مبوسي عليه السالم و أن الدجال يحتمل أن يكون هو ال

أن يكون هذا الرجل هو اخلضر عليه السالم ، من ميلك اجلرأة و العلم على مواجهة الدجال غري اخلضر عليه 

السالم لكننا ال نستطيع أن جنزم بذلك : فال يوجد دليل صحيح من القرآن والسنة علي أن اخلضر حي أو 

  ميت.
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، فَيقْتلُه ثُم  الَ فَيقُولُونَ:كُّونَ في اَألمرِ؟ ، هلْ تش ، ثُم أَحييته هذَا

يِيهحقُولُ،  يفَي : و موي الينةً مريصب دأَش يكف تا كُنم اللَّه  رِيدفَي ،

هلَيلَّطُ عسفَالَ ي لَهقْتالُ أَنْ يج٧١٣٢(خ)  ." )١(الد  

٣ - ،داقو النرمثَين عدح  ديمح نب دبعو ،انِيلْوالْح نسالْحو–  مأَلْفَاظُهو

 -: حدثَنِي، وقَالَ الْآخران: حدثَنا  ، قَالَ ، والسياق لعبد متقَارِبةٌ

و قُوبعي  دعنِ سب يماهرإِب ناب ونِ -هنِ ابحٍ، عالص نا أَبِي، عثَندح 

، أَخبرنِي عبيد اِهللا بن عبد اِهللا بنِ عتبةَ، أَنَّ أَبا سعيد  شهابٍ

،  يوما حديثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ ص: حدثَنا رسولُ اِهللا  الْخدرِي، قَالَ

 )٢(علَيه أَنْ يدخلَ نِقَابهو محرم  ، و " يأْتي:  ، قَالَ فَكَانَ فيما حدثَنا

ةينداخِ الْمبضِ السعهِي إِلَى بتن٣(، فَي( يلي تالَّت)ةَ )٤يندالْم  جرخفَي ،

 : فَيقُولُ لَه - أَو من خيرِ الناسِ  - إِلَيه يومئذ رجلٌ هو خير الناسِ 

دي حالُ الَّذجالد كأَن دهولُ اِهللاأَشسا رصثَن يثَهدالُ: حجقُولُ الدفَي ، 

،  لَا:  فَيقُولُونَ، أَتشكُّونَ في الْأَمرِ؟  ، ثُم أَحييته أَرأَيتم إِنْ قَتلْت هذَا

يِيهحي ثُم لُهقْتقَالَ فَي نيقُولُ حفَي ، يِيهحي : قَطُّ  و يكف تا كُناِهللا م

أَنْ يقْتلَه فَلَا يسلَّطُ  - فَيرِيد الدجالُ  : قَالَ –أَشد بصريةً مني الْآنَ 

هلَي٥(ع( " اقحو إِسقَالَ أَب ، )١ (" :  هلَيع رضالْخ ولَ هجذَا الرقَالُ إِنَّ هي

لَام٢٩٣٨( -  ١١٢(م)  ".)٢( الس(  

                                                             
ه يحي املويت مرة واحدة فقط بإذن اهللا ؛ فاملوت و احلياة سر من أسرار اهللا و هذا معناه أن من فتنة الدجال أن)(١

 ال يعلمها إال هو .
 طرقها و فجاجها ، مجع نقْب ؛ و هو الطريق بني جبلني )(٢
مجع سبخة ، و هي األرض اليت تعلوها امللوحة ، و املقصود أن الدجال يرتل على أرض خارج املدينة املنورة )(٣

 ا )(تحيط 
 تجاور املدينة)(٤
 فال يستطيع و ال يقدر)(٥
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،  ، أَخبرنا أَبو الْيمان حدثَنِي عبد اِهللا بن عبد الرحمنِ الدارِميو -٤

بيعا شنربه. أَخثْلبِم ادنذَا الْإِسي هف رِيهنِ الز٢٩٣٨(م) ( ، ع(  

، من أَهلِ مرو، حدثَنا عبد اِهللا بن  حدثَين محمد بن عبد اِهللا بنِ قُهزاذَ -٥

، عن أَبِي  ، عن أَبِي الْوداك ، عن قَيسِ بنِ وهبٍ عثْمانَ، عن أَبِي حمزةَ

رِيدالْخ يدعولُ اِهللا  ، قَالَ سسص: قَالَ ر :  هجوتالُ فَيجالد جرخي "

لٌ مجر لَهبقنِنيمؤالْم ن حالسالْم لْقَاهالِ  -  )٣(، فَتجالد حالسم - 

قُولُونَ لَه؟  : فَيدمعت نقُولُأَيفَي : جري خذَا الَّذإِلَى ه دمقَالَ أَع ، : 

قُولُونَ لَها : فَينببِر نمؤا تم قُولُ؟  أَوفَاٌء : فَيا خنبا بِرقُولُونَ،  مفَي : 

لُوهضٍ اقْتعبل مهضعقُولُ بلُوا  : ، فَيقْتأَنْ ت كُمبر اكُمهن قَد سأَلَي

هونا ددالِ : ، قَالَ أَحجإِلَى الد قُونَ بِهطَلنفَي نمؤالْم آهقَالَ ، فَإِذَا ر ، : 

فَيأْمر  : ، قَالَ صيا أَيها الناس هذَا الدجالُ الَّذي ذَكَر رسولُ اِهللا 

حبشفَي الُ بِهجقُولُ الدفَي ، : و ذُوهخ وهجش و هرظَه عوسفَي ،  هطْنب

أَنت الْمِسيح  : ولُ: فَيقُ قَالَأَو ما تؤمن بِي؟  : : فَيقُولُ ، قَالَ ضربا

قَالَ الْكَذَّاب ، : رشؤفَي بِه رمؤ٤(فَي( ِارئْشبِالْم)٥( هفْرِقم نم)ى  )٦تح

هلَيرِج نيب قفَرنِ : ، قَالَ)٧( ييتطْعالْق نيالُ بجي الدشمي ثُم  ثُم ،

                                                                                                                                                         
 هواإلمام القدوة العالمة احملدث الثقة أبو إسحاق  إبراهيم ابن سفيان راوي الكتاب عن اإلمام مسلم )(١
صرح بذلك اإلمام مسلم يف صحيحه ، و أيب عروة معمر بن راشد يف جامعه ، و أيب إسحاق إبراهيم ابن )(٢

عن مسلم ، و مجاعة من أهل العلم مثل النووي و غريه ، و لو فُرض جدالً أن اخلضر عليه  سفيان راوي الكتاب

السالم علي قيد احلياة ، فالبد أنه يف السماء و ليس علي األرض كحال عيسي عليه السالم ، و الصحيح أنه 

 ال يوجد أدلة من كتاب و ال سنة صحيح على موته أو حياته .
 م أتباع الدجال و حراسه و طالئعهقوم معهم سالح ، و ه)(٣
 يقطع و ينشر )(٤
 املنشار )(٥
 مفرق رأسه ؛ منتصف الرأس و وسطها)(٦
 املقصود يقوم بشقه و تقطيعه إيل قطعتني بالطول من مفرق رأسه إيل قدميه)(٧
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قُولُ لَهي : وِي  قُمتسا، فَيمقَالَ قَائ ، : قُولُ لَهي بِي؟  : ثُم نمؤأَت

يا أَيها الناس إِنه  : : ثُم يقُولُ ، قَالَ ما ازددت فيك إِلَّا بصريةً فَيقُولُ:

،  فَيأْخذُه الدجالُ ليذْبحه : ، قَالَ لَا يفْعلُ بعدي بِأَحد من الناسِ

،  ، فَلَا يستطيع إِلَيه سبِيلًا فَيجعلَ ما بين رقَبته إِلَى ترقُوته نحاسا

، فَيحِسب الناس أَنما قَذَفَه  رِجلَيه فَيقْذف بِه فَيأْخذُ بِيديه و : قَالَ

ارِ، وإِلَى الن " ةني الْجف يا أُلْقمولُ اِهللا  ، إِنسصفَقَالَ ر :  ظَمذَا أَعه"

 "نيالَمالْع بر دنةً عادهاسِ ش٢٩٣٨( - ١١٣(م)  .الن(  

: أَخبرنِي عبيد  ، قَالَ ، عنِ الزهرِي ، أَخبرنا معمر حدثَنا عبد الرزاقِ - ٦

اللَّه دبع نب اللَّه ، رِىدالْخ يدعا سقَالَ أَنَّ أَب ، ولُ اللَّهسا رثَندص: ح 

" يأْتي الدجالُ وهو  : ، فَقَالَ فيما يحدثُنا قَالَ حديثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ

ةيندالْم لَ نِقَابخدأَنْ ي هلَيع مرحلٌ مجر هإِلَي جرخفَي ،  وه ذئموي

أَشهد أَنك الدجالُ الَّذي حدثَنا  : فَيقُولُ –أَو من خيرِهم  - خير الناسِ 

 ولُ اللَّهسصر يثَهدالُ،  حجقُولُ الدفَي :  ذَا ثُمه لْتإِنْ قَت متأَيأَر

، فَيقُولُ  ، فَيقْتلُه ثُم يحيِيه لَا : فَيقُولُونَ، أَحييته أَتشكُّونَ في الْأَمرِ

 ، قَالَ: اللَّه ما كُنت قَطُّ أَشد بصريةً فيك مني الْآنَ و:  حني يحيا

" هلَيلَّطُ عسةَ فَلَا يالثَّانِي لَهقَت رِيد١١٣١٨(حم)  .فَي  

: حدثَنا عبد  ، قَالَ : حدثَنا ابن أَبِي السرِي الَ، قَ أَخبرنا ابن قُتيبةَ - ٧

، عن عبيد اللَّه بنِ عبد  : أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي الرزاقِ، قَالَ

 ولُ اللَّهسا رثَندقَالَ: ح ،ثَهدح ،رِيدالْخ يدعا سأَنَّ أَب ،نِ  صاللَّهع ،

، وهو محرم علَيه أَنْ  يأْتي الدجالُ " : ، فَقَالَ فيما حدثَنا الدجالِ

ةيندالْم قَابلَ أَنخدلٌ يجر هإِلَي جرخفَي ، و ،  ذئمواسِ يالن ريخ وه - 

 مرِهيخ نم قُولُ –أَوفَي :  كأَن دهالُ الَّأَشجولُ الدسا رثَندي حذ
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صاللَّه يثَهدالُ:  ، " حجقُولُ الدفَي ،هتييأَح ذَا ثُمه لْتإِنْ قَت متأَيأَر

، ، فَيقْتلُه، ثُم يحيِيه لَا، فَيسلَّطُ علَيه : فَيقُولُونَأَتشكُّونَ في الْأَمرِ؟ 

اللَّه ما كُنت بِأَشد بصريةً فيك مني الْآنَ، فَيرِيد  وفَيقُولُ حني يحيى: 

يرونَ أَنَّ هذَا الرجلَ الَّذي  قَالَ معمر:، ، فَلَا يسلَّطُ علَيه قَتلَه الثَّانِيةَ

رضالْخ :يِيهحي الُ ثُمجالد لُهقْت٦٧٦٣(رقم طبعة با وزير:  . ي ، (

 -  ٣٦"قصة املسيح" (ص  - [قال األلباين]: صحيح لغريه  ٦٨٠١(حب) 

 ): ق.٣٨
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؛ 

  

  

  قال تعايل : 

  ) ٣٣ –( مرمي "  والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا" 

  

  : صقال رسول اهللا 

 "هدفِْسي بِيي نالَّذلًا ودا عكَمح ميرم ناب يكُمزِلَ فنأَنْ ي كَنوشلَي ،  ،

يبلالص كِْسرفَي زِيرنلَ اخلقْتيةَ ، ويزاجل عضيو ، "  

  

  : صقال رسول اهللا 

، لَا  : إِني قَد أَخرجت عبادا لي إِلَى عيسىفَبينما هو كَذَلك إِذْ أَوحى اُهللا " 

هِمالتبِق دأَحل اندي ي إِلَى الطُّورِ وادبع زرفَح ، و وجأْجثُ اُهللا يعبي وجأْجم  ،

  " وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ
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؛  

  
إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه  " قال تعايل: - ١

 )٤٥من املقربني (اآلخرة  ورمي وجيها يف الدنيا وعيسي ابن م )١(املسيح

قالت رب أين يكون يل  )٤٦من الصاحلني (كلم الناس يف املهد وكهال ويو

إذا قضي أمرا  جمل ميسسين بشر  قال كذلك اهللا خيلق ما يشاء ولد و

  )٤٧ – ٤٥سورة آل عمران ( ".) ٤٧فإمنا يقول له كن فيكون (

إن مثل عيسي عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال  " قال تعايل: - ٢

  )٥٩سورة آل عمران  (."له كن فيكون 

واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا "  قال تعايل: - ٣

) فَاتخذَت من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ ١٦شرقيا (

) ١٨تقيا ( ) قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت١٧لَها بشرا سوِيا (

) قَالَت أَنى يكُونُ لي ١٩قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلَاما زكيا (

) قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هو ٢٠غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا (

) ٢١ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقْضيا ( علَي هين ولنجعلَه آيةً للناسِ

) فَأَجاَءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ ٢٢فَحملَته فَانتبذَت بِه مكَانا قَصيا (

) فَناداها ٢٣النخلَة قَالَت يالَيتنِي مت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منِسيا (

) وهزي إِلَيك ٢٤لَّا تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك سرِيا (من تحتها أَ

) فَكُلي واشربِي وقَري ٢٥بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا (

نِ صمحلرل تذَري ني إِنا فَقُولدرِ أَحشالْب نم يِنرا تا فَإِمنيع ا فَلَنمو

                                                             
 يقول الشيخ أمحد ديدات معين املسيح : أي املُخنار واملُعني من اهللا لتبليغ رسالته إيل بين إسرائيل. )(١
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) فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يامريم لَقَد جِئْت ٢٦أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا (

) ياأُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك ٢٧شيئًا فَرِيا (

ا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا ) فَأَشارت إِلَيه قَالُو٢٨بغيا (

سورة ( ".) ٣٠) قَالَ إِني عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا (٢٩(

  )٣٠ -١٦مرمي 

) ٣٤ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي فيه يمترونَ ("  قال تعايل: - ٤

ه أَنْ يتخذَ من ولَد سبحانه إِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن ما كَانَ للَّ

) ٣٦) وإِنَّ اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستقيم (٣٥فَيكُونُ (

  )٣٦ – ٣٤سورة مرمي  (."

بوة ذَات قَرارٍ ه آيةً وآويناهما إِلَى روجعلْنا ابن مريم وأُم"  قال تعايل: - ٥

  )٥٠سورة املؤمنون  (."ومعنيٍ

 (".)٥٧ولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك منه يصدونَ ("  قال تعايل: - ٦

  )سورة الزخرف

والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها  " قال تعايل: - ٧

) نيالَملْعةً لا آيهنابسورة األنبياء (".) ٩١و(  

ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من "  قال تعايل: - ٨

ا ونوحر  قَتدصو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل) نيالْقَانِت نم ت١٢كَان( .") 

 )سورة التحرمي
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 قُلْابن مريم   لَّقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح" قال تعايل :  -١

 ومن وأُمه مريم ابن الْمِسيح يهلك أَن أَراد إِنْ شيئًا اللَّه من يملك فَمن

 ما يخلُق  بينهما وما والْأَرضِ السماوات ملْك وللَّه  جميعا الْأَرضِ في

 قَدير شيٍء كُلِّى علَ واللَّه يشاُء ).١٧ –( املائدة  "

 وقَالَلَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم  " قال تعايل :  -٢

ِسيحا الْمنِي ييلَ بائروا إِسدباع ي اللَّهبر كُمبرو  هن إِنم رِكشي بِاللَّه 

"  ) فَقَد   ارالن اهأْومةَ ونالْج هلَيع اللَّه مراحمو نيملظَّالل نارٍ مأَنص 

 ).٧٢ –املائدة 
 إِلَّا إِلَه من ومالَّقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة  " قال تعايل :   -٣

إِلَه داحإِن  وو  ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يموا عهنتي لَّم

 أَليم ).٧٣ –املائدة ( "

يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا تقُولُوا علَى اللَّه " قال تعايل : -٤

  قاإِلَّا الْحمإِن ِسيحى الْميسع نا  ابأَلْقَاه هتمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم

 انتهوا  ثَلَاثَةٌ تقُولُوا ولَا  ورسله بِاللَّه فَآمنوا  منه وروح مريمإِلَى 

رياخ ا  لَّكُممإِن اللَّه إِلَه داحو  هانحبكُونَ أَن سي لَه لَدو  ا لَّهم ي ف

وكيلًا بِاللَّه وكَفَىالسماوات وما في الْأَرضِ    ).١٧١ –(النساء  " 
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تتلخص  ؛يف املسيح  –وهي احلق الذي ال مرية فيه  –عقيدة املسلمني 

  فيما يلي : 

 : أنه عبد اهللا ورسوله ، وكلمته ألقاها إيل مرمي ، وروح منه 

ال تقولوا علي اهللا إال احلق أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم و يا" قال  تعايل : 

روح منه ملسيح عيسي ابن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إيل مرمي وإمنا ا "

  . ) ١٧١النساء : (

ده ورسوله ، وأن عيسي أن حممدا عب" من شهد أن ال إله إال اهللا و: صقال و

النار عبد اهللا ورسوله ، وكلمته ألقاها إيل مرمي وروح منه ، واجلنة حق ، و

  .رواه البخاري و مسلم ، حق ؛ أدخله اهللا اجلنة علي ما كان من العمل "

: رد علي اجلافني،  ) رسولهو ( ، وقوله :الغالني : رد عليعبد اهللا )  ( فقوله :

  .ليس هو كن؛ فعيسي خلق بكن ، و كن ) ( ، أي :كلمته ) ( ومعين :

؛ ليس معين ذلك أنه جزء من اهللا ؛ ألن )  وروح منه كلمته ) ، ( ( وقوله :

  ) ، فإنه علي وجهني : منه ( ما أضيف إيل اهللا أو جاء بلفظ ؛

اإلضافة من باب إضافة الشئ إيل قائمة بنفسها فهو مملوك له ، و إن كان عيناً

، مالكه أو املخلوق إيل خالقه ، و قد تقتضي تلك اإلضافة تشريفاً كناقة اهللا

تقتضي تشريفاً مثل أرض اهللا ،  قد الورسول اهللا ، وبيت اهللا ، وكليم اهللا ، و

 .مساء اهللاو
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ناً غري قائمة بنفسها فهي صفة من صفات اهللا إن كان املضاف إيل اهللا عيو

 .مسع اهللا ، يد اهللا ، كالم اهللا مثل :

  .، أي ؛ خملوقة منه صادرة من عنده منهقوله : و

إن مثل عيسي عند "  أنه ولد من غري أب كما خلق آدم من غري أب وال أم :

اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون ). ٥٩آل عمران :  ( " 

ثاقهم إذ أخذنا من النبيني ميو : "قال  تعايل أنه أحد أويل العزم من الرسل : 

أخذنا منهم ميثاقا يسي ابن مرمي وومنك ومن نوح وإبراهيم وموسي وع

غليظا  .) ٧األحزاب :  ( "

إن هو إال عبد "  أنه عبد ليس له من خصائص الربوبية واأللوهية شئ :

جعلناه مثال لبين إسرائيل أنعمنا عليه و  .) ٥٩الزخرف : (" 

ملويت ، وغرباء : كإحياء ا أن اهللا أظهر علي يديه من املعجزات واآليات

 هو يف املهد صبياً.األكمه ، وكالمه و

أنه دعا قومه إيل عبادة اهللا وحده ال شريك له ، ودعاهم إيل العقيدة 

ربكم فإعبدوه هذا صراط  وإن اهللا ريب"  الصحيحة ، واألخالق القومية :

مستقيم  .) ٥١آل عمران :  (" 

برسول يأيت من بعدي إمسه أمحد ومبشراً " "  :صأنه بشر بنبوة حممد 

 .) ٦الصف : (

" لقوله تعايل :  نيب ؛ –عليهما الصالة والسالم  –أنه ليس بينه وبني حممد 

دي إمسه أمحد من بع .) ٦الصف :  ( "
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إين  متوفيك "  ، كما قال تعايل :أنه مل يصلب ومل يقتل ، بل رفعه اهللا إليه 

" كما قال : ، و)  ٥٥آل عمران :  ( " وقوهلم إنا قتلنا املسيح رافعك إيل و

إن الذين ما صلبوه ولكن شبه هلم وول اهللا وما قتلوه وعيسي ابن مرمي رس

قتلوه ما هلم به من علم إال إتباع الظن و اختلفوا فيه لفي شك منه ما

،  ) ١٥٨ – ١٥٧النساء : ( "  حكيماً كان اهللا عزيزاًيقيناً بل رفعه اهللا إليه و

(  ": "وقال تعايل أيضا  والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا  

 .) ٣٣ –مرمي 

ويقتل اخلرتير ، ويكسر  صأنه يرتل يف آخر الزمان فيحكم بشريعة حممد 

الصليب ، ويضع اجلزية ، وينتقم من مسيح الضاللة مث ميوت يف األرض ، 

منها " ، لقوله تعايل :  خيرج سائر بين آدمويدفن فيها ، وخيرج منها كما 

خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخري .) ٥٥طه :  ( " 

يسي ابن مرمي عليه السالم ، وهي العقيدة هذه هي عقيدة املسلمني يف ع

اتبع غري سبيل املؤمنني : خالفهم فقد شاق اهللا ورسوله ، و الصحيحة ؛ فمن

ما كان هللا أن يتخذ من  -ذلك عيسي ابن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون " 

ولد سبحانه إذا قضي أمرا فإمنا يقول له كن فيكون   .) ٣٥ – ٣٤مرمي : ( "
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 ؛ 
 : ، قَالَ : حدثَنا هدبةُ بن خالد ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -١

، عن عبد الرحمنِ بنِ آدم،  : حدثَنا قَتادةُ ، قَالَ حدثَنا همام بن يحيى

الْأَنبِياُء كُلُّهم إِخوةٌ  " : ، قَالَص، أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ

وأَنا أَولَى الناسِ بِعيسى ابنِ ،  ، ودينهم واحد لعلَّات، أُمهاتهم شتى

بِين هنيبنِي ويب سلَي هإِن ميرم رِفُوهفَاع وهمتأَيازِلٌ إِذَا رن هإِنو ،  ،

و ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر قْطُري هأْسنِ كَأَنَّ ريرصمم نياضِ بيالْب  ،

 إِنْ لَملَلٌوب هبصلَامِ يلَى الْإِسع اسلُ النقَاتفَي ، يبلالص قدفَي ،  ،

، ويهلك اللَّه في زمانِه الْملَلَ كُلَّها إِلَّا  ويقْتلُ الْخنزِير، ويضع الْجِزيةَ

لَامالَ الْإِسجالد ِسيحالْم كلهيو ، الْأَم قَعتو ، عترى تتضِ حي الْأَرةُ فن

، ويلْعب  ، والنمار مع الْبقَرِ، والذِّئَاب مع الْغنمِ الْأُسد مع الْإِبِلِ

اتيانُ بِالْحيبالص مهرضةً ، لَا تنس نيعبضِ أَري الْأَركُثُ فمفَي ،  ثُم ،

[رقم طبعة  ." ، صلَوات اللَّه علَيه علَيه الْمسلمونَ، فَيصلِّي  يتوفَّى

مضى  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٢١) ، (حب) ٦٧٨٢با وزير] = (

)٦٧٧٥.( 
٢- دالخ نةُ ببدا هثَندى حيحي نب امما هثَندةَ ، حادقَت نع ،  دبع نع ،

منِ آدنِ بمحةَ،  الرريرأَبِي ه نع  بِينِي  : قَالَ ص، أَنَّ النيب سلَي "

                                                             
قال يف وصف عيسي بن مرمي ؛ ( فإنه رجل  ص)أوصاف عيسي بن مرمي اجلسدية : عن أيب هريرة عن النيب (١

، كأن رأسه يقطر ، و إن مل  - سهل و مسترسل ضد جعد  -مربوع اخللق بني احلمرة و البياض ، سبط الشعر

؛ ( رأيت عيسي وموسي و إبراهيم ، فأما عيسي فأمحر  صيصبه بلل ) ، و عن ابن عمر قال ؛ قال رسول اهللا 

عريض الصدر ....) ، وعن  -ناه ، أما جعد الوجه مبعين مستدير قليل اللحم املقصود لوي شعره و ث –جعد 

عليه  –أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ؛ قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ؛ ( ... ، و إذا عيسي ابن مرمي 

 قائم يصلي ، أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي ) –السالم 
  



١٩٩ 

 بِين هنيبى  - ويسنِي ععازِلٌ –ين هإِنو رِفُوهفَاع وهمتأَيلٌ  ، فَإِذَا رجر :

قْطُر، وإِنْ ، كَأَنَّ رأْسه ي ، بين ممصرتينِ مربوع إِلَى الْحمرة والْبياضِ

، ويقْتلُ  ، فَيدق الصليب ، فَيقَاتلُ الناس علَى الْإِسلَامِ لَم يصبه بلَلٌ

، ويهلك اللَّه في زمانِه الْملَلَ كُلَّها إِلَّا  الْخنزِير، ويضع الْجِزيةَ

لَامالْإِس جالد ِسيحالْم كلهيةً الَ، ونس نيعبضِ أَري الْأَركُثُ فمفَي ،  ،

 [قال األلباين]: صحيح ٤٣٢٤(د)   .ثُم يتوفَّى فَيصلِّي علَيه الْمسلمونَ "
٣ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدثٌ حا لَيثَندح ، ح ، حٍ ، ومر نب دمحا مثَندح  ،

 " : قَالَ ص، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ، أَنَّ رسولَ اِهللا  اللَّيثُأَخبرنا 

، كَأَنه من رِجالِ  ، فَإِذَا موسى ضرب من الرجالِ عرِض علَي الْأَنبِياُء

رب من رأَيت ، فَإِذَا أَقْ رأَيت عيسى ابن مريم علَيه السلَام ، و شنوَءةَ

ودعسم نةُ بورا عهبش بِه و ، هلَياِهللا ع اتلَوص يماهرإِب تأَيفَإِذَا  ر ،

 كُمباحا صهبش بِه تأَير نم بأَقْر -  هفْسنِي نعي - رِيلَ  ، وجِب تأَير

لَامالس هلَيع  نم بةُ، فَإِذَا أَقْريحا دهبش بِه تأَير ". نِ  واب ةايي رِوف

  )١٦٧( - ٢٧١(م)  ."دحيةُ بن خليفَةَ" :  رمحٍ

، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ، أَنَّ رسولَ  : حدثَنا اللَّيثُ حدثَنا قُتيبةُ قَالَ -٤

 قَالَ صاللَّه : " اَألن لَيع رِضاُءعالِ  بِيجالر نم برى ضوسفَإِذَا م ،

، فَإِذَا أَقْرب الناسِ  رأَيت عيسى ابن مريم ، و كَأَنه من رِجالِ شنوَءةَ

ودعسم نةُ بورا عهبش بِه تأَير نم و ،  نم بفَإِذَا أَقْر يماهرإِب تأَير

 تأَيرهفْسنِي نعي كُمباحا صهبش بِه و ،  نم برِيلَ فَإِذَا أَقْرجِب تأَير

 ٣٦٤٩(ت)  . هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب ، " رأَيت بِه شبها دحيةُ

  [قال األلباين]: صحيح
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٥ - سونا يثَندح و ، نيجثٌ ، قَالَا حا لَيثَندرِ،  : حيبأَبِي الز نع  نع ،

، فَإِذَا  عرِض علَي الْأَنبِياُء « : ، أَنه قَالَ ص، عن رسولِ اللَّه  جابِرٍ

،  ، كَأَنه من رِجالِ شنوَءةَ موسى علَيه السلَام رجلٌ ضرب من الرجالِ

 ميرم نى ابيسع تأَيفَرلَامالس هلَيا  عهبش بِه تأَير نم بفَإِذَا أَقْر ،

 بِه تأَير نم بفَإِذَا أَقْر ،لَامالس هلَيع يماهرإِب تأَيرو ،ودعسم نةُ بورع

 كُمباحا صهبنِي - شعي هفْسصن  - لَامالس هلَيرِيلَ عجِب تأَيرو ،  ،

  ١٤٥٨٩(حم)  .»فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِه شبها دحيةُ

، حدثَنِي  ، حدثَنا يزِيد بن موهبٍ أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ -٦

 ولَ اللَّهسابِرٍ، أَنَّ رج نرِ، عيبأَبِي الز نثُ، عقَالَ صاللَّي ، : "  رِضع

، فَإِذَا موسى علَيه السلَام ضرب من الرجالِ كَأَنه من  علَي الْأَنبِياُء

، فَإِذَا أَقْرب  رأَيت عيسى ابن مريم علَيه السلَام ، و رِجالِ شنوَءةَ

اسِ والن ودعسم نةُ بورا عهبش هدأَش و ،  بأَقْر تأَيفَر يماهرإِب تأَير

كُمباحا صهباسِ شالن هفْسنِي نعي ، و ،  برِيلَ فَإِذَا أَقْرجِب تأَير

اسِ وةُ النيحا دهبش اسِ بِهالن هب٦١٩٩(رقم طبعة با وزير:  ." أَش ، (

 ): م.١١الشمائل" ("خمتصر  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٢٣٢(حب) 
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 ؛ 

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد، حدثَنا اللَّيثُ، عنِ ابنِ شهابٍ، عنِ ابنِ  -١

 :ص: قَالَ رسولُ اللَّهاملُسيبِ أَنه سمع أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه، يقُولُ

 )٣(أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما )٢(، لَيوشكَن  )١(نفِْسي بِيدهوالَّذي  «

، )٧(، ويضع اجلزيةَ )٦(، ويقْتلَ اخلنزِير )٥(، فَيكِْسر الصليب)٤( مقِْسطًا

  ٢٢٢٢(خ) . »)٩( حتى الَ يقْبلَه أَحد)٨(ويفيض املَالُ 

، حدثَنا الزهرِي، قَالَ:  علي بن عبد اللَّه، حدثَنا سفْيانُحدثَنا  - ٢

أَخبرنِي سعيد بن املُسيبِ، سمع أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن رسولِ 

 قَالَ: صاللَّه » م ناب يكُمزِلَ فنى يتةُ حاعالس قُومالَ تميا  )١٠(ركَمح

                                                             
 وهو اهللا عز وجل. )(١
 أي يف آخر الزمان ، وهذه من عالمات الساعة الكربي. )(٢
، حيث حيكم عيسي بن مرمي أربعني  صحاكما بني املسلمني يف آخر الزمان بكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله )(٣

 عاما. 
 بالعدل والقسط ؛ عادال بني الناس ، مقسطاً فيهم ، فينصر املظلوم ، ويأخذ على يدي الظامل. )(٤
 م العدل أال يعبد إال اهللا ، وأن يدخل النصاري يف دين اإلسالم أفواجا. من متا)(٥
ألن اهللا حرم أكله مما يسببه من أمراض وأضرار لإلنسان ، فاهللا حرمه لكن النصاري يف هذه األيام أحلوه )(٦

 واختذوه زمراً هلم ، فكان قتل اخلرتير عالمة على انتهاء هذا الرمز و فناؤه.
كتاب من اليهود والنصاري الذين مل يدخلوا يف دين اإلسالم ، ويريدون أن يعيشوا مع املسلمني على أهل ال)(٧

يف آمن وآمان وسالم ، واجلزية ليست مذلة أو مهانة أو عار كما حياول أن يصفها بعض احلاقدين على اإلسالم ، 

كم بشرع اهللا ويطبق شريعة وإمنا هي مقابل خدمة و مقابل محاية ، وهذا دليل على أن عيسي بن مرمي حي

 .صحممد
 بسبب كثرة الغنائم و الفتوحات و انتصار املسلمني يف األرض كلها ، و أيضا بسبب حلول الربكة.)(٨
بسبب اقتراب قيام الساعة ( فرتول عيسي عالمة عظيمة على اقتراب قيام الساعة ؛ عالمة من عالمات )(٩

 العبادة و الدعوة إيل اهللا .الساعة الكربي) و انشغاهلم بالذكر و 
وإِنه لَعلْم )عن نزول سيدنا عيسي ابن مرمي يف آخر الزمان : "  ٦١ –قال تعايل يف سورة الزخرف (اآلية )(١٠

 ونبِعاتا ونَّ بِهرتمفَلَا ت ةاعلِّلس ◌ۚ اطٌ ذَاٰ◌ هرص يمقتسم  ."  
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، ويفيض  ، ويقْتلَ اخلنزِير، ويضع اجلزيةَ ، فَيكِْسر الصليب مقِْسطًا

  ٢٤٧٦(خ)  .» ، حتى الَ يقْبلَه أَحد املَالُ

٣ - اقحثَنا إِسدح يماهرإِب نب قُوبعا ينربا أَبِي ، أَخثَندحٍ ، حالص نع ،  ،

،  ، سمع أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ ابنِ شهابٍ أَنَّ سعيد بن املُسيبِ

، لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ  والَّذي نفِْسي بِيده « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ

،  ، ويقْتلَ اخلنزِير الصليب، فَيكِْسر  فيكُم ابن مريم حكَما عدلًا

، حتى تكُونَ السجدةُ  ، ويفيض املَالُ حتى الَ يقْبلَه أَحد ويضع اجلزيةَ

واقْرُءوا إِنْ "  : ، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ » الواحدةُ خيرا من الدنيا وما فيها

مئْتش : هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الكأَه نإِنْ مو  ةاميالق مويو ،

  ٣٤٤٨(خ)  . ] "١٥٩[النساء:   يكُونُ علَيهِم شهِيدا

٤ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدثٌ حا لَيثَندح ، ح ، حٍ ، ومر نب دمحا مثَندح  ،

، أَنه سمع أَبا  ، عنِ ابنِ الْمسيبِ ، عنِ ابنِ شهابٍ أَخبرنا اللَّيثُ

، لَيوشكَن أَنْ  والَّذي نفِْسي بِيده " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  هريرةَ، يقُولُ

 ميرم ناب يكُمزِلَ فنقِْسطًا صيا مكَمح  كِْسرفَي ،يبللَ  الصقْتيو ،

 ، " ، ويفيض الْمالُ حتى لَا يقْبلَه أَحد الْخنزِير، ويضع الْجِزيةَ

ادمح نلَى بالْأَع دبع اهثَندحةَ وبيأَبِي ش نكْرِ بو بأَبو ،  نب ريهزو ،

، وحدثَنِيه حرملَةُ بن  ، ح ن عيينةَ: حدثَنا سفْيانُ ب ، قَالُوا حربٍ

، وحدثَنا حسن  ، ح : حدثَنِي يونس ، قَالَ ، أَخبرنا ابن وهبٍ يحيى

انِيلْوالْح ديمح نب دبعا  ، وثَندح ،دعنِ سب يماهرنِ إِبب قُوبعي نع ،

، وفي رِواية ابنِ  ، بِهذَا الْإِسناد ، كُلُّهم عنِ الزهرِي صالحٍ، عن  أَبِي

حكَما  " : في رِواية يونس و، "  ، وحكَما عدلًا إِماما مقِْسطًا ":  عيينةَ

"حكَما :  في حديث صالحٍ ، و "إِماما مقِْسطًا" :، ولَم يذْكُر  عادلًا"
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وحتى تكُونَ  ":  في حديثه من الزيادة و : ، كَما قَالَ اللَّيثُ مقِْسطًا"

 : ، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ " السجدةُ الْواحدةُ خيرا من الدنيا وما فيها

مئْتُءوا إِنْ شاقْر  : "تلِ الْكأَه نإِنْ موهتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَي " 

  )١٥٥( - ٢٤٢(م) ] الْآية. ١٥٩[النساء: 

٥- يدعس نةُ ببيثَنا قُتدثٌ حا لَيثَندح ، يدعنِ أَبِي سب يدعس نع ،  نع ،

 و " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، أَنه قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ عطَاِء بنِ ميناَء

لَيقْتلَن  ، و ، فَلَيكِْسرنَّ الصليب ، لَينزِلَن ابن مريم حكَما عادلًا اِهللا

و ،زِيرنةَ الْخيالْجِز نعضلَي ا ، وهلَيى ععسفَلَا ي لَاصالْق كَنرتلَت و ، 

 نبذْهلَتاُء ونحالش و اغُضبالت داسحالت الِ فَلَا  ، ونَّ إِلَى الْموعدلَي

"دأَح لُهقْب١٥٥( - ٢٤٣(م)   .ي( 
٦- يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربقَالَ أَخ ، يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :  ،

، عن عبد  ، عن قَتادةَ : حدثَنِي أَبِي ، قَالَ بن هشامٍ: أَخبرنا معاذُ  قَالَ

منِ آدنِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نع ،  ولِ اللَّهسنِ راُء  : ، قَالَ ص، عبِيالْأَن"

لَّاتعةٌ لوى إِختش مهاتهأُمو ، ى  ، ويساسِ بِعلَى النا أَوأَنميرنِ ماب و ، 

رِفُوهازِلٌ فَاعن هإِن و ةرمإِلَى الْح زِعنلٌ يجر هاضِ ، فَإِنيالْب  هأْسكَأَنَّ ر ،

و قْطُربِلَّةٌ ي هبصي إِنْ لَم و ، يبلالص قدي هإِن و ، و ،زِيرنلُ الْخقْتي 

، وإِنَّ اللَّه يهلك في زمانِه الْملَلَ كُلَّها  ع الْجِزيةَيض ، و يفيض الْمالَ

يلْقي  ، و يهلك اللَّه الْمِسيح الضالَّ الْأَعور الْكَذَّاب ، و غَير الْإِسلَامِ

الذِّئَاب  بقَرِ، و، والنمر مع الْ اللَّه الْأَمنةَ حتى يرعى الْأَسد مع الْإِبِلِ

(رقم  .مع الْغنمِ، ويلْعب الصبيانُ مع الْحيات، لَا يضر بعضهم بعضا"

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨١٤) ، (حب) ٦٧٧٥طبعة با وزير: 

 ).٢١٨٢"الصحيحة" (
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: حدثَنا عثْمانُ  ، قَالَ السختيانِيأَخبرنا عمرانُ بن موسى بنِ مجاشعٍ  -٧

: حدثَنا  حدثَنا الْحسن بن موسى الْأَشيب، قَالَ : بن أَبِي شيبةَ*، قَالَ

، عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ، عنِ الْحضرمي بنِ  شيبانُ بن عبد الرحمنِ

 ص: دخلَ علَي رسولُ اللَّه  ، قَالَت ، عن عائشةَ ي صالحٍ، عن أَبِ لَاحقٍ

ي وكا أَب؟  : ، فَقَالَ أَن"يككبا يم"الَ،  : قَالَتجالد تذَكَر ولَ اللَّهسا ري

، فَإِنَّ  متإِنْ  ، و أَنا حي أَكْفيكُموه ، فَإِنْ يخرج و فَلَا تبكني " : قَالَ

و ،روبِأَع سلَي كُمبر ودهالْي هعم جرخي هإِن  ةياحزِلَ بِننى يتح ِسريفَي ،

ةيندالْم و ، لَكَانابٍ ملَى كُلِّ بابٍ عوةُ أَبعبا سلَه ذئموي يه  ،

، فَينزِلَ عيسى ابن  نطَلق حتى يأْتي لُد، فَي فَيخرج إِلَيه شرار أَهلها

لُهقْتفَي ميرةً منس نيعبضِ أَري الْأَرى فيسثُ علْبي ثُم ،  نا مقَرِيب أَو ،

) ، ٦٧٨٣(رقم طبعة با وزير:  .أَربعني سنةً إِماما عدلًا وحكَما مقِْسطًا"

"قصة املسيح الدجال" (ص  -األلباين]: حسن صحيح  [قال ٦٨٢٢(حب) 

). * [عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ] قال الشيخ: تابعه أخوه أبو بكر بن أيب ١٨

)، وعنه: أبو عمرو الداين يف ١٩٣٢٠/  ١٣٤/ ١٥شيبة يف "املُصنف" (

) من طريقٍ أُخرى عن ٧٥/ ٢). وأخرجه أمحد (٢/ ١٤٢"الفنت" (ق 

شداد، عن حيىي بن أيب كثري، قال: حدثَنِي احلضرمي بن حرب بن 

الحقٍ ... به. وهذا إسناد صحيح متصل إىل احلضرمي، وهو ال بأس به؛ 

. وله -إن شاء اهللا  - كما قال احلافظ يف "التقريب"؛ فالسند حسن 

 شواهد كثرية، فراجع كتايب: "قصة املسيح الدجال ... ".
٨- اللَّه دبا عنربأَخ يدالْأَز دمحم نقَالَ ب ، يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :  ،

،  : حدثَنا لَيثُ بن سعد ، قَالَ : أَخبرنا عمرو بن محمد الْعنقَزِي قَالَ

رِيقْبنِ الْماَء عيننِ مطَاِء بع نةَ ، عريرأَبِي ه نولِ ،  ، عسنِ رع
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لًا " : ، قَالَصاللَّهادا عكَمح ميرم ناب زِلَننلَي يبلالص كِْسرفَي ، و ، 

و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز نعضلَي ى  ، وعسفَلَا ي لَاصالْق كَنرتلَت

لَيدعونَّ إِلَى  ، و التحاسد ض والتباغُ لَتذْهبن الشحناُء و و، علَيها 

دأَح لُهقْبالِ فَلَا ي٦٨١٦) ، (حب) ٦٧٧٧(رقم طبعة با وزير:  ." الْم  

: حدثَنِي اللَّيثُ  ، قَالَ : حدثَنا يزِيد بن موهبٍ ، قَالَ أَخبرنا ابن قُتيبةَ -٩

دعس نابٍ بهنِ شنِ اببِ،  ، عيسنِ الْمب يدعس نا  عأَب عمس هأَن ،

، لَيوشكَن  الَّذي نفِْسي بِيده و ":  ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ هريرةَ

يقْتلُ  ، و ، يكِْسر الصليب أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما مقِْسطًا

و ،زِيرنةَ الْخيالْجِز عضي و ، دأَح لُهقْبى لَا يتالَ حالْم يضفرقم ".  ي)

"شرح  - [قال األلباين]: صحيح  ٦٨١٨) ، (حب) ٦٧٧٩طبعة با وزير: 

): ٥٩" (ص -عليه السالم  -)، "قصة املسيح ٧٦٢/ ٥٠٠الطحاوية" (

 ق.
، عن  ، عن ابنِ شهابٍ سعد: حدثَنا اللَّيثُ بن  حدثَنا قُتيبةُ قَالَ - ١٠

الَّذي  و " : قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ سعيد بنِ املُسيبِ

، فَيكِْسر  نفِْسي بِيده لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما مقِْسطًا

يبلالص و ، لُ اخلقْتيو ،زِيرةَ نيزاجل عضي ى لَا  ، وتاملَالُ ح يضفي

"دأَح لَهقْب(ت)  ي ، يححص نسيثٌ حدذَا ح[قال األلباين]:  ٢٢٣٣: ه

 صحيح
: حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ، عنِ  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ -١١

رِيهبِ،  الزيسنِ الْمب يدعس نةَ عريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النص، ع  ،

 ، و لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ عيسى ابن مريم حكَما مقِْسطًا " : قَالَ
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 ، و زيةَيضع الْجِ ، و يقْتلُ الْخنزِير ، و ، فَيكِْسر الصليب إِماما عدلًا

دأَح لَهقْبى لَا يتالُ حالْم يضف[قال األلباين]: صحيح ٤٠٧٨(جة)  ."  ي 
، يبلُغُ بِه  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن سعيد ، عنِ الزهرِي حدثَنا سفْيانُ - ١٢

بِيصالن : "  ميرم ناب يكُمزِلَ فنأَنْ ي كوشقِْسطًايا مكَمح  كِْسري ،

يبلالص و ، و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز عضي الُ ، والْم يضفى  يتح ،

"دأَح لَهقْب٧٢٦٩(حم)  .لَا ي 
،  ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي، عنِ ابنِ الْمسيبِ حدثَنا عبد الرزاقِ - ١٣

الَّذي نفِْسي  و " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ أَنه سمع أَبا هريرةَ

،  إِماما مقِْسطًا ، و بِيده، لَيوشك أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما عادلًا

يبلالص كِْسري و ، و ،زِيرنلُ الْخقْتي  عضةَييالْجِز الُ ، والْم يضفي  ،

"دا أَحلَهقْبى لَا يت٧٦٧٩(حم)  .ح 
، عن عبد  : أَخبرنا قَتادةُ ، قَالَ : حدثَنا همام ، قَالَ حدثَنا عفَّانُ - ١٤

منِ آدنِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نع ،  بِيةٌ  : قَالَ ص، أَنَّ النواُء إِخبِيالْأَن "

لَّاتعل ى وتش مهاتهأُم ، داحو مهيند نِ  ، وى ابيساسِ بِعلَى النا أَوأَن

ميرم نِي ويب كُني لَم هأَنل ، بِين هنيب ازِلٌ ، ون هإِن  وهمتأَيفَإِذَا ر ،

رِفُوهفَاع لٌ مجر :و ةرمإِلَى الْح وعباضِ ريالْب  انرصمم انبثَو هلَيع ،

و ،قْطُري هأْسلَلٌ كَأَنَّ رب هبصي إِنْ لَم يبلالص قدفَي ، لُ  ، وقْتي

و ،زِيرنةَ الْخيالْجِز عضي لَامِ ، وإِلَى الْإِس اسو النعدي كلهفَي ،  اللَّه

لَاما إِلَّا الْإِسلَلَ كُلَّهالْم انِهمي زف و ،  ِسيحالْم انِهمي زف اللَّه كلهي

 ، و ، ثُم تقَع الْأَمنةُ علَى الْأَرضِ حتى ترتع الْأُسود مع الْإِبِلِ الدجالَ

قَرِ، والْب عم ارمالن عم مِ الذِّئَابنالْغ و ، اتيانُ بِالْحيبالص بلْعلَا  ي ،
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مهرضةً تنس نيعبكُثُ أَرمفَّى ، فَيوتي ثُم ، و ، ي هلَيلِّي عص

 ٩٢٧٠(حم)  ."الْمسلمونَ
عن أَبِي ،  ، عن محمد : حدثَنا هشام ، قَالَ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ - ١٥

يوشك من عاش منكُم أَنْ يلْقَى عيسى «:  قَالَ ص، عنِ النبِي  هريرةَ

ا ويدها مامإِم ميرم نلًا ابدا عكَمح يبلالص كِْسرفَي ، لُ  ، وقْتي

و ،زِيرنالْخ  برالْح عضتةَ، ويالْجِز عوضاتهارز٩٣٢٣(حم)  .»أَو 
، عن عبد  ، عن قَتادةَ : حدثَنا هشام ، قَالَ حدثَنا عبد الْوهابِ - ١٦

منِ آدنِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النقَالَ ص، ع هاُء« : أَنبِيالْأَن« 

حتى يهلَك في زمانِه مِسيح الضلَالَة « : ، فَذَكَر معناه إِلَّا أَنه قَالَ

الْكَذَّاب رو٩٦٣٣(حم)  . »الْأَع 
١٧ - نيسا حثَندانَ حبيفِْسريِ شي تةَ ، فادقَت نقَالَ ، ع ،  دبثَ عدح :

مآد ننِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص ص: قَالَ ر  :

 ٩٦٣٤(حم)  . فَذَكَر الْحديث
١٨ - جيرا سثَندقَالَ ح ، حا فُلَيثَندح : ارِيصلٍ الْأَنينِ فُضب ارِثنِ الْحع ،  ،

دعنِ سب ادزِي نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسزِلُ : « ص: قَالَ رني

يقْتلُ  ، و ، فَيكِْسر الصليب حكَما مقِْسطًا ، و ابن مريم إِماما عادلًا

و ،زِيرنالْخ لْمالس جِعري اجِلَ ، ونم وفيذُ السختي ةُ كُلِّ  ، ومح بذْهت

ةمح ذَات ا ، وقَهاُء رِزمزِلُ السنت و ،  رِجخاتهكَترب ضى  الْأَرتح ،

انببِالثُّع بِيالص بلْعي هرضفَلَا ي ، و ، الذِّئْب مني الْغاعرفَلَا  ي ،

 ١٠٢٦١(حم)  .»يراعي الْأَسد الْبقَر، فَلَا يضرها ، و يضرها
١٩ - اججا حثَندثٌ حا لَيثَندا  ، حثَندح ،يدعس و ، ماشا هثَندا  حثَندح ،

، مولَى ابنِ  ، عن عطَاِء بنِ ميناَء ، حدثَنِي سعيد بن أَبِي سعيد لَيثٌ
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لَينزِلَن ابن  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، أَنه قَالَ أَبِي ذُبابٍ عن أَبِي هريرةَ

لَيضعن  لَيقْتلَن الْخنزِير، و ، و ، فَيكِْسر الصليب عادلًامريم حكَما 

لَتذْهبن الشحناُء  ، و لَتتركَن الْقلَاص فَلَا يسعى علَيها ، و الْجِزيةَ

داسحالتو اغُضبالتو لُ ، وقْبالِ فَلَا ينَّ إِلَى الْموعدلَيدأَح (حم)  .»ه

١٠٤٠٤ 
٢٠ - ماشا هثَندثٌ حا لَيثَندابٍ ، حهش نا ابثَندنِ  ، حب يدعس نع ،

والَّذي  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ ، أَنه سمع أَبا هريرةَ الْمسيبِ

فيكُم ابن مريم حكَما مقِْسطًا يكِْسر نفِْسي بِيده لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ 

يبلالص و ، و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز عضي ى لَا  ، وتالُ حالْم يضفي

دأَح لَهقْب١٠٩٤٤(حم)  .» ي 
  

  
١ - انمو اليثَنا أَبدح  ،بيعا شنربأَخ رِيهنِ الزو  ، قَالَ ، عنِي أَبربأَخ :

: سمعت  ، قَالَ ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه سلَمةَ بن عبد الرحمنِ

ولَ اللَّهسقُولُصرا« : ، ي١(أَن( ميرنِ ماسِ بِابلَى النأَو و ،  الَداُء أَوبِياَألن

لَّات٢( ع(نِييب سلَي ،)٣( و  هنيب)٤(بِين )٣٤٤٢(خ) . »)٥  

                                                             
 ؛ سيد األنبياء و البشر  صاملقصود النيب الكرمي حممد )(١
  أبناء ألب واحد " آدم عليه السالم "، و أمهام شيت .)(٢

 و األنبياء صلوات اهللا عليهم يتفقون يف أصل الدين و هو التوحيد ، و خيتلفون يف الشرائع 
 حممد صلي اهللا عليه وسلم)(٣
 عيسي بن مرمي عليه السالم )(٤
غري  - إال مدع  –ياء و الرسل و لن يأيت أو يرسل اهللا عز وجل بعده نيب هو خامت األنب صاملقصود أن النيب )(٥

 عيسي بن مرمي ليكون عالمة من عالمات الساعة 



٢٠٩ 

٢ - اننس نب دمحثَنا مدانَ حملَيس نب حا فُلَيثَندح ،  نالَلُ با هثَندح ،

يلةَ عرمنِ أَبِي عنِ بمحالر دبع نع ،  نةَ، عريرقَالَ  ، قَالَ أَبِي ه :

 ولُ اللَّهسا «:  صر١(أَن(  ىيساسِ بِعلَى النأَو)٢ (ميرنِ ماب )ا  )٣يني الدف

و ةرالْآخ و ، لَّاتعةٌ لواُء إِخبِيالْأَن ى وتش مهاتهأُم ، داحو مهيند  « ،و 

 ، عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ ، عن موسى بنِ عقْبةَ بن طَهمانَإِبراهيم  : قَالَ

: قَالَ رسولُ  ، عن عطَاِء بنِ يسارٍ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ

 ٣٤٤٣(خ)  . صاللَّه  

، عنِ ابنِ  أَخبرنِي يونس،  ، أَخبرنا ابن وهبٍ حدثَين حرملَةُ بن يحيى - ٣

:  ، أَخبره أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ ، أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبد الرحمنِ شهابٍ

، الْأَنبِياُء  أَنا أَولَى الناسِ بِابنِ مريم " : يقُولُ صسمعت رسولَ اِهللا 

لَّاتع لَادأَو و ، سلَي نِي ويب  "بِين هني٢٣٦٥( - ١٤٣(م)  .ب(  

، عن  ، حدثَنا أَبو داود عمر بن سعد حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ و - ٤

 ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عنِ الْأَعرجِ ، عن أَبِي الزناد سفْيانَ

، الْأَنبِياُء أَبناُء  أَنا أَولَى الناسِ بِعيسى " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ

لَّاتع و ، نِي ويب سلَي بِيى نيسع ني٢٣٦٥( - ١٤٤(م)  ."  ب(  

عن ،  ، حدثَنا معمر ، حدثَنا عبد الرزاقِ حدثَنا محمد بن رافعٍ و -٥

هبننِ مامِ بمةَ ، قَالَ هريرو ها أَبثَندا حذَا مولِ اِهللا  : هسر نص، ع  ،

                                                             
، و املؤمنون و املسلمون من بعدي إيل قيام الساعة ، فمن ينصر عيسي بن مرمي عليه السالم يف  صأنا حممد )(١

 .صآخر الزمان يكونون من املؤمنني و املسلمني املوحدين من أتباع النيب 
من قومه الذين كذبوه و حرفوا اإلجنيل و عالوة على ذلك حاولوا أن يقتلوا بالصلب لكن اهللا جناه و رفعه )(٢

إليه يف السماء ، قال تعايل يف سورة النساء ؛ " و قوهلم إنا قتلنا املسيح عيسي ابن مرمي و ما قتلوه و ما 

و ما  جما هلم به من علم إال اتباع الظن  جو إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه  جصلبوه و لكن شبه هلم 

 "  ١٥٨و كان اهللا عزيزا حكيما  جبل رفعه اهللا إليه  ١٥٧قتلوه يقينا 
 يف نصرته و تصديقه و اإلميان مبا جاء به من احلق)(٣



    ٢١٠ 

أَنا أَولَى الناسِ بِعيسى  " : صقَالَ رسولُ اِهللا  : و فَذَكَر أَحاديثَ منها

ميرنِ ماب ةرالْآخي الْأُولَى وقَالُوا، "  ، ف : فولَ اِهللا؟ )١( كَيسا رقَالَ ي : " 

لَّاتع نةٌ مواُء إِخبِيالْأَن ى ، وتش مهاتهأُم و ، داحو مهين٢(د( سفَلَي ،

بِيا ننني٢٣٦٥( - ١٤٥(م)  ." )٣( ب(  

، عنِ  أَخبرنِي يونس:  ، قَالَ ، حدثَنا ابن وهبٍ حدثَنا أَحمد بن صالحٍ -٦

:  ، أَخبره أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ ، أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبد الرحمنِ ابنِ شهابٍ

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسي : " ميرنِ ماسِ بِابلَى النا أَواُء  أَنبِيالْأَن ،

لَّاتع لَادأَو و ، لَينِي ويب س "بِين هني[قال األلباين]:  ٤٦٧٥(د)   .ب

  صحيح

،  ، عنِ الْأَعرجِ ، عن أَبِي الزناد ، أَخبرنا ورقَاُء حدثَنا علي بن حفْصٍ -٧

أَنا أَولَى الناسِ بِعيسى ابنِ  " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  عن أَبِي هريرةَ قَالَ

ميرم لَّاتو عنب ماُء كُلُّهبِي؛ الْأَن و ، "بِىى نيسع نيبنِى ويب سلَي. 

  ٧٥٢٩(حم) 

                                                             
و يستفهمون عنها و  صو هذا دليل على أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا يفهمون أحاديث رسول اهللا  )(١

 عن أمور دينهم 
  أي أن  أصل الدين واحد ، و هو توحيد اهللا عز وجل لكن شرائعهم خمتلفة )(٢

قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب قال تعايل يف سورة البقرة : (

 مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسونَ (وملسم لَه نحن١٣٦و (

شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم اللَّه وهو السميع الْعليم فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في 

)١٣٧( (  

قُلْ آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق قال تعايل يف سورة آل عمران :( 

وسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيونَ (وملسم لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالنى ويسع٨٤ى و (

) رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نم٨٥و(  ( 

 يف آخر الزمان عند نزوله من السماء صن من أمة النيب حيث ينصره املؤمنون و املسلمو)(٣



٢١١ 

٨ - و  ولُ اللَّهسي الْأُولَى  «:  صقَالَ رف ميرنِ مى ابيساسِ بِعلَى النا أَوأَن

ةرالْآخ؟  : لُواقَا، » وولَ اللَّهسا ري فقَالَكَي : »  نةٌ مواُء إِخبِيالْأَن

بِيا نننيب سفَلَي ،داحو مهيندى، وتش مهاتهأُمو ،لَّات٨٢٤٨(حم)  .»ع  

٩ - يعكا وثَندانُ حفْيا سثَندح ، ادنأَبِي الز نجِ ، عرنِ الْأَعأَبِي ،  ، ع نع

،  أَنا أَولَى الناسِ بِعيسى « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

لَّاتع لَادةٌ أَوواُء إِخبِيالْأَن و ،  لَامالس هلَيى عيسع نيبنِي ويب سلَي

بِي٩٩٧٤(حم)  .»ن  

، عن  : أَخبرنا سفْيانُ ، قَالَ داود الْحفَرِيحدثَنا عمر بن سعد وهو أَبو  -١٠

ادنأَبِي الز جرنِي الْأَععنِ يمحالر دبع نةَ ، علَمأَبِي س نأَبِي  ، ع نع ،

،  أَنا أَولَى الناسِ بِعيسى « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

  ٩٩٧٥(حم)  .» بين عيسى نبِي لَيس بينِي و ، و أَبناُء علَّاتالْأَنبِياُء 

١١ - جيرا سثَندح حا فُلَيثَندح ، يلع نلَالُ با هثَندنِ  ، حمحالر دبع نع ،

أَنا أَولَى  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ بنِ أَبِي عمرةَ

ا ويني الدف ميرنِ مى ابيساسِ بِعالن ةرالْآخ لَّاتع نةٌ مواُء إِخبِيالْأَن ، 

  ١٠٢٥٨(حم)  .»دينهم واحد ، و ، أُمهاتهم شتى

١٢ - دمحم نب نيسا حثَندح ادنأَبِي الز نا ابثَندح ، نع ، أَبِيه  نع ،

أَنا أَولَى الناسِ  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ الْأَعرجِ

ةرالْآخا ويني الدف ميرنِ مى ابيسبِع و ،  لَّاتاُء عنةٌ أَبواُء إِخبِيالْأَن

 ١٠٩٨١(حم)  .»نبِي لَيس بيننا و، أُمهاتهم شتى 

 



    ٢١٢ 

  
، حدثَنا  ، حدثَنا الْعباس بن عبد الْعظيمِ أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ -١

 قَالَ،  ، عن أَبِي هريرةَ ، أَخبرنا معمر، عن همامِ بنِ منبه عبد الرزاقِ

و :  ولُ اللَّهسصقَالَ ر : "  ميرنِ مى ابيساسِ بِعلَى النا أَوي )١(أَنف

ةرالْآخقَالُوا " الْأُولَى و ، : ولَ اللَّهسا ري ذَاك فكَياُء  " : قَالَ؟  وبِيالْأَن

لَّاتع نةٌ موى إِختش مهاتهأُم ،  مهيندو ،داحو بِيا نننيب سلَي٢( ، و(". 

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦١٩٤، (حب) )٦١٦١( [رقم طبعة با وزير] =

  ).٦٧٨٢و  ٦٧٧٥)، ويأيت أمت منه (٢١٨٢"الصحيحة" (

،  ، حدثَنا أَحمد بن سلَيمانَ بنِ أَبِي شيبةَ ، بِحرانَ أَخبرنا أَبو عروبةَ - ٢

فَرِيالْح داوو دا أَبثَندانُ حفْيا سثَندح ، ادنأَبِي الز نجِ،  ، عرنِ الْأَعع ،

أَنا أَولَى  " : ص: قَالَ النبِي  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ عن أَبِي سلَمةَ

يس بينِي وبين عيسى ، ولَ ، الْأَنبِياُء أَبناُء علَّات الناسِ بِعيسى

"بِي[قال األلباين]: صحيح  ٦١٩٥) ، (حب) ٦١٦٢(رقم طبعة با وزير:  .ن

  انظر ما قبله. -

،  ، حدثَنا ابن وهبٍ ، حدثَنا حرملَةُ بن يحيى أَخبرنا ابن قُتيبةَ -٣

سونا يثَندابٍ حهنِ شنِ ابنِ،  ، عمحالر دبع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ  ،

أَنا أَولَى الناسِ  " : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَ أَنَّ أَبا هريرةَ

ميرنِ مبِاب لَّاتع لَاداُء أَوبِيالْأَن ، بِين هنيبنِي ويب سلَيرقم  ." ، و)

وهو  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٤٠٦) ، (حب) ٦٣٧٢زير: طبعة با و

 خمتصر ما قبله.

                                                             
 بالنصرة و التأييد )(١
 و بني عيسي بن مرمي عليه السالم نيب إال مدع للنبوة  صاملقصود أنه ليس بني النيب حممد )(٢



٢١٣ 

  
، عن أَبِي  ، عن محمد بنِ زِياد ، حدثَنا شعبةُ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ - ١

 بِينِ النةَ، عريرقَالَ صه هأَنْ  " : ، أَن رمو إِنْ طَالَ بِي عجي لَأَرإِن

ميرم نى ابيسأَلْقَى ع توجِلَ بِي مفَإِنْ ع ،  كُمنم هيلَق نفَم ،

"لَامي السنم قْرِئْه٧٩٧٠(حم)  .فَلْي  

، عن أَبِي  زِياد، عن محمد بنِ  ، أَخبرنا شعبةُ حدثَنا يزِيد بن هارونَ - ٢

 إِني لَأَرجو إِنْ طَالَت بِي حياةٌ أَنْ أُدرِك عيسى ابن مريم " : ، قَالَ هريرةَ

توجِلَ بِي مفَإِنْ ع ، "لَامي السنم قْرِئْهفَلْي كَهرأَد ن٧٩٧١(حم)  .، فَم  

، عن أَبِي  ، عن محمد بنِ زِياد نا شعبةُ، أَخبر حدثَنا يزِيد بن هارونَ - ٣

 إِني لَأَرجو إِنْ طَالَت بِي حياةٌ أَنْ أُدرِك عيسى ابن مريم " : ، قَالَ هريرةَ

توجِلَ بِي مفَإِنْ ع ، "لَامي السنم قْرِئْهفَلْي كُمنم كَهرأَد ن(حم)  .، فَم

٧٩٧٨  

٤- دمو أَحا أَبثَندقَالَ ح ، ديز نب ريا كَثثَنداحٍ : حبنِ رب يدلنِ الْوع ،  ،

يوشك الْمِسيح عيسى  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

 ، فَيقْتلَ الْخنزِير، و اإِماما عدلً ، و ابن مريم أَنْ ينزِلَ حكَما قسطًا

يبلالص كِْسري ةً ، وداحةُ ووعكُونَ الدت « فَأَقْرِئُوه ،  لَامالس أَقْرِئْه أَو ،

 ولِ اللَّهسر نصم قُنِي ، ودصفَي ثُهدفَاةُ أُحالْو هترضا حقَالَ ، فَلَم ، : 

»لَامي السنم ٩١٢١(حم)  .»أَقْرِئُوه  

، عن  ، عنِ الزهرِي ، حدثَنا الْأَوزاعي حدثَنا محمد بن مصعبٍ - ٥

يلنِ عظَلَةَ بنةَ حريرأَبِي ه نع ،  بِيقَالَ ص، أَنَّ الن : » ي  والَّذ

 هِلَّنلَي هدفِْسي بِياناجاِء ححوالر بِفَج ميرم نا ابرمتعم (حم)  .»، أَو

١٠٩٧٤  



    ٢١٤ 

: حدثَنا محمد بن  أَخبرنا الْحسين بن محمد بنِ أَبِي معشرٍ، قَالَ -٦

بن عمر، : حدثَنا عبيد اللَّه  ، قَالَ : حدثَنا عبد الْوهابِ بشارٍ، قَالَ

رِيهنِ الزع يلَمالْأَس يلنِ عظَلَةَ بنح نةَ ، عريرأَبِي ه ننِ  ، عع ،

 بِيا ":  ، قَالَ صالنرمتعم ا أَواجاِء ححوالر بِفَج ميرم ناب هِلَّنلَي  أَو ،

[قال األلباين]:  ٦٨٢٠) ، (حب) ٦٧٨١(رقم طبعة با وزير:  ." لَيثَنينهما

 / املنت). ٣٧" (ص -عليه السالم  - "قصة املسيح  -صحيح 
 

  
، حدثَنا ابن  ، حدثَنا الْوليد حدثَنا صفْوانُ بن صالحٍ الدمشقي الْمؤذِّنُ -١

، عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ  ائيجابِرٍ، حدثَنِي يحيى بن جابِرٍ الطَّ

أَبِيه نرٍ، عفَين لَابِيانَ الْكعمنِ ساسِ بونِ النولُ  ، قَالَ ، عسر ذَكَر :

 الَ صاللَّهجفَقَالَ الد ، : " و جرخإِنْ ي كُموند هجِيجا حفَأَن يكُما فأَن  ،

إِنْ  وو جرخي فِْسهن جِيجح ؤرفَام ،يكُمف تلَس لَى  ، وي عيفَتلخ اللَّه

،  ، فَمن أَدركَه منكُم فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح سورة الْكَهف كُلِّ مسلمٍ

"هتنتف نم كُمارا جِوها فَإِنقُلْن ، : ي الْ وف ثُها لَبضِ؟ مقَالَ أَر :  "

سائر أَيامه  ، و يوم كَجمعة يوم كَشهرٍ، و ، و : يوم كَسنة أَربعونَ يوما

" كُماما كَأَيفَقُلْن ، : ولَ اللَّهسا ري ةني كَسالَّذ موذَا الْيا  ، هينكْفأَت ،

مٍ وولَاةُ يص يه؟  فلَةلَا " : قَالَلَي هرقَد وا لَهرى  ، اقْديسزِلُ عني ثُم ،



٢١٥ 

، فَيدرِكُه عند بابِ  شرقي دمشق )١(ابن مريم عند الْمنارة الْبيضاِء

٢(لُد( لُهقْت[قال األلباين]: صحيح ٤٣٢١(د) ".   ، فَي  

٢-  نى بيسا عثَندحدمحةُ مرما ضثَندح ، انِيبينِ السرِو  ، عمع نع ،

اللَّه دبنِ عب  بِينِ النةَ عامأَبِي أُم نص، ع و" هوحن  "اتلَوالص ذَكَر

 اهنعثْلَ م[قال األلباين]: صحيح لغريه ٤٣٢٢(د)  .م  

٣ -  ريهةَ زثَميو خثَنا أَبدبٍحرح نمٍ بلسم نب يدلا الْوثَندثَنِي  ، حدح ،

يابِرٍ الطَّائج نى بيحثَنِي يدابِرٍ، حنِ جب زِيدي ننِ بمحالر دبع  ،

صمي حنِ  قَاضرِ بيبج أَبِيه نرٍ، عيبج ننِ بمحالر دبثَنِي عدح ،

حدثَنِي  ، ح و ، أَنه سمع النواس بن سمعانَ الْكلَابِي الْحضرمينفَيرٍ 

 ازِيانَ الررهم نب دمحم -  اللَّفْظُ لَهمٍ -ولسم نب يدلا الْوثَندح  ،

،  بنِ جابِرٍ الطَّائيحدثَنا عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، عن يحيى 

عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيه جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عنِ 

،  الدجالَ ذَات غَداة ص: ذَكَر رسولُ اِهللا  ، قَالَ النواسِ بنِ سمعانَ

و يهف فَّضفَخ فَّعر اهنى ظَنتلِ ، حخالن فَةي طَائف  ها إِلَينحا رفَلَم ،

يا رسولَ اِهللا ذَكَرت  : قُلْنا"ما شأْنكُم؟ "  : ، فَقَالَ عرف ذَلك فينا

 ، حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ رفَّعت ، فَخفَّضت فيه و الدجالَ غَداةً

، فَأَنا  أَنا فيكُم ، إِنْ يخرج و غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم " : ، فَقَالَ

كُموند هجِيجح و ، و جرخإِنْ ي يكُمف تلَس و فِْسهن جِيجح ؤراُهللا  ، فَام

، كَأَني  ، عينه طَافئَةٌ ، إِنه شاب قَطَطٌ خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ

                                                             
املنارة البيضاء باجلامع األموي مبدينة دمشق عاصمة دولة سوريا حاليا ؛ هي مكان نزول عيسي عليه )(١

 السالم من السالم ، و هي موجودة اآلن بنفس الشكل 
املقصود املدخل الشرقي لقرية أو مدينة لُد بدولة فلسطني(الشام ) ، و هي موجودة اآلن دون الباب ، أو لعله )(٢

 يصبح هلذه القرية أو املدينة بابا من اجلهة الشرقية  يف آخر الزمان



    ٢١٦ 

، فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح  ، فَمن أَدركَه منكُم أُشبهه بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ

فالْكَه ةورس أْمِ والش نيلَّةً بخ ارِجخ هاقِ ، إِنرا  الْعينماثَ يفَع ،

ما لَبثُه في  يا رسولَ اِهللا و : قُلْنا، "  توا، يا عباد اِهللا فَاثْب وعاثَ شمالًا

يوم  يوم كَشهرٍ، و ، و ، يوم كَسنة أَربعونَ يوما : " الْأَرضِ؟ قَالَ

ةعمكَج و ، كُمامكَأَي هامأَي رائا، "  سقُلْن :  موالْي كولَ اِهللا فَذَلسا ري

ةني كَسمٍ؟  الَّذولَاةُ يص يها فينكْفلَا " : قَالَ، أَت هرقَد وا لَهراقْد ،  " ،

" كَالْغيث  : قَالَ؟  ما إِسراعه في الْأَرضِ يا رسولَ اِهللا و : قُلْنا

يحالر هتربدتاس أْتفَي ،موهعدمِ فَيلَى الْقَوي ع و ونَ بِهنمؤفَي ، 

ونَ لَهجِيبتسي و ،رطماَء فَتمالس رأْمفَي ، بِتنفَت ضالْأَر  وحرفَت ،

مهتارِحس هِملَيا عذُر تا كَانلَ مأَطْو ، ا ، ووعرض هغبأَس و ،  هدأَم

ثُم ،راصوخ مي الْقَوأْتي لَهقَو هلَيونَ عدرفَي موهعدفَي ،  رِفصنفَي ،

مهنع هِمالوأَم نٌء ميش يهِمدبِأَي سلَي نيلحمونَ مبِحصفَي ، و ،  رمي

ةرِبا بِالْخقُولُ لَهفَي ،  :كوزرِجِي كُنأَخ  هعبتيبِ ، فَتاسعا كَيهوزكُن

، فَيضرِبه بِالسيف فَيقْطَعه  ، ثُم يدعو رجلًا ممتلئًا شبابا النحلِ

،  ، يضحك يتهلَّلُ وجهه ، ثُم يدعوه فَيقْبِلُ و جزلَتينِ رميةَ الْغرضِ

، فَينزِلُ عند الْمنارة  ُهللا الْمِسيح ابن مريمفَبينما هو كَذَلك إِذْ بعثَ ا

قشمد يقراِء شضينِ )١(الْبيتودرهم نيب ،  ةنِحلَى أَجع ها كَفَّيعاضو ،

كَاللُّؤلُؤِ، إِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ  ، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، و ملَكَينِ

اتإِلَّا م فَِسهن رِيح جِدرٍ يكَافلُّ لحفَلَا ي هِي  ، وتنثُ ييهِي حتني هفَسن

فُهطَر ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ، لُهقْتفَي ،  نى ابيسي عأْتي ثُم ،

                                                             
املنارة البيضاء باجلامع األموي شرق مدينة دمشق عاصمة سوريا اآلن ؛ هي مكان نزول عيسي عليه السالم )(١

 من السماء



٢١٧ 

ناُهللا م مهمصع قَد مقَو ميرمه و هِموهجو نع حسمفَي ،  مثُهدحي

ةني الْجف هِماتجرى بِديسى اُهللا إِلَى عحإِذْ أَو ككَذَل وا همنيي  ، فَبإِن :

، فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ  ، لَا يدان لأَحد بِقتالهِم قَد أَخرجت عبادا لي

و و وجأْجثُ اُهللا يعبي وجأْجم ِسلُونَ ، ونبٍ يدكُلِّ ح نم مه  رمفَي ،

، يمر آخرهم  ، و أَوائلُهم علَى بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فيها

 اِهللا عيسى ويحصر نبِي  ، و لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماٌء : فَيقُولُونَ

 كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نا مريخ مهدأَحرِ لالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَص

موالْي ى ويساِهللا ع بِين غَبرفَي ، هابحأَص  فغالن هِملَيلُ اُهللا عسرفَي ،

ي رِقَابِهِمى  فسونَ فَربِحصفَي ،ةداحفْسٍ ون تواِهللا  كَم بِيبِطُ نهي ثُم ،

ى ويسضِ عإِلَى الْأَر هابحرٍ إِلَّا  أَصبش عضوضِ مي الْأَرونَ فجِدفَلَا ي ،

و مهمهز لَأَهم مهنتإِلَى اِهللا،  ن هابحأَصى ويساِهللا ع بِين غَبرفَي ،

اُهللا طَيرا كَأَعناقِ الْبخت فَتحملُهم فَتطْرحهم حيثُ شاَء اُهللا، فَيرسلُ 

رٍ ودم تيب هنم كُنا لَا يطَرلُ اُهللا مسري ثُم  ضِسلُ الْأَرغرٍ، فَيبلَا و

لَفَةا كَالزكَهرتى يتضِ،  حلْأَرقَالُ لي ي  : ثُمبِتأَنكتري  ثَمدرو ،

ككَترب ةانمالر نةُ مابصأْكُلُ الْعت ذئموفَي ، ا،  ، وهفحلُّونَ بِقظتسي

، حتى أَنَّ اللِّقْحةَ من الْإِبِلِ لَتكْفي الْفئَام من  ويبارك في الرسلِ

اللِّقْحةَ من  لَتكْفي الْقَبِيلَةَ من الناسِ و اللِّقْحةَ من الْبقَرِ ، و الناسِ

، فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ اُهللا رِحيا  الْغنمِ لَتكْفي الْفَخذَ من الناسِ

،  كُلِّ مسلمٍ ، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمنٍ و ، فَتأْخذُهم تحت آباطهِم طَيبةً

اسِ والن اررقَى شبي  قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تيهونَ فجارهتي ،

  )٢٩٣٧( - ١١٠(م) الساعةُ ". 



    ٢١٨ 

٤ - يدعرٍ السجح نب يلثَنا عدنِ  حنِ بمحالر دبع ناِهللا ب دبا عثَندح ،

 يدلالْوابِرٍ، ونِ جب زِيدمٍيلسم نيثُ  ، قَالَ بدلَ حخرٍ: دجح ناب :

أَحدهما في حديث الْآخرِ، عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، بِهذَا 

ادنا الْإِسنا ذَكَرم وحن ، و ، هلقَو دعب اداٌء :  زةً مرم هذكَانَ بِه لَقَد " - 

ثُم رِ، وملِ الْخبوا إِلَى جهتنى يتونَ حِسريسِ يقْدالْم تيلُ ببج وه  ،

،  لَقَد قَتلْنا من في الْأَرضِ هلُم فَلْنقْتلْ من في السماِء : فَيقُولُونَ

نشابهم مخضوبةً دما "  ، فَيرد اُهللا علَيهِم فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماِء

 ،رٍ: وجنِ حاب ةايي رِوي " فا لادبع لْتزأَن ي قَدفَإِن  دأَحل يدلَا ي ،

هِمالت٢٩٣٧( - ١١١(م)  ."  بِق( 
 

  
حدثَنا أَسد بن :  ، قَالَ أَخبرنِي محمد بن عبد اللَّه بنِ عبد الرحيمِ -١

، عن  : حدثَنِي أَبو بكْرٍ الزبيدي ، قَالَ : حدثَنا بقيةُ ، قَالَ موسى

يدلنِ الْوب دمحم يهنِ  أَخلَى بالْأَع دبع نرٍ، عامنِ عانَ بلُقْم نع ،

انِيرهالْب يدانَ  عبثَو نع ،ولِ اللَّهسلَى روولُ  قَالَ ص،  مسقَالَ ر :

 ي : صاللَّهتأُم نم انتابص١(" ع( ِارالن نم ا اللَّهمهزرأَح)ةٌ  )٢ابصع :

دو الْهِنزغ٣(ت( ىيسع عكُونُ مةٌ تابصعو ،)لَام  )١ا السهِملَيع ميرنِ ماب

  [قال األلباين]: صحيح ٣١٧٥(س)   ."

                                                             
 جمموعتان كبريتان من املؤمنني و املسلمني يف آخر الزمان )(١
 ما دخوهلا بسبب جهاد يف سبيل اهللا بإخالص و صدق حفظهما من النار و منعهما و حرم عليه)(٢
و املقصود أن جمموعة كبرية من املسلمني يف ذلك الوقت تذهب لفتح اهلند و ضمها حلدود اخلالفة اإلسالمية ، )(٣

و معلوم طبعا أن اهلند بعيدة جدا يف شرق آسيا ، و ال تتوافر للمسلمني يف ذلك الوقت من وسائل السفر و 

 و الراحة ما هي متوافرة لدينا اآلن  املواصالت



٢١٩ 

أَبو بكْرِ  ، و ، حدثَنا عبد اللَّه بن سالمٍ حدثَنا أَبو النضرِ، حدثَنا بقيةُ - ٢

يديبالز يدلالْو نب يديبالز يدلنِ الْوب دمحم ننِ  ، ، عانَ بلُقْم نع

ابِيصرٍ الْوامع  ،انِيرهالْب يدنِ علَى بالْأَع دبع نثَ ع نلَى ، عوانَ مبو

ولِ اللَّهسصر  بِينِ النقَالَ ص، ع  : مهزري أَحتأُم نم انتابصع "

دو الْهِنزغةٌ تابصارِ: عالن نم نِ  اللَّهى ابيسع عكُونُ مةٌ تابصعو ،

م" مي٢٢٣٩٦(حم)  .ر  

، قَالَ:  : حدثَنا زكَرِيا بن عدي ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن عثْمانَ بنِ حكيمٍ -٣

، ح  ، عن سيارٍ حدثَنا عبيد اللَّه بن عمرٍو، عن زيد بنِ أَبِي أُنيسةَ

قَالَ عبيد  ، و ، عن جبرِ بنِ عبِيدةَ عن سيارٍ،  : وأَنبأَنا هشيم قَالَ

ةَ اللَّهريرأَبِي ه نرٍ، عيبج نقَالَ : ع ، : "  ولُ اللَّهسا رندعةَ  صووغَز

دالْهِن فِْسي وا نيهف قفا أُنهكْتري ، فَإِنْ أَدالم  نم تلْ كُنفَإِنْ أُقْت ،

[قال  ٣١٧٣(س)  .إِنْ أَرجِع فَأَنا أَبو هريرةَ الْمحرر"  ، و أَفْضلِ الشهداِء

  األلباين]: ضعيف اإلسناد

٤- يماهرنِ إِبيلَ بعمإِس نب دمحثَنِي مدقَالَ ح ، زِيدا يثَندقَالَ : ح ،  :

ميشا هأَنبا ، قَالَ أَنثَندكَمِ : حو الْحأَب اريةَ سبِيدنِ عرِ ببج نع ،  ،

، فَإِنْ  غَزوةَ الْهِند صوعدنا رسولُ اللَّه  " : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

فِْسي وا نيهف قفا أُنهكْتري أَدالم اِء ، ودهلَ الشأَفْض تكُن لْتإِنْ قُت  ،

و جإِنْ ر "ررحةَ الْمريرو ها أَبفَأَن ت[قال األلباين]: ضعيف  ٣١٧٤(س)  .ع

  اإلسناد

                                                                                                                                                         
و جمموعة أخري كبرية من املسلمني تكون مع عيسي ابن مرمي يف حربه ضد الدجال و أتباعه اليهود مث يأجوج )(١

 صو مأجوج حيت موته 



    ٢٢٠ 

٥ - ميشا هثَندةَ حبِيدنِ عرِ ببج نارٍ، عيس نةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ، : 

 ولُ اللَّهسا رندعص"و دةَ الْهِنوغَز  تهِدشتاس رِ ، فَإِنيخ نم تكُن

اِء، ودهالش تعجإِنْ ر "ررحةَ الْمريرو ها أَبقال  ٧١٢٨(حم)  .، فَأَن ،

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

٦ - اقحإِس نى بيحا يثَنداُء حرا الْبنربنِ ، أَخسنِ الْحأَبِي  ، ع نع ،

 «:  ، أَنه قَالَ صثَنِي خليلي الصادق رسولُ اللَّه : حد هريرةَ، قَالَ

و دنثٌ إِلَى السعب ةالْأُم هذي هكُونُ في دالْهِن  هكْترا أَدفَإِنْ أَن ،

و ،فَذَاك تهِدشتفَاس و تعجةً رمكَل ا فَذَكَرةَ  إِنْ أَنريرو ها أَبأَن ررحالْم

:  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط ٨٨٢٣(حم)  .»قَد أَعتقَنِي من النارِ

  إسناده ضعيف.

  
، حدثَنا ابن  ، حدثَنا الْوليد حدثَنا صفْوانُ بن صالحٍ الدمشقي الْمؤذِّنُ -١

، عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ  يحيى بن جابِرٍ الطَّائيجابِرٍ، حدثَنِي 

أَبِيه نرٍ، عفَين لَابِيانَ الْكعمنِ ساسِ بونِ النولُ  ، قَالَ ، عسر ذَكَر :

 الَ صاللَّهجفَقَالَ الد ، : " و جرخإِنْ ي جِيجا حفَأَن يكُما فأَنكُموند ه  ،

و و جرخإِنْ ي فِْسهن جِيجح ؤرفَام ،يكُمف تلَس لَى  ، وي عيفَتلخ اللَّه

،  ، فَمن أَدركَه منكُم فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح سورة الْكَهف كُلِّ مسلمٍ

هتنتف نم كُمارا جِوها " فَإِنضِ؟  : ، قُلْني الْأَرف ثُها لَبمقَالَو :  "

سائر أَيامه  ، و يوم كَجمعة يوم كَشهرٍ، و ، و : يوم كَسنة أَربعونَ يوما

" كُماما كَأَيفَقُلْن ، : ولَ اللَّهسا ري ةني كَسالَّذ موذَا الْيا  ، هينكْفأَت ،

، ثُم ينزِلُ عيسى  ، اقْدروا لَه قَدره لَا " : قَالَ؟  لَيلَة اةُ يومٍ وفيه صلَ
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، فَيدرِكُه عند بابِ  شرقي دمشق )١(ابن مريم عند الْمنارة الْبيضاِء

٢(لُد( لُهقْتفَي ،)[قال األلباين]: صحيح ٤٣٢١(د) ".   )٣  

،  ، عن أَبِي الزبيرِ ، حدثَنا إِبراهيم بن طَهمانَ حدثَنا محمد بن سابِقٍ - ٢

اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ ع هأَن ،  ولُ اللَّهسالُ  : ص: قَالَ رجالد جرخي "

، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يِسيحها في  الْعلْمِإِدبارٍ من  ، و في خفْقَة من الدينِ

الْيوم منها  الْيوم منها كَالشهرِ، و ، و ، الْيوم منها كَالسنة الْأَرضِ

ةعمكَالْج هذه كُمامكَأَي هامأَي رائس ثُم ، ا ، وم ضرع هكَبري ارمح لَه 

إِنَّ  هو أَعور، و أَنا ربكُم و:  ، فَيقُولُ للناسِ بين أُذُنيه أَربعونَ ذراعا

 ركَاف هينيع نيب وبكْتم ،روبِأَع سلَي كُمباةٌ  - رجهك ف ر م -  هؤقْري

بنٍ كَاتمؤبٍ كُلُّ مكَات رغَيكُ ، و رِدكَّةَ، ، يمةَ ويندلٍ إِلَّا الْمهنماٍء ولَّ م

هلَيع ا اللَّهمهمرح ا ، وابِهوكَةُ بِأَبلَائالْم تقَام و ،  نالٌ مجِب هعم

زٍ، وبخ هبِعت نإِلَّا م دهي جف اسالن و ،  ،هنا مبِهِم لَما أَعأَن انرهن هعم

،  نهر يقُولُ النار، فَمن أُدخلَ الَّذي يسميه الْجنةَ ، و نهر يقُولُ الْجنةُ

ارالن وفَه و ، ارالن يهمسي يلَ الَّذخأُد نةُ منالْج وقَالَ "، فَه ، : و " 

اسالن كَلِّمت نياطيش هعم ثُ اللَّهعبي ةٌ ، ويمظةٌ عنتف هعم  رأْمي ،

اسى النرا ييمف رطماَء فَتمالس ى  ، ورا ييما فيِيهحي ا ثُمفْسلُ نقْتي

اساسِ النالن نا مرِهلَى غَيلَّطُ عسلَا ي ، قُولُ ، ولْ  : يه اسا النهأَي

" بذَا إِلَّا الرثْلَ هلُ مفْعقَالَ ي ، :  انخلِ الدبونَ إِلَى جملسالْم رففَي "

                                                             
املنارة البيضاء باجلامع األموي مبدينة دمشق عاصمة دولة سوريا حاليا ؛ هي مكان نزول عيسي عليه )(١

 السالم من السالم ، و هي موجودة اآلن بنفس الشكل 
املقصود املدخل الشرقي لقرية أو مدينة لُد بدولة فلسطني ( الشام )، و هي موجودة اآلن دون الباب ، أو )(٢

 ن يصبح هلذه القرية أو املدينة بابا من اجلهة الشرقية لعله يف آخر الزما
 املقصود أن املسيح عيسي بن مرمي يقتل املسيح  الدجال حبربته )(٣
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يهِمأْتامِ فَيبِالش مهراصحفَي ، و مهارصح دتشا  ، فَيدهج مههِدجي

يا  : ، فَيقُولُ مريم فَينادي من السحرِ ، ثُم ينزِلُ عيسى ابن شديدا

اسا النه؟  أَيبِيثوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخجرخأَنْ ت كُمعنما يقُولُونَ، مفَي : 

يلٌ جِنجذَا ره ميرنِ مى ابيسبِع مقُونَ فَإِذَا هطَلنلَاةُ،  ، فَيالص قَامفَت ،

فَيقَالَ لَه : اللَّه وحا ري مقَدقُولُ تفَي ، : لِّ بِكُمصفَلْي كُمامإِم مقَدتيل  ،

" هوا إِلَيجرحِ خبلَاةَ الصلَّى صقَالَ فَإِذَا ص ، :  ى الْكَذَّابري نيفَح "

حتى ، ، فَيقْتلُه  لَيه، فَيمشي إِ ينماثُ كَما ينماثُ الْملْح في الْماِء

ةَ ورجي إِنَّ الشادني رجالْح اللَّه وحا ري : يودهذَا يه ،  نمم كرتفَلَا ي ،

" لَها إِلَّا قَتدأَح هعبت١٤٩٥٤(حم)  .كَانَ ي  

٣-  نب ادما حثَندونَ، حاره نب زِيدا يثَندح نع ،دينِ زب يلع نةَ، علَمس

 رِضعنل ةعممِ جوي ياصِ فأَبِي الْع نانَ بثْما عنيةَ، قَالَ: أَترضأَبِي ن

علَيه مصحفًا لَنا علَى مصحفه، فَلَما حضرت الْجمعةُ أَمرنا 

فَتطَيبنا، ثُم جِئْنا الْمسجِد، فَجلَسنا إِلَى  فَاغْتسلْنا، ثُم أُتينا بِطيبٍ

 ها إِلَيناصِ، فَقُمأَبِي الْع نانُ بثْماَء عج الِ، ثُمجنِ الدا عثَندلٍ، فَحجر

" يكُونُ للْمسلمني ثَلَاثَةُ  يقُولُ: صلَّهفَجلَسنا، فَقَالَ سمعت رسولَ ال

مصارٍ: مصر بِملْتقَى الْبحرينِ، ومصر بِالْحرية، ومصر بِالشامِ، فَيفْزع أَ

 نم زِمهاسِ، فَياضِ النري أَعالُ فجالد جرخفَي ،اتعثَلَاثَ فَز اسالن

ملْتقَى الْبحرينِ، فَيصري قبلَ الْمشرِقِ، فَأَولُ مصرٍ يرِده الْمصر الَّذي بِ

 قلْحقَةٌ ترفو ،وا هم ظُرنن ،هامشقُولُ: نقَةٌ ترقٍ: فرثَلَاثَ ف لُهأَه

بالْأَعرابِ، وفرقَةٌ تلْحق بِالْمصرِ الَّذي يليهِم، ومع الدجالِ سبعونَ أَلْفًا 

وأَكْثَر تبعه الْيهود والنساُء، ثُم يأْتي الْمصر الَّذي علَيهِم السيجانُ، 

يليه فَيصري أَهلُه ثَلَاثَ فرقٍ: فرقَةٌ تقُولُ: نشامه وننظُر ما هو، وفرقَةٌ 
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غربِي الشامِ، تلْحق بالْأَعرابِ، وفرقَةٌ تلْحق بِالْمصرِ الَّذي يليهِم بِ

 ابصفَي ،ما لَهحرثُونَ سعبيقٍ، فَيأَف ةقَبونَ إِلَى عملسالْم ازحنيو

 ،يددش دهجةٌ، ويددةٌ شاعجم مهيبصتو ،هِملَيع كذَل دتشفَي ،مهحرس

سقَو رتو رِقحلَي مهدى إِنَّ أَحتى حادإِذْ ن ككَذَل ما همنيفَب ،أْكُلُهفَي ه

 مهضعقُولُ بثُ، ثَلَاثًا، فَيوالْغ اكُمأَت اسا النها أَيرِ: يحالس نم ادنم

 دنع ميرم نى ابيسزِلُ عنيانَ، وعبلٍ شجر توذَا لَصضٍ: إِنَّ هعبل

الْفَج لَاةص هذقُولُ هلِّ، فَيص مقَدت ،اللَّه وحيا ر :مهريأَم قُولُ لَهرِ، فَي

الْأُمةُ أُمراُء بعضهم علَى بعضٍ، فَيتقَدم أَمريهم فَيصلِّي، فَإِذَا قَضى 

ا رآه الدجالُ، صلَاته، أَخذَ عيسى حربته، فَيذْهب نحو الدجالِ، فَإِذَ

 زِمهنيو لُهقْتفَي ،هتودثَن نيب هتبرح عضفَي ،اصصالر ذُوبا يكَم ،ذَاب

أَصحابه، فَلَيس يومئذ شيٌء يوارِي منهم أَحدا، حتى إِنَّ الشجرةَ 

يو رذَا كَافه ،نمؤا مقُولُ يلَت " رذَا كَافه نمؤا مي رج(حم) قُولُ الْح

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ١٧٩٠٠

حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ، حدثَنا علي بن زيد، عن أَبِي  -٤

لنعرِض علَيه مصحفًا لَنا نضرةَ، قَالَ: أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ، 

 مهنم نجي ذئموٌء ييش سقَالَ فَلَي هإِلَّا أَن اهنعم فَذَكَر هفحصلَى مع

، قال الشيخ  ١٧٩٠١(حم)  أَحدا، وقَالَ ذَاب كَما يذُوب الرصاص.

 شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.
  

  
: حدثَنا  ، قَالَ ، بِدمشق أَخبرنا محمد بن أَحمد بنِ عبيد بنِ فَياضٍ - ١

: حدثَنا ابن  ، قَالَ : حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ ، قَالَ الْوليد بن عتبةَ
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، عن  لرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍجابِرٍ، عن يحيى بنِ جابِرٍ، عن عبد ا

أَنَّ عيسى ابن  ":  ص، عنِ رسولِ اللَّه  أَبِيه، عنِ النواسِ بنِ سمعانَ

اللَّه مهمصع ا قَدمي قَوأْتي مير١(م( ِالجالد نم مهوهجو حسمفَي ،)٢( 

ةني الْجف هِماتجر٦٨١٥) ، (حب) ٦٧٧٦(رقم طبعة با وزير:  ." )٣(بِد 

 ): م.١٦ - ١٤" (ص ؛"قصة املسيح  -[قال األلباين]: صحيح 
: حدثَنا عبد  : حدثَنا يحيى بن حمزةَ قَالَ حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ - ٢

 زِيدي ننِ بمحابِرٍ قَالَالرنِ جرٍ  بفَينِ نرِ بيبج ننِ بمحالر دبثَنِي عدح :

: ذَكَر  ، يقُولُ ، أَنه سمع النواس بن سمعانَ الْكلَابِي : حدثَنِي أَبِي قَالَ

 ولُ اللَّهساةَ صردالَ الْغجالد و يهف فَضفَخ ، فَعر تح ، ها أَننى ظَن

،  ، عرف ذَلك فينا ص، فَلَما رحنا إِلَى رسولِ اللَّه  في طَائفَة النخلِ

،  يا رسولَ اللَّه ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ : فَقُلْنا» ما شأْنكُم؟« : فَقَالَ

تفَعر ثُم يهف تفَضا  فَخنى ظَنتلِ، حخالن فَةي طَائف هقَالَ أَن ، :  "

كُملَيفُنِي عوالِ أَخجالد رغَي و جرخإِنْ ي :  هجِيجا حفَأَن يكُما فأَن

كُموند و ، و جرخإِنْ ي يكُمف تلَس و ،فِْسهن جِيجح ؤرفَام ،  اللَّه

، كَأَني  ، عينه قَائمةٌ ، إِنه شاب قَطَطٌ خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ

، فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح  ، فَمن رآه منكُم أُشبهه بِعبد الْعزى بنِ قَطَنٍ

فالْكَه ةورامِ سالش نيب لَّةخ نم جرخي هإِن ، اقِ ، وراثَ  الْعفَع ،

ينمالًا ايماثَ شعوا " ، وتاثْب اللَّه ادبا عا ، يقُلْن ، : و ولَ اللَّهسا ري 

                                                             
عن طريق اإلختباء منه أو اهلرب إيل اجلبال أو التحصن يف األماكن املقدسة اليت ال يدخلها الدجال مثل مكة )(١

 و املدينة و األقصي و جبل الطور. 
سح عيسي ابن مرمي بيده الشريفتني على وجوه هؤالء املعصومني تربكاً و تطمينا و تسكينا خلوفهم و مي)(٢

 روعهم و فزعهم. 
بدرجام يف اجلنة حتفيزا هلم ، و تعزية ، و تعويضا علي صربهم و جزعهم  ص)مث يحدثهم عيسي ابن مرمي (٣

 ، فاجلزاء من جنس العمل .
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 يوم كَشهرٍ، و ، و ، يوم كَسنة أَربعونَ يوما« : قَالَما لُبثُه في الْأَرضِ؟ 

ةعمكَج موي و ، كُمامكَأَي هامأَي رائا، » سقُلْن :  كفَذَل ولَ اللَّهسا ري

ةني كَسالَّذ مومٍ؟  الْيولَاةُ يص يها فينكْفقَالَ، ت : »هرقَد وا لَهرفَاقْد « ،

يث استدبرته كَالْغ« : قَالَفَما إِسراعه في الْأَرضِ؟  : قُلْنا : قَالَ

يحقَالَ، »الر : أْتفَي "ونَ لَهجِيبتسفَي موهعدفَي مي الْقَو و ، ونَ بِهنمؤي 

و ،رطمفَت رطماَء أَنْ تمالس رأْمفَي ، بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْمي و ، 

أَمده  ، و أَسبغه ضروعا ، و تروح علَيهِم سارِحتهم أَطْولَ ما كَانت ذُرى

لَهقَو هلَيونَ عدرفَي موهعدفَي مي الْقَوأْتي ثُم ،راصوخ  مهنع رِفصنفَي ،

نيلحمونَ مبِحصٌء فَييش يهِمدا بِأَيم ، ةرِببِالْخ رمي ا ، ثُمقُولُ لَهفَي ، : 

قطَلنفَي كوزرِجِي كُنلِ أَخحيبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتفَت ،  ثُم ،

، فَيقْطَعه  ، فَيضرِبه بِالسيف ضربةً يدعو رجلًا ممتلئًا شبابا

،  ، فَيقْبِلُ يتهلَّلُ وجهه يضحك ، ثُم يدعوه جِزلَتينِ، رميةَ الْغرضِ

ما همنيفَب ككَذَل ميرم نى ابيسع ثَ اللَّهعإِذْ ب ،  دنزِلُ عنفَي ،

، واضعا كَفَّيه علَى  ، بين مهرودتينِ ، شرقي دمشق الْمنارة الْبيضاِء

ر منه جمانٌ إِذَا رفَعه ينحد ، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، و أَجنِحة ملَكَينِ

اتإِلَّا م فَِسهن رِيح جِدرٍ يكَافلُّ لحلَا يلُؤِ، وكَاللُّؤ هِي  ، وتني هفَسن

فُههِي طَرتنثُ ييح ابِ لُدب دنع رِكَهدى يتح قطَلنفَي ، لُهقْتفَي ،  ثُم ،

،  ، فَيمسح وجوههم ا قَد عصمهم اللَّه، قَوم يأْتي نبِي اللَّه عيسى

ةني الْجف هِماتجربِد مثُهدحيو هإِلَي ى اللَّهحإِذْ أَو ككَذَل ما همنيفَب ،  :

 أَحرِز ، لَا يدان لأَحد بِقتالهِم، و يا عيسى إِني قَد أَخرجت عبادا لي

وجأْجي ثُ اللَّهعبيي إِلَى الطُّورِ، وادبع و ، وجأْجم و ، ا قَالَ اللَّهكَم مه 

] ، فَيمر أَوائلُهم علَى بحيرة ٩٦: {من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ} [األنبياء: 
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ةرِيا الطَّبيها فونَ مبرشفَي ، هرآخ رمي قُولُونَ، ثُمفَي ي  مكَانَ ف لَقَد :

ةً، وراٌء مذَا مه ى ويسع اللَّه بِين رصحي  أْسكُونَ رى يتح هابحأَص

موالْي كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نا مريخ مهدأَحرِ لالثَّو  اللَّه بِين غَبرفَي ،

،  ، فَيرسلُ اللَّه علَيهِم النغف في رِقَابِهِم لَى اللَّهعيسى وأَصحابه إِ

ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي ى  ، ويسع اللَّه بِيبِطُ نهي

مهمهز لَأَهم رٍ إِلَّا قَدبش عضوونَ مجِدفَلَا ي هابحأَصو و ، مهنتن و ، 

مهاؤمد هانحبس ونَ إِلَى اللَّهغَبراقِ  ، فَينا كَأَعرطَي هِملَيلُ عسرفَي ،

تخالْب اَء اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ملُهمحفَت ،  هِملَيع لُ اللَّهسري ثُم ،

رٍ ودم تيب هنم نكا لَا يطَررٍ، فَ مبلَا ولَقَةكَالز كَهرتى يتح ِسلُهغي  ،

، فَيومئذ تأْكُلُ  : أَنبِتي ثَمرتك، وردي بركَتك ثُم يقَالُ للْأَرضِ

ةانمالر نةُ مابصا الْعهفحلُّونَ بِقظتسيو ،مهبِعشفَت ، و ،  اللَّه ارِكبي

لِ حسي الرفاسِ، والن نم ئَامي الْفكْفالْإِبِلِ ت نةَ مى إِنَّ اللِّقْحت 

اللِّقْحةَ من الْغنمِ تكْفي الْفَخذَ،  ، و اللِّقْحةَ من الْبقَرِ تكْفي الْقَبِيلَةَ

ككَذَل ما همنيةً فَببا طَيرِحي هِملَيع ثَ اللَّهعإِذْ ب ،  ، تحذُ تأْخفَت

هِماطمٍ آبلسكُلَّ م وحر قْبِضفَت ، ونَ ، وجارهتاسِ يالن رائقَى سب١(ي( ،

) ، حكم ٤٠٧٥جه (. كَما تتهارج الْحمر، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ "

 األلباين ؛ صحيح .

 

                                                             
 . جيامع الرجال النساء حبضرة الناس كما يفعل احلمري وال يكترثون لذلكقال اإلمام النووي أي )(١



٢٢٧ 

       
 

١- اِهللا، و دبع نونُ بارهاعٍ، وجش نب يدلثَنا الْودرِ،  حاعالش نب اججح

و اججا حثَندو  قَالُوا: حنِي أَبربجٍ، قَالَ: أَخيرنِ جنِ ابع ،دمحم ناب وه

هرِ، أَنيبالز  بِيالن تعمقُولُ: ساِهللا، ي دبع نب ابِرج عمقُولُ: صسي " 

إِلَى  )١(ظَاهرِين )٤(علَى الْحق )٣(يقَاتلُونَ )٢(من أُمتي )١(لَا تزالُ طَائفَةٌ

                                                             
هم أهل السنة و اجلماعة من املسلمني املستمسكني بكتاب )الطائفة املنصورة  أو الطائفة اليت علي احلق ؛ (١

فنا الصاحل ، و املتبعني هلما علي حب و إقتناع ؛ فهم يتبعون القرآن و السنة بفهم سل صاهللا و سنة رسوله 

؛ ( فعليكم بسنيت و سنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها  صرضوان اهللا عليهم لقوله 

بالنواجذ ، و إياكم و حمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة ، و كل بدعة ضاللة ، و كل ضاللة يف اهللا ) و قوله 

ين يلوم ) أي الصحابة مث التابعني و من تبعهم بإحسان منا أيضا ؛ ( خري القرون قرين مث الذين يلوم مث الذ

إيل يوم الدين ، و يطلق على هؤالء لفظ "اجلماعة" ، حيت لو كان فردا واحدا ، فاملقصود باجلماعة هنا هو 

  اإللتزام باملنهج و إتباع السنة النبوية الشريفة و ليس العدد أو الكم .

و متفاوتون فيما بينهم ؛ فمنهم من يتعلم العلم و يعلمه و هؤالء هم و أهل السنة و اجلماعة متنوعون 

العلماء ،  و منهم يدعوا إيل اهللا عز وجل باحلكمة و املوعظة احلسنة و هؤالء هم الدعاة و الوعاظ ، و منهم من 

ين اهللا كثريا و يكتفي بالعبادة و الذكر و العلم علي سبيل النجاة فقط و هؤالء هم العباد و الزهاد و الذاكر

كالقتال يف أفغانستان و الشيشان و العراق و سوريا  -الذاكرات ، و منهم من يجاهد يف سبيل اهللا علي الثغور 

و هؤالء هم ااهدون يف سبيل اهللا و الشهداء ، و منهم من يأمر باملعروف مبعروف و  -و فلسطني .. و غريذلك 

و شروطه الشرعية )، و منهم من جيهر بكلمة احلق و يقف أمام ينهي عن املنكر يف غري منكر (بضوابطه 

و أخيه هارون يف سورة طه ؛  صالظاملني باحلسين و هؤالء هم ااهدون بألسنتهم كما قال اهللا عز وجل ملوسي 

(إذهبا إيل فرعون إنه طغي فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشي ) ، و منهم من يقوم بكل ما سبق و هم 

ألئمة و أصحاب اهلمم العالية . إن كل صنف من هذه األصناف اليت ذكرت يعمل على قدر طاقته و علي ا

 حسب قدرته فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها و ال يكلف اهللا نفسا إال ما أتاها .
 .صمن أمة النيب حممد )(٢
 إذا دفعتهم الظروف إيل  القتال ، و دفهم العدو الظامل إيل ذلك .)(٣
احلق هو القرآن و السنة بفهم سلف األمة  ، و يقاتلون على احلق ؛ كناية على عدم خوفهم يف اهللا لومة الئم ، )(٤

و إن دفعهم هذا التمسك باحلق إيل املوت أو اإلستشهاد دونه ، فهم مستعدون ليقدموا أرواحهم و أمواهلم و ما 

 ميلكون فداء و تضحية  هلذا احلق .



    ٢٢٨ 

ةاميمِ الْقو٢(ي( ":َقَال ، "ميرم نى ابيسزِلُ عنفَي)قُولُ   ،ص)٣فَيمهريأَم 
، إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراُء  )٦(لَا :)٥(، فَيقُولُتعالَ صلِّ لَنا :)٤(

  )١٥٦( -  ٢٤٧(م)   .تكْرِمةَ اِهللا هذه الْأُمةَ "

، أَنه  ، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ حدثَنا موسى - ٢

 بِيالن عمقُولُ صسي : » قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت

ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينقَالَ »ظَاه ، : ميرم نى ابيسزِلُ عنقُولُ  " فَيفَي ،

مهريا : أَملِّ بِنالَ صعقُولُ تإِ لَا : ، فَي ، ،ريضٍ أَمعلَى بع كُمضعنَّ ب

  ١٤٧٢٠(حم)  .ليكْرِم اللَّه هذه الْأُمةَ "

٣- اججثَنِي حدجٍ حيرج نقَالَ اب ،  نب ابِرج عمس هرِ، أَنيبو الزنِي أَبربأَخ :

اللَّه دبقُولُ عي ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سي  : نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت "

ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتزِلُ فَ : ، قَالَ أُمني

ميرم نى ابيسع ،مهريقُولُ أَما : فَيلِّ بِنالَ صعقُولُ تلَا إِنَّ  : ، فَي

  ١٥١٢٧(حم)  .بعضكُم علَى بعضٍ أُمراُء تكْرِمةَ اللَّه هذه الْأُمةَ "

٤- يدعنِ سرِ بذنالْم نب دمحا منربنِ  ، قَالَ أَخب يدعس نب فوسا يثَندح :

اججا حثَندمٍ، حلسجٍ ميرنِ جنِ ابقَالَ ، ع ، :  هرِ، أَنيبو الزنِي أَبربأَخ

اللَّه دبع نب ابِرج عمقُولُ سي ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سلَا  " : ، ي

                                                                                                                                                         
تصرين على الدوام وعلي الفور بتأييد اهللا و إذنه علي من خالفهم و من عاداهم طاملا أم أي منصورين و من)(١

 مستمسكني ذا احلق ، و احلق معهم دون إفراط أو تفريط .
إيل أن يرسل اهللا الريح الطبية اليت تقبض أرواح املسلمني و املؤمنني لتقوم  صأي منذ بعث اهللا حممد )(٢

 ق .الساعة على شرار اخلل
من السماء علي جناحي ملك من املالئكة يف ثوب مائل للصفرة عند املنارة البيضاء باجلامع األموي شرق )(٣

 مدينة دمشق بسوريا اآلن .
 و أمري املسلمني يف الوقت الذي يرتل فيه عيسي ابن مرمي من السماء هو املهدي عليه السالم .)(٤
 .صعيسي ابن مرمي )(٥
 للمهدي عليه السالم .تكرميا و تشريفا )(٦



٢٢٩ 

ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائز١( ت( ،

،  لَا : ، فَيقُولُ تعالَ صلِّ لَنا : ، فَيقُولُ أَمريهم ابن مريمفَينزِلُ عيسى 

(رقم طبعة با  ." إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراُء لتكْرِمة اللَّه هذه الْأُمةَ

حة" "الصحي -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨١٩) ، (حب) ٦٧٨٠وزير: 

 ): م.٥٧(ص  ؛يح)، "قصة املس١٩٦٠و  ٢٧٠(
 

  
١ - يماهرإِب نب اقحثَنا إِسدح رِيرا جنربقَاعِ ، أَخنِ القَعةَ بارمع نع ،  ،

،  ص، عن رسولِ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن أَبِي زرعةَ

 )٤(، حتى يقُولَ احلَجر )٣(" الَ تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا اليهود : قَالَ

                                                             
حيت قيام الساعة (  صو هذا احلديث يدل علي أن الدنيا ال ختلو أبدا من الطائفة املنصورة منذ بعثة النيب )(١

الريح الطيبة مث تقوم الساعة علي شرار اخللق ) مهما انتشر الظلم أو الكفر أو الفسق أو الشرك ، و مهما بعد 

 املسلمون عن إميام و دينهم .
أتباع الدجال هم سبعون ألفاً من يهود أصفهان أو أصبهان بإيران ، و أيضا املنافقون ، و خلق كثري من شرق )(٢

آسيا ممن مل يؤمنوا برسالة التوحيد ؛ و معلوم أن عبادة األوثان و األصنام وعبادة البقر و النار و الديانة البوذية 

ول شرق آسيا  ، و هم يرفضون دعوة التوحيد و اإلسالم مجلة و اهلندوسية و غري ذلك موجودة اآلن بكثافة يف د

و تفصيالً و يقاتلون املسلمني هناك و يذحبوم إال القليل ، باإلضافة إيل الشياطني و املردة و السحرة . و مع 

و يقتل  ذلك ينتصر املهدي عليه السالم و املسلمون على أتباع الدجال يف بيت املقدس انتصاراً ساحقاً مبيناً ،

 عيسي ابن مرمي الدجال حبربته .
املقصود يهود أصفهان ( إيران ) أتباع الدجال الذين يغزون بيت املقدس و الشام يف آخر خالفة املهدي عليه )(٣

السالم ، و ليس املقصود اليهود الصهاينة الذين يقومون باحتالل فلسطني اآلن ، و إن كان الشبه بينهما واضح 

 فترة الزمنية خمتلفة متامالكن الظروف و ال
أن يتكلم مثلما يتكلم البشر ، و هذه من عالمات الساعة اليت توضح أن هؤالء اليهود هم يهود بين )(٤

أصفهان أتباع الدجال و ليس الصهاينة اليهود املوجودون اآلن يف فلسطني ، و معلوم أن األحجار اآلن ال تتكلم 

 ا أيضا مسلمني  يف فلسطني رغم أن ا يهود حماربني و



    ٢٣٠ 

يودهالي اَءهرو ملسا م١(: ي( يائرو يودهذَا يه ،)٢(  لْهفَاقْت)(خ)  ." )٣

٢٩٢٦  

٢- يدعس نةُ ببيثَنا قُتدنِي  حعي قُوبعا يثَندنِ، حمحالر دبع ناب  نع ،

أَبِيه نلٍ، عيهةَ سريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ، عسقَالَ ص، أَنَّ ر ،  : قُوملَا ت "

ودهونَ الْيملسلَ الْمقَاتى يتةُ حاعى  الستونَ حملسالْم ملُهقْتفَي ،

الشجرِ، فَيقُولُ الْحجر أَوِ  الْحجرِ و يختبِئَ الْيهودي من وراِء

رجي)٤(الشلْفخ يودهذَا ياِهللا ه دبا عي ملسا مي : لْهالَ فَاقْتعإِلَّا  ، فَت ،

قَدر٥(الْغ(  " ودهرِ الْيجش نم ه٨٢(م)  .، فَإِن  - )٢٩٢٢(  

٣ -  نب اقحثَنا إِسدحوِيالفَر دمحم كالا مثَندعٍ ، حافن نع ،  دبع نع ،

" تقَاتلُونَ  : ، قَالَ ص: أَنَّ رسولَ اللَّه  اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما

ودهرِ الياَء احلَجرو مهدأَح بِيتخى يتقُولُ ، حفَي ، : اللَّه دبا عذَا  يه ،

  ٢٩٢٥(خ)  .، فَاقْتلْه "  يهودي ورائي

: أَخبرنِي  ، قَالَ ، عنِ الزهرِي ، أَخبرنا شعيب حدثَنا احلَكَم بن نافعٍ -٤

اللَّه دبع نب مالس هنع اللَّه يضر رمع نب اللَّه دبا، أَنَّ عقَالَ م ،  :

                                                             
 من أتباع املهدي عليه السالم )(١
 خيتبئ خلفي )(٢
 و هذا فيه دليل على غلبة املسلمني يف آخر الزمان و انتصارهم على يهود أصفهان )(٣
أي يتكلم احلجر أو الشجر كالم اإلنس و البشر لكنه ال يتكلم اآلن رغم وجود اليهود احملاربني بفلسطني ، )(٤

مني أيضا هناك ليدل على أن هذا احلديث املقصود به يهود أصفهان أتباع الدجال و ليس اليهود وجود املسا

 الصهاينة اآلن 
قال ابن اجلوزي ؛ الغرقد شجر له شوك ، و قال )هي شجرة العوسج إذا عظمت ( كربت و تضخمت ) ، (٥

النووي ؛ الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببيت املقدس ، و قال أبو حنيفة الدينوري ؛ إذا عظمت 

  العوسجة صارت غرقدة ، و هناك فرق بني شجر الغرقد و شجر اجلميز 

  العائلة النباتية : العائلة الباذجنانية 

 الوصف النبايت : شجرة شوكية ذات أشواك صلبة و لألشواك تأثري سام 



٢٣١ 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسلَّطُونَ  « : ، يسفَت ودهالي لُكُمقَاتت

هِملَي١(ع( لْهي، فَاقْتائرو يودهذَا يه ملسا مي رقُولُ احلَجي (خ)   .»، ثُم

٣٥٩٣  

 محمد بن بِشرٍ، حدثَنا عبيد اِهللا، حدثَنا  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ -٥

،  " لَتقَاتلُن الْيهود : ، قَالَ ص، عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي  ، عن نافعٍ

يودهذَا يه ملسا مي :رجقُولَ الْحى يتح مهلُنقْتفَلَت   ." لْهالَ فَاقْتعفَت ،

  )٢٩٢١( - ٧٩(م) 

: حدثَنا  ، قَالَا ، وعبيد اِهللا بن سعيد وحدثَناه محمد بن الْمثَنى -٦

ادنذَا الْإِساِهللا بِه ديبع نى، عيحي و ، هيثدي حقَالَ ف :  يودهذَا يه"

  ٧٩(م)  .ورائي" 

، أَخبرنِي عمر بن  ، حدثَنا أَبو أُسامةَ شيبةَحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي  - ٧

: أَخبرنا عبد اِهللا بن عمر، أَنَّ  ، يقُولُ : سمعت سالما ، قَالَ حمزةَ

: يا  يهود حتى يقُولَ الْحجر " تقْتتلُونَ أَنتم و قَالَ: صرسولَ اِهللا 

 ملسم" لْهالَ فَاقْتعي تائرو يودهذَا ي٢٩٢١( - ٨٠(م)   .ه(  

، أَخبرنِي يونس، عنِ ابنِ  ، أَخبرنا ابن وهبٍ حدثَنا حرملَةُ بن يحيى -٨

، أَنَّ  ، أَنَّ عبد اِهللا بن عمر أَخبره شهابٍ، حدثَنِي سالم بن عبد اِهللا

، حتى  " تقَاتلُكُم الْيهود فَتسلَّطُونَ علَيهِم : ، قَالَ صرسولَ اِهللا 

" لْهي فَاقْتائرو يودهذَا يه ملسا مي :رجقُولَ الْح٢٩٢١( - ٨١(م)   .ي(  

: أَخبرنا معمر،  قَالَ: حدثَنا عبد الرزاقِ  حدثَنا عبد بن حميد قَالَ -٩

رِيهالز نمٍ عالس نع ، رمنِ عاب نع ،  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر :  "

تقَاتلُكُم اليهود فَتسلَّطُونَ علَيهِم حتى يقُولَ احلَجر: يا مسلم، هذَا 

                                                             
 تنتصرون عليهم و تغلبوم ، و فيه كناية علي أن النصر حمسوم لصاحل املسلمني منذ البداية .)(١



    ٢٣٢ 

 " لْهي فَاقْتائرو يودهذَ. الْي(ت) ه ، يححيثٌ صدقال  ٢٢٣٦ا ح]

  األلباين]: صحيح

١٠ - كلالْم دبع نب دما أَحثَندةَ حلَمس نب دمحا مثَندنِ  ، حب دمحم نع ،

اقحةَ إِسنِ طَلْحب دمحم نمٍ ، عالس نقَالَ ، ع رمنِ عنِ ابقَالَ  ، ع :

 ولُ اللَّهساةَ : صرقَنربِم ةخبالس هذي هالُ فجزِلُ الدنكُونُ  " يفَي ،

 ، حتى إِنَّ الرجلَ لَيرجِع إِلَى حميمه و أَكْثَر من يخرج إِلَيه النساُء

هتمعو هتأُخو هتنابو هإِلَى أُم وثاطًا، فَيا رِبقُه هإِلَي جرخافَةَ أَنْ تخم ، 

هلَيع نيملسالْم لِّطُ اللَّهسي ثُم ، و هلُونقْتفَي ، هتيعلُونَ شقْتى  يتح ،

يودهأَوِ  إِنَّ الْي رجقُولُ الْحرِ فَيجأَوِ الْح ةرجالش تحبِئُ تتخلَي ،

، قال  ٥٣٥٣(حم)  .: هذَا يهودي تحتي فَاقْتلْه " الشجرةُ للْمسلمِ

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

١١- انمو الْيا أَبثَندح بيعا شنربأَخ ، رِيهنِ الزع ،  نب مالنِي سربأَخ ،

نب اللَّه دبأَنَّ ع ،اللَّه دبقَالَ ع رمع  بِيالن تعمقُولُ ص: سي :  "

يقَاتلُكُم يهود فَتسلَّطُونَ علَيهِم حتى يقُولَ الْحجر: يا مسلم هذَا 

" لْهي فَاقْتائرو يوده٦٠٣٢(حم)  .ي  

١٢- قُوبعا يثَندابٍ حهنِ شي ابأَخ نثَنِي ابدح ،  نع ،همنِي  عربأَخ ،

اللَّه دبع نب مالس هربأَخ ،رمع نب اللَّه دبأَنَّ ع ،  ولَ اللَّهسص، أَنَّ ر 

، فَتسلَّطُونَ علَيهِم حتى يقُولَ الْحجر: يا مسلم  " تقَاتلُكُم يهود : قَالَ

  ٦١٤٧(حم)  .فَاقْتلْه "هذَا يهودي ورائي، 

١٣ - قُوبعا يثَندا أَبِي حثَندابٍ ، حهش نحٍ قَالَ ابالص نع ،  مالنِي سربأَخ :

اللَّه دبع نقَالَ ب رمع نب اللَّه دبأَنَّ ع ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سي 
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: يا مسلم هذَا  ونَ علَيهِم حتى يقُولَ الْحجر" تقَاتلُكُم يهود فَتسلَّطُ :

" لْهي فَاقْتائرو يوده٦١٨٦(حم)  .ي  

، عنِ ابنِ  ، عن سالمٍ ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي حدثَنا عبد الرزاقِ - ١٤

رمع  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر :  هِملَيلَّطُونَ عسفَت ودهالْي لُكُمقَاتت "

" لْهي فَاقْتائرو يودهذَا يه ملسا مي :رجقُولَ الْحى يت٦٣٦٦(حم)  .ح 

: حدثَنا ابن  ، قَالَ : حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ، قَالَ قُتيبةَ أَخبرنا  - ١٥

: حدثَنِي سالم بن  ، قَالَ ، عنِ ابنِ شهابٍ : أَخبرنا يونس قَالَ،  وهبٍ

اللَّه دبع أَبِيه نع ،  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر ، : " ودهالْي لُكُمقَاتت  ،

ملسا مي :رجقُولَ الْحى يتح هِملَيونَ عرظْهفَت ودهذَا يي، ، هائرو ،ي

"لْه[قال األلباين]:  ٦٨٠٦) ، (حب) ٦٧٦٨(رقم طبعة با وزير:  .فَاقْت

  ؛"قصة املسيح  -صحيح 

١٦- قَالَ و ودهونَ الْيملسلَ الْمقَاتى يتةُ حاعالس قُوملَا ت " :  ملَهقْتفَي ،

،  الشجرة وراَء الْحجرِ، و، حتى يختبِئَ الْيهودي من  الْمسلمونَ

، هذَا يهودي  ، يا عبد اللَّه : يا مسلم فَيقُولُ الْحجر، أَوِ الشجرةُ

(حم)  .، إِلَّا الْغرقَد فَإِنه من شجرِ الْيهود " ، فَتعالَ فَاقْتلْه خلْفي

٩٣٩٨  

١٧ - يلا عثَندقَاُء،  حرا ونربأَخ ادنأَبِي الز نجِ ، عرنِ الْأَعأَبِي  ، ع نع ،

" لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

ودهرِ الْيجاَء الْحرو يودهبِئَ الْيتخى يتح ، رجقُولُ الْحا :  ، فَيي

ملسي مائربِئُ وتخي يودهذَا يه ، " لْهالَ فَاقْتع١٠٨٥٧(حم)  .، ت  
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 ، عنِ ابنِ حرملَةَ ، حدثَنا محمد يعنِي ابن عمرٍو حدثَنا محمد بن بِشرٍ - ١

قَالَت هالَتخ نع ،  ولُ اللَّهسر طَبص: خ  نم هعبإِص باصع وهو

إِنكُم تقُولُونَ لَا عدو وإِنكُم لَا تزالُونَ تقَاتلُونَ  « : لَدغَة عقْربٍ فَقَالَ

وهجالْو اضرع وجأْجمو وجأْجي يأْتى يتا حودع ونيالْع ارغص ،  ،

بهقَةُ صطْرانُّ الْمجالْم مهوهجِسلُونَ كَأَنَّ ونبٍ يدكُلِّ ح نم افعالش 
  : إسناده ضعيف. ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط ٢٢٣٣١(حم)  .»)٢(

                                                             
  اآليات القرآنية اليت وردت يف قوم يأجوج و مأجوج )(١

  

  ) ٩٧- ٩٦قال تعايل يف سورة األنبياء  : ( 
 

) واقْترب الْوعد الْحق فَإِذَا هي شاخصةٌ أَبصار ٩٦إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ (حتى "  

) نيما ظَاللْ كُنذَا به نم ي غَفْلَةا فكُن ا قَدلَنياووا يكَفَر ين٩٧الَّذ( . "  

  

 ٩٩ - ٩٠سورة الكهف (  قال تعايل يف : (  

) كَذَلك وقَد أَحطْنا بِما ٩٠حتى إِذَا بلَغَ مطْلع الشمسِ وجدها تطْلُع علَى قَومٍ لَم نجعلْ لَهم من دونِها سترا (" 

لسدينِ وجد من دونِهِما قَوما لَا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا ) حتى إِذَا بلَغَ بين ا٩٢) ثُم أَتبع سببا (٩١لَديه خبرا (

تجعلَ بيننا ) قَالُوا ياذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفِْسدونَ في الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى أَنْ ٩٣(

) آتونِي زبر ٩٥ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما () قَالَ ٩٤وبينهم سدا (

لَيونِي أُفْرِغْ عا قَالَ آتارن لَهعى إِذَا جتوا حفُخنِ قَالَ انفَيدالص نيى باوى إِذَا ستح يددا الْحطْرق ا ٩٦(هفَم (

) قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاَء وعد ربي جعلَه دكَّاَء وكَانَ ٩٧اسطَاعوا أَنْ يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا (

  "  )٩٩لصورِ فَجمعناهم جمعا () وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونفخ في ا٩٨وعد ربي حقا (

 
وفيه دليل على أن أوصافهم تشبه أوصاف بالد الترك و خوز و كرمان " دول شرق آسيا " ، لكنهم ليسوا هم )(٢

سكان دول شرق آسيا اآلن ، إن قوم يأجوج ومأجوج كانوا يسكنون شرق آسيا قدميا يف زمان ذي القرنني منذ 

لعلماء أن أصلهم من الترك ، ويقول البعض اآلخر أن أصلهم من التتار املغول ، ويرجح آالف السنني ، ويقول ا

وأم البعض أن املغول والتتار هم من الترك ، لكن املهم أم من شرق آسيا ، لكنهم ليسوا سكاا اآلن ، 

  يافث بن نوح عليه السالم. سيظرون يف آخر الزمان ؛ وهم أوالد عمومة مع التتار والصينينب ، وهم مجيعاً أوالد
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، اللَّفْظُ لابنِ بشارٍ وغَير واحد املَعنى واحد و -حدثَنا محمد بن بشارٍ  -٢

،  ، عن قَتادةَ : حدثَنا أَبو عوانةَ : حدثَنا هشام بن عبد املَلك قَالَ قَالُوا

" :  في السد قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن حديث أَبِي هريرةَ عن أَبِي رافعٍ

 : قَالَ الَّذي علَيهِم، ، حتى إِذَا كَادوا يخرِقُونه  يحفرونه كُلَّ يومٍ

، حتى إِذَا بلَغَ  ، فَيعيده اللَّه كَأَشد ما كَانَ ارجِعوا فَستخرِقُونه غَدا

ارجِعوا  : قَالَ الَّذي علَيهِم ، مدتهم وأَراد اللَّه أَنْ يبعثَهم علَى الناسِ

" فَيرجِعونَ فَيجِدونه :  ، قَالَ فَستخرِقُونه غَدا إِنْ شاَء اللَّه واستثْنى "

هرِقُونخفَي كُوهرت نيح هئَتياسِ كَهلَى النونَ عجرخقُونَ  ، فَيتسفَي ،

اهيامل مهنم اسالن رفيونَ بِ ، ومرفَي ، جِعراِء فَتمي السف هِمامِسه

قَهرنا من في اَألرضِ وعلَونا من في  : ، فَيقُولُونَ مخضبةً بِالدماِء

، فَيبعثُ اللَّه علَيهِم نغفًا في أَقْفَائهِم  ، قَسوةً وعلُوا السماِء

محمد بِيده إِنَّ دواب اَألرضِ تسمن وتبطَر ، فَوالَّذي نفْس  فَيهلكُونَ

" هِموملُح نا مكَرش كَرشتو  . نم رِفُهعا نمإِن غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه

  [قال األلباين]: صحيح ٣١٥٣(ت)  .هذَا الوجه مثْلَ هذَا 

،  : حدثَنا سعيد : حدثَنا عبد الْأَعلَى قَالَ حدثَنا أَزهر بن مروانَ قَالَ -٣

: قَالَ رسولُ  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ : حدثَنا أَبو رافعٍ ، قَالَ عن قَتادةَ

 صاللَّه: "وجأْجمٍ إِنَّ يوونَ كُلَّ يرفحي وجأْجموا  ، وى إِذَا كَادتنَ ، حوري

، فَيعيده  ارجِعوا فَسنحفره غَدا : ، قَالَ الَّذي علَيهِم شعاع الشمسِ

أَراد اللَّه أَنْ يبعثَهم علَى  ، و ، حتى إِذَا بلَغت مدتهم اللَّه أَشد ما كَانَ
                                                                                                                                                         
وقد ثبت بالبحث العلمي أن مغرب الشمس يكون عند العني احلمئة يف دولة قرغيزستان حاليا ، وأن مطلع 

الشمس هو دولة اليابان حاليا ، وتسمي اليابان ببالد الشمس املشرقة أو منبع الشمس ، وأن سد يأجوج 

دولة قرغيزستان ودولة الصني ، وأن قوم يأجوج ومأجوج هم من ومأجوج هو يف السالسل اجلبلية الواقعة بني 

  الصني بالتحديد ، وهم معروفون يف التاريخ الصيين ذا اإلسم .
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، قَالَ الَّذي  نَ شعاع الشمسِ، حتى إِذَا كَادوا يرو ، حفَروا الناسِ

هِملَيوا : عجِعا ارغَد هونرفحتالَى ، فَسعت اَء اللَّها ، إِنْ شوثْنتاسو ،  ،

هونَ إِلَيودعفَي كُوهرت نيح هئَتيكَه وهلَى  ، وونَ عجرخيو هونرفحفَي ،

، فَيرمونَ  ، ويتحصن الناس منهم في حصونِهِم الْماَء الناسِ فَينشفُونَ

 : ، فَيقُولُونَ ، فَترجِع علَيها الدم الَّذي اجفَظَّ بِِسهامهِم إِلَى السماِء

نغفًا في ، فَيبعثُ اللَّه  ، وعلَونا أَهلَ السماِء قَهرنا أَهلَ الْأَرضِ

هِما " أَقْفَائبِه ملُهقْتفَي ،  ولُ اللَّهسص، قَالَ ر : "  هدفِْسي بِيي نالَّذو

نمسضِ لَتالْأَر ابوا إِنَّ دكَرش كَرشتو ، "هِموملُح ن٤٠٨٠(جة)  .، م 

  [قال األلباين]: صحيح

٤ - حوا رثَندح  يدعا سثَندةَ، حوبرأَبِي ع نةَ بادقَت نعٍ ، عافو را أَبثَندح ، 

" إِنَّ يأْجوج ومأْجوج  : قَالَ ص، عن رسولِ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ

، قَالَ  حتى إِذَا كَادوا يرونَ شعاع الشمسِ ، لَيحفرونَ السد كُلَّ يومٍ

 ، فَيعودونَ إِلَيه كَأَشد ما كَانَ ارجِعوا فَستحفرونه غَدا:  علَيهِمالَّذي 

مهتدم تلَغى إِذَا بتاسِ ، حلَى النع مثَهعبأَنْ ي اللَّه ادأَروا ، وفَرح ،  ،

ارجِعوا  : علَيهِم ، قَالَ الَّذي حتى إِذَا كَادوا يرونَ شعاع الشمسِ

، فَيعودونَ إِلَيه وهو  ، ويستثْنِي ، إِنْ شاَء اللَّه فَستحفرونه غَدا

كُوهرت نيح هئَتياسِ كَهلَى النونَ عجرخيو هونرفحفُونَ  ، فَيشنفَي ،

اهيالْم ف مهنم اسالن نصحتيو ،ونِهِمصإِلَى  ي ح هِمامونَ بِِسهمرفَي ،

،  قَهرنا أَهلَ الْأَرضِ : فَيقُولُونَ،  ، فَترجِع وعلَيها كَهيئَة الدمِ السماِء

، فَيبعثُ اللَّه علَيهِم نغفًا في أَقْفَائهِم فَيقْتلُهم  وعلَونا أَهلَ السماِء

، إِنَّ دواب  والَّذي نفْس محمد بِيده « : صفَقَالَ رسولُ اللَّه  ، " بِها

هِمائمدو هِموملُح نا مكْرش كُرشتو نمسضِ لَت١٠٦٣٢(حم)  .» الْأَر  
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٥ - نسا حثَندانُ حبيا شثَندةَ ، حادقَت نعٍ ، عافأَبِي ر نع ، أَبِي ، ع ن

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرصه : » وجأْجمو وجأْجإِنَّ ي  « ، اهنعم فَذَكَر

، وأَراد اللَّه عز وجلَّ أَنْ يبعثَهم علَى  إِذَا بلَغت مدتهم« : إِلَّا أَنه قَالَ

  ١٠٦٣٣(حم)  .»الناسِ

: حدثَنا أَحمد بن الْمقْدامِ  ، قَالَ أَحمد بن يحيى بنِ زهيرٍأَخبرنا  -٦

يلجانَ ، قَالَ الْعملَيس نب رمتعا الْمثَندقَالَ : ح ،  أَبِي تعمس :

، عنِ رسولِ  ، عن أَبِي هريرةَ ، حدثَه ، أَنَّ أَبا رافعٍ يحدثُ عن قَتادةَ

 قَالَ صاللَّه ، : "  اععا شوروا أَنْ يكَادى يتمٍ حوي كُلِّ يونَ فرفحي

، فَيرجِعونَ وهو أَشد ما كَانَ حتى  نرجِع إِلَيه غَدا : ، فَيقُولُونَ الشمسِ

نرجِع إِلَيه  : ، قَالُوا يبعثَهم علَى الناسِإِذَا بلَغت مدتهم وأَراد اللَّه أَنْ 

اَء اللَّها إِنْ شغَد هونرفحفَي ،كُوهرا تم ئَةيكَه هونَ إِلَيجِعرفَي ،  ،

فَيفر الناس منهم  ":  صفَقَالَ رسولُ اللَّه  ، فَيخرجونَ علَى الناسِ"

[قال  ٦٨٢٩) ، (حب) ٦٧٩٠(رقم طبعة با وزير:  .م"إِلَى حصونِهِ

  ).١٧٣٥"الصحيحة" ( -األلباين]: صحيح 

: حدثَنا يونس بن بكَيرٍ، عن محمد بنِ إِسحاق  حدثَنا أَبو كُريبٍ قَالَ -٧

، عن أَبِي  بنِ لَبِيد، عن محمود  : حدثَنِي عاصم بن عمر بنِ قَتادةَ قَالَ

رِيدالْخ يدعس  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر ، : وجأْجي حفْتت "  وجأْجمو ،

: {وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ}  فَيخرجونَ كَما قَالَ اللَّه تعالَى

، حتى تصري  هم الْمسلمونَ، وينحاز من ، فَيعمونَ الْأَرض [األنبياء]

و نِهِمائدي مف نيملسةُ الْميقب ونِهِمصح مهياشوم هِمونَ إِلَيمضيو ،  ،

هونبرشرِ فَيهونَ بِالنرملَي مهى أَنتئًا حيش يهونَ فذَرا يى متح ،  ،

ع مهرآخ رمفَيملَى أَثَرِه ملُهقُولُ قَائفَي ، : كَانذَا الْمكَانَ بِه ةً  لَقَدرم ،
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، قَد  هؤلَاِء أَهلُ الْأَرضِ : فَيقُولُ قَائلُهم، ، ويظْهرونَ علَى الْأَرضِ  ماٌء

مهنا مغْنفَر اِء ، وملَ السأَه ازِلَننى إِنَّ  لَنتح ، هتبرح زهلَي مهدأَح

 قَد قَتلْنا أَهلَ السماِء : ، فَيقُولُونَ ، فَترجِع مخضبةً بِالدمِ إِلَى السماِء

ككَذَل ما همنيفَب ، ادرالْج فغكَن ابود ثَ اللَّهعذُ  ، إِذْ بأْخفَت ،

، فَيصبِح  ، يركَب بعضهم بعضا موت الْجراد ، بِأَعناقهِم فَيموتونَ

،  من رجلٌ يشرِي نفْسه : ، فَيقُولُونَ الْمسلمونَ لَا يسمعونَ لَهم حسا

،  ؟ فَينزِلُ منهم رجلٌ قَد وطَّن نفْسه علَى أَنْ يقْتلُوه وينظُر ما فَعلُوا

 ، فَيخرج الناس يجِدهم موتى فَيناديهِم أَلَا أَبشروا فَقَد هلَك عدوكُمفَ

يهِماشوبِيلَ ملُونَ سخيو ،  كَرشفَت مهومإِلَّا لُح يعر مكُونُ لَها يفَم ،

[قال  ٤٠٧٩(جة) . قَطُّ "، كَأَحسنِ ما شكرت من نبات أَصابته  علَيها

  األلباين]: حسن صحيح

٨ - قُوبعا يثَندا أَبِي حثَندح ، اقحنِ إِسب دمحم نثَنِي  ، قَالَ ، عدح :

الظَّفَرِي ثُم ارِيصةَ الْأَنادنِ قَتب رمع نب ماصع نِ لَبِيدب ودمحم نع ،  ،

: سمعت رسولَ  ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ عبد الْأَشهلِأَحد بنِي 

 قُولُ صاللَّهي : وجمأْجو وجأْجي حفْتاسِ " يلَى النونَ عجرخا  ، يكَم ،

نَ ، فَيغشو ]٩٦: {من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ} [األنبياء:  قَالَ اللَّه عز وجلَّ

ضالْأَر نِهِمائدإِلَى م مهنونَ عملسالْم ازحنيو ، ونِهِمصحونَ  ومضيو ،

مهياشوم هِمضِ إِلَيالْأَر اهيونَ مبرشيرِ  ، وهبِالن رملَي مهضعى إِنَّ بتح ،

يها فونَ مبرشفَي  كبِذَل رملَي مهدعب نى إِنَّ متا، حسبي كُوهرتى يتح ،

، حتى إِذَا لَم يبق من الناسِ  قَد كَانَ هاهنا ماٌء مرةً : فَيقُولُ، النهرِ 

 ةيندم نٍ أَوصي حف دإِلَّا أَحملُهلُ الْ : قَالَ قَائلَاِء أَهؤضِها  أَرغْنفَر قَد ،

مهناِء " مملُ السأَه يقا  : ، قَالَ ، بي بِهمري ثُم هتبرح مهدأَح زهي ثُم "



٢٣٩ 

، فَبينا هم  الْفتنة ، للْبلَاِء و ، فَترجِع إِلَيه مختضبةً دما إِلَى السماِء

كلَى ذَلع إِذْ ب ،هِماقني أَعا فودد ثَ اللَّهع  جرخي يالَّذ ادرالْج فغكَن ،

هِماقني أَعا فسح ملَه عمسى لَا يتوونَ مبِحصونَ ، فَيملسقُولُ الْمفَي ، 

 :" ودذَا الْعلَ ها فَعم ظُرنفَي هفْسا نرِي لَنشلٌ يجالَ: قَ ، أَلَا ر" درجتفَي

،  رجلٌ منهم لذَلك محتِسبا لنفِْسه قَد أَظَنها علَى أَنه مقْتولٌ، فَينزِلُ

،  يا معشر الْمسلمني : ، فَينادي فَيجِدهم موتى بعضهم علَى بعضٍ

 ، و فَيخرجونَ من مدائنِهِم،  كَفَاكُم عدوكُم، فَإِنَّ اللَّه قَد  أَلَا أَبشروا

ونِهِمصح و ، مهياشوونَ محرسي مهومإِلَّا لُح يعا ركُونُ لَها يفَم ،  ،

 .فَتشكَر عنه كَأَحسنِ ما تشكَر عن شيٍء من النبات أَصابته قَطُّ "

  ١١٧٣١(حم) 

:  ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -٩

دعنِ سب يماهرإِب نب قُوبعا يثَندقَالَ ح ، اقحنِ إِسنِ ابا أَبِي، عثَندح : 

، عن  ، ثُم الظَّفَرِي الْأَنصارِي : حدثَنِي عاصم بن عمر بنِ قَتادةَ ، قَالَ

نِ لَبِيدب ودمحلِ مهالْأَش دبنِي عب دأَح ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ،  ،

 ، و مأْجوج تفْتح يأْجوج و " : ، يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  قَالَ

: {وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ}  ، قَالَ اللَّه ا، كَم يخرجونَ علَى الناسِ

 ، و حصونِهِم ينحاز الْمسلمونَ عنهم إِلَى مدائنِهِم و ، و ]٩٦[األنبياء: 

مهياشوم هِمونَ إِلَيمضي ضِ ، والْأَر اهيونَ مبرشي  مهضعى إِنَّ بتح ،

، حتى إِذَا لَم يبق  قَد كَانَ هاهنا ماٌء مرةً : ، فَيقُولُ لَيمر بِذَلك النهرِ

ةيندم نٍ أَوصي حإِلَّا ف داسِ أَحالن نم ملُهلُ  : ، قَالَ قَائلَاِء أَهؤه

مهنا مغْنفَر ضِ قَداِء الْأَرملُ السأَه يققَالَ،  ، ب :  مهدأَح زهي ثُم

هتبراِء حما إِلَى السي بِهمري ا ، ثُممةً دبضخم هِمإِلَي جِعرلَاِء  ، فَتلْبل ،
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و ةنتالْف  فغكَن هِماقني أَعا فودد ثُ اللَّهعبي كلَى ذَلع ما همنيفَب ،

، فَيصبِحونَ موتى حتى لَا يسمع لَهم  ذي يخرج في أَعناقهِمالْجراد الَّ

 سونَ، حملسقُولُ الْمفَي : هفْسا نرِي لَنشلٌ يجلَ  أَلَا را فَعم ظُرنفَي ،

ودلَاِء الْعؤفْ هنا لِسبتحم كذَلل مهنلٌ مجر درجتفَي ، هلَى أَنع ِسه

: يا معشر  ، فَينادي ، فَيجِدهم موتى بعضهم علَى بعضٍ مقْتولٌ

نيملسالْم  نونَ عجرخفَي كُمودع كَفَاكُم قَد وا فَإِنَّ اللَّهرشأَلَا أَب ،

و نِهِمائدم ونِهِمصح ونَ  ، وحرسيمهياشورقم طبعة با وزير:  ." م)

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: حسن صحيح  ٦٨٣٠) ، (حب) ٦٧٩١

)١٧٩٣.(  

: حدثَنا الْعوام  : حدثَنا يزِيد بن هارونَ قَالَ حدثَنا محمد بن بشارِ قَالَ - ١٠

، عن  ، عن مؤثرِ بنِ عفَازةَ يمٍ: حدثَنِي جبلَةُ بن سح بن حوشبٍ قَالَ

ودعسنِ مب اللَّه دبقَالَ ع ، :  ولِ اللَّهسبِر رِيلَةَ أُسا كَانَ لَيص" لَم  ،

يماهرإِب يلَق ى ، ووسم ةَ ، واعوا السذَاكَرى فَتيسُءوا  عدفَب ،

،  ، ثُم سأَلُوا موسى ، فَلَم يكُن عنده منها علْم بِإِبراهيم فَسأَلُوه عنها

لْما عهنم هدنع كُني فَلَم ميرنِ مى ابيسيثُ إِلَى عدالْح دفَقَالَ ، فَر ، : 

،  ا اللَّه، فَأَما وجبتها فَلَا يعلَمها إِلَّ قَد عهِد إِلَي فيما دونَ وجبتها

، فَأَقْتلُه فَيرجِع الناس إِلَى بِلَادهم  فَأَنزِلُ : ، قَالَ فَذَكَر خروج الدجالِ

وجأْجي مقْبِلُهتسفَي و ،  وجأْجم ،و  {َِسلُوننبٍ يدكُلِّ ح نم} مه

،  لَا بِشيٍء إِلَّا أَفْسدوه ، و ، فَلَا يمرونَ بِماٍء إِلَّا شرِبوه [األنبياء]

ونَ إِلَى اللَّهأَرجفَي مهيتمأَنْ ي و اللَّهعفَأَد ، هِمرِحي نم ضالْأَر نتنفَت ، 

ونَ إِلَى اللَّهأَرجفَي ، و اللَّهعاِء ، فَأَداَء بِالْمملُ السسرفَي ،  ملُهمحفَي ،

يهِملْقرِ فَيحي الْبالُ فالْجِب فسنت ثُم ، ميِ ، والْأَد دم ضالْأَر دمت  ،



٢٤١ 

كى كَانَ ذَلتم إِلَي هِداسِ فَعالن نةُ ماعالس تي لَا  ، كَانلِ الَّتامكَالْح ،

وجِد تصديق  " و : الْعوامقَالَ   ، يدرِي أَهلُها متى تفْجؤهم بِوِلَادتها "

هم  مأْجوج و : حتى إِذَا فُتحت يأْجوج و ذَلك في كتابِ اللَّه تعالَى

[قال األلباين]:  ٤٠٨١(جة)  .{من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ} [األنبياء] " 

  ضعيف

١١ - ميشا هثَندح اموا الْعنربأَخ ، نمٍ ، عيحنِ سلَةَ ببنِ  جرِ بثؤم نع ،

لَقيت لَيلَةَ أُسرِي  " : ، قَالَص، عنِ النبِي  ، عنِ ابنِ مسعود عفَازةَ

،  " فَتذَاكَروا أَمر الساعة : ، قَالَ " عيسى ، و بِي إِبراهيم، وموسى

، فَردوا الْأَمر إِلَى  لَا علْم لي بِها : ، فَقَالَ إِبراهيمفَردوا أَمرهم إِلَى 

أَما  : ، فَقَالَ ، فَردوا الْأَمر إِلَى عيسى لَا علْم لي بِها:  ، فَقَالَ موسى

بي عز وجلَّ فيما عهِد إِلَي ر ، فَلَا يعلَمها أَحد إِلَّا اللَّه، ذَلك و وجبتها

ارِجالَ خجقَالَ أَنَّ الد ، : آنِي وفَإِذَا ر ،انيبي قَضعم  ذُوبا يكَم ذَاب ،

اصصقَالَ الر ، : اللَّه كُهلهفَي و ،رجى إِنَّ الْحتقُولُ ، حلَي رجا  الشي :

ملسالَ  معا، فَتري كَافتحإِنَّ ت ،لْهقَالَ فَاقْت ، : اللَّه مكُهلهفَي  ثُم ،

و مهإِلَى بِلَاد اسالن جِعري طَانِهِمقَالَأَو ، : وجأْجي جرخي كذَل دنفَع و ، 

وجأْجم ِسلُونَ ، ونبٍ يدكُلِّ ح نم مه مهطَئُونَ بِلَادلَى  ، فَيونَ عأْتلَا ي ،

يشلَكُوهٍء إِلَّا أَه و ،  إِلَي اسالن جِعري ثُم ،وهرِباٍء إِلَّا شلَى مونَ عرملَا ي

مهكُونشفَي هِملَيع و اللَّهعفَأَد ، و اللَّه مكُهلهى  ، فَيتح ،مهيتمي

هِمنِ رِحيتن نم ضى الْأَروجقَالَ ت ، : نفَي ،طَرلَّ الْمجو زع زِلُ اللَّه

تح مهادسأَج فرجرِ "فَتحي الْبف مفَهقْذقَالَ أَبِي، ى ي : "  لَيع بذَه

همأَفْه ٌء لَميا شناهميٍ" هكَأَد ، ونَ ، واره ننِي ابعي زِيدقَالَ ي : "  ثُم

ثُم رجع إِلَى حديث هشيمٍ، ، "  تمد الْأَرض مد الْأَدميِ ، و تنسف الْجِبالُ
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، فَإِنَّ  : أَنَّ ذَلك إِذَا كَانَ كَذَلك " فَفيما عهِد إِلَي ربي عز وجلَّ : قَالَ

ؤفْجى تتا ملُهرِي أَهدي لَا يالَّت ،متلِ الْمامةَ كَالْحاعا السهتبِوِلَاد مه

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ٣٥٥٦(حم)  .لَيلًا أَو نهارا "

  ضعيف.

: حدثَنا ابن  : حدثَنا يحيى بن حمزةَ قَالَ حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ - ١٢

حدثَنِي عبد الرحمنِ بن جبيرِ :  ، عن يحيى بنِ جابِرٍ الطَّائي قَالَ جابِرٍ

أَبِيه نرٍ، عفَينِ نانَ بعمس نب اسوالن عمس هقُولُ ، أَنولُ  ، يسقَالَ ر :

 صاللَّه : وجأْجي ِسيق نونَ مملسالْم دوقيس" و ، وجأْجم و ، 

و ،ابِهِمشن س هِمترِسأَت"نِنيس ع[قال األلباين]: صحيح ٤٠٧٦(جة)   .ب 
 

  
:  ، قَالَ : حدثَنا محمد بن وهبِ بنِ أَبِي كَرِميةَ ، قَالَ أَخبرنا أَبو عروبةَ -١

، عن زيد بنِ أَبِي  الرحيمِ، عن أَبِي عبد  حدثَنا محمد بن سلَمةَ

اقحأَبِي إِس نةَ، عسيأُن يدالْأَو ونمينِ مرِو بمع ننِ  ، عنِ ابع ،

ودعسم  بِينِ النقَالَ ص، ع ، : "  كرتا يأَقَلُّ م وجأْجمو وجأْجإِنَّ ي

 نأَلْفًا م لْبِهصل مهدأَحةيا ثَلَاثَةً الذُّرمأُم هِمائرو نإِنَّ م؛ ، و كسنم  ،

(رقم طبعة با وزير: ، لَا يعلَم عددهم إِلَّا اللَّه"  ، وتارِيس وتأْوِيلٌ

 ).٤١٤٢"الضعيفة" ( -[قال األلباين]: ضعيف  ٦٨٢٨) ، (حب) ٦٧٨٩
: حدثَنا هشام  : حدثَنا يحيى بن سعيد قَالَ حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ -٢

اللَّه دبأَبِي ع نةَ بادقَت ننِ ، عاحلَس ننٍ ، عيصنِ حانَ برمع نع ،  ،

في سفَرٍ فَتفَاوت بين أَصحابِه في السيرِ  ص: كُنا مع النبِي  قَالَ

سر فَعفَر نِ  صولُ اللَّهيتنِ اآليياتبِه هتوقُوا "  :صات اسا النها أَيي



٢٤٣ 

يمظٌء عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمباحلج(  " ر  (-  هلإِلَى قَو– :  " نلَكو

يددش اللَّه ذَاباحلج(  " ع (  ، هابحأَص كذَل عما سفَلَم يثُّوا املَطح

قُولُهلٍ يقَو دنع هفُوا أَنرعفَقَالَ و ، : كمٍ ذَلوي ونَ أَيردلْ تقَالُوا؟  ه : 

لَمأَع ولُهسرو قَالَ اللَّه ، :  هبر يهادنفَي مآد يهف ي اللَّهادني موي كذَل " ،

؟  ، وما بعثُ النارِ : أَي رب ، فَيقُولُ بعثَ النارِ : يا آدم ابعثْ فَيقُولُ

: من كُلِّ أَلْف تسع مائَة وتسعةٌ وتسعونَ إِلَى النارِ وواحد في  فَيقُولُ

 " ة؛ اجلَنمالقَو سئفَي كَةاحا بِضودا أَبى متولُ ، ، حسأَى را رفَلَم 

صاللَّه  ابِهحي بِأَصقَالَ، الَّذ : "  دمحم فْسي نالَّذوا فَورشأَبلُوا وماع

اهتٍء إِلَّا كَثَّريش عا متا كَاننِ مييقَتلخ علَم كُمإِن هدبِي  وجأْجي ،

وجأْجمو يسلنِي إِببو منِي آدب نم اتم نمنِ  : قَالَ، "  ، وع يرفَس

اعملُوا وأَبشروا فَوالَّذي نفْس  " : ، فَقَالَ القَومِ بعض الَّذي يجِدونَ

 ةقْمكَالر ريِ أَوعبِ البني جف ةاماسِ إِلَّا كَالشي النف متا أَنم هدبِي دمحم

ةاباعِ الدري ذذَا  " ف(ت) : ه ، "يححص نسيثٌ حدقال  ٣١٦٩ح]

  .األلباين]: صحيح

، عن عمرانَ بنِ  ، عنِ الْحسنِ ، حدثَنا قَتادةُ حدثَنا يحيى، عن هشامٍ - ٣

 ولَ اللَّهسنٍ أَنَّ ريصصح فَارِهضِ أَسعي بف وهقَالَ و  نيب تفَاوت قَدو :

 هتونِ صيتنِ الْآيياتبِه فَعر ريالس ابِهحأَص:  " كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

حتى ،  )٢:  احلج(  " إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شيٌء عظيم، يوم ترونها تذْهلُ

، وعرفُوا  : فَلَما سمع أَصحابه بِذَلك حثُّوا الْمطي الَبلَغَ آخر الْآيتينِ قَ

قُولُهلٍ يقَو دنع هقَالَ أَن لَهووا حبأَشا تفَلَم ، : مٍ ذَاكوي ونَ أَيرد؟ أَت   

يا آدم ابعثْ بعثًا إِلَى  : فَيقُولُ، " ذَاك يوم ينادى آدم فَيناديه ربه  : قَالَ

من كُلِّ أَلْف تسعمائَة  : قَالَ؟  يا رب وما بعثُ النارِ : فَيقُولُ ، النارِ



    ٢٤٤ 

فَأَبلَس أَصحابه  : قَالَ ، ، وواحد في الْجنة " وتسعةٌ وتسعني في النارِ

احوا بِضحضا أَوى متحقَالَ كَة كأَى ذَلا روا  : ، فَلَمرشأَبلُوا وماع "

فَوالَّذي نفْس محمد بِيده إِنكُم لَمع خليقَتينِ ما كَانتا مع شيٍء قَطُّ 

وجأْجمو وجأْجي اهتإِلَّا كَثَر  يسلنِي إِببو منِي آدب نم لَكه نمو ،"  ،

، فَوالَّذي نفْس محمد  اعملُوا وأَبشروا"  : ، ثُم قَالَ : فَأُسرِي عنهم قَالَ

، أَوِ الرقْمة في  بِيده ما أَنتم في الناسِ إِلَّا كَالشامة في جنبِ الْبعريِ

ةاباعِ الدر١٩٩٠١(حم) ،  " ذ.  

، حدثَنا أَبو  ، عنِ اَألعمشِ إِسحاق بن نصرٍ، حدثَنا أَبو أُسامةَحدثَين  - ٤

هنع اللَّه يضر رِياخلُد يدعأَبِي س نحٍ، عالص  بِينِ النقَالَ ص، ع ،  :

واخلَير في  ، لَبيك وسعديك : ، فَيقُولُ " يا آدم : يقُولُ اللَّه تعالَى

كيدقُولُ يارِ : ، فَيثَ النعب رِجارِ : ، قَالَ أَخثُ النعا بمقَالَ ؟ و :  نم

نيعستةً وعستو ائَةم عست كُلِّ أَلْف ريغالص يبشي هدنفَع ،  عضتو ،

، ولَكن  سكَارى وما هم بِسكَارى، وترى الناس  كُلُّ ذَات حملٍ حملَها

 " يددش اللَّه ذَابقَالُوا، ع : ولَ اللَّهسا ري داحالو كا ذَلنأَيقَالَ؟  ، و : 

والَّذي  : ثُم قَالَ ، ، فَإِنَّ منكُم رجلًا ومن يأْجوج ومأْجوج أَلْفًا " أَبشروا

فِْسي بِينهد  " ةلِ اجلَنأَه عبوا ركُونو أَنْ تجي أَرا؛ ، إِننرفَقَالَ فَكَب ، : 

ةلِ اجلَنوا ثُلُثَ أَهكُونو أَنْ تجا؛   أَرنروا  : ، فَقَالَ فَكَبكُونو أَنْ تجأَر

ةلِ اجلَنأَه فا ؛ نِصنرفَقَالَ فَكَب ، :  " متا أَنم ةرعاسِ إِلَّا كَالشي النف

ضيرٍ أَبثَو ي جِلْداِء فدوالس دورٍ أَسثَو ي جِلْداَء فضيب ةرعكَش أَو ،  " ،

  .٣٣٤٨(خ) 

 ، حدثَنا أَبو صالحٍ ، حدثَنا اَألعمش ، حدثَنا أَبِي حدثَنا عمر بن حفْصٍ -٥

أَبِي س نع ،رِياخلُد يدقَالَ ع ،  بِيلَّ  ص: قَالَ النجو زع قُولُ اللَّهي :



٢٤٥ 

ةاميالق موي : ما آدقُولُ يي ، : كيدعسا ونبر كيلَب توى بِصادنفَي ، : 

يا رب وما  : ، قَالَ إِنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تخرِج من ذُريتك بعثًا إِلَى النارِ

 تسع مائَة وتسعةً وتسعني - أُراه قَالَ  - من كُلِّ أَلْف  : قَالَ؟  بعثُ النارِ

، وترى الناس سكَارى  يب الوليد، ويش ، فَحينئذ تضع احلَاملُ حملَها

فَشق ذَلك علَى الناسِ ،  ، ولَكن عذَاب اللَّه شديد  وما هم بِسكَارى

مهوهجو تريغى تتح  بِيص، فَقَالَ الن :  عست وجأْجمو وجأْجي نم

نيعستةً وعستو ائَةم  ،داحو كُمنمو  ةرعاسِ كَالشي النف متأَن ثُم ،

أَو كَالشعرة البيضاِء في جنبِ  - السوداِء في جنبِ الثَّورِ اَألبيضِ 

 دورِ اَألسالثَّو - ةلِ اجلَنأَه عبوا ركُونو أَنْ تجي لَأَرإِن؛ و  ا، ثُمنرفَكَب

، فَكَبرنا ؛ شطْر أَهلِ اجلَنة:  ، ثُم قَالَ فَكَبرنا؛  ثُلُثَ أَهلِ اجلَنة الَ:قَ

(  "ترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى"  ؛قَالَ أَبو أُسامةَ عنِ اَألعمشِ

،  وقَالَ جرِير،  من كُلِّ أَلْف تسع مائَة وتسعةً وتسعني ، وقَالَ:)٢احلج: 

سوني نى بيسعةَ واوِيعو مأَبى"  : ، وكْربِس ما همى وكْر(خ) "س ،

٤٧٤١.  

 ، عن أَبِي صالحٍ ، عنِ اَألعمشِ ، حدثَنا جرِير حدثَين يوسف بن موسى -٦

يدعأَبِي س نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر قُولُ اللَّهي : : ما آدي  ،

أَخرِج بعثَ :  : يقُولُ ، قَالَ لَبيك وسعديك واخلَير في يديك:  فَيقُولُ

من كُلِّ أَلْف تسع مائَة وتسعةً  : قَالَ؟  وما بعثُ النارِ : ، قَالَ النارِ

نيعستو ) ريغالص يبشي نيح ا  ، فَذَاكلَهملٍ حمح كُلُّ ذَات عضتو

يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكْربِس ما همى وكْرس اسى النرتو   ( ،

 هِملَيع كذَل دتافَقَالُو، فَاش ولَ اللَّهسا رلُ : يجالر كا ذَلن؟ قَالَ ، أَي :  

والَّذي  : ثُم قَالَ، ، فَإِنَّ من يأْجوج ومأْجوج أَلْفًا ومنكُم رجلٌ  أَبشروا



    ٢٤٦ 

هدفِْسي بِين ةلِ اجلَنوا ثُلُثَ أَهكُونأَنْ ت عي لَأَطْمقَالَ ، ، إِن : دما فَحن

، إِني لَأَطْمع أَنْ تكُونوا  والَّذي نفِْسي بِيده"  : ، ثُم قَالَ اللَّه وكَبرنا

ةلِ اجلَنأَه طْرش  ي جِلْداِء فضيالب ةرعثَلِ الشمِ كَمي اُألمف ثَلَكُمإِنَّ م ،

دورِ اَألساعِ الثَّوري ذف ةقْمارِ ، أَوِ الرم٦٥٣٠، (خ) "   احل.  

٧ - ِسيبةَ الْعبيأَبِي ش نانُ بثْمثَنا عدح رِيرا جثَندشِ ، حمنِ الْأَعع ،  ،

يقُولُ اُهللا "  : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد عن أَبِي صالحٍ

: ، قَالَ  لَبيك وسعديك والْخير في يديك : فَيقُولُ، يا آدم  : عز وجلَّ

من كُلِّ أَلْف  : قَالَ، وما بعثُ النارِ :  قَالَ، أَخرِج بعثَ النارِ  : يقُولُ

 نيعستةً وعستو ائَةمعسكُلُّ  : قَالَ، ت عضتو ريغالص يبشي نيح فَذَاك

 ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمح ذَات

 " يددقَالَ، اِهللا ش :  هِملَيع كذَل دتقَالُوا، فَاش :  كا ذَلنولَ اِهللا أَيسا ري

، "  ، ومنكُم رجلٌ أَبشروا فَإِنَّ من يأْجوج ومأْجوج أَلْفًا " : لَفَقَا؟  الرجلُ

، إِني لَأَطْمع أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ  والَّذي نفِْسي بِيده " : : ثُم قَالَ قَالَ

ةنا؛ "  الْجنركَبا اَهللا وندمقَالَ ، فَح ثُم : " الَّذوهدفِْسي بِيي  ي نإِن ،

ةنلِ الْجوا ثُلُثَ أَهكُونأَنْ ت عا؛ "  لَأَطْمنركَبا اَهللا وندمقَالَ ،فَح ثُم : " 

هدفِْسي بِيي نالَّذو ةنلِ الْجأَه طْروا شكُونأَنْ ت عي لَأَطْمإِنَّ  ، إِن ،

، أَو  كَمثَلِ الشعرة الْبيضاِء في جِلْد الثَّورِ الْأَسودمثَلَكُم في الْأُممِ 

  .)٢٢٢( - ٣٧٩، (م) "  كَالرقْمة في ذراعِ الْحمارِ

،  ، وحدثَنا أَبو كُريبٍ ، حدثَنا وكيع ح حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ -٨

اوِيعو ما أَبثَندا قَالَا ةَحمهأَن رغَي ادنذَا الْإِسشِ بِهمنِ الْأَعا عملَاهك ، : 

 أَو دورِ الْأَسي الثَّواِء فضيالْب ةرعاسِ إِلَّا كَالشي النف ذئموي متا أَنم



٢٤٧ 

أَوِ الرقْمة في ذراعِ  : ولَم يذْكُرا، كَالشعرة السوداِء في الثَّورِ الْأَبيضِ 

  .)٢٢٢( - ٣٨٠، (م)   الْحمار

٩ - يعكا وثَندشِ حمنِ الْأَعحٍ ، عالأَبِي ص نع ،  ،رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ،

 ولُ اللَّهسصقَالَ: قَالَ ر : ةاميالْق مولَّ يجو زع قُولُ اللَّهي :  قُم ما آدي

،  لَبيك وسعديك والْخير في يديك يا رب:  ، فَيقُولُ فَابعثْ بعثَ النارِ

 : ، قَالَ من كُلِّ أَلْف تسع مائَة وتسعةً وتسعني : ، قَالَ وما بعثُ النارِ

عضتو ،لُودوالْم يبشي ذئينا فَحلَهملٍ حمح كُلُّ ذَات  اسى النرتو ،

قَالَ:   ،)٢:  احلج(   ، ولَكن عذَاب اللَّه شديد سكَارى وما هم بِسكَارى

تسع مائَة :  ص: فَقَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ؟  فَأَينا ذَلك الْواحد : فَيقُولُونَ

 : : فَقَالَ الناس قَالَ ، وتسعني من يأْجوج ومأْجوج ومنكُم واحدوتسعةً 

رأَكْب اللَّه  ولُ اللَّهسص، فَقَالَ ر  : عبوا ركُونو أَنْ تجي لَأَرإِن اللَّهو

ةنلِ الْجوا ثُلُثَ  أَهكُونو أَنْ تجي لَأَرإِن اللَّهي ، وإِن اللَّهو ،ةنلِ الْجأَه

ةنلِ الْجأَه فوا نِصكُونو أَنْ تجقَالَ ، لَأَر : اسالن رفَقَالَ  ، قَالَ فَكَب :

 ولُ اللَّهسي "  : صراِء فضيالْب ةرعاسِ إِلَّا كَالشي النف ذئموي متا أَنم

 دورِ الْأَسأَ - الثَّودوالس ةرعكَالش ضِ ويرِ الْأَبي الثَّو١١٢٨٤(حم) ،"اِء ف.  

حدثَنا أَبو خيثَمةَ زهير بن حربٍ، حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ، حدثَنِي  - ١٠

الطَّائي، قَاضي عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، حدثَنِي يحيى بن جابِرٍ 

حمص، حدثَنِي عبد الرحمنِ بن جبيرٍ، عن أَبِيه جبيرِ بنِ نفَيرٍ 

 دمحثَنِي مدح وح ،لَابِيانَ الْكعمس نب اسوالن عمس هأَن ،يمرضالْح

ثَنا الْوليد بن مسلمٍ، حدثَنا عبد حد -واللَّفْظُ لَه - الرازِي  بن مهرانَ

 دبع نع ،يابِرٍ الطَّائنِ جى بيحي نابِرٍ، عنِ جب زِيدي ننِ بمحالر

الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيه جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عنِ النواسِ بنِ 



    ٢٤٨ 

الدجالَ ذَات غَداة، فَخفَّض فيه ورفَّع،  صلَ: ذَكَر رسولُ اِهللا سمعانَ، قَا

حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا، فَقَالَ: 

خفَّضت فيه ما شأْنكُم؟ قُلْنا: يا رسولَ اِهللا ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَ

، فَبينما غَير الدجالِ..."ورفَّعت، حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ، فَقَالَ: 

إِني قَد أَخرجت عبادا لي، لَا يدان  ؛هو كَذَلك إِذْ أَوحى اُهللا إِلَى عيسى

ويبعثُ اُهللا يأْجوج ومأْجوج، ، إِلَى الطُّورِحرز عبادي لأَحد بِقتالهِم، فَ

وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ، فَيمر أَوائلُهم علَى بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ 

 مهرآخ رميا، ويها فقُولُونَ، ماٌء : فَيةً مرم هذكَانَ بِه لَقَد  ، رصحيو

 نا مريخ مهدأَحرِ لالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى ويساِهللا ع بِين

الْي كُمدأَحارٍ ليند ائَةمم٢٩٣٧( - ١١٠، (م) "..و.(   

لَّه بن ، وعبد ال : أَخبرنا الوليد بن مسلمٍ حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ -١١

عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ ـ دخلَ حديثُ أَحدهما في حديث اآلخرِ ـ 

يابِرٍ الطَّائنِ جى بيحي نابِرٍ، عنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نع  نع ،

يرِ بنِ نفَيرٍ، عن النواسِ بنِ ، جب ، عن أَبِيه عبد الرحمنِ بنِ جبيرٍ

، فَخفَّض  الدجالَ ذَات غَداة ص: ذَكَر رسولُ اللَّه  سمعانَ الكلَابِي قَالَ

: فَانصرفْنا من عند  ، قَالَ فيه ورفَّع حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ

 ولِ اللَّهسا فَقَالَ،  صرينف كذَل فرفَع ها إِلَينعجر ثُم كُمأْنا ش؟  : م

، ذَكَرت الدجالَ الغداةَ فَخفَّضت فيه  : يا رسولَ اللَّه : قُلْنا قَالَ

لي  غَير الدجالِ أَخوف " : قَالَ، ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ 

 .... كُملَيي إِلَى الطُّورِ  " : ، قَالَعادبع زوأَنْ ح هإِلَي ي اللَّهوحي ثُم

هِمالتبِق دأَحل اندي لَا يا لادبع لْتزأَن ي قَدقَالَ " فَإِن ، :  ثُ اللَّهعبيو "

 وجأْجمو وجأْجي ،ا قَالَ اللَّهكَم مهِسلُونَ : ونبٍ يدكُلِّ ح نم مهو – 



٢٤٩ 

ثُم يمر ، " فَيمر أَولُهم بِبحيرة الطَّبرِية فَيشرب ما فيها : قَالَ ،األنبياء

، ثُم يِسريونَ حتى ينتهوا  لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماٌء : بِها آخرهم فَيقُولُونَ

لَقَد قَتلْنا من في اَألرضِ، فَهلُم  : فَيقُولُونَ، إِلَى جبلِ بيت الْمقْدسِ 

، فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماِء فَيرد اللَّه  فَلْنقْتلْ من في السماِء

حم مهابشن هِملَياعما درى ، متح هابحأَصو ميرم نى ابيسع راصحيو

 ،موالي كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نم مهدأَحا لريخ ذئمورِ يالثَّو أْسكُونَ ري

 ..هابحأَصو إِلَى اللَّه ميرم نى ابيسع غَبرقال  ٢٢٤٠، (ت) "فَي]

  باين]: صحيح.األل

: حدثَنا يحيى بن حمزةَ قَالَ: حدثَنا عبد  حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ -١٢

الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ قَالَ: حدثَنِي عبد الرحمنِ بن جبيرِ بنِ نفَيرٍ 

: ذَكَر  ، يقُولُ النواس بن سمعانَ الْكلَابِي ، أَنه سمع : حدثَنِي أَبِي قَالَ

 ولُ اللَّهساةَ صردالَ الْغجالد فَعرو يهف فَضي  ، فَخف ها أَننى ظَنتح ،

 ولِ اللَّهسا إِلَى رنحا رلِ، فَلَمخالن فَةاصطَائينف كذَل فرفَقَالَ ، ع ، :

، فَخفَضت فيه  فَقُلْنا: يا رسولَ اللَّه ذَكَرت الدجالَ الْغداةَشأْنكُم؟ ما

تفَعر لِ، قَالَ:  ثُمخالن فَةي طَائف ها أَننى ظَنتالِ ، حجالد رغَي "

حإِذْ أَو ككَذَل ما همنيفَب  ، .... كُملَيفُنِي عوأَخهإِلَي ا  ؛ ى اللَّهي

، وأَحرِز  ، لَا يدان لأَحد بِقتالهِم عيسى إِني قَد أَخرجت عبادا لي

 : ، وهم كَما قَالَ اللَّه ، ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج عبادي إِلَى الطُّورِ

، فَيمر أَوائلُهم علَى بحيرة  األنبياء – من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ

لَقَد كَانَ في  : فَيقُولُونَ، ، ثُم يمر آخرهم  الطَّبرِية، فَيشربونَ ما فيها

، ويحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه حتى يكُونَ رأْس  هذَا ماٌء مرةً



    ٢٥٠ 

، فَيرغَب نبِي اللَّه  لأَحدهم خيرا من مائَة دينارٍ لأَحدكُم الْيومالثَّورِ 

 ... إِلَى اللَّه هابحأَصى ويس[قال األلباين]: صحيح ٤٠٧٥(جة)  ،" ع.  

١٣- يقشماسِ الدبو الْعمٍ أَبلسم نب يدلا الْوثَندلَ حكَّةَ إِمقَالَ اًء، بِم ،  :

: حدثَنِي يحيى بن جابِرٍ  حدثَنِي عبد الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، قَالَ

يالطَّائ صمي حرٍ  ، قَالَ ، قَاضفَينِ نرِ بيبج ننِ بمحالر دبثَنِي عدح :

يمرضال الْح عمس هأَن ،أَبِيه نع ،لَابِيانَ الْكعمس نب اسوقَالَ ن ،  :

 ولُ اللَّهسر صذَكَر اةغَد الَ ذَاتجالد فَّعرو يهف فَّضى  ، فَختح ،

، فَسأَلْناه  ، فَلَما رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا ظَنناه في طَائفَة النخلِ

،  ، فَخفَّضت فيه ورفَّعت ، ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ رسولَ اللَّه: يا  فَقُلْنا

، غَير الدجالِ أَخوف مني علَيكُم : ، قَالَ حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ

إِني قَد ؛  مريم ا هم كَذَلك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عيسى ابنِم" فَبين : قَالَ

، فَحرز عبادي إِلَى  ، لَا يدان لَك بِقتالهِم أَخرجت عبادا من عبادي

وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبالطُّورِ، فَي ا قَالَ اللَّهكَم مهكُلِّ  : ، و نم

غَب عيسى وأَصحابه إِلَى اللَّه، فَير ،)  ٩٦:  األنبياء(  حدبٍ ينِسلُونَ

ي رِقَابِهِمفًا فغن هِملَيلُ عسرفْسٍ  فَين توى كَمسونَ فَربِحصفَي ،

هابحأَصى ويسبِطُ عهفَي ،ةداحو  ا إِلَّا قَدتيضِ بي الْأَرونَ فجِدفَلَا ي ،

مهنتنو مهمهز لَأَهم  .... إِلَى اللَّه هابحأَصى ويسع غَبر(حم) ، " ، فَي

١٧٦٢٩.  

 



٢٥١ 

  
  ؟؟اإلسكندر  وأكورش هو ذو القرنين هل   - أ

اختلف العلماء واملفسرون واملؤرخون يف حتديد من هو ذو القرنني يف احلقيقة 

من هو ذو القرنني علي وعلي وجه التحديد ، وال يستطيع أي عامل أن يحدد 

وجه التحديد ... ؟! ألن هذا من العلم الذي أخفاه اهللا عن عباده ، وال يعلمه 

إال األنبياء واملرسلون ؛ األصفياء واملختارون ، لكن اهللا عز وجل ذكر قصة 

 للعاملني ويكون ذو مثالً القرآن الكرمي حيت تكون عربة وذي القرنني يف

لكل ملوك األرض يف اإلميان والعدل واألخذ ة وأسوة حسنة والقرنني قد

  باألسباب وحماربة الفساد وقتال الفاسدين بعد إقامة احلجة.

واضح أن قصة ذي القرنني مع قوم يأجوج ومأجوج كانت قدمية بقدم احلياة  

علي وجه األرض ، وهي حديثة بالنسبة لنشاة قوم يأجوج ومأجوج وإفسادهم 

  علي األرض.

القرنني علي جاللة قدره وعظم شأنه بني كتب التاريخ من  ومل يوجد ذكر لذي

حقبة اآلشوريني إيل احلقبة اإلسالمية مروراً حبقبة الكلدانيني البابلني ، 

حقبة أهل مادي وفارس ، واليت لها خبتنصر أو نبوخذ نصر ، وواليت كان ميث

اليت ميثلها ، وحقبة اليونان وميثلها كورش العظيم وابنه قمبيز كان

احلقبة الرومانية ، واليت كان ميثلها قياصرة الرومان مث إلسكندر األكرب ، وا

احلكم الباباوي يف الفاتيكان ، مث احلقبة اإلسالمية ، واليت ميثلها اخللفاء 

  الراشدون.



    ٢٥٢ 

ومعين ذلك أن ذا القرنني ليس واحداً من هؤالء علي عظم ملكهم 

ه ملك مؤمن باهللا وحده أخذ وسلطام ، بل هو أعظم منهم قدراً وشأناً ألن

األرض كلها يدعو إيل اهللا وينشر التوحيد أسباب العلم وامللك معاً ، وطاف ب

واخلري فمكنه اهللا ، ومل يكن هدفه أبداً هو توسيع ملكه ؛ فهو ملك صاحل 

جتاوزهم يف السلطان وأسباب القوة والعلم ، وهؤالء امللوك مجيعا كانوا 

ن وامللك فقط إال أن الكثري منهم حاول التشبه به يتفاوتون يف أسباب السلطا

علي سبيل التقليد والتأسي واإلحتذاء مثل كورش العظيم ، واإلسكندر 

، خصوصا وأن ذا القرنني كان ملكاً عظيماً ، ذو مهة  )١(األكرب املقدوين 

  عالية ، حمبوباً عند كل األمم السابقة ألنه كان ينشر اخلري وحيكم بالعدل.

إبراهيم عليه يف الفترة بني نوح عليه السالم وح أن ذا القرنني كان والراج

، أي قبل وجود بين إسرائيل وظهورهم أصالً ، وأن ذا القرنني هو ) ٢(السالم 

، ويحتمل أنه  )٤(و ذا النون ) ٣(إمسه ويحتمل أن يكون لقبه مثل ذا الكفل 

مؤمن أحب اهللا وأحبه كان نبيا مثل سليمان عليه السالم أو جمرد ملك صاحل 

اهللا ؛ فأتاه اهللا امللك والعلم ، واهللا يؤيت ملكه من يشاء ، واهللا واسع عليم ، 

                                                             
  قلت ؛ وهذا هو سبب إختالط األمور علي املؤرخني يف العصر احلديث واألمم السابقة. )(١
ذلك اإلمام ابن حجر يف فتح الباري ، وتابعهم وهذا ما ذهب إليه اإلمام البخاري يف صحيحه ، وتابعه يف  )(٢

 ). ٤٥٤/ ٢املؤرخ الشيخ صالح بن عبد الفتاح اخلالدي يف كتابه مع قصص السابقني يف القرآن ( 
وكذلك العالمة ابن اجلوزي يف كتابه املنتظم يف تاريخ األمم ، واحلافظ ابن كثري يف كاتبه البداية والنهاية 

  ن ذا القرنني جاء قبل إبراهيم عليه السالم أو يف زمانه.سلكوا نفس املسلك ، وهو أ
يف كتابه املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  اجلوزي، ويذكر ابن يقال أنه حزقيال ؛ نيب من أنبياء بين إسرائيل ) (٣

 ) ؛  ٣٨٨/ ١( 
عليه السالم ، وقال  أنه يوشع بن نون ؛ وهذا قول الضحاك عن ابن عباس ، ويف رواية آخري أنه من أوالد أيوب

  غريه ؛ أنه اليسع ، وكان قبل داود ، وقال وهب ؛ بل جاء بعد اليسع.
 هو يونس بن ميت أو يونان عليه. )(٤



٢٥٣ 

اهللا ذو الفضل العظيم ، فأخذ ذه األسباب حيت صار ملكاً صاحلاً عظيماً و

ينشر التوحيد يف جنبات األرض كلها وحيارب الفاسدين واملارقني مثل 

؛ فذو القرنني هو الذي قهر امللوك وأخضع املمالك وقضي  يأجوج ومأجوج

يف ربوع األرض وأقام العدل واملساواة علي قوي الشر ونشر اخلري والسالم 

  .بإذن اهللاوخاطب كل قوم بلغتهم 

  ذو القرنين في القرآن الكريم   ذكر  - ب

إِنا  -  ذكْرا منه علَيكُم سأَتلُو قُلْ ۖ◌ ويسأَلُونك عن ذي الْقَرنينِ " قال تعايل : 

 بلَغَ إِذَاحتى  - فَأَتبع سببا  - مكَّنا لَه في الْأَرضِ وآتيناه من كُلِّ شيٍء سببا 

رِبغسِ مما الشهدجو برغي تنٍ فيع ئَةمح دجوا وهندا عما  قَوا قُلْنذَا ي 

ينا نِالْقَرأَن إِم ذِّبعا تإِمأَن و ا تنسح يهِمذَ فخت -  فوفَس ن ظَلَما مقَالَ أَم

وأَما من آمن وعملَ صالحا فَلَه  -  نكْرا عذَابا فَيعذِّبه ربهنعذِّبه ثُم يرد إِلَى 

 بلَغَ إِذَاحتى  - ثُم أَتبع سببا  -  يسرا أَمرِنا نم لَه وسنقُولُجزاًء الْحسنى 

عطْلسِ مما الشهدجو طْلُعلَى تمٍ عقَو ل لَّمعجم نن لَّهونِ ما درتا سكَذَ - هكل 

قَدا وطْنا أَحبِم هيا لَدربا  -  خببس عبأَت ى  - ثُمتلَغَ إِذَاحب نينِ بيدالس دجو 

قَالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج  -  قَولًا يفْقَهونَ يكَادونَ لَّا قَوما دونِهِما من

 بيننا تجعلَ أَنومأْجوج مفِْسدونَ في الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى 

مهنيبا ودضِ  -  سي الْأَرونَ ففِْسدم وجأْجمو وجأْجنِ إِنَّ يينا ذَا الْقَرقَالُوا ي

قَالَ ما مكَّني فيه  - بيننا وبينهم سدا  تجعلَ أَنفَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى 

يبو كُمنيلْ بعأَج ةونِي بِقُوينفَأَع ريي خبارمدر مهن  -   يددالْح ربونِي زآت

 آتونِي قَالَ نارا جعلَه إِذَا حتى  انفُخوا قَالَ الصدفَينِ بين ساوى إِذَا حتى

قَالَ  - فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا  -  قطْرا علَيه أُفْرِغْ



    ٢٥٤ 

ةٌ ذَاهمحن ري مباَء فَإِذَا  رج دعي وبر لَهعكَّاَء جكَانَ  دو دعي وبا رقح  -  

   "جمعا فَجمعناهم الصورِ في ونفخوتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ  

  ).٩٩ – ٨٣الكهف ؛ (

  ذو القرنين في السنة النبوية   ذكر  - ت
" لَم يملك  حدثَنا ابن فُضيلٍ ، عن حصينٍ ، عن مجاهد ، قَالَ : -١

الْأَرض كُلَّها إِلَّا أَربعةٌ : مسلمان وكَافران ، فَأَما الْمسلمان ؛ فَسلَيمانُ 

 يماهرإِب اجي حالَّذو رصنتخ؛ فَب انرا الْكَافأَمنِ ، وينذُو الْقَرو داود نب

 " هبي ر٣١٩١٦شيبة (  ؛ مصنف بن أيبف .(  

حدثَنا محمد بن صالحٍ ، ثنا أَبو سعيد محمد بن شاذَانَ ، حدثَنا  -٢

إِسحاق بن إِبراهيم ، ومحمد بن رافعٍ ، ومحمد بن يحيى ، قَالُوا : 

ع ، رمعأَ مباقِ ، أَنزالر دبا عثَندنِ أَبِي حب يدعس نئْبٍ ، عنِ أَبِي ذنِ اب

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ، يدعصس :  » عبرِي أَتا أَدم

لَعينا كَانَ أَم لَا ، وما أَدرِي ذُو الْقَرنينِ نبِيا كَانَ أَم لَا ، وما أَدرِي 

؛ قال احلاكم ؛ صحيح علي شرط » الْحدود كَفَّارات لأَهلها أَم لَا

ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ،  –البخاري ومسلم  –الشيخني 

  األلباين. وصححه

٣-  دبثنا ع ، ييعفَرٍ الْقَطعج نب دمظُ ، أنبأ أَحافاِهللا الْح دبو عا أَبنربأَخ

 ، رمعاقِ ، أنبأ مزالر دبثَنِي أَبِي ، ثنا عدلٍ ، حبننِ حب دمأَح ناِهللا ب

ي ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ عنِ ابنِ أَبِي ذئْبٍ ، عن سعيد الْمقْبرِ

" ما أَدرِي تبع أَلَعينا كَانَ أَم لَا ؟ وما أَدرِي ذُو الْقَرنينِ  : صرسولُ اِهللا 

؛ رواه ارات لأَهلها أَم لَا "أَنبِيا كَانَ أَم لَا ؟ وما أَدرِي الْحدود كَفَّ

  باب احلدود كفارات. )؛١٧٥٩٥لكربي (بيقهي يف السنن اال



٢٥٥ 

٤-  نسا الْحثَندحورلِ مأَه نى ميحي ننِ بب اللَّه دبع نب سا أَوثَندح ،

اللَّه دبع نلُ بهي سنِي أَخربةَ قَالَ : أَخديرب  نع ،أَبِيه نةَ، عديرنِ بب

كُونُ بعدي بعوثٌ ست« :يقُولُ صسمعت رسولَ اللَّه  :جده بريدةَ قَالَ

، فَكُونوا في بعث خراسانَ ، ثُم انزِلُوا مدينةَ مرو ؛ فَإِنه بناها ذُو كَثريةٌ

قال ، ٢٣٠١٨؛ (حم) »، ودعا لَها بِالْبركَة، ولَا يضر أَهلَها سوٌءالْقَرنينِ

الشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف جدا شبه موضوع من أجل 

  أوس بن عبد اهللا بن بريدة.

٥- ع ، داهجم نابِرٍ، عج نيلَ ، عائرإِس نع ، يعكا وثَندنِ حب اللَّه دبع ن

  ).٣١٩١١؛ مصنف بن أيب شيبة ( » ذُو الْقَرنينِ نبِي «  ، قَالَ :عمرٍو

كَانَ «  حدثَنا وكيع ، عنِ الْعلَاِء بنِ عبد الْكَرِميِ ، عن مجاهد ، قَالَ : -٦

  ).٣١٩١٢؛ مصنف بن أيب شيبة ( » ملك الْأَرضِ 

كَانَ «  حدثَنا وكيع ، عن بسامٍ ، عن أَبِي الطُّفَيلِ ، عن علي ، قَالَ : - ٧

ا نحاللًا صجر اتنِ فَممالْأَي نِهلَى قَرع رِبفَض هحصفَن اللَّه حاص

 يكُمفو اللَّه اهيفَأَح اترِ فَمسالْأَي نِهلَى قَرع رِبض ثُم ، اللَّه اهيفَأَح

 ثْلُه٣١٩١٣؛ مصنف بن أيب شيبة ( »م.(  

، عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت ، عن  حدثَنا يحيى بن سعيد ، عن سفْيانَ - ٨

لَم يكُن «  أَبِي الطُّفَيلِ ، قَالَ : سئلَ علي ، عن ذي الْقَرنينِ ، فَقَالَ :

نبِيا ولَا ملكًا ، ولَكنه كَانَ عابِدا ناصح اللَّه فَنصحه فَدعا قَومه إِلَى 

ع رِبفَض إِلَى اللَّه هما قَوعد ثُم ، اللَّه اهيفَأَح اتنِ فَممالْأَي نِهلَى قَر

» اللَّه فَضرِب علَى قَرنِه الْأَيسرِ فَمات فَأَحياه اللَّه فَسمي ذَا الْقَرنينِ 

  ). ٣١٩١٤؛ مصنف بن أيب شيبة (



    ٢٥٦ 

عن سفْيانَ ، عن سماك ، عن حبِيبِ بنِ حدثَنا عبيد اللَّه بن موسى ،  -٩

: يلعيلَ لازٍ، قَالَ : قم؟  ح رِبغالْمو رِقشنِ الْمينلَغَ ذُو الْقَرب فكَي

، ثُم » سخر لَه السحاب ، وبِسطَ لَه النور، ومد لَه الْأَسباب « قَالَ : 

  ).٣١٩١٥؛ مصنف بن أيب شيبة ( حسبِي  :قَالَ» ك ؟أَزِيد«قَالَ : 

بد الْواحد بن الفاخر أَخبرنا اِإلمام أَبو عبد اهللا محمد بن معمر بن ع - ١٠

، وأَبو عبد اهللا محمود بن أَحمد بن عبد الرحمن ، وأَبو الْمجد الْقرشي

 دامنِ حب دمأَح نب راهاِء زجأَبِي الر نب يدعانَ ؛ أَنَّ سهببِأَص انيالثَّقَف

 دمأَح ند باحعبد الْو دمو أَحا أَب؛ أَن هلَياَءةً عرق مهرب؛ أَخ يفريالص

أَنا  بنِ محمد الْبقَّالُ ؛ أَنا أَبو أَحمد عبيد اهللا بن يعقُوب بنِ إِسحاق ؛

جدي أَبو يعقُوب إِسحاق بن إِبراهيم بنِ محمد بنِ جميلٍ؛ أَنا أَبو 

جعفَرٍ أَحمد بن منِيعِ بن عبد الرحمن ؛ ثَنا الْحجاج بن محمد؛ ثَنا 

ي اَألسود ، ابن جرجي؛ ثَنا أَبو حربِ بن أَبِي اَألسود الديلي، عن أَبِ

 دنمٍ عوي ذَات اسما الننياذَانَ كَذَا قَاال : بز نلٍ عجرجٍ ويرنِ جنِ ابعو

 ريا أَمي ابِكحأَص نا عثْندةً فَقَالُوا : حبا طَيفْسن هنافَقُوا مإِذْ و يلع

، قَالَ : كُلُّ صقَالُوا : أَصحاب النبِي ي؟الْمؤمنِني قَالَ : عن أَي أَصحابِ

أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَصحابِي فَأَيهم ترِيدونَ؟ قَالُوا : 

الصو كْرِكبِذ ملَطِّفُهت اكنأَير ينالَّذ فَرمِ، قَالَ: النونَ الْقَود هِملَيع الة

هأَيقَالَ؟ قَالُوا: م ،ودعسم ناعبد اهللا ب ملآنَ: عأَ الْقُرقَرةَ ، ونلس ،

يد بِقَوله كَفَى وكَفَى بِه علْما، ثُم ختم بِه عنده فَلَم يدروا علَى ما يرِ

، الُوا : فَحذَيفَةُ، قَسعود أَم كَفَى بِالْقُرآن، كفى بِعبد اهللا بنِ مبِه علما

قَالَ: علم أَو علِّم أَسماُء الْمنافقني ، وسأَلَ عنِ الْمعضالت حني غُفلَ 

: ؛ فَأَبو ذَر ، قَالَعنها ، فَإِنْ تسأَلُوه عنها ؛ تجِدوه بِها عالما ، قَالُوا 



٢٥٧ 

، نِه، حرِيصا علَى الْعلْمِحا علَى دي، حرِيصا شحيوعى علْما شحيحا

نميطَى وعالَ؛ فَيؤالس ركْثكَانَ يوى عتح هائي وِعف ئَ لَهلم ا أَنْ قَدأَم ،

 نم ، تيلَ الْبا أَهنإِلَيا ونم رِؤام انُ ؟ قَالَ: ذَاكلْمَأل ، قَالُوا : فَستام

لِ لُقْمانَ الْحكيمِ ؛ علم الْعلْم اَألولَ ، وأَدرك الْعلْم اآلخر ، لَكُم بِمثْ

راآلخ ابتالْكلَ واَألو ابتأَ الْكقَرو فزنا لَا يرحكَانَ بقَالُوا : ، و ،

لَحمه ودمه وعظْمه فَعمار بن ياسرٍ ؟ قَالَ : ذَاك امرِؤ خلَطَ اللَّه اِإلميانَ بِ

وشعرِه وبشرِه ، لَا يفَارِق الْحق ساعةً ، حيثُ زالَ زالَ معه ، لَا ينبغي 

ارِ أَنْ تلنئًا ، قَالُواليش هناأْكُلَ مي كنا عثْندقَالَ : فَح ،نِنيمؤالْم ريأَم :

ع ى اللَّههال نهلَّ مجو زع لٌ ؛ فَإِنَّ اللَّهقَالَ : قَالَ قَائ ، ةيكزنِ الت

ثُ بِنِعمة ربي فَإِني أُحد، قَالَ : "وأما بِنِعمة ربك فَحدث "  يقُول:

؛ إِذَا سأَلْت أَعطَيت ، وإِذَا سكَت ابتديت فَبين الْجوارِحِ وصوابه كَثريا

، فَقَام عبد اهللا بن الْكَواِء اَألعور من بنِي بكْرِ اجلوانح مين علماً مجاً 

، الرياح  قَالَ :؟  يا أَمري الْمؤمنِني ما " والذَّارِيات ذَروا " بنِ وائلٍ فَقَالَ :

فَما " فَالْجارِيات  ، قَالَ :السحاب  قَالَ :؟ فَما " فَالْحاملَات وقرا" قَالَ :

الْملَائكَةُ  قَالَ :؟ فَما " فَالْمقَسمات أمرا" ، قَالَ :السفن  قَالَ :؟ يسرا"

هذَا ، قَالَ : فَما " والسماِء وال تعد لمثْلِ هذَا ، وال تسأَلُنِي عن مثْلِ 

فَما السواد الَّذي في  ، قَالَ :دار الْخلْقِ الْحسنِ  قَالَ :ذَات احلبك " ؟  

أَعمى يسأَلُ عن عمياء ، ما الْعلم أردت دا قَالَ : حرف الْقَمرِ ؟ 

سلْ عما يعنِيك  - أَو قَالَ تعتها  - ويحك سلْ تفَقُّها ، وال تسأَلْ تعنتا 

 نِيكعا لَا يم عدنِينِي  ، قَالَ :وعذَا لَيإِنَّ ه اللَّهقَالَ :فَو ،  إِنَّ اللَّه

؛ " وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فمحونا آية اللَّيل " السواد الَّذي يقُولُ

شرج السماِء ، ومنها  قَالَ :فَما الْمجرةُ ؟  ، قَالَ :قَمرِفي حرف الْ



    ٢٥٨ 

 ، قَالَ :فُتحت أَبواب السماِء بِماٍء منهمرٍ زمن الْغرقِ علَى قَومِ نوحٍ 

لَا تقُلْ قَوس قُزح ، فَإِنَّ قُزح الشيطَانُ ، ولَكنه  قَالَ :فَما قَوس قُزح ؟ 

فَكَم بين السماِء إِلَى أَرضٍ ؟  ، قَالَ :الْقَوس ، وهي أَمانةٌ من الْغرقِ 

ا بين فَكَم م ، قَالَ :قَدر دعوة عبد دعا اللَّه ، لَا أَقُولُ غَير ذَلك  قَالَ :

مِسريةُ يومٍ للشمسِ ، من حدثَك غَير ذَلك ؛  قَالَ :الْمشرِقِ والْمغرِبِ ؟ 

 كَذَب ار  ، قَالَ :فَقَدد أَحلُّوا قَومهمالَى " وعت قَالَ اللَّه يننِ الَّذفَم

 قَالَ :فَما ذُو الْقَرنينِ ؟  ، قَالَ :دعهم فَقَد كُفيتهم  قَالَ :الْبوار " ؟ 

 ، قلَى حع ملُهائابِ ؛ كَانَ أَوتلِ الْكأَه ةمِ كَفَرإِلَى قَو اللَّه ثَهعلٌ بجر

 موالْي مفُِسهِمٍ ، فَهلَى أَنثُوا عدفَأَح ينِهِمي دوا فعدتابو هِمبكُوا بِررفَأَش

الْباطلِ ، ويحسبونَ أَنهم علَى حق ، ويجتهِدونَ في يجتهِدونَ في 

الضاللَة ، ويحسبونَ أَنهم علَى هدى فَضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا ، 

هلُ وما أَ ، قال رفَع صوته وقَالَ :وهم يحِسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا 

واللَّه لَا أَسأَلُ  فَقَالَ ابن الْكَواِء ؛ قَالَ :النهروان غَدا منهم بِبعيد ؟ 

 كرغَي عبال أَتو اكولْ ، قَالَ فَقَالَ : سفَافْع كإِلَي ر؛ إِنْ كَانَ اَألم

رجه األحاديث املختارة = املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خي

) للعالمة ضياء الدين املقدسي، ٤٩٤البخاري ومسلم يف صحيحيهما (

؛ ر عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيشحتقيق معايل األستاذ الدكتو

 (إِسناده صحيح).
  

  
،  بنِ حجاجٍ، عنِ احلَجاجِ  ، حدثَنا إِبراهيم حدثَنا أَحمد، حدثَنا أَبِي - ١

، عن أَبِي سعيد اخلُدرِي رضي  ، عن عبد اللَّه بنِ أَبِي عتبةَ عن قَتادةَ



٢٥٩ 

هنع اللَّه  بِينِ النقَالَ ص، ع : »و تيالب نجحلَي  دعنَّ برمتعلَي

و وجأْجوجِ يرخ وجأْج١(م(« هعابانُ، تأَب ةَ ، وادقَت نانُ عرمع قَالَ  ، و

الَ تقُوم الساعةُ حتى الَ يحج « : ، عن شعبةَ قَالَ عبد الرحمنِ

تي٢(الب(« ، ةُ وادقَت عمس ،لُ أَكْثَراَألو اللَّه دبع ، اللَّه دبعا  ، وأَب ،

يدع١٥٩٣(خ)  . س  

٢- رٍو الْكَلْبِيمع نب ديوا سثَندانُ حا أَبثَندةُ ، حادا قَتثَندح ،  دبع نع ،

 « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد اللَّه بنِ أَبِي عتبةَ

وجأْجوجِ يرخ دعنَّ برمتعلَيو ،تيالْب نجحلَي و وجأْج١١٢١٧(حم)  .» م  

٣- داود نانُ بملَيا سثَندانُ حرما عنربةَ ، أَخادقَت ننِ  ، عب اللَّه دبع نع ،

لَيحجن  « : قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي أَبِي عتبةَ

و ،تيذَا الْبه و وجأْجوجِ يرخ دعنَّ برمتعلَي وجأْج١١٢١٩(حم)  .»م  

٤ - دمالص دبا عثَندانُ حا أَبثَندةُ ، حادا قَتثَندةَ ، حبتنِ أَبِي عاب نع ،  ،

يدعأَبِي س نع  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر  :»  دعب تيالْب نجحوجِ لَيرخ

و وجأْجي وجأْج١١٤٥٥(حم)  .» م  

، عن عبد اللَّه بنِ أَبِي  ، حدثَنا قَتادةُ : حدثَنا أَبانُ حدثَنا عفَّانُ قَالَ - ٥

لَيحجن الْبيت « : قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي عتبةَ

و متعلَيو وجأْجوجِ يرخ دعنَّ بر وجأْج١١٦١٧(حم)  .»م  

أَبو موسى محمد بن الْمثَنى قَالَا: حدثَنا عبد  ، و حدثَنا أَبو قُدامةَ - ٦

حدثَنا إِبراهيم بن  ، ح و ، عن قَتادةَ ، حدثَنا أَبانُ بن يزِيد الرحمنِ

انِيفَرعطَامٍ الزبِس داوو دا أَبثَندالْقَطَّانُ ، ح وهانُ ورما عثَندح ،  نع ،

                                                             
 املقصود بعد القضاء على يأجوج و مأجوج ، و بعد موم و فنائهم )(١
 املقصود بعد موت عيسي عليه السالم ، و بعد قبض الل عز وجل ألرواح املؤمنني و املسلمني )(٢



    ٢٦٠ 

، أَنَّ  ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي ، عن عبد اللَّه بنِ أَبِي عتبةَ قَتادةَ

 ولَ اللَّهسقَالَ صر : " تيذَا الْبه نجحلَي ، وجِ  ورخ دعنَّ برمتعلَي

وجأْجي و ، وجأْجم " ةَ ، وامو قُدقَالَ أَب : " وجأْجي دعب و ، وجأْجم " و ، 

  ٢٥٠٧(خز)  ."لَيحجن الْبيت"  : قَالَ أَبو موسى

:  ، قَالَ إِبراهيم الدورقي: حدثَنا أَحمد بن  ، قَالَ أَخبرنا أَبو يعلَى -٧

داوو دا أَبثَندانُ الْقَطَّانُ ، قَالَ حرما عثَندةَ : حادقَت نع ،  دبع نع ،

: قَالَ رسولُ  ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي اللَّه بنِ أَبِي عتبةَ

ذَا  ": صاللَّهه نجحلَيتيالْب و ، و وجأْجوجِ يرخ دعنَّ برمتعلَي 

وجأْج[قال األلباين]:  ٦٨٣٢) ، (حب) ٦٧٩٣(رقم طبعة با وزير:  ." م

 ): خ.٢٤٣٠"الصحيحة" ( -صحيح 
 

  
،  زهير بن حربٍ ، و عمرو الناقد ، و وحدثَنا سعيد بن منصورٍ - ١

،  : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ ، قَالَ سعيد جميعا عنِ ابنِ عيينةَ

رِيهثَنِي الزدح يلَمظَلَةَ الْأَسنح نقَالَ ، ع ،  يضةَ رريرا هأَب تعمس :

هناُهللا ع بِينِ النثُ عدحقَالَ ص، ي : " و هدفِْسي بِيي نالَّذ هِلَّن١(، لَي( 

(م)  ." )٤( ، أَو لَيثْنِينهما )٣(، حاجا أَو معتمرا )٢(ابن مريم بِفَج الروحاِء

١٢٥٢( - ٢١٦(  

                                                             
 يرفع صوته بالتلبية " لبيك اللهم لبيك ".)(١
إيل بدر و إيل مكة عام الفتح و  صقال احلافظ أبو بكر احلارثي ؛ هو بني مكة و املدينة ، و كان طريق النيب )(٢

 عام حجة الوداع
ليل على أن عيسي ابن مرمي سوف حيج أو يعتمر أو حيج و يعتمر لكن بعد يأجوج و مأجوج إن شاء و هذا د)(٣

 اهللا 
 جيمع أو يقرن بني احلج و العمرة )(٤



٢٦١ 

٢- يدعس نةُ ببيثَناه قُتدثٌ وحا لَيثَندابٍ ، حهنِ شنِ ابع ،  ، ادنذَا الْإِسبِه

  )١٢٥٢(م) (  ." الَّذي نفْس محمد بِيده و ":  مثْلَه، قَالَ

، عنِ  ، أَخبرنِي يونس ، أَخبرنا ابن وهبٍ وحدثَنيه حرملَةُ بن يحيى - ٣

سمع أَبا هريرةَ رضي ، أَنه  ، عن حنظَلَةَ بنِ علي الْأَسلَمي ابنِ شهابٍ

هنقُولُ اُهللا عولُ اِهللا  ، يسص: قَالَ ر : " و هدفِْسي بِيي نثْلِ  الَّذبِم "

  )١٢٥٢(م) (حديثهِما. 

 : حدثَنا محمد بن بشارٍ ، قَالَ أَخبرنا الْحسين بن محمد بنِ أَبِي معشرٍ -٤

، عنِ  : حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر ، قَالَ قَالَ: حدثَنا عبد الْوهابِ، 

رِيهةَ الزريرأَبِي ه نع ،يلَمالْأَس يلنِ عظَلَةَ بنح ننِ ، عع ،

بِيقَالَ: صالن ، هِلَّن١("لَي( اِءحوالر بِفَج ميرم ناب)ا )٢رمتعم ا أَواجح  ،

ل [قا ٦٨٢٠، (حب) )٦٧٨١(رقم طبعة با وزير:  ." أَو لَيثَنينهما

 / املنت). ٣٧(ص  ؛"قصة املسيح -األلباين]: صحيح 
،  ، سمع أَبا هريرةَ ، عن حنظَلَةَ الْأَسلَمي ، عنِ الزهرِي حدثَنا سفْيانُ -٥

، لَيهِلَّن ابن  الَّذي نفْس محمد بِيده و ":  ص: قَالَ رسولُ اللَّه  يقُولُ

  ٧٢٧٣(حم)  ." ، أَو لَيثْنِينهما ، حاجا أَو معتمرا مريم بِفَج الروحاِء

، عن حنظَلَةَ  ، عنِ الزهرِي ، أَخبرنا معمر حدثَنا عبد الرزاقِ -٦

يلَمةَ الْأَسريرا هأَب عمس هقُولُ ، أَني ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : " ي  والَّذ

هدفِْسي بِياِء نحوالر فَج نم ميرم ناب هِلَّنلَي ، ةرمأَوِ الْع جبِالْح ،  أَو ،

 ٧٦٨١(حم)  . " لَيثَنيهما

                                                             
 أي يرفع صوته بالذكر و التلبية )(١
إيل بدر و إيل مكة عام الفتح و  صقال احلافظ أبو بكر احلارثي ؛ هو بني مكة و املدينة ، و كان طريق النيب  )(٢

 عام حجة الوداع
 



    ٢٦٢ 

،  ، سمع أَبا هريرةَ ، عن حنظَلَةَ الْأَسلَمي ، عنِ الزهرِي حدثَنا سفْيانُ -٧

، لَيهِلَّن ابن  الَّذي نفْس محمد بِيده و " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  يقُولُ

  ٧٢٧٣(حم)  . " أَو لَيثْنِينهما مريم بِفَج الروحاِء، حاجا أَو معتمرا،

 ، عن حنظَلَةَ الْأَسلَمي ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي حدثَنا عبد الرزاقِ - ٨

الَّذي نفِْسي  و " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ ، أَنه سمع أَبا هريرةَ

هداِء،  بِيحوالر فَج نم ميرم ناب هِلَّنلَي ةرمأَوِ الْع جبِالْح ،  أَو ،

 ٧٦٨١(حم)  ." لَيثَنيهما
٩ - حوا رثَندةَ حفْصأَبِي ح نب دمحا مثَندابٍ ، حهنِ شنِ ابع ،  نع ،

يلَمالْأَس يلنِ عظَلَةَ بنح  نةَ، عريرأَبِي ه  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر : 

»ةرمأَوِ الْع جاِء بِالْححوالر بِفَج ميرم نى ابيسع هِلَّنا  لَيمهنيثَنلَي أَو ،

  ١٠٦٦١(حم)  .» جميعا

١٠ - زِيدا يثَندانُ حفْيا سنربأَخ ، رِيهنِ الزع ،  نظَلَةَ، عنأَبِي  ح نع ،

، فَيقْتلُ  ينزِلُ عيسى ابن مريم " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  هريرةَ، قَالَ

يبلو الصحميو ،زِيرنالْخ لَاةُ ، والص لَه عمجت ى  ، وتالُ حطَى الْمعي

، فَيحج منها أَو يعتمر، أَو  لُ الروحاَءينزِ ، و ، ويضع الْخراج لَا يقْبلَ

{وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن  : وتلَا أَبو هريرةَ : قَالَ، "  يجمعهما

،  ]١٥٩بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا} [النساء: 

عظَلَةُفَزنح ةَ مريرا هقَالَ ، أَنَّ أَب ، : هتولَ مقَب بِه نمؤى " ييسع :  ،

 ." ، أَو شيٌء قَالَه أَبو هريرةَ  ص، هذَا كُلُّه حديثُ النبِي  فَلَا أَدرِي

 ٧٩٠٣(حم) 



٢٦٣ 

  
١ - دالخ نةُ ببدا هثَندةَ،  حادقَت نى، عيحي نب امما هثَندح  دبع نع ،

 " لَيس بينِي و : قَالَ ص، أَنَّ النبِي  الرحمنِ بنِ آدم، عن أَبِي هريرةَ

 بِين هنيى  - بيسنِي ععي– ازِلٌ ون هإِن رِفُوهفَاع وهمتأَيلٌ :  ، فَإِذَا رجر

،  ، كَأَنَّ رأْسه يقْطُر)٣( ، بين ممصرتينِ )٢(مربوع إِلَى الْحمرة والْبياضِ

، فَيدق  )٥(، فَيقَاتلُ الناس علَى الْإِسلَامِ)٤( وإِنْ لَم يصبه بلَلٌ

يبل٦(الص( زِيرنلُ الْخقْتيو ،)٧(الْجِز عضيةَ، وي)٨( و ، اللَّه كلهي)ي  )١ف
                                                             

سنة ) عادالً ، مقسطاً بني الناس ، بكتاب اهللا ٤٠حيكم عيسي ابن مرمي عليه السالم املسلمني أربعني عاما ()(١

 و سنة رسوله ، و مطبقاً لشرع اهللا عز وجل و شريعيته يف األرض .
 ض مائل إىل احلمرة أوصاف عيسي اجلسدية ، و معناه أن لونه أبي)(٢
 وصف ثوبه ، و معناه أن يرتل من السماء يف ثوبني لوما أصفر" خفيف " أو بيج )(٣
من السماء ، و معناه أن شعره مرسل غري جعد يرتل منه قطرات من  صحالة شعر رأسه و هيئته عند نزوله )(٤

للآلخرين أنه عليه ماء حيت و إن مل يكن املاء إذا حرك رأسه حيت لو مل يصب رأسه بلل  ، أو كأنه شعره يظهر 

 مبلال ، و هذا دليل على مجال شعره و هيئة شعره عن نزوله من السماء 
املقصود  أن عيسي عليه السالم و أتباعه يدعون غري املسلمني إيل دين اإلسالم باحلكمة و املوعظة احلسنة ، )(٥

تصر عليهم ، فدين اإلسالم هو دين األمن و األمان و السالم فإن هم أبوا إال القتال لقاتلهم بقوة و بسالة حيت ين

للبشرية مجعاء ، و مل ينتشر أبدا حبد السيف ، و لكن يستخدم السيف للدفاع عنه من ظلم الظاملني و جترب 

 املتجربين و بطش الباطشني
ن شعائر النصارنية أي يكسره و حيطمه ألن الصليب ليس من شعائر اإلسالم اليت أنزلت على حممد ، و م)(٦

 اليت أنزلت على عيسي 
ألن اخلرتير حمرم آكله يف كل الديانات ، و مع ذلك اختذه األحبار و الرهبان شعرية من شعائر الدين عندهم )(٧

 هوي من عند أنفسهم و حتريفا للتوراة و اإلجنيل و القرآن 
أي يفرضها على غري املسلمني من أهل الكتاب " اليهود و النصاري " الذين يريدون أن يعيشوا بأمن و أمان )(٨

و سالم حتت رعاية عيسي بن مرمي " اإلمام العادل املقسط " ، و يف ظل الدولة اإلسالمية العادلة ، دون إكراه أو 

عها غري املسلمني من اليهود و النصاري الذين رفضوا إجبار فال إكراه يف الدين ، و اجلزية هي ضريبة مالية يدف

الدعوة اإلسالمية و مل يدخلوا يف دين اإلسالم للدولة اإلسالمية مقابل محايتهم و الدفاع عنهم و عدم التعرض 

هلم ، و بعض احلاقدين أراد تشويه مفهوم اجلزية و احلط منه ، رغم أا من أعلي أنواع التكافل اإلجتماعي و 

ل املنفعة و املصلحة ، و من األسس املهمة للتعامل مع األقليات خصوصا اليت تعتنق دينا غري دينك و تباد

 أفكارا غري أفكارك ، و تدل على تسامح اإلسالم مع الديانات األخري 



    ٢٦٤ 

،  )٤(، ويهلك الْمِسيح الدجالَ)٣(كُلَّها إِلَّا الْإِسلَام )٢(زمانِه الْملَلَ

فَيصلِّي علَيه  )٦(، ثُم يتوفَّى)٥( فَيمكُثُ في الْأَرضِ أَربعني سنةً

  [قال األلباين]: صحيح ٤٣٢٤(د)  ."  )٧(الْمسلمونَ
٢- انِييتخعٍ الساشجنِ مى بوسم نانُ برما عنربانُ  ، قَالَ أَخثْما عثَندح :

:  ، قَالَ : حدثَنا الْحسن بن موسى الْأَشيب ، قَالَ بن أَبِي شيبةَ*

، عنِ  عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ،  حدثَنا شيبانُ بن عبد الرحمنِ

: دخلَ علَي  ، قَالَت ، عن عائشةَ ، عن أَبِي صالحٍ الْحضرمي بنِ لَاحقٍ

 ولُ اللَّهسصر ي وكا أَب؟ :  ، فَقَالَ أَن"يككبا يم"ولَ  : قَالَتسا ري

أَنا حي  فَلَا تبكني، فَإِنْ يخرج و " : ، قَالَ اللَّه ذَكَرت الدجالَ

وهيكُمأَكْف و ، تإِنْ م روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر ، و ،  هعم جرخي هإِن

ودهالْي ةيندالْم ةياحزِلَ بِننى يتح ِسريفَي ، ةُ  ، وعبا سلَه ذئموي يه

، فَينطَلق حتى  ، فَيخرج إِلَيه شرار أَهلها بٍ علَى كُلِّ بابٍ ملَكَانأَبوا

لُد يأْتي لُهقْتفَي ميرم نى ابيسزِلَ عني  ، فَيى فيسثُ علْبي ثُم ،

                                                                                                                                                         
 يذهب اهللا حبكمته و إرادته )(١
 كل األديان و املناهج األخري املُحرفة )(٢
 ال دين اإلسالم الذي يدعو إليه عيسي بن مرمي و أتباعه فال يبقي على وجه األرض إ)(٣
و معناه أن عيسي بن مرمي يقتل الدجال يف الشام عن الباب الشرقي ملدينة أو قرية لد بدولة فلسطني ، و )(٤

 هذه القرية موجودة اآلن ، و مل تكن موجودة من قبل 
حيكم عادال مقسطا بشريعة اإلسالم ؛ قال أربعون سنة هي فترة حكم عيسي بن مرمي عليه السالم ، و )(٥

: ( تدور رحي ص: ( خالفة النبوة ثالثون سنة ، مث يؤيت اهللا امللك أو ملكه من يشاء ) ، و قال صرسول اهللا 

اإلسالم خلمس و ثالثني ، أو ست و ثالثني ، أو سبع و ثالثني ، فإن يهلكوا فسبيل من هلك ، و إن يقم هلم 

( مما  ص عاما ) قال عبد اهللا بن مسعود ؛ قلت ( أمما بقي أم مما مضي ؟) ، قال رسول اهللا دينهم ، يقم هلم سبعني

 مضي ).
 مث يتويف و ميوت وفاة طبيعية دون أن يقتله أو يغتاله أحد كشأن السياسني و الظاملني اآلن )(٦
كما يدفن الناس ، و هذا هو موت عيسي بن مرمي  صصالة اجلنازة املعروفة ، مث يدفن بأيب هو و أمي )(٧

 احلقيقي و الصحيح 



٢٦٥ 

اما عدلًا وحكَما ، أَو قَرِيبا من أَربعني سنةً إِم الْأَرضِ أَربعني سنةً

:  [قال األلباين] ٦٨٢٢) ، (حب) ٦٧٨٣:  (رقم طبعة با وزير ." مقِْسطًا

). * [عثْمانُ بن أَبِي ١٨"قصة املسيح الدجال" (ص  -حسن صحيح 

: تابعه أخوه أبو بكر بن أيب شيبة يف "املُصنف"  شيبةَ] قال الشيخ

/ ١٤٢أبو عمرو الداين يف "الفنت" (ق :  عنه ، و )١٩٣٢٠/  ١٣٤/ ١٥(

، عن  ) من طريقٍ أُخرى عن حرب بن شداد٧٥/ ٢). وأخرجه أمحد (٢

: حدثَنِي احلضرمي بن الحقٍ ... به. وهذا  ، قال حيىي بن أيب كثري

؛ كما قال احلافظ  هو ال بأس به ، و إسناد صحيح متصل إىل احلضرمي

له شواهد كثرية،  . و-شاء اهللا إن  -؛ فالسند حسن  يف "التقريب"

  : "قصة املسيح الدجال ... ". فراجع كتايب

:  ، قَالَ : حدثَنا هدبةُ بن خالد ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -٣

 حمنِ بنِ آدم، عن عبد الر : حدثَنا قَتادةُ ، قَالَ حدثَنا همام بن يحيى

الْأَنبِياُء كُلُّهم إِخوةٌ  " : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ

لَّاتعى لتش مهاتهأُم ، و ، داحو مهيند نِ  ، وى ابيساسِ بِعلَى النا أَوأَن

نِي ويب سلَي هإِن ميرم بِين هنيب و ، رِفُوهفَاع وهمتأَيازِلٌ إِذَا رن هإِن  ،

و ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر و ،قْطُري هأْسنِ كَأَنَّ ريرصمم نياضِ بيالْب 

 ، و ليب، فَيدق الص ، فَيقَاتلُ الناس علَى الْإِسلَامِ إِنْ لَم يصبه بلَلٌ

و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز عضي ا  ، ولَلَ كُلَّهالْم انِهمي زف اللَّه كلهي

لَامإِلَّا الْإِس الَ ، وجالد ِسيحالْم كلهي ى  ، وتضِ حي الْأَرةُ فنالْأَم قَعت

 ، و الذِّئَاب مع الْغنمِ نمار مع الْبقَرِ، وال ، و ترتع الْأُسد مع الْإِبِلِ

اتيانُ بِالْحيبالص بلْعي مهرضلَا ت ،  نيعبضِ أَري الْأَركُثُ فمفَي ،

 ." ، صلَوات اللَّه علَيه ، فَيصلِّي علَيه الْمسلمونَ ، ثُم يتوفَّى سنةً



    ٢٦٦ 

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٢١) ، (حب) ٦٧٨٢با وزير] = ( [رقم طبعة

 ).٦٧٧٥مضى (
 

  
:  ، قَالَ : حدثَنا هدبةُ بن خالد ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -١

، عن عبد الرحمنِ بنِ آدم،  قَتادةُ: حدثَنا  ، قَالَ حدثَنا همام بن يحيى

الْأَنبِياُء كُلُّهم إِخوةٌ  " : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ

لَّاتع١(ل(ىتش مهاتهأُم ،)٢(و ، داحو مهيند)٣(اسِ ، ولَى النا أَوأَن)٤( 

نِي ويب سلَي هإِن ميرنِ مى ابيسبِع بِين هنيب و ،  وهمتأَيازِلٌ إِذَا رن هإِن

رِفُوهفَاع و ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر ،  هأْسنِ كَأَنَّ ريرصمم نياضِ بيالْب

و ،قْطُرلَلٌ يب هبصي لَامِ،  إِنْ لَملَى الْإِسع اسلُ النقَات٥(فَي(  قدفَي ،
                                                             

 أخوة ألب واحد و هو آدم عليه السالم  )(١
 املقصود أن هلم أمهات خمتلفة )(٢
أي أن أصل األديان كلها واحد ، و هو توحيد اهللا ، فال إله إال اهللا ، و اهللا واحد ال شريك له له امللك و له )(٣

 و هو على كل شئ قدير  احلمد حيي ومييت
أحق الناس بنصرته و تأييده ، و هذا أيضا يعين أن املسلمني أحق الناس بنصرته و تأييده من قومه الذين )(٤

حرفوا كالمه و حرفوا اإلجنيل ، و حاولوا قتله لكن اهللا عز وجل جناه من ذلك و رفعه إيل السماء يف حفظه و 

 رعايته 
فار و اليهود و النصاري إيل اإلسالم باحلكمة و املوعظة احلسنة و ال يبدأهم يدعو غري املسلمني من الك)(٥

بالقتال و ال جيربهم علي اإلسالم  فال إكراه يف الدين ، فإن هم أبوا إال القتال ، قاتلهم و انتصر عليهم نصرا 

  مبينا ساحقا ، فاإلسالم مل ينتشر حبد السيف 

 يه السالم حيكم باإلسالم ال بالنصارنية و ال اإلجنيل :و من املظاهر اليت تدل على أن عيسي عل  

أنه يدعو الناس إيل اإلسالم باحلكمة و املوعظة احلسنة و ال يبدأهم بالقتال و ال جيربهم علي اإلسالم  - ١

  ألنه ال إكراه يف الدين فإن أبوا إال القتال قاتلهم و انتصر عليهم ، فاإلسالم مل ينتشر حبد السيف 

 أن يكسر و حيطم الصليب  - ٢
 يقتل اخلرتير   - ٣
 أن اهللا عز وجل يهلك يف زمانه كل امللل و املناهج املنحرفة  - ٤



٢٦٧ 

يبلالص و ، و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز عضي و ،  انِهمي زف اللَّه كلهي

لَاما إِلَّا الْإِسلَلَ كُلَّهالْم الَ ، وجالد ِسيحالْم كلهي ي  ، وةُ فنالْأَم قَعت

الذِّئَاب مع  ، و النمار مع الْبقَرِ ، و الْأَرضِ حتى ترتع الْأُسد مع الْإِبِلِ

، فَيمكُثُ في الْأَرضِ  ، لَا تضرهم يلْعب الصبيانُ بِالْحيات ، و الْغنمِ

، صلَوات اللَّه  ه الْمسلمونَ، فَيصلِّي علَي ، ثُم يتوفَّى أَربعني سنةً

هلَي[قال األلباين]:  ٦٨٢١) ، (حب) ٦٧٨٢[رقم طبعة با وزير] = (. "  ع

  ).٦٧٧٥مضى ( -صحيح 

٢- انِييتخعٍ الساشجنِ مى بوسم نانُ برما عنربانُ  ، قَالَ أَخثْما عثَندح :

:  ، قَالَ حدثَنا الْحسن بن موسى الْأَشيب:  ، قَالَ بن أَبِي شيبةَ*

، عنِ  ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ حدثَنا شيبانُ بن عبد الرحمنِ

: دخلَ علَي  ، قَالَت ، عن عائشةَ ، عن أَبِي صالحٍ الْحضرمي بنِ لَاحقٍ

 ولُ اللَّهسصر يأَ وكا أَب؟  : ، فَقَالَ ن"يككبا يم"ولَ  : قَالَتسا ري

أَنا حي  فَلَا تبكني، فَإِنْ يخرج و " : قَالَ،  اللَّه ذَكَرت الدجالَ

وهيكُمأَكْف و ، تإِنْ م روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر ، و ،  هعم جرخي هإِن

ودهالْي ةيندالْم ةياحزِلَ بِننى يتح ِسريفَي ، ةُ  ، وعبا سلَه ذئموي يه

لَكَانابٍ ملَى كُلِّ بابٍ عوا أَبهلأَه اررش هإِلَي جرخى  ، فَيتح قطَلنفَي ،

                                                                                                                                                         
 أال يبقي يف زمانه إال شريعة اإلسالم و دينه  - ٥
 أن يدخل معظم الناس من غري املسلمني يف اإلسالم  - ٦
 أن يفرض اجلزية على ما تبقي من غري املسلمني الذين مل يدخلوا اإلسالم  - ٧
، و من أثر ذلك حلول و انتشار الربكة و األمن و  صأن حيكم بني الناس بكتاب اهللا و سنة رسوله  - ٨

 األمان 
 أن حيكم بالعدل و القسط  ، و من أثر ذلك حلول و انتشار الربكة و األمن و األمان - ٩

 أنه حيج و يعتمر بعد يأجوج و مأجوج - ١٠
 اجلنازة و يدفن دفنة شرعية  عندما ميوت و يتوفاه اهللا يصلي عليه املسلمون صالة -١١
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لُد يأْتقْ يفَي ميرم نى ابيسزِلَ عنفَي ،لُهي  تى فيسثُ علْبي ثُم ،

حكَما  ، أَو قَرِيبا من أَربعني سنةً إِماما عدلًا و الْأَرضِ أَربعني سنةً

[قال األلباين]:  ٦٨٢٢) ، (حب) ٦٧٨٣(رقم طبعة با وزير:  ." مقِْسطًا

بِي ). * [عثْمانُ بن أ١٨َ"قصة املسيح الدجال" (ص  -حسن صحيح 

: تابعه أخوه أبو بكر بن أيب شيبة يف "املُصنف"  شيبةَ] قال الشيخ

). ٢/ ١٤٢، وعنه: أبو عمرو الداين يف "الفنت" (ق  )١٩٣٢٠/  ١٣٤/ ١٥(

) من طريقٍ أُخرى عن حرب بن شداد، عن حيىي ٧٥/ ٢وأخرجه أمحد (

وهذا إسناد  ... به.حقٍ: حدثَنِي احلضرمي بن ال بن أيب كثري، قال

، وهو ال بأس به؛ كما قال احلافظ يف  صحيح متصل إىل احلضرمي

، فراجع  . وله شواهد كثرية-إن شاء اهللا  -"التقريب"؛ فالسند حسن 

  : "قصة املسيح الدجال ... ". كتايب

٣- دالخ نةُ ببدا هثَندى حيحي نب امما هثَندةَ ، حادقَت نع ، نع ،  دبع

منِ آدنِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نع ،  بِيقَالَ ص، أَنَّ الن : نِي ويب سلَي " 

 بِين هنيى  - بيسنِي ععي– ازِلٌ ون هإِن رِفُوهفَاع وهمتأَيلٌ  ، فَإِذَا رجر :

و ةرمإِلَى الْح وعبراضِ ميالْب نينِ ، بيترصمم قْطُري هأْسكَأَنَّ ر ، و ، 

 ، و ، فَيدق الصليب ، فَيقَاتلُ الناس علَى الْإِسلَامِ إِنْ لَم يصبه بلَلٌ

زِيرنلُ الْخقْتي ةَ ، ويالْجِز عضي ا  ، ولَلَ كُلَّهالْم انِهمي زف اللَّه كلهي

، فَيمكُثُ في الْأَرضِ أَربعني  يهلك الْمِسيح الدجالَ ، و إِسلَامإِلَّا الْ

[قال األلباين]:  ٤٣٢٤(د) . ، ثُم يتوفَّى فَيصلِّي علَيه الْمسلمونَ " سنةً

  صحيح

، عنِ  ن عيينةَ: حدثَنا سفْيانُ ب حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ - ٤

رِيهبِ الزيسنِ الْمب يدعس نةَ ، عريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النص، ع  ،
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 ، و لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ عيسى ابن مريم حكَما مقِْسطًا " : قَالَ

 ، و يضع الْجِزيةَ ، و يقْتلُ الْخنزِير ، و ، فَيكِْسر الصليب إِماما عدلًا

دأَح لَهقْبى لَا يتالُ حالْم يضف[قال األلباين]: صحيح ٤٠٧٨(جة)   ." ي  

، يبلُغُ بِه ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ الزهرِي، عن سعيد حدثَنا سفْيانُ - ٥

بِيأَنْ  " : صالن كوشقِْسطًايا مكَمح ميرم ناب يكُمزِلَ فني  كِْسري ،

يبلالص و ، و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز عضي الُ ، والْم يضفى  يتح ،

دأَح لَهقْب٧٢٦٩(حم)  ." لَا ي  

،  ، عنِ ابنِ الْمسيبِ الزهرِي، عنِ  ، أَخبرنا معمر حدثَنا عبد الرزاقِ -٦

 الَّذي نفِْسي بِيده و " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ أَنه سمع أَبا هريرةَ

،  إِماما مقِْسطًا ، و ، لَيوشك أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما عادلًا

يبلالص كِْسري و ، زِيرنلُ الْخقْتي ةَ ، ويالْجِز عضي الُ ، والْم يضفي  ،

دا أَحلَهقْبى لَا يت٧٦٧٩(حم)  ." ح  

٧ - زِيدا يثَندانُ حفْيا سنربأَخ ، رِيهنِ الزظَلَةَ ، عنح نأَبِي  ، ع نع ،

، فَيقْتلُ  ينزِلُ عيسى ابن مريم ":  ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

و ،زِيرنالْخ يبلو الصحمي لَاةُ ، والص لَه عمجت ى  ، وتالُ حطَى الْمعي

،  ، فَيحج منها أَو يعتمر ينزِلُ الروحاَء ، و يضع الْخراج ، و لَا يقْبلَ

 اأَومهعمجقَالَ، "  ي ةَ : وريرو هلَا أَبابِ إِلَّا :  تتلِ الْكأَه نإِنْ مو}

:  لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا} [النساء

:  من بِه قَبلَ موته" يؤ : ، قَالَ ، أَنَّ أَبا هريرةَ ، فَزعم حنظَلَةُ ]١٥٩

، أَو شيٌء قَالَه أَبو  ص، هذَا كُلُّه حديثُ النبِي  فَلَا أَدرِي ، عيسى

  ٧٩٠٣(حم)  .هريرةَ "
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، عن  ، عنِ الْوليد بنِ رباحٍ : حدثَنا كَثري بن زيد حدثَنا أَبو أَحمد، قَالَ - ٨

يوشك الْمِسيح عيسى ابن  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَأَبِي 

يكِْسر  ، فَيقْتلَ الْخنزِير، و إِماما عدلًا ، و مريم أَنْ ينزِلَ حكَما قسطًا

السلَام من رسولِ ه ، أَو أَقْرِئْ ، فَأَقْرِئُوه»الصليب، وتكُونَ الدعوةُ واحدةً

قُنِيصاللَّهدصفَي ثُهدأُحفَاةُ ، والْو هترضا حقَالَ ، فَلَم ، : » أَقْرِئُوه

لَامي السن٩١٢١(حم)  .»م  

، عن عبد  : أَخبرنا قَتادةُ ، قَالَ : حدثَنا همام ، قَالَ حدثَنا عفَّانُ - ٩

منِ آدنِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نع ،  بِيةٌ :  قَالَ ص، أَنَّ النواُء إِخبِيالْأَن "

لَّاتعل ى وتش مهاتهأُم ، داحو مهيند نِ  ، وى ابيساسِ بِعلَى النا أَوأَن

ميرم نِي ويب كُني لَم هأَنل ،  هنيببِين ازِلٌ ، ون هإِن  وهمتأَيفَإِذَا ر ،

رِفُوهفَاع و ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجاضِ : ريالْب  انرصمم انبثَو هلَيع ،

و ،قْطُري هأْسلَلٌ كَأَنَّ رب هبصي إِنْ لَم يبلالص قدفَي ، لُ  ، وقْتي

زِيرنالْخةَ ، ويالْجِز عضي لَامِ ، وإِلَى الْإِس اسو النعدي  اللَّه كلهفَي ،

لَاما إِلَّا الْإِسلَلَ كُلَّهالْم انِهمي زف و ،  ِسيحالْم انِهمي زف اللَّه كلهي

 ، و الْأُسود مع الْإِبِلِ ، ثُم تقَع الْأَمنةُ علَى الْأَرضِ حتى ترتع الدجالَ

قَرِ، والْب عم ارممِ الننالْغ عم الذِّئَاب لَا  ، و ،اتيانُ بِالْحيبالص بلْعي

مهرضةً تنس نيعبكُثُ أَرمفَّى ، فَيوتي ثُم ، و ،  هلَيلِّي عصي

  ٩٢٧٠(حم)  .الْمسلمونَ "

١٠ - ثَندفَرٍحعج نب دمحقَالَ ا م ، امشا هثَندح : دمحم نأَبِي  ، ع نع ،

يوشك من عاش منكُم أَنْ يلْقَى عيسى  « : قَالَ ص، عنِ النبِي  هريرةَ

ا ويدها مامإِم ميرم نلًا ابدا عكَمح يبلالص كِْسرفَي ،  ،لُ  وقْتي

و ،زِيرنالْخ ةَ، ويالْجِز عوضا تهارزأَو برالْح عض٩٣٢٣(حم)  .»ت  
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، عن عبد  : حدثَنا قَتادةُ ، قَالَ ، عنِ ابنِ أَبِي عروبةَ حدثَنا يحيى - ١١

منِ آدنِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النةٌ  : قَالَ ص، عواُء إِخبِيالْأَن "

لَّاتعل و ،داحو مهينى : دتش مهاتهأُم نِ  ، وى ابيساسِ بِعلَى النا أَوأَن

ميرم نِي ويب كُني لَم هأَنل ، بِين هنيب ازِلٌ ، ون هإِن  وهمتأَيفَإِذَا ر ،

رِفُوهفَاع  ،و ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر هاضِ فَإِنيالْب  هأْسطٌ كَأَنَّ ربس ،

و ،قْطُرلَلٌ يب هبصي نِ إِنْ لَميترصمم نيب ، يبلالص كِْسرفَي ، و ، 

زِيرنلُ الْخقْتي ةَ ، ويالْجِز عضي لَلَ ، وطِّلُ الْمعي ،  يف كلهى تتح

يهلك اللَّه في زمانِه الْمِسيح  ، و زمانِه الْملَلُ كُلُّها غَير الْإِسلَامِ

الَ الْكَذَّابجالد و ،  دالْأُس عالْإِبِلُ م عترى تتضِ حي الْأَرةُ فنالْأَم قَعت

يلْعب الصبيانُ  ، و الذِّئَاب مع الْغنمِ رِ، والنمور مع الْبقَ ، و جميعا

اتيانُ بِالْحلْمالْغا وضعب مهضعب رضأَنْ  ، لَا ي اَء اللَّها شكُثُ ممفَي ،

  ٩٦٣٢(حم)  .يدفنونه " ، ثُم يتوفَّى فَيصلِّي علَيه الْمسلمونَ و يمكُثَ

١٢ - دحجيرا سقَالَ ثَن ، حا فُلَيثَندح : ارِيصلٍ الْأَنينِ فُضب ارِثنِ الْحع ،  ،

دعنِ سب ادزِي نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسزِلُ  « : ص: قَالَ رني

يقْتلُ  ، و فَيكِْسر الصليب،  حكَما مقِْسطًا ، و ابن مريم إِماما عادلًا

زِيرنالْخ و ، لْمالس جِعري اجِلَ ، ونم وفيذُ السختي ةُ  ، ومح بذْهت

ةمح كُلِّ ذَات ا ، وقَهاُء رِزمزِلُ السنت ا ، وهكَترب ضالْأَر رِجخى  تتح ،

، فَلَا  يراعي الْغنم الذِّئْب ، و عبان، فَلَا يضرهيلْعب الصبِي بِالثُّ

  ١٠٢٦١(حم)  .» ، فَلَا يضرها يراعي الْأَسد الْبقَر ، و يضرها

١٣- اججا حثَندثٌ حا لَيثَندح ، يدعا سثَندح ، و ، ماشا هثَندا  حثَندح ،

، مولَى ابنِ  ، عن عطَاِء بنِ ميناَء حدثَنِي سعيد بن أَبِي سعيد،  لَيثٌ

لَينزِلَن ابن  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، أَنه قَالَ أَبِي ذُبابٍ عن أَبِي هريرةَ
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لَيضعن  الْخنزِير، ولَيقْتلَن  ، و ، فَيكِْسر الصليب مريم حكَما عادلًا

 لَتذْهبن الشحناُء و ، و لَتتركَن الْقلَاص فَلَا يسعى علَيها ، و الْجِزيةَ

و اغُضبالت داسحالت و ، دأَح لُهقْبالِ فَلَا ينَّ إِلَى الْموعد(حم)  .»لَي

١٠٤٠٤  

١٤ - ماشا هثَندح دثٌ، حا لَيابٍ ثَنهش نا ابثَندنِ  ، حب يدعس نع ،

الَّذي  و « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ ، أَنه سمع أَبا هريرةَ الْمسيبِ

 كِْسرقِْسطًا يا مكَمح ميرم ناب يكُمزِلَ فنأَنْ ي كَنوشلَي هدفِْسي بِين

يبلالص و ، و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز عضي ى لَا  ، وتالُ حالْم يضفي

دأَح لَهقْب١٠٩٤٤(حم)  .»ي  

١٥- يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربقَالَ أَخ ، يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :  ،

، عن عبد  ، عن قَتادةَ : حدثَنِي أَبِي ، قَالَ ذُ بن هشامٍ: أَخبرنا معا قَالَ

منِ آدنِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نع ،  ولِ اللَّهسنِ راُء  : ، قَالَ ص، عبِيالْأَن"

لَّاتعةٌ لوى إِختش مهاتهأُمو ، ى  ، ويساسِ بِعلَى النا أَوأَنميرنِ ماب و ، 

رِفُوهازِلٌ فَاعن هإِن و ةرمإِلَى الْح زِعنلٌ يجر هاضِ ، فَإِنيالْب  هأْسكَأَنَّ ر ،

و قْطُربِلَّةٌ ي هبصي إِنْ لَم و ، يبلالص قدي هإِن و ، و ،زِيرنلُ الْخقْتي 

، وإِنَّ اللَّه يهلك في زمانِه الْملَلَ كُلَّها  ع الْجِزيةَيض ، و يفيض الْمالَ

يلْقي  ، و يهلك اللَّه الْمِسيح الضالَّ الْأَعور الْكَذَّاب ، و غَير الْإِسلَامِ

الذِّئَاب  ، و الْبقَرِ، والنمر مع  اللَّه الْأَمنةَ حتى يرعى الْأَسد مع الْإِبِلِ

 ." ، لَا يضر بعضهم بعضا يلْعب الصبيانُ مع الْحيات ، و مع الْغنمِ

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨١٤) ، (حب) ٦٧٧٥(رقم طبعة با وزير: 

  ).٢١٨٢"الصحيحة" (
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١٦ - يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربقَالَ،  أَخ يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :  ،

،  : حدثَنا لَيثُ بن سعد ، قَالَ : أَخبرنا عمرو بن محمد الْعنقَزِي قَالَ

رِيقْبنِ الْماَء عيننِ مطَاِء بع نةَ ، عريرأَبِي ه نولِ  ، عسنِ رع ،

لًا " : ، قَالَ صاللَّهادا عكَمح ميرم ناب زِلَننلَي يبلالص كِْسرفَي ، و ، 

و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز نعضلَي ى  ، وعسفَلَا ي لَاصالْق كَنرتلَت

عونَّ إِلَى لَيد ، و التحاسد التباغُض و لَتذْهبن الشحناُء و و، علَيها 

"دأَح لُهقْبالِ فَلَا ي٦٨١٦) ، (حب) ٦٧٧٧(رقم طبعة با وزير:  .الْم  

: حدثَنِي اللَّيثُ  ، قَالَ : حدثَنا يزِيد بن موهبٍ ، قَالَ أَخبرنا ابن قُتيبةَ -١٧

دعس نابٍ بهنِ شنِ اببِ ، عيسنِ الْمب يدعس نا  ، عأَب عمس هأَن ،

، لَيوشكَن  الَّذي نفِْسي بِيده و " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ هريرةَ

يقْتلُ  ، و ، يكِْسر الصليب أَنْ ينزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما مقِْسطًا

زِيرنالْخ ةَ ، ويالْجِز عضي و ، دأَح لُهقْبى لَا يتالَ حالْم يضفرقم ".  ي)

"شرح  - [قال األلباين]: صحيح  ٦٨١٨) ، (حب) ٦٧٧٩طبعة با وزير: 

 ): ق.٥٩(ص  ؛)، "قصة املسيح٧٦٢/ ٥٠٠طحاوية" (ال
  

  
  دمحم نب رما عنربأَخانِيدمنِ  الْهب دعس نب اللَّه ديبا عثَندح ،

يماهري إِبما عثَندا أَبِي ، حثَندانَ ، حسنِ كَيحِ بالص ننِ  ، عع ،

رِيهبِ الزيسنِ الْمب يدعس نةَ ، عريرأَبِي ه نولُ  ، قَالَ ، عسقَالَ ر :

 صاللَّه : "  نا مريةُ خداحةُ الْودجكُونَ السى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

ا وينا الديها فقال  ٦٧٧٩) ، (حب) ٦٧٤١(رقم طبعة با وزير:  ." م]

 )٥٠٠"شرح الطحاوية" ( -األلباين]: صحيح 
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١-  مزأَخ نب ديا زثَندح نب لْمةَ سبيو قُتا أَبثَندقَالَ: ح رِيصالب يالطَّائ

: حدثَنا عثْمانُ بن الضحاك،  : حدثَنِي أَبو مودود املَدنِي قَالَ قُتيبةَ قَالَ

،  ن جده، ع ، عن أَبِيه عن محمد بنِ يوسف بنِ عبد اللَّه بنِ سلَامٍ

، " مكْتوب في التوراة صفَةُ محمد وعيسى ابنِ مريم يدفَن معه "قَالَ: 

"هذَا حديثٌ  : قَد بقي في البيت موضع قَبرٍ : و : فَقَالَ أَبو مودود قَالَ

 "غَرِيب نسكَذَا قَالَ ،حه  نانُ بثْمع :اكحالض و ،  اكحالض وفراملَع

 ينِيدانَ الْمثْمع ن[قال األلباين]: ضعيف ٣٦١٧(ت)  .ب  

: حدثَنا  : أَخبرنا سلَّام بن مسكنيٍ قَالَ ، قَالَ حدثَنا يزِيد بن هارونَ -٢

ذَكَر  ، و عبد اللَّه بنِ سلَامٍ، عن محمد بنِ يوسف بنِ  شهر بن حوشبٍ

: إسناده  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط ١٦٤٠٨(حم)  حديثَ اجلَار.

 ضعيف.
، عن عبد  : حدثَنا قَتادةُ ، قَالَ ، عنِ ابنِ أَبِي عروبةَ حدثَنا يحيى -٣

منِ آدنِ بمحةَ الرريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النةٌ :  قَالَ ص، عواُء إِخبِيالْأَن "

لَّاتعل داحو مهيند : ى ، وتش مهاتهأُم نِ  ، وى ابيساسِ بِعلَى النا أَوأَن

ميرم نِي ويب كُني لَم هأَنل ، بِين هنيب ازِلٌ ، ون هفَإِذَا  إِن ، وهمتأَير

رِفُوهفَاع و ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر هاضِ ، فَإِنيالْب  هأْسطٌ كَأَنَّ ربس ،

و ،قْطُرلَلٌ يب هبصي نِ إِنْ لَميترصمم نيب ، يبلالص كِْسرفَي ، و ، 

و ،زِيرنلُ الْخقْتةَ ييالْجِز عضي لَلَ ، وطِّلُ الْمعي  يف كلهى تتح ،

يهلك اللَّه في زمانِه الْمِسيح  ، و زمانِه الْملَلُ كُلُّها غَير الْإِسلَامِ

الَ الْكَذَّابجالد و ،  دالْأُس عالْإِبِلُ م عترى تتضِ حي الْأَرةُ فنالْأَم قَعت

يلْعب الصبيانُ  ، و الذِّئَاب مع الْغنمِ ، و النمور مع الْبقَرِ ، و جميعا
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و اتيانُ بِالْحلْما الْغضعب مهضعب رضأَنْ  ، لَا ي اَء اللَّها شكُثُ ممفَي ،

 ٩٦٣٢(حم)  .نونه "يدف ، ثُم يتوفَّى فَيصلِّي علَيه الْمسلمونَ و يمكُثَ
:  ، قَالَ : حدثَنا هدبةُ بن خالد ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى - ٤

 ، عن عبد الرحمنِ بنِ آدم : حدثَنا قَتادةُ ، قَالَ حدثَنا همام بن يحيى

الْأَنبِياُء كُلُّهم إِخوةٌ  " : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ

لَّاتع١(ل(ىتش مهاتهأُم ،)٢(و ، داحو مهيند)٣(اسِ ، ولَى النا أَوأَن)٤( 

نِي ويب سلَي هإِن ميرنِ مى ابيسبِع بِين هنيب ازِلٌ  ، ون هإِن وهمتأَيإِذَا ر

رِفُوهفَاع و ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر ،  هأْسنِ كَأَنَّ ريرصمم نياضِ بيالْب

و ،قْطُرلَلٌ يب هبصي لَامِ إِنْ لَملَى الْإِسع اسلُ النقَات٥(، فَي(  قدفَي ،

                                                             
 أخوة ألب واحد و هو آدم عليه السالم  )(١
 املقصود أن هلم أمهات خمتلفة )(٢
أي أن أصل األديان كلها واحد ، و هو توحيد اهللا ، فال إله إال اهللا ، و اهللا واحد ال شريك له له امللك و له )(٣

 احلمد حيي ومييت و هو على كل شئ قدير 
بنصرته و تأييده ، و هذا أيضا يعين أن املسلمني أحق الناس بنصرته و تأييده من قومه الذين  أحق الناس)(٤

حرفوا كالمه و حرفوا اإلجنيل ، و حاولوا قتله لكن اهللا عز وجل جناه من ذلك و رفعه إيل السماء يف حفظه و 

 رعايته 
باحلكمة و املوعظة احلسن و ال يبدأهم  يدعو غري املسلمني من الكفار و اليهود و النصاري إيل اإلسالم)(٥

بالقتال و ال جيربهم علي اإلسالم  فال إكراه يف الدين ، فإن هم أبوا إال القتال ، قاتلهم و انتصر عليهم نصرا 

  مبينا ساحقا ، فاإلسالم مل ينتشر حبد السيف

   

 نية و ال اإلجنيل :و من املظاهر اليت تدل على أن عيسي عليه السالم حيكم باإلسالم ال بالنصار  

أنه يدعو الناس إيل اإلسالم باحلكمة و املوعظة احلسنة و ال يبدأهم بالقتال و ال جيربهم علي  - ١

اإلسالم ألنه ال إكراه يف الدين فإن أبوا إال القتال قاتلهم و انتصر عليهم ، فاإلسالم مل ينتشر 

  حبد السيف 

 أن يكسر و حيطم الصليب  - ٢
 يقتل اخلرتير   - ٣
 عز وجل يهلك يف زمانه كل امللل و املناهج املنحرفة أن اهللا  - ٤
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يبلالص و ، ،زِيرنلُ الْخقْتي ةَ ويالْجِز عضي و ،  انِهمي زف اللَّه كلهي

لَاما إِلَّا الْإِسلَلَ كُلَّهالْم الَ ، وجالد ِسيحالْم كلهي ي  ، وةُ فنالْأَم قَعت

الذِّئَاب مع  النمار مع الْبقَرِ، و ، و الْأَرضِ حتى ترتع الْأُسد مع الْإِبِلِ

، فَيمكُثُ في الْأَرضِ  ، لَا تضرهم يلْعب الصبيانُ بِالْحيات ، و الْغنمِ

، صلَوات اللَّه  ، فَيصلِّي علَيه الْمسلمونَ ، ثُم يتوفَّى أَربعني سنةً

هلَي[قال األلباين]:  ٦٨٢١) ، (حب) ٦٧٨٢[رقم طبعة با وزير] = ( ." ع

  ).٦٧٧٥مضى ( -صحيح 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
 أال يبقي يف زمانه إال شريعة اإلسالم و دينه  - ٥
 أن يدخل معظم الناس من غري املسلمني يف اإلسالم  - ٦
 أن يفرض اجلزية على ما تبقي من غري املسلمني الذين مل يدخلوا اإلسالم  - ٧
من أثر ذلك حلول و انتشار الربكة و ، و  صأن حيكم بني الناس بكتاب اهللا و سنة رسوله  - ٨

 األمن و األمان 
 أن حيكم بالعدل و القسط  ، و من أثر ذلك حلول و انتشار الربكة و األمن و األمان - ٩

 أنه حيج و يعتمر بعد يأجوج و مأجوج - ١٠
 عندما ميوت و يتوفاه اهللا يصلي عليه املسلمون صالة اجلنازة و يدفن دفنة شرعية  -١١
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؛ 

  

  : صقال رسول اهللا 

  " الساعةُ حتى يكُونَ قَبلَها عشر آيات - أَو لَن تقُوم  - لَن تكُونَ " 
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ابن أَبِي  ، و بن إِبراهيمإِسحاق  ، و حدثَنا أَبو خيثَمةَ زهير بن حربٍ - ١

 كِّيالْم رمع– و اقحرٍ، قَالَ إِسيهزا اللَّفْظُ لنربو : أَخ ، انرقَالَ الْآخ  :

، عن  ، عن أَبِي الطُّفَيلِ ، عن فُرات الْقَزازِ سفْيانُ بن عيينةَ - حدثَنا 

يدنِ أَسفَةَ بذَيح فَارِيقَالَ الْغ ،  بِيالن ص: اطَّلَع ا ونلَيع  نحن

ذَاكَرتونَ : ، فَقَالَ نذَاكَرا تةَ : قَالُوا؟ "  "ماعالس ذْكُرا  : ، قَالَ نهإِن "

اتآي رشا علَهنَ قَبورى تتح قُومت ١(لَن(  -  ؛  –فَذَكَر 

، ونزولَ  )٢(من مغرِبِها )١(، وطُلُوع الشمسِ )٣(الدابةَ ، و الدجالَ ، و )٢(الدخانَ

 ميرنِ مى ابيسصع و ، وجأْجمو وجأَجي و ، وفس٣(ثَلَاثَةَ خ(  فسخ :
                                                             

  اآليات العشر هنا أن يكون على سبيل العد و احلصر ال الترتيب أو التنظيم.املقصود بذكر  )(١

 
ظاهرة طبيعية حتدث آخر الزمان و الراجح أا بعد عيسي عليه السالم ، و فيها تأيت السماء بدخان )(٢

  )١٠السماُء بِدخان مبِنيٍ (فَارتقب يوم تأْتي كثيف و عظيم ال يري مثله من قبل ، قال تعايل يف سورة الدخان ؛ (

) ، و الدخان ليس الريح املرسلة اليت تقبض أرواح املؤمنني و املسلمني كما ذكر بعض العلماء ، إلختالف 

أنه ميكث أربعني يوما ، فهو ظاهرة  صطبيعة الدخان عن طبيعة الريح املرسلة ، و قال حذيفة عن رسول اهللا 

 غري عادية 

: ( و إذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض  ٨٢ –يف قوله تعايل يف سورة النمل هي املذكورة )(٣

تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا ال يوقنون ) ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ؛ تكلمهم أي جترحهم ، مبعين 

تكتب علي جبني الكافر كافر و جبني املؤمن مؤمن ، و روي عنه أيضا مبعين تخاطبهم ، قال املفسرون ؛ هي 

عظيمة خترج من صدع يف الصفا مبكة ، و قال عبد اهللا ابن عمرو بن العاص هي اجلساسة ، و هذا قول غري  دابة

صحيح ألن اجلساسة كانت يف جزيرة مع الدجال و مل خترج من األرض و كانت مهمتها هي حتسس األخبار و 

فكيف خترج من صدع جببل  نقلها للدجال و العمل على خدمته و قيل زوجته ، و هي موجودة يف جزيرة معه

الصفا باملسجد احلرام مبكة املكرمة ، أما الدابة فالظاهر أا خملوق آخر عظيم ليس له عالقة من قريب أو بعيد 
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آخر ذَلك  ، و )٦(خسف بِجزِيرة الْعربِ ، و )٥(خسف بِالْمغرِبِ ، و )٤(بِالْمشرِقِ

  )٢٩٠١( - ٣٩(م)  ."  )١(تطْرد الناس إِلَى محشرِهم ،)٧( نار تخرج من الْيمنِ

                                                                                                                                                         
بالدجال ، و خترج من صدع بالصفا مبدينة مكة املكرمة ، و إال خلرجت مع الدجال وقت خروجه و لذكرها النيب 

الدابة تكون قبل الريح اليت تقبض أرواح املؤمنني و املسلمني ، ألا  فيمن يقتله عيسي و أتباعه ، و ص

خترج يف موسم من مواسم احلج حيث يوجد املؤمنني و املسلمني ، و ختتم على كل من تقابله من الناس ؛ خبتم 

ابة فتسم قال : ( مث خترج الد صمؤمن أو كافر ، و روي أمحد يف مسنده عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب 

الناس علي خراطيمهم " أي أنوفهم " ، مث يعمرون فيكم حيت يشتري الرجل البعري ، فيقال : ممن اشتريت ؟ 

فيقول : اشتريته من أحد املخطمني ) صححه األلباين ، و خترج الدابة على الناس يف ضحي اليوم الذي تشرق 

 باب التوبة. الشمس فيه من مغرا لتميز املؤمن من الكافر تكميال لغلق
 أي شروقها )(١
حقيقة معروفة لنا مجيعا أن الشمس تشرق من املشرق لكنها يف آخر الزمان ، و الراجح بعد عيسي بن مرمي )(٢

تشرق الشمس من املغرب على غري العادة ، و اختلف العلماء يف ترتيب هذه العالمة من حيث الظهور و كلٌ له 

ل العلماء و منهم من قال هي آخر العالمات ظهورا ، و عندما تشرق أدلته الصحيحة ، فمنهم قال هي أو

الشمس من املغرب ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل ( املقصود ؛ ال ينفع دخول غري املسلمني يف 

  اإلسالم ) أو كسبت يف إمياا خريا ( املقصود ؛ عدم قبول العمل الصاحل وغلق باب التوبة  ) 

 
اخلسف هو الذهاب يف األرض بأن تنشق األرض وتبتلع شخصا أو بيتاً أو بلدة ، كما خسف اُهللا تعاىل بقارون  )(٣

.(د.حممد صاحل املنجد/ اإلسالم  ٨١وبداره األرض ، قال اهللا عز وجل : ( فَخسفْنا بِه وبِدارِه اَألرض ) القصص/

ما هي يف احلديث ، و هذه اخلسوف تكون بعد موت عيسي ابن ، و هذه اخلسوف الثالثة مرتبة كسؤال و جواب ) 

مرمي ، مث ينتشر اجلهل و تكثر املعاصي و يعود الشرك و الكفر ، ألن اخلسوف ال حتدث لقوم إال إذا انتشرت 

ال بينهم اجلهل و الفواحش و املوبقات و جهروا و أعلنوا ا ، و ال يكون ذلك أبدا يف وجود اإلمام و ال املعلم و 

املريب ، و هو عيسي عليه السالم ، فعند غياب املُوجه و املُعلم و القدوة تظهر الفنت و يتعرض للناس للبالء و 

النجوم أَمنةٌ للسماِء، فَإِذَا ذَهبت النجوم أَتى السماَء ما توعد، وأَنا أَمنةٌ : «صقال رسول اهللا  اإلبتالء ،

ي ما ، فَإِذَا ذَهبت أَتى أَصحابِي ما يوعدونَ، وأَصحابِي أَمنةٌ لأُمتي، فَإِذَا ذَهب أَصحابِي أَتى أُمتلأَصحابِي

  رواه مسلم » يوعدونَ

 
 املقصود شرق اجلزيرة العربية ، و يكون يف شرق قارة آسيا تقريبا )(٤
 املقصود مغرب اجلزيرة العربية ، و هو مشال قارة إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا تقريبا )(٥
 املقصود اجلزيرة العربية ، و هي السعودية و اليمن و عمان و قطر و اإلمارات و الكويت)(٦
أ العلماء هذه النار خترج بالتحديد من قعر مدينة عدن بدولة اليمن : و قد اكتشف العلم احلديث عندما بد)(٧

برسم و دراسة اخلريطة اجليولوجية ألرض اجلزيرة العربية أن املنطقة الغربية من شبه اجلزيرة العربية ، مغطاة 
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٢- رِيبنالْع اذعم ناِهللا ب ديبثَنا عدا أَبِي حثَندةُ ، حبعا شثَندح ،  نع ،

،  ، عن أَبِي سرِحيةَ حذَيفَةَ بنِ أَسيد الطُّفَيلِ، عن أَبِي  فُرات الْقَزازِ

 ، فَقَالَ ، فَاطَّلَع إِلَينا نحن أَسفَلَ منه في غُرفَة و ص: كَانَ النبِي  قَالَ

: " إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى  ، قَالَ : الساعةَ " قُلْنا؟ما تذْكُرونَ" : 

اتآي رشكُونَ عرِقِ تشبِالْم فسخ : رِبِ ، وغبِالْم فسخ ي  ، وف فسخ

بِ ورالْع ةزِيرج انُ وخالد الُ، وجضِ الدةُ الْأَرابد و ، و وجأْجي وجأْجم  ،

ا ورِبِهغم نسِ ممالش طُلُوع و ، قُع نم جرخت ارن اسلُ النحرت ندع ةر

،  ، عن أَبِي الطُّفَيلِ حدثَنِي عبد الْعزِيزِ بن رفَيعٍ : و قَالَ شعبةُ، " 

قَالَ أَحدهما في  ، و ص، لَا يذْكُر النبِي ، مثْلَ ذَلك عن أَبِي سرِحيةَ

ةراشالْع  ميرنِ مى ابيسولُ عزو ص: ن ، رقَالَ الْآخ ي  : ولْقت رِيح

 )٢٩٠١( - ٤٠الناس في الْبحرِ. (م) 
، حدثَنا محمد يعنِي ابن جعفَرٍ، حدثَنا  وحدثَناه محمد بن بشارٍ -٣

، عن أَبِي  الطُّفَيلِ يحدثُ: سمعت أَبا  ، قَالَ ، عن فُرات شعبةُ

،  نحن تحتها نتحدثُ ، و في غُرفَة ص: كَانَ رسولُ اِهللا  سرِحيةَ، قَالَ

يثَ ودالْح اقس هثْلةُ . ، بِمبعقَالَ ش : قَالَ و هِسبإِذَا  : أَح مهعزِلُ منت

حدثَنِي رجلٌ هذَا  و : ، قَالَ شعبةُحيثُ قَالُواتقيلُ معهم  ، و نزلُوا

: أَحد  ، قَالَ لَم يرفَعه ، عن أَبِي سرِحيةَ، و ، عن أَبِي الطُّفَيلِ الْحديثَ

                                                                                                                                                         
مبساحة هائلة من الطفوح الربكانية ، اليت متتد من مدينة عدن جنوبا إيل اهلضبة السورية مشاال ، مرورا بكل 

ألف كم  ١٨٠فوح الربكانية اهلائلة و اليت تغطي مساحة تقدر  من األردن و لبنان و جنوب سوريا ، تلك الط

 ألف كم مربع يف أرض اململكة العربية السعودية وحدها ( د.زغلول النجار ؛ بتصرف ) ٩٠مربع ، منها 
و حمشر الناس سيكون إن شاء اهللا يف الشام ، و معين تطرد الناس أي تجربهم على املضي حنو الشام " أرض )(١

 " دون إرادة منهم أو اختيار احملشر
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رِيح تلْقيهِم  : قَالَ الْآخر ، و نزولُ عيسى ابنِ مريم : هذَينِ الرجلَينِ

 )٢٩٠١( - ٤١(م) .  بحرِفي الْ
، حدثَنا أَبو النعمان الْحكَم بن عبد اِهللا  وحدثَناه محمد بن الْمثَنى -٤

: سمعت أَبا الطُّفَيلِ يحدثُ،  ، قَالَ ، عن فُرات الْعجلي، حدثَنا شعبةُ

،  ص، فَأَشرف علَينا رسولُ اِهللا  كُنا نتحدثُ:  ، قَالَ عن أَبِي سرِحيةَ

و اذعم يثدوِ ححفَرٍ بِنعنِ جى ، و ابثَنالْم نو  قَالَ ابا أَبثَندح :

، عن عبد الْعزِيزِ بنِ  ، حدثَنا شعبةُ النعمان الْحكَم بن عبد اِهللا

نعٍ، عفَيلِ رةَ أَبِي الطُّفَيرِحيأَبِي س نع ، وِهحقَالَ . ، بِن : ةُ  وراشالْع

ميرنِ مى ابيسولُ عزةُ نبعزِيز.  : ، قَالَ شالْع دبع هفَعري لَم٤١(م) و 
،  حدثَنا سفْيانُ:  : حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي قَالَ حدثَنا بندار قَالَ -٥

: أَشرف  ، عن حذَيفَةَ بنِ أَسيد قَالَ عن فُرات القَزازِ، عن أَبِي الطُّفَيلِ

 ولُ اللَّهسا رنلَيصع و فَةغُر نم ذَاكَرتن نحن بِيةَ فَقَالَ الناعصالس 

ا عورى تتةُ حاعالس قُوملَا ت "اتآي را شرِبِهغم نسِ ممالش طُلُوع : و ، 

و وجأْجي وجأْجم ةَ ، وابالد و ، وفسرِقِ ثَلَاثَةَ خبِاملَش فسخ : و ، 

نار تخرج من قَعرِ عدنَ  ، و خسف بِجزِيرة العربِ ، و خسف بِاملَغرِبِ

 اسالن وقستاسالن رشحت وا أَواتثُ بيح مهعم بِيتفَت ، يلُ  ، وقت

، عن  : حدثَنا وكيع حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ. معهم حيثُ قَالُوا " 

:  قَالَ حدثَنا هناد. "الدخانَ" :  زاد فيه ، نحوه و ، عن فُرات سفْيانَ

، عن سفْيانَ،  ، عن فُرات القَزازِ نحو حديث وكيعٍ حدثَنا أَبو اَألحوصِ

،  ، عن شعبةَ : حدثَنا أَبو داود الطَّيالِسي حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ

يودعاملَسو  اتفُر نا معمنِ، سمحالر دبع يثدح وحازِ نالقَز  نع ،

حدثَنا أَبو  ." الدجالَ أَوِ الدخانَ ":  زاد فيه ، و ، عن فُرات سفْيانَ
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: حدثَنا أَبو النعمان احلَكَم بن عبد اللَّه  موسى محمد بن املُثَنى قَالَ

يلجةَ العبعش نع ، اتفُر نع ، داوأَبِي د يثدح وحةَ ، نبعش نع ،  ،

قَالَ و يهف ادز : " و رِ، وحي البف مهحطْرت ا رِيحةُ إِمراشولُ  العزا نإِم

ميرنِ مى ابيسع "  :و يلع نابِ عي البف ةَ ، وريرأَبِي ه ةَ ، ولَمس أُم 

و ،  ييح تةَ بِنيفص ،يح وحص نسيثٌ حدذَا ح٢١٨٣(ت)  . ه 
٦- ددسا مثَندح و ، ادنى هنعالْم ، ددسصِ ، قَالَ موو الْأَحا أَبثَندح :  ،

ازالْقَز اتا فُرثَندلَةَ  حاثنِ ورِ بامع نع ،– و ادنأَبِي  قَالَ ه نع :

: كُنا قُعودا نتحدثُ في  ، قَالَ عن حذَيفَةَ بنِ أَسيد الْغفَارِي -الطُّفَيلِ 

،  ، فَذَكَرنا الساعةَ ظلِّ غُرفَة لرسولِ اللَّه صلّى اهللا عليه وسلم

 - أَو لَن تقُوم  - " لَن تكُونَ  : صلَّه فَارتفَعت أَصواتنا، فَقَالَ رسولُ ال

اتآي رشا علَهكُونَ قَبى يتةُ حاعا السرِبِهغم نسِ ممالش طُلُوع :  ،

ةابالد وجرخو و ، و وجأْجي وجرخ وجأْجم الُ ، وجالد و ،  نى ابيسع

ميرم انُ ، وخالد  ،و وفسثَلَاثَةُ خ رِبِ، وغبِالْم فسخ ،  فسخ

،  آخر ذَلك تخرج نار من الْيمنِ ، و خسف بِجزِيرة الْعربِ ، و بِالْمشرِقِ

ندرِ عقَع نو مسرِ "، تشحإِلَى الْم اسالن [قال األلباين]:  ٤٣١١(د)  .ق

 صحيح
، عن  ، عن سفْيانَ أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ: حدثَنا وكيعحدثَنا  -٧

: اطَّلَع  ، قَالَ ، عن حذَيفَةَ بنِ أَسيد ، عن أَبِي الطُّفَيلِ فُرات الْقَزازِ

بِيا الننلَيصع و فَةغُر نةَ ماعالس ذَاكَرتن نحفَقَالَ ن ، : "  قُوملَا ت

طُلُوع الشمسِ  ، و الدخانُ ، و الساعةُ حتى تكُونَ عشر آيات الدجالُ

 [قال األلباين]: صحيح ٤٠٤١(جة)  ."  من مغرِبِها
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 ، عن : حدثَنا سفْيانُ : حدثَنا وكيع قَالَ حدثَنا علي بن محمد قَالَ -٨

، عن حذَيفَةَ  ، عن عامرِ بنِ واثلَةَ أَبِي الطُّفَيلِ الْكنانِي فُرات الْقَزازِ

نحن  ، و من غُرفَة ص: اطَّلَع رسولُ اللَّه  ، قَالَ بنِ أَسيد أَبِي سرِحيةَ

:  " لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آيات : ، فَقَالَ نتذَاكَر الساعةَ

ا، ورِبِهغم نسِ ممالش الُ طُلُوعجالد انُ ، وخالد ةُ ، وابالد و ،  وجأْجي

و وجأْجم و ، لَامالس هلَيع ميرنِ مى ابيسع وجرخ و ، وفسثَلَاثُ خ  ،

نار  ، و خسف بِجزِيرة الْعربِ ، و خسف بِالْمغرِبِ ، و الْمشرِقِخسف بِ

نيأَب ندرِ عقَع نم جرخإِذَا  ت مهعم بِيترِ، تشحإِلَى الْم اسالن وقست ،

 صحيح[قال األلباين]:  ٤٠٥٥(جة)  .تقيلُ معهم إِذَا قَالُوا "  ، و باتوا
، عن حذَيفَةَ  ، عن أَبِي الطُّفَيلِ ، عن فُرات حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ -٩

يدنِ أَسب  بِيالن ص، اطَّلَع ا ونلَيةَ عاعالس ذَاكَرتن نحا « : ، فَقَالَ نم

" إِنها لَن تقُوم حتى تروا  : ، فَقَالَ نذْكُر الساعةَ : قَالُوا» تذْكُرونَ؟

طُلُوع الشمسِ من  ، و الدابةُ ، و الدجالُ ، و عشر آيات: الدخانُ

ثَلَاثُ  ، و مأْجوج ، و يأْجوج ، و نزولُ عيسى ابنِ مريم ، و مغرِبِها

وفسرِقِ خشبِالْم فسو : خ ، فسرِبِ خغو بِالْم ،  ةزِيربِج فسخ

 .آخر ذَلك نار تخرج من قبلِ تطْرد الناس إِلَى محشرِهم " ، و الْعربِ

 ١٦١٤١(حم)  .»سقَطَ كَلمةٌ« قَالَ أَبو عبد الرحمنِ:
، عن أَبِي  ، عن فُرات شعبةُ: حدثَنا  ، قَالَ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ - ١٠

 ، و في غُرفَة ص: كَانَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي سرِحيةَ الطُّفَيلِ

 : ، فَقَالَ ص: فَأَشرف علَينا رسولُ اللَّه  ، قَالَ نحن تحتها نتحدثُ

" إِنَّ الساعةَ لَن تقُوم حتى ترونَ  : قَالَ،  الساعةَ : قَالُوا» ما تذْكُرونَ؟«

خسف في جزِيرة  ، و خسف بِالْمغرِبِ ، و عشر آيات: خسف بِالْمشرِقِ
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 طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها ، و الدابةُ ، و الدجالُ ، و الدخانُ ، و الْعربِ

و ، و وجأْجي وجأْجم و ،  " اسلُ النحرت ندرِ عقَع نم جرخت ارفَقَالَ  - ن

تنزِلُ معهم حيثُ نزلُوا وتقيلُ : «-  أَحِسبه قَالَ ، و : سمعته شعبةُ

، عن أَبِي  يث رجلٌحدثَنِي بِهذَا الْحد : و قَالَ شعبةُ» معهم حيثُ قَالُوا

أَحد « : فَقَالَ صم يرفَعه إِلَى النبِي، لَ ، عن أَبِي سرِحيةَ الطُّفَيلِ

ميرنِ مى ابيسولُ عزنِ نلَيجنِ الرذَيه «و ري « : قَالَ الْآخف يهِملْقت رِيح

 ١٦١٤٣(حم)  .»الْبحرِ
١١-  دبا عثَندحيدهم ننِ بمحانُ الرفْيا سثَندح ، اتفُر نأَبِي  ، ع نع ،

فَارِيالْغ يدنِ أَسفَةَ بذَيح نلِ، عولُ  ، قَالَ الطُّفَيسا رنلَيع فرأَش :

 صاللَّه و فَةغُر نةَ ماعالس ذَاكَرتن نحةُ  : ، فَقَالَ ناعالس قُوملَا ت "

اتآي رشنَ عورى تتا حرِبِهغم نسِ ممالش طُلُوع : انُ ، وخالد و ، 

 خروج عيسى ابنِ مريم و ، و مأْجوج ، و خروج يأْجوج ، و الدابةُ

 ، و خسف بِالْمشرِقِ ، و : خسف بِالْمغرِبِ ثَلَاثُ خسوف ، و الدجالِ

أَو تحشر  - نار تخرج من قَعرِ عدن تسوق  ، و خسف بِجزِيرة الْعربِ

اسثُ قَالُوا " النيح مهعيلُ مقتوا، واتثُ بيح مهعم بِيت(حم)  .، ت

١٦١٤٤ 
، عن أَبِي  ، عن فُرات : حدثَنا شعبةُ قَالَ،  حدثَنا محمد بن جعفَرٍ - ١٢

 في غُرفَة و ص: كَانَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي سريحةَ الطُّفَيلِ

ثُ، ودحتا نهتحت نحقَالَ ن  ولُ اللَّهسا رنلَيع فرا « : فَقَالَ ص: فَأَشم

" إِنَّ الساعةَ لَن تقُوم حتى تروا عشر  : ، قَالَ الساعةَ : واقَالُ» تذْكُرونَ؟

اتآي رِقِ، وشبِالْم فسرِبِ : خغبِالْم فسخ و ،  ةزِيري جف فسخ

 مغرِبِهاطُلُوع الشمسِ من  ، و الدابةُ ، و الدجالُ ، و الدخانُ ، و الْعربِ
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و ، و وجأْجي وجأْجم و ، " اسلُ النحرت ندرِ عقَع نم جرخت ارفَقَالَ  ن ،

تقيلُ  ، و " تنزِلُ معهم حيثُ نزلُوا : أَحسبه قَالَ سمعته و : شعبةُ

، عن أَبِي  ي بِهذَا الْحديث رجلٌوحدثَنِ : ، قَالَ شعبةُ معهم حيثُ قَالُوا

قَالَ أَحد  ، صلَم يرفَعه إِلَى النبِي  ، و ، عن أَبِي سرِحيةَ الطُّفَيلِ

:  قَالَ الْآخر و، » الدجالُ يقْتلُه عيسى ابن مريم«:  هذَينِ الرجلَينِ

 ٢٣٨٧٨(حم)  .»الْبحرِرِيح تلْقيهِم في «
١٣ - يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربقَالَ أَخ ، يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :  ،

، أَنه سمع أَبا  ، عن فُرات الْقَزازِ : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ قَالَ

: أَشرف علَينا  ، قَالَ ي سرِحيةَ حذَيفَةَ بنِ أَسيد، عن أَبِ الطُّفَيلِ يحدثُ

 ولُ اللَّهسصر و ذَاكَرتن نحونَ؟ "  " : ، فَقَالَ نذَاكَرتت متاذَا كُنامقُلْن 

عشر إِنها لَا تقُوم حتى تروا قَبلَها  " ، فَقَالَ: كُنا نتذَاكَر الساعةَ :

اتالَ آيجالد : انَ ، وخالد و ، ميرم نى ابيسع و ، و وجأْجي وجأْجم و ، 

: خسف  ثَلَاثَ خسوف ، و طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها ، و الدابةَ

آخر ذَلك  ، و الْعربِخسف بِجزِيرة  ، و خسف بِالْمغرِبِ ، و بِالْمشرِقِ

، تطْرد الناس إِلَى  ، أَوِ الْيمنِ ، أَو عدن نار تخرج من قَعرِ عدنَ

[قال األلباين]:  ٦٨٤٣) ، (حب) ٦٨٠٤(رقم طبعة با وزير:  .الْمحشرِ"

 ): م.٣٠٨٣"الصحيحة" ( -صحيح 
١٤ -  دمحم نب اللَّه دبا عنربأَخيدقَالَ الْأَز ، يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :  ،

: حدثَنا  ، قَالَ : حدثَنا شعبةُ ، قَالَ : أَخبرنا النضر بن شميلٍ قَالَ

ازالْقَز اتثُ ، قَالَ الْفُردحلِ يا الطُّفَيأَب تعمنِ  : سفَةَ بذَيح نع ،

قَالَ أَسيد ،  ولُ اللَّهسا رمنيص: ب فَةي غُرف و ،  فرا إِذْ أَشهتحت نحن

 ولُ اللَّهسا رنلَيونَ؟ "  : فَقَالَ صعذَاكَرتا تا"مةَ : قُلْناعالس ذَكْرن  ،
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: طُلُوع  ر آياتفَإِنها لَا تكُونُ حتى يكُونَ بين يديها عش " : قَالَ

 ، و عيسى ابن مريم ، و الدخانُ ، و الدجالُ ، و الشمسِ من مغرِبِها

خسف  ، و خسف بِالْمشرِقِ ، و مأْجوج خروج يأْجوج و ، و الدابةُ

 " ؟ تخرج من موضعِ كَذَا نار ، و خسف بِجزِيرة الْعربِ ، و بِالْمغرِبِ

تنزِلُ معهم حيثُ  ، و تقيلُ معهم حيثُ قَالُوا " : ، قَالَ أَحسبه:  قَالَ

، عن أَبِي  حدثَنِي عبد الْعزِيزِ بن رفَيعٍ : و ، قَالَ شعبةُينزِلُونَ"

لَم يرفَعه (رقم طبعة با وزير:  ، و يد مثْلَه، عن حذَيفَةَ بنِ أُس الطُّفَيلِ

"شرح الطحاوية"  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٩١) ، (حب) ٦٧٥٣

  ): م.٧٥٩/ ٥٠٠(

 

احلصر ال عشر هنا أن يكون على سبيل العد واملقصود بذكر اآليات ال

أوال ، مث  الدجالالترتيب أو التنظيم ، فدلت السنة الصحيحة علي خروج 

، مث  ثالثة خسوف، مث  خروج يأجوج و مأجوج، مث  نزول عيسي بن مرمي

( فرمحة اهللا و حكمته و متام عدله و قدرته  طلوع الشمس من مغرا

هورا تقتضي أن يكون طلوع الشمس من مغرا هي من آخر العالمات ظ

علي األرض و أوهلا ظهورا يف السماء ، ألا تعين غلق باب التوبة ) ، مث  

ذي طلعت فيه الشمس ( خترج الدابة على الناس يف ضحي اليوم ال الدابة

احلكمة من ذلك أن طلوع الشمس من مغرا يغلق باب من املغرب ؛ و

صود من إغالق التوبة مث خترج الدابة لتميز املؤمن من الكافر تكميال للمق

باب التوبة ، وهذا أكيد بعد موت عيسي ابن مرمي ألن ؛ الدابة ال ينبغي هلا 

أن خترج يف وجود معلم املسلمني و إمامهم ، و إمنا خترج لتذكيز الناس باخلري و 
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الدعوة إيل اهللا لغياب املعلم و املوجه ، و هو عيسي عليه السالم ، و خترج 

روح كل من يف قلبه مثقال ذرة من إميان ، مث  قبل الريح الطيبة اليت تقبض

، فال يبقي يف األرض إال  الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني و املسلمني

نار خترج من اليمن "عدن" ، مث آخر ذلك كله  الدخانشرار اخللق  ) ، مث 

، و يالحظ أن هذه العالمات حتدث  تقوم الساعة، مث  تطرد الناس إيل حمشرهم

عالمة فإن األخري  تتالية كما ينفرط حبات اخلرز من العقد ، و إذا ظهرتم

  خلفها مباشرة.

ذكر بعض علماء اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة ( مثل د.زغلول و

مغرا يكون أول العالمات  النجار؛ بتصرف ) : أن طلوع الشمس من

حول حمورها عند بداية اخللق ،  ؛ و ذلك أن األرض كانت عالية السرعةظهورا

أن هذا  -أي علماء الفلك  –هذه السرعة يف تباطؤ مستمر ، فقالوا و

التباطؤ سوف يأيت باألرض يف حلظة من حلظات عمرها تجربها على تغيري 

اجتاهها بعد أن تتوقف فترة من الزمن أو تتضطرب ، مث تغري اإلجتاه ، هي 

لكن إذا تغري اإلجتاه فإن الشمس سوف  اآلن تدور من الشرق إيل الغرب ،

من الغرب ، و هذا نتيجة تباطؤ سرعة األرض  -مشرقة  –تبدو صاعدة 

حول حمورها و دوراا حول الشمس ، مث يستطرد و يقول أنه قبل أن تغري 

األرض اجتاه دوراا فإا سوف متر بلحظة اضطراب مث توقف لفترة من 

غرب إيل الشرق لتبدو الشمس و كأا تشرق الزمن مث تدور مرة أخري من ال

من الغرب ، و كما هو معلوم من السنة الصحيحة أنه قبل ظهور الدجال 

علماء الفلك  –حيدث لألرض اضطرابات كونية كبرية ، و يستنتج العلماء 

أن هذه اإلضطرابات هي نتيجة تباطؤ سرعة األرض حول حمورها ، هذا  -

غري التباطؤ سوف يؤدي باألرض أا تتوقف عن الدوران و لو للحظة ، مث ت
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اجتاه الدوران ، و إذا غريت اجتاه الدوران ستضطرب لفترة ؛ فترة اإلضطراب 

عندما  صهذه تطول فيها األيام بشكل ملحوظ للغاية ، و تظهر يف قوله 

سئل عن مدة مكث الدجال ؟ فقال أربعون يوما ؛ يوم كسنة و يوم كشهر و 

 .ئر أيامه كأيامكميوم كأسبوع و سا

قد نشرت وكالة ناسا الفضائية تقاريرا هلا حتت مسمي اقتراب شروق و

الشمس من مغرا ، حيث حذرت فيه سكان كوكب األرض من انقالب 

% كل عشر سنوات  ٥احلقل املغناطيسي األرضي ، و الذي تأكد اخنفاضه 

يف القريب فقط عوضا عن مائة سنة يف السابق ، و هو ما ينذر بكارثة 

 .العاجل ستختفي معها التكنولوجيا كما نعرفها اليوم

 روي مسلم في صحيحه ؛ و

،  ، ح : حدثَنا وكيع ، قَالَا ، وزهير بن حربٍ وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ

، جميعا عن  يوسف الْأَزرق، حدثَنا إِسحاق بن  وحدثَنِيه زهير بن حربٍ

 -واللَّفْظُ لَه  -، وحدثَنا أَبو كُريبٍ محمد بن الْعلَاِء  ، ح فُضيلِ بنِ غَزوانَ

: قَالَ  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن أَبِيه حدثَنا ابن فُضيلٍ

 " ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ : ص رسولُ اِهللا

دابةُ  ، و الدجالُ ، و : طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها ، أَو كَسبت في إِميانِها خيرا

   .الْأَرضِ "

عند خروج الدجال تضطرب األرض ومتتأل بالشر ، ومن إضطراا  ؛)١(قلت 

ر توقف الدعوة إيل اهللا عز وجل وانشغال الناس عن الذكر إمتالئها بالشو

                                                             
هذا وقد أوردت حتليالً حتقيقاً هلذا احلديث يف هذا الفصل حتت عنوان (  باب التبيان يف حديث ثالث إذا  )(١

 خرجن ال ينفع نفساً إمياا ).
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فالبعض يهرب من شره إيل اجلبال والقالع ، والبعض التوبة ، واإلستغفار و

اآلخر دي وعيسي بن مرمي ، والبعض يقاتل أتباعه مع املهاآلخر يقاتله و

تنة الدجال أنه يحاصر املدينة إن من عظم فيحاصره الدجال وأتباعه ، و

  أتباعه ؛مكة هو و

فينشغل املسلمون بفتنة الدجال وشره عن ذكر  لكنه ال يستطيع دخوهلا ، 

إيل ال للدعوة فال يكون للمسلمني وقت للتوبة و الدعوة إليه ،اهللا والتوبة و

ه معلوم أنتوبة مؤقتا يف هذا الوقت فقط ، والو اهللا ، وبالتايل تتوقف الدعوة

عند خروج قبل خروج الدجال ينتشر الفقر ويقل املطر وحتدث ااعة و

ل هذا خاص بالدجاالدجال تتغري األجواء املناخية والزمنية للكرة األرضية و

إن متهيدا هلا ؛ فيصبح اليوم كسنة مث و ليس بطلوع الشمس من مغرا و

استعدادا لآلية هيدا ووع مث يعود يوما طبيعيا عاديا متكشهر مث كإسب

حتدث بعد موت عيسي عليه اليت الكربي وهي طلوع الشمس من مغرا و

اهللا أعلم ، فاملقصود من احلديث أن فتنة الدجال سوف تشغل السالم و

إلنشغال املسلمني بقتال الدعوة إيل اهللا و التوبة " "املسلمني عن اإلستغفار 

تباعه من اليهود واملنافقني ، واهللا أعلم ! وعندما تنجلي فتنة أوالدجال 

جيش املسلمني يعود ل أتباعه علي يد عيسي ابن مرمي وقتالدجال بقتله و

، ذكر واإلستغفار والدعوة إيل اهللامون لوضعهم الطبيعي من العبادة والاملسل

  .هللا أعلماو

حفظت من :  قال –رضي اهللا عنهما  - عبد اهللا بن عمرو عن مسلم وروى

 - صلى اهللا عليه وسلم  - ، مسعت رسول اهللا  رسول اهللا حديثا مل أنسه بعد

ابن  قال احلافظ،  ) إن أول اآليات خروجا طلوع الشمس من مغرا(   :يقول
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: أن طلوع الشمس من مغرا على خالف  : " أي يف شرح احلديث كثري

 ". السماويةعادا املألوفة أول اآليات 

نقَلَ الْبيهقي عن الْحليمي أَنَّ أَولَ الْآيات ظُهور الدجال ، ثُم الفتة هامة ؛ 

، وج ، ثُم خروج الدابةثُم خروج يأجوج ومأج - عليه السالم  - نزول عيسى 

 ؛وطُلُوع الشمس من مغرِا ، وذَلك لأَنَّ الْكُفَّار يسلمونَ في زمان عيسى 

حتى تكُونُ الدعوةُ واحدة ، فَلَو كَانت الشمس طَلَعت من مغرِبِها قَبلَ خروجِ 

زنال ، وجالْكُفَّوالد فَعني ى ، لَميسلَ ع مهفَعني لَم لَوى، ويسع امأَي مهانإِمي ار

لَما صار الدين واحدا، ولذَلك أَولَ بعضهم هذَا الْحديثَ بِأَنَّ الْآيات إِما 

لِ: الدالْأَو نما ، وهودجلَى وع ة ، أَواميبِ الْقلَى قُرالَّة عد اتارالُ أَمج

 يا همسِ إِنمطُلُوعِ الش ةيله ، فَأَووحنسِ ومالش الثَّانِي: طُلُوع نمه، ووحنو

  .)٢٨٦/ ص  ١١(ج  - عون املعبود  ؛ بِالنسبة إِلَى الْقسمِ الثَّانِي

  
/ ١١تح الباري شرح صحيح البخاري (فيقول احلافظ ابن حجر العسقالين يف 

٣٥٣ – ٣٥٢ ( :  

 ،  قَالَ الطِّيبِي:  ةاعلسل اتارأَم اتا ؛ الْآيبِهلَى قُرا عا، إِمهولصلَى حا عإِمو

؛ ومن، الدجالُ ونزولُ عيسى ويأْجوج ومأْجوج والْخسف ؛  فَمنِ  الثَّانِي الْأَولِ

اسالن رشحي تالَّت ارالنو ةابالد وجرخا ورِبِهغم نسِ ممالش طُلُوعانُ وخالد  ،

يثُ الْبدحمِ ودعةً لرِبِ غَايغالْم نا مهي طُلُوعلَ فعج هأَنل كنُ بِذَلذؤابِ ي

فَثَبت ، قيامِ الساعة فَيقْتضي أَنها إِذَا طَلَعت كَذَلك انتفَى عدم الْقيامِ 

 لُهقَو اميوا ( الْقنآم اسا النآهفَر تونَفَإِذَا طَلَععمأَبِي  ) أَج ةايي رِوف قَعو
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أَي علَى ) فَإِذَا رآها الناس آمن من علَيها ( زرعةَ عن أَبِي هريرةَ في التفِْسريِ 

وكَذَا )، فَذَلك ( في رِواية الْكُشميهنِي ) فَذَاك ( قَولُه  ، الْأَرضِ من الناسِ

ف وةَ هعرأَبِي ز ةايفِْسريِ ، ي رِوي التةَ فريرأَبِي ه نامٍ عمه ةايي رِوف قَعوو

وفي ، الْآيةَ كَذَا هنا ) حني لَا ينفع نفسا امياا ( بِالْواوِ قَوله ) وذَلك ( أَيضا 

، )إِميانها( وفي رِواية همامٍ ،  )امياا مل تكن آمنت من قبل ( رِواية أَبِي زرعةَ 

   .ثُم قَرأَ الْآيةَ

 ةى الْآينعانٌ ؛ ملَ الطُّلُوعِ إِميقَب نآم كُني ا لَمركَاف فَعنلَا ي  رِيقَالَ الطَّب: 

فَع مؤمنا لَم يكُن عملَ صالحا قَبلَ الطُّلُوعِ عملٌ صالح ولَا ين، بعد الطُّلُوعِ 

لأَنَّ حكْم الْإِميان والْعملِ الصالحِ حينئذ حكْم من آمن أَو عملَ ، بعد الطُّلُوعِ 

 ةغَررالْغ دنئًا، عيش يدفلَا ي كذَلو  ،عا قَالَ تالَى كَم ) : مهفَعني كي فَلَم

تقْبلُ توبةُ ؛ ( وكَما ثَبت في الْحديث الصحيحِ ) ، إِميانهم لَما رأَوا بأسنا 

وقَالَ بن عطيةَ في هذَا الْحديث دليلٌ علَى أَنَّ ) ، العبد ما مل يبلغ الغرغرة 

طُلُوع ) ؛ يوم يأْتي بعض آيات ربك ( قَوله تعالَى  الْمراد بِالْبعضِ في

وأسند الطَّبرِي عن بن ، وإِلَى ذَلك ذَهب الْجمهور ، الشمسِ من الْمغرِبِ 

، الِ إِحدى ثَلَاث هذه أَو خروجِ الدابة أَوِ الدج؛ مسعود أَنَّ الْمراد بِالْبعضِ 

وعيسى لَا ، لَان نزول عيسى بن مريم يعقب خروج الدجالِ ، وفيه نظر ؛ قَالَ

  .فَانتفَى أَنْ يكُونَ بِخروجِ الدجالِ لَا يقْبلُ الْإِميانُ ولَا التوبةُ، يقْبلُ إِلَّا الْإِميانَ 

 مٍ : قُلْتلسيحِ محي صف تازِمٍ ، ثَبطَرِيقِ أَبِي ح نم ، هفَعةَ رريرأَبِي ه نع :

طُلُوع ؛ ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَم ينفَع نفْسا إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ ( 

فَلَعلَّ حصولُ ذَلك ؛ قيلَ ) ، ضِ ودابةُ الْأَر، والدجالُ ، الشمسِ من مغرِبِها 

، وهذَا بعيد ، يكُونُ متتابِعا بِحيثُ تبقَى النسبةُ إِلَى الْأَولِ منها مجازِيةً 
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مثَّ لبس عيسى وخروجِ يأْجوج ، لأَنَّ مدةَ لُبث الدجالِ إِلَى أَن يقْتله عيسى 

وجأْجمرِبِ؛  وغالْم نسِ مملَى طُلُوعِ الشع ابِقس ككُلُّ ذَل.  

أَنَّ خروج الدجالِ أَولُ الْآيات الْعظَامِ (   :فَالَّذي يترجح من مجموعِ الْأَخبارِ 

وينتهِي ذَلك بِموت  ،الْمؤذنة بِتغيرِ الْأَحوالِ الْعامة في معظم اَألرض 

 ميرى بن ميسظَامِ ، عالْع اتلُ الْآيأَو ورِبِ هغالْم نسِ ممالش أَنَّ طُلُوعو

 لَوِيالَمِ الْعالِ الْعورِ أَحيغبِت ةنذؤالْم ، ةاعامِ السيبِق كهِي ذَلتنيلَّ ، ولَعو

 طْلُعي تمِ الَّذوالْي كي ذَلف قَعي ةابالد وجررِبِخغالْم نم سمالش يهف قَدو

عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ، من طَرِيقِ أَبِي زرعةَ ، أَخرج مسلم أَيضا 

 هفَع؛ " ر اتلُ الْآيا ؛ أَورِبِهغم نسِ ممالش لَى ، طُلُوعع ةابالد وجرخو

 " ).فَالْأُخرى منها قَرِيب، فَأَيهما خرجت قَبلَ الْأُخرى ، الناسِ ضحى 

  

  

  أوالً ؛ روايات الحديث 
  أوال : رواية اإلمام مسلم في صحيحه 

،  ح،  : حدثَنا وكيع ، قَالَا ، وزهير بن حربٍ وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ

، جميعا عن  ، حدثَنا إِسحاق بن يوسف الْأَزرق وحدثَنِيه زهير بن حربٍ

 -واللَّفْظُ لَه  -، وحدثَنا أَبو كُريبٍ محمد بن الْعلَاِء  ، ح فُضيلِ بنِ غَزوانَ

: قَالَ  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ أَبِي حازِمٍ ، عن ، عن أَبِيه حدثَنا ابن فُضيلٍ

" ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِميانها لَم تكُن آمنت من  : صرسولُ اِهللا 



    ٢٩٤ 

،  ، و : طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها قَبلُ، أَو كَسبت في إِميانِها خيرا

  .)١٥٨( - ٢٤٩، (م) ودابةُ الْأَرضِ " 

  ثانيا : رواية الحكيم الترمذي في سننه

،  بنِ غَزوانَ ، عن فُضيلِ : حدثَنا يعلَى بن عبيد حدثَنا عبد بن حميد قَالَ

لَا ( " ثَلَاثٌ إِذَا خرجن  : قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ عن أَبِي حازِمٍ

،  :  الْآيةُ...  األنعام – ) ينفَع نفْسا إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ

: هذَا حديثٌ حسن  والدابةُ وطُلُوع الشمسِ من املَغرِبِ أَو من مغرِبِها "

يححص وازِمٍ هو حأَبو ، يالكُوف يعجاَألش : هماسةَ  ، وزلَى عوانُ ملْمس :

  .[قال األلباين]: صحيح ٣٠٧٢اَألشجعية ، (ت) 

  ثالثا : رواية اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده 

يعكا وثَندقَالَ ح ، يبانَ الضوغَز نلُ بيا فُضثَندازِمٍ : حأَبِي ح نع ،  نع ،

" ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَم ينفَع نفْسا  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ أَبِي هريرةَ

: طُلُوع الشمسِ  ، أَو كَسبت في إِميانِها خيرا إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ

  .٩٧٥٢(حم)؛ ، ودابةُ الْأَرضِ "  ، و من مغرِبِها

  ثانياً ؛ التعليق 

  مما سبق من جمموع روايات احلديث نستنتج ما يلي : 

  أوال / اإلسناد : 
  صحيح ( مسلم ) أو حسن صحيح ( الترمذي ) ومتصل.

  ثانيا / المتن : 
: ذكرت ( الدجال ) من العالمات اليت إذا  رواية اإلمام مسلم والترمذي

ظهرت ال ينفع معها إميان العبد وال توبته ؛ وهذا مخالف لصريح األحاديث 



٢٩٥ 

الصحيحة اليت تبني أن اهللا عز وجل يقبل إميان العبد من النصاري وغريهم 

، ومعلوم أن عيسي بن مرمي يرتل بعد الدجال ،  زمان عيسي بن مرمييف 

  س من مغرا.وقبل طلوع الشم

: فذكرت ( الدخان ) بدالً من ( الدجال ) من العالمات  رواية اإلمام أمحدأما 

اليت إذا ظهرت ال ينفع معها إميان وال توبة العبد ، وهذا موافق كلياً لصريح 

األحاديث الصحيحة اليت تبني أن طلوع الشمس من مغرا يكون بعد 

والدخان يأيت بعد طلوع الشمس خروج الدجال ، ونزول عيسي بن مرمي ، 

  من مغرا.

  ثالثاً ؛ األدلة  

يوم يأْتي بعض آيات ربك لَا ينفَع نفْسا إِميانها لَم تكُن "  قال تعايل :  -١

  ). ١٥٨ –( سورة األنعام  "آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِميانِها خيرا 

،  ، عن أَبِي حيانَ ، حدثَنا محمد بن بِشرٍ بكْرِ بن أَبِي شيبةَحدثَنا أَبو  - ٢

: حفظْت من رسولِ اِهللا  ، قَالَ ، عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو عن أَبِي زرعةَ

أَولَ إِنَّ  « : يقُولُ ص، سمعت رسولَ اِهللا  حديثًا لَم أَنسه بعد ص

، وخروج الدابة علَى الناسِ  ، طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها الْآيات خروجا

 » ، فَالْأُخرى علَى إِثْرِها قَرِيبا ، وأَيهما ما كَانت قَبلَ صاحبتها ضحى

  .)٢٩٤١( - ١١٨، (م) 

٣- اقحثَنا إِسدح عا ينربأَخ ،يماهرإِب نب ا أَبِي قُوبثَندحٍ ، حالص نع ،  ،

،  ، سمع أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ ابنِ شهابٍ أَنَّ سعيد بن املُسيبِ

، لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ  والَّذي نفِْسي بِيده : « ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ

،  ، ويقْتلَ اخلنزِير ، فَيكِْسر الصليب فيكُم ابن مريم حكَما عدلًا

، حتى تكُونَ السجدةُ  ، ويفيض املَالُ حتى الَ يقْبلَه أَحد ويضع اجلزيةَ



    ٢٩٦ 

: " واقْرُءوا إِنْ  بو هريرةَ، ثُم يقُولُ أَ » الواحدةُ خيرا من الدنيا وما فيها

مئْتش  : )هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الكأَه نإِنْ مو  ةاميالق مويو ،

 يكُونُ علَيهِم شهِيدا  .٣٤٤٨، (خ) ")١٥٩:  النساء( )

٤- يدعس نةُ ببيثَنا قُتدثٌ،  حا لَيثَندحٍ ، ح حمر نب دمحا مثَندحو ،  ،

 ، أَنه سمع أَبا هريرةَ ، عنِ ابنِ الْمسيبِ ، عنِ ابنِ شهابٍ أَخبرنا اللَّيثُ

والَّذي نفِْسي بِيده، لَيوشكَن أَنْ ينزِلَ  ":  ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، يقُولُ

 ميرم ناب يكُمقِْسطًا صفا مكَمح يبلالص كِْسرلَ  ، فَيقْتيو ،

 ، " ، ويفيض الْمالُ حتى لَا يقْبلَه أَحد الْخنزِير، ويضع الْجِزيةَ

، وزهير بن  ، وأَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ بن حماد وحدثَناه عبد الْأَعلَى

، وحدثَنِيه حرملَةُ بن  ، ح : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ ، قَالُوا حربٍ

، وحدثَنا حسن  ، ح : حدثَنِي يونس ، قَالَ ، أَخبرنا ابن وهبٍ يحيى

، عن يعقُوب بنِ إِبراهيم بنِ سعد، حدثَنا  ، وعبد بن حميد حلْوانِيالْ

، وفي رِواية ابنِ  ، بِهذَا الْإِسناد ، كُلُّهم عنِ الزهرِي ، عن صالحٍ أَبِي

حكَما  ":  وفي رِواية يونس،  " ، وحكَما عدلًا إِماما مقِْسطًا ":  عيينةَ

حكَما  ":  ، وفي حديث صالحٍ " إِماما مقِْسطًا ": ، ولَم يذْكُر عادلًا"

وحتى تكُونَ  ":  : وفي حديثه من الزيادة ، كَما قَالَ اللَّيثُ" مقِْسطًا

:  ، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ " دنيا وما فيهاالسجدةُ الْواحدةُ خيرا من ال

مئْتُءوا إِنْ شاقْر  : ) ( هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكأَه نإِنْ مو

  .)١٥٥( - ٢٤٢، (م)   ] الْآية١٥٩:  [النساء
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  رابعاً ؛ الخالصة 

أن منت احلديث عند اإلمام مسلم واحلكيم الترمذي قد يكون غري صحيح 

بينما منت احلديث عند اإلمام أمحد بن حنبل صحيح ؛ لوجود ما يدل علي 

ذلك من األحاديث الصحيحة الثابتة متناً وسنداً ، وكذلك ما دلت عليه 

إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ  وإِن من أَهلِ الْكتابِ" آيات القرآن الكرمي ، قال تعايل : 

  هتوممويو ةاميكُو الْقايهِيدش هِملَيفهذه اآلية  ) ١٥٩ –( النساء  " نُ ع ،

الكرمية دلت علي ثبوت قبول إميان العبد يف زمان عيسي بن مرمي ، ومعلوم 

  أن عيسي بن مرمي يكون بعد الدجال.

عـــون  –العالمــة أبـــو الطيــب شـــمس الحـــق العظــيم آبـــادي      - أ
  المعبود 

يقول العالمة أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي يف كتابه عون 

  ) : ٢٨٦/  ١١املعبود شرح سنن أيب داوود ( 

أَنَّ أَولَ الْآيات ظُهور الدجال ، ثُم نزول (  ييملالْح نع يقهيقَلَ الْبن  :

ثُم خروج يأجوج ومأجوج ، ثُم خروج الدابة ، وطُلُوع الشمس  ؛عيسى 

تكُونُ حتى  ؛من مغرِا ، وذَلك لأَنَّ الْكُفَّار يسلمونَ في زمان عيسى 

الدعوةُ واحدة ، فَلَو كَانت الشمس طَلَعت من مغرِبِها قَبلَ خروجِ الدجال ، 

زنوو ارا صلَم مهفَعني لَم لَوى، ويسع امأَي مهانإِمي الْكُفَّار فَعني ى ، لَميسلَ ع

أَو كذَللا، وداحو ينالَّة الدد اتارا أَمإِم اتيثَ بِأَنَّ الْآيدذَا الْحه مهضعلَ ب

 نمه، ووحنالُ وجلِ: الدالْأَو نما ، وهودجلَى وع ة ، أَواميبِ الْقلَى قُرع

مسِ إِنمطُلُوعِ الش ةيله ، فَأَووحنسِ ومالش إِلَى الثَّانِي: طُلُوع ةبسبِالن يا ه

  ). الْقسمِ الثَّانِي



    ٢٩٨ 

  فتح الباري –العالمة الحافظ ابن حجر   -  ب

  )  ٣٥٣/  ١١يقول العالمة احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( 

أَنَّ خروج الدجالِ أَولُ الْآيات الْعظَامِ (   :فَالَّذي يترجح من مجموعِ الْأَخبارِ 

وينتهِي ذَلك بِموت ، ظم اَألرض الْمؤذنة بِتغيرِ الْأَحوالِ الْعامة في مع

 ميرى بن ميسظَامِ ، عالْع اتلُ الْآيأَو ورِبِ هغالْم نسِ ممالش أَنَّ طُلُوعو

 لَوِيالَمِ الْعالِ الْعورِ أَحيغبِت ةنذؤالْم ، ةاعامِ السيبِق كهِي ذَلتنيلَّ ، ولَعو

وقَد ج الدابة يقَع في ذَلك الْيومِ الَّذي تطْلُع فيه الشمس من الْمغرِبِخرو

عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ، من طَرِيقِ أَبِي زرعةَ ، أَخرج مسلم أَيضا 

 هفَع؛ ر " اتلُ الْآيا ؛ أَورِبِهغم نسِ ممالش اسِ ، طُلُوعلَى النع ةابالد وجرخو

  " ).فَالْأُخرى منها قَرِيب ، فَأَيهما خرجت قَبلَ الْأُخرى ، ضحى 

  فتح الباري  –العالمة ابن جرير الطبري   -  ت

/  ١١يقول العالمة احلافظ ابن حجر يف فتح الباري نقال عن اإلمام الطربي ( 

٣٥٣ (  

 ةى الْآينعانٌ ؛ ملَ الطُّلُوعِ إِميقَب نآم كُني ا لَمركَاف فَعنلَا ي  رِيقَالَ الطَّب: 

فَع مؤمنا لَم يكُن عملَ صالحا قَبلَ الطُّلُوعِ عملٌ صالح ولَا ين، بعد الطُّلُوعِ 

لأَنَّ حكْم الْإِميان والْعملِ الصالحِ حينئذ حكْم من آمن أَو عملَ ، بعد الطُّلُوعِ 

 ةغَررالْغ دنئًا، عيش يدفلَا ي كذَلو  ،عا قَالَ تالَى كَم ) : مهفَعني كي فَلَم

تقْبلُ توبةُ ؛ ( وكَما ثَبت في الْحديث الصحيحِ ) ، إِميانهم لَما رأَوا بأسنا 

وقَالَ بن عطيةَ في هذَا الْحديث دليلٌ علَى أَنَّ ) ، العبد ما مل يبلغ الغرغرة 

طُلُوع ) ؛ يوم يأْتي بعض آيات ربك ( قَوله تعالَى  الْمراد بِالْبعضِ في



٢٩٩ 

وأسند الطَّبرِي عن بن ، وإِلَى ذَلك ذَهب الْجمهور ، الشمسِ من الْمغرِبِ 

، الِ إِحدى ثَلَاث هذه أَو خروجِ الدابة أَوِ الدج؛ مسعود أَنَّ الْمراد بِالْبعضِ 

وعيسى لَا ، لَان نزول عيسى بن مريم يعقب خروج الدجالِ ، وفيه نظر ؛ قَالَ

  .فَانتفَى أَنْ يكُونَ بِخروجِ الدجالِ لَا يقْبلُ الْإِميانُ ولَا التوبةُ، يقْبلُ إِلَّا الْإِميانَ 

  
١ - وبأَي نى بيحثَنا يدح و ، يدعس نةُ ببيقُت رٍ، قَالُوا ، وجح ناب  :

، عن أَبِي  ، عن أَبِيه حدثَنا إِسماعيلُ يعنونَ ابن جعفَرٍ، عنِ الْعلَاِء

: طُلُوع  " بادروا بِالْأَعمالِ ستا : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اِهللا  هريرةَ

، أَو خاصةَ  ، أَوِ الدابةَ ، أَوِ الدجالَ ، أَوِ الدخانَ الشمسِ من مغرِبِها

كُمد١(أَح( ةامالْع رأَم أَو)٢٩٤٧( - ١٢٨(م) . "  )٢(  

٢ - يشيالْع طَامبِس نةُ بيثَنا أُمدعٍ،  حيرز نب زِيدا يثَندةُ حبعا شثَندح ، 

، عنِ  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن زِياد بنِ رِياحٍ ، عنِ الْحسنِ ، عن قَتادةَ

 بِيا : ، قَالَ صالنتالِ سموا بِالْأَعرادالَ " بجالد : انَ ، وخالد ةَ  ، وابد

خويصةَ  ، و أَمر الْعامة ، و طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها ، و الْأَرضِ

  ." كُمد٢٩٤٧( -  ١٢٩(م) أَح(  

: حدثَنا عبد  ، قَالَا محمد بن الْمثَنى ، و و حدثَناه زهير بن حربٍ - ٣

ارِثالْو دبع نب دمالص  ،امما هثَندةَ حادقَت نثْلَه. ، عم ادنذَا الْإِسبِه ، 

  )٢٩٤٧(م) (

                                                             
 املوت )(١
 القيامة اليت تعم الناس)(٢



    ٣٠٠ 

: أَخبرنِي  : حدثَنا عبد اللَّه بن وهبٍ قَالَ حدثَنا حرملَةُ بن يحيى قَالَ - ٤

ارِثالْح نو برمع ةَ ، ولَهِيع نبِ ابنِ أَبِي حب زِيدي نيبٍ، ع  اننس نع ،

دعنِ سب كالنِ مسِ بأَن نع ،  ولِ اللَّهسر نوا  : ، قَالَ ص، عرادب "

 دابةَ الْأَرضِ ، و الدخانَ ، و : طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها بِالْأَعمالِ ستا

الَ ، وجالد و ، كُمدةَ أَحصيوخ و ،  " ةامالْع رقال  ٤٠٥٦(جة)  .أَم]

  األلباين]: حسن صحيح

٥ - دمالص دبا عثَندفَّانُ حعقَالَا ، و ، امما هثَندةُ ، قَالَ : حادا قَتثَندح : 

 ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن زِياد بنِ رِياحٍ ، عنِ الْحسنِ

،  الدجالَ ، و : طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها " تبادروا بِالْأَعمالِ ستا : قَالَ

انَ وخضِ الدةَ الْأَرابدو ، و ، كُمدةَ أَحصيوخ و ، " ةامالْع رفَّانُ  .أَمقَالَ ع

هيثدي حةُ إِذَا قَالَ فادكَانَ قَتو : : و ةامالْع رة : قَالَ،  أَماعالس رأَم  .

  ٨٣٠٣(حم) 

 ، عنِ الْعلَاِء ، أَخبرنا سلَيمانُ يعنِي ابن بِلَالٍ حدثَنا منصور بن سلَمةَ - ٦

أَبِيه نةَ ، عريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النالِ  : قَالَ ص، عموا بِالْأَعرادب "

 ، و الدابةَ ، و الدخانَ ، و الدجالَ ، و : طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها ستا

كُمدةَ أَحاصخ " ةامالْع رأَم٨٤٤٦(حم)  .، و  

، عن  ، عن أَبِيه الْعلَاُء، أَخبرنِي  ، أَخبرنا إِسماعيلُ حدثَنا سلَيمانُ - ٧

: طُلُوع  " بادروا بِالْأَعمالِ ستا : قَالَ ص، أَنَّ النبِي  أَبِي هريرةَ

، أَو خاصةَ  ، أَوِ الدابةَ ، أَوِ الدخانَ ، أَوِ الدجالَ الشمسِ من مغرِبِها

كُمدأَح امالْع رأَم أَو ،" ٨٨٤٩(حم)  .ة  

،  ، عنِ الْحسنِ : حدثَنا قَتادةُ ، قَالَ : حدثَنا همام ، قَالَ حدثَنا عفَّانُ - ٨

" بادروا  : قَالَ ص، أَنَّ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ عن زِياد بنِ رِياحٍ
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 ، و الدخانَ ، و الدجالَ ، و مغرِبِها: طُلُوع الشمسِ من  بِالْأَعمالِ ستا

:  كَانَ قَتادةُ يقُولُ و، أَمر الْعامة "  ، و خويصةَ أَحدكُم ، و دابةَ الْأَرضِ

  ٩٢٧٨(حم)  .»أَي أَمر الساعة« ، قَالَ: »أَمر الْعامة و« : إِذَا قَالَ

،  ، عن عبد اللَّه بنِ رباحٍ ، عن قَتادةَ ، حدثَنا عمرانُ داودحدثَنا أَبو  - ٩

: طُلُوع  " بادروا بِالْأَعمالِ ستا : قَالَ ص، أَنَّ النبِي  عن أَبِي هريرةَ

خويصةَ  ، و الْأَرضِدابةَ  ، و الدخانَ ، و الدجالَ ، و الشمسِ من مغرِبِها

كُمدأَح و ، " ةامالْع ر١٠٦٤٠(حم)  .أَم  

: حدثَنا  ، قَالَ : حدثَنا أُميةُ بن بِسطَامٍ ، قَالَ أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ -١٠

، عن  الْحسنِ، عنِ  ، عن قَتادةَ : حدثَنا شعبةُ ، قَالَ يزِيد بن زريعٍ

بادروا بِالْعملِ  " : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ زِياد بنِ رِياحٍ

طُلُوع الشمسِ من  ، و دابةَ الْأَرضِ ، و الدخانَ ، و : الدجالَ ستا

(رقم طبعة با وزير:  .")٢(خويصةَ أَحدكُم ، و)١( أَمر الْعامة ، و مغرِبِها

  ): م.٧٥٩"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٩٠) ، (حب) ٦٧٥٢

،  ، عن عبد الرحمنِ اَألعرجِ ، عن محررِ بنِ هارونَ حدثَنا أَبو مصعبٍ - ١١

بادروا بِاَألعمالِ سبعا هلْ  " : قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ

، أَو هرمٍ  ، أَو مرضٍ مفِْسد ، أَو غنى مطْغٍ تنظَرونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ منسٍ

دفَنهِزٍ مجم توم أَو ،  ةاعأَوِ الس ،ظَرتنبٍ يغَائ رالِ فَشجأَوِ الد ،

ةُ أَداعفَالسى وه رأَم  " . يثدح نم رِفُهعلَا ن غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه

قَد روى  ، إِلَّا من حديث محررِ بنِ هارونَ و ، عن أَبِي هريرةَ اَألعرجِ

رمع نب رونَ بِشارنِ هرِ برحم نع هرغَيو ، ذَا وه ، ى مور قَدرمع  ،

                                                             
 هو قيام الساعة الذي يعم كل الناس )(١
و هي حادثة املوت اليت ختص كل إنسان ، و خويصة تصغري كلمة "خاصة" ، و جاءت مصغرة للتحقري ، )(٢

 فموت أي إنسان هو أمر هني و سهل بالنسبة للفنت العظام اليت مير ا يف آخر الزمان  
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نميثَ عذَا احلَده رِيا املَقْبيدعس عمةَ ، سريرأَبِي ه ننِ  ، عع ،

بِيصالن و هوحونَ"  : قَالَ نرظتن[قال األلباين]: ضعيف ٢٣٠٦(ت)  ."ت 
 

  

،  : حدثَنا أَبِي ، قَالَ : حدثَنا أَبو الربِيعِ الزهرانِي ، قَالَ أَخبرنا أَبو يعلَى

: قَالَ  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ ابنِ سريِين قَالَ: حدثَنا هشام بن حسانَ

 ولُ اللَّهسصر : "  نعابتضٍ تعلَى با عهضعب اتالْآي وجرخ عابتتا تكَم

زر[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٣٣) ، (حب) ٦٧٩٤(رقم طبعة با وزير:  ." الْخ

  ).٣٢١٠و  ١٧٦٢"الصحيحة" ( -لغريه 

  
١- رِيبنالْع دمحم نى بيحا يكَرِيو زا أَبثَندح  دبع نب دمحا مثَن ،

، عن هشامِ بنِ  ، أَنبأَ عبد الْأَعلَى ا يحيى بن يحيى، ثَن السلَامِ

دعنِ سسِ بقَي نانَ، عسلِ حأَبِي الطُّفَي نقَالَ ، ع ،  دنا علُوسا جكُن :

" إِنها تخرج  : ، فَقَالَ حذَيفَةُ رضي اللَّه عنه حذَيفَةَ فَذُكرت الدابةُ

، ثُم تخرج في بعضِ  ، ثُم تكْمن ثَلَاثَ خرجات في بعضِ الْبوادي

، "  ، ثُم تكْمن الْقُرى حتى يذْعروا وحتى تهرِيق فيها الْأُمراُء الدماَء

حتى  - ساجِد وأَفْضلها وأَشرفها فَبينما الناس عند أَعظَمِ الْم"  : قَالَ

 اهما سمو امرالْح جِدسا الْمقُلْن - اسالن برهيو ضالْأَر تفَعتار إِذ  ،

 : إِنه لَن ينجِينا من أَمرِ اللَّه شيٌء ويبقَى عامةٌ من الْمسلمني يقُولُونَ

رخفَت ، عبتتو ،ةيربِ الداكا كَالْكَولَهعجى تتح مهوهجلُو وجفَت ج

اسا النوي الْأَمكَاُء فراعِ شبي الرانٌ فلَامِ، جِريي الْإِسف ابحأَص؛ "لِ و
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رِجخي لَمنِ، ويخيالش طرلَى شع يححيثٌ صدذَا حقال احلاكم ؛ ه ،اه

  وقال الذهيب : علي شرط البخاري ومسلم.

، وجرِيرِ بنِ حازِمٍ ، فَأَما طَلْحةُ  حدثَنا أَبو داود، عن طَلْحةَ بنِ عمرٍو -٢

،  : أَخبرنِي عبد اللَّه بن عبيد بنِ عميرٍ اللَّيثي أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ فَقَالَ

 ثَهدةَحرِحيأَبِي س فَارِيالْغ يدنِ أَسفَةَ بذَيح نفَقَالَ ع رِيرا جأَمو ،  نع :

، عن رجلٍ من آلِ عبد اللَّه بنِ مسعود وحديثُ  عبد اللَّه بنِ عميرٍ

لَها "  : ابةَ فَقَالَالد ص: ذَكَر رسولُ اللَّه  طَلْحةَ أَتمهما وأَحسن، قَالَ

 ةيادى الْبي أَقْصف جرخرِ فَتهالد نم اتجرا ، ثَلَاثُ خهكْرلُ ذخدلَا يو

، ثُم تخرج خرجةً أُخرى  ثُم تكْمن زمانا طَوِيلًا، الْقَريةَ يعنِي مكَّةَ 

 كونَ ذَلد ،ا فهكْرلُو ذعفَي ةيادلِ الْبةَ، ي أَهيا الْقَرهكْرلُ ذخديو  - 

" ثُم بينما الناس في أَعظَمِ :  صقَالَ رسولُ اللَّه ، "  –يعنِي مكَّةَ 

 مهعري امِ لَمرالْح جِدسا الْمهمأَكْرا ورِهيةً خمرح لَى اللَّهع اجِدسالْم

وهي ترغُو بين الركْنِ والْمقَامِ تنفُض عن رأْسها التراب فَارفَض إِلَّا 

، وثَبت عصابةٌ من الْمؤمنِني وعرفُوا أَنهم لَن  الناس معها شتى ومعا

 وا اللَّهجِزعي ، بِهِم أَتدفَب ،تح مهوهجو لَّتا فَجها كَأَنلَهعجى ت

 يرالد كَبا ، الْكَوهنو مجنلَا يو با طَالرِكُهدضِ لَا يي الْأَرف لَّتوو

 ارِبقُولُ ، هفَت هلْفخ نم يهأْتفَت لَاةا بِالصهنذُ موعتيلَ لجى إِنَّ الرتح

، ثُم تنطَلق ، فَيقْبِلُ علَيها فَتِسمه في وجهِه ، الْآنَ تصلِّي  يا فُلَانُ

ويصطَحبونَ في الْأَمصارِ يعرف الْمؤمن ، ويشترِك الناس في الْأَموالِ 

 : يا كَافر اقْضنِي حقِّي وحتى إِنَّ حتى إِنَّ الْمؤمن يقُولُ، من الْكَافرِ 

؛ مسند أبو داود الطيالسي : يا مؤمن اقْضنِي حقِّي "  الْكَافر يقُولُ

: قال البوصريي يف تركي) ، حتقيق : د.حممد بن عبد احملسن ال١١٦٥(
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) : رواه أَبو داود الطَّيالِسي والْحاكم واللَّفْظُ ٨/١٠٨إحتاف اخلرية املهرة (

صحيح اإلسناد وهو أبني حديث في ذكْرِ دابة لَه وقَالَ: هذا حديث 

الْأَرضِ ، وتعقبه فضيلة الشيخ أمحد معبد عبد الكرمي قائالً ؛ بلْ 

.يفعض وهي إسناديهما طلحة بن عمرو احلضرمي، وف  

 ، عن هشامِ بنِ : ثنا فُضيلُ بن عياضٍ وحدثَنا محمد بن زنبورٍ قَالَ - ٣

: كُنا عند حذَيفَةَ  ، عن عامرِ بنِ واثلَةَ قَالَ ، عن قَيسِ بنِ سعد حسانَ

: خرجةً في  " تخرج ثَلَاثَ خرجات : فَقَالَ، بنِ أُسيد فَذَكَرت لَه الدابةَ 

نكْمت ي ثُمادوضِ الْبعضِ ا بعي بةً فجرخى ، ولْقُر ، ذْكَرى تتح

ا الناس عند أَفْضلِ مفَبين"  : قَالَ، " ويهرِيق الْأُمراُء فيها الدماَء 

: الْمسجِد  حتى ظَننا أَنه سيقُولُ، الْمساجِد وأَعظَمها وأَشرفها 

امرئًا  الْحيش مسي لَم؛ ، وار ةُ إِذابالد تجرخو ضالْأَر تفَعت ، برهو

: لَا ينجِينا من أَمرِ اِهللا عز  الناس وتبقَّى عصابةٌ من الْمؤمنِني تقُولُ

، فَتجلُو وجوههم حتى تجعلَها كَالْكَوكَبِ الدري ، ثُم  وجلَّ شيٌء

الن عبتنِتمؤالْم هجلُو وجتو رالْكَاف مطخفَت ا  اسهنو مجنلَا ي ثُم ،

" با طَالرِيهدلَا يو ارِبفَةُ : قَالُوا ، هذَيا حي ذئموي اسا النمقَالَ؟  و :  "

: أخبار ، أَصحاب في الْأَسفَارِ "  ، جِريانٌ في الرباعِ شركَاُء في الْأَموالِ

 ) ، حتقيق : د.عبد امللك بن عبداهللا دهيش.٢٣٤٤مكة للفاكهي (
٤- رِيصعٍ الْمامنِ جقِ بيزر نب دمحا مثَندامٍ  حشه نب دمحثنا م ،

يوسدلَاِء السالْع نلُ بثنا الْفَض ، ةُ بثَنِي طَلْحدرٍو، حمع ن  نع ،

، عن  ، عن أَبِي سرِحيةَ ، عن أَبِي الطُّفَيلِ عبد اِهللا بنِ عبيد بنِ عميرٍ

" الدابةُ يكُونُ لَها ثَلَاثُ خرجات من الدهرِ:  : قَالَ صرسولِ اِهللا 

،  يفْشو ذكْرها في أَهلِ الْباديةفَتخرج خرجةً في أَقْصى الْيمنِ حتى 
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، ثُم تخرج  ، ثُم تكْمن زمانا طَوِيلًا بعد ذَلك ولَا يدخلُ ذكْرها الْقَريةَ

، ويفْشو ذكْرها  ، فَيفْشو ذكْرها في أَهلِ الْبادية أُخرى قَرِيبا من مكَّةَ

ا الناس يوما بِأَعظَمِ الْمساجِد م، ثُم بين ، ثُم تكْمن زمانا طَوِيلًا بِمكَّةَ

، لَم  ، الْمسجِد الْحرامِ ، وخيرِها وأَكْرمها علَى اِهللا علَى اِهللا حرمةً

كْنِ والر نيا بو مبرت جِدسةَ الْمياحإِلَّا ن مهعرنِي يابِ بقَامِ إِلَى بالْم

جِدسالْم نارِجِ منيِ الْخملَى يومٍ عزخى  متا شهنع اسالن فَضفَان ،

نيملسالْم نةٌ مابصا علَه تثَبا، وعوا اَهللا ومجِزعي لَن مهفُوا أَنرعو ،  ،

ر نع فُضنت هِملَيع تجرفَخابرا التهأْس ملَه تدفَب ،  لَّتفَح ،

، ثُم ولَّت في الْأَرضِ لَا  وجوههم حتى تركَتها كَأَنها الْكَواكب الدريةُ

ارِبا ههجِزعلَا يو با طَالرِكُهدا  يهنذُ موعتي قُوملَ لَيجى إِنَّ الرتح ،

؟ فَيقْبِلُ علَيها  ، الْآنَ تصلِّي : أَي فُلَانُ ، فَتأْتيه فَتقُولُ الصلَاةبِ

هِهجبِو بذْهت ثُم هِهجي وف هِسمي  ، فَتف مورِهي دف اسالن رحاوتيو ،

مفَارِهالِ أَسوي الْأَمرِكُونَ فتشوي ، رالْكَاف فرعينِ ، ومؤالْم نى  متح ،

، وحتى إِنَّ الْكَافر  ، اقْضنِي حقِّي : يا كَافر إِنَّ الْمؤمن لَيقُولُ للْكَافرِ

) : ٣٠٣٥: املعجم الكبري للطرباين (، اقْضنِي حقِّي "  : يا مؤمن يقُولُ

الطَّبرانِي، وفيه طَلْحةُ ) : رواه  ٨/٧قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( 

: )٨/١٠٨يف إحتاف اخلرية املهرة ( بن عمرٍو وهو متروك ، وقال البوصريي

رواه أَبو داود الطَّيالِسي والْحاكم واللَّفْظُ لَه وقَالَ: هذا حديث صحيح 

وتعقبه فضيلة الشيخ  اإلسناد وهو أبني حديث في ذكْرِ دابة الْأَرضِ ،

أمحد معبد عبد الكرمي قائالً ؛ بلْ في إسناديهما طلحة بن عمرو 

.يفعض وهاحلضرمي، و  
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، ثَنا عبد الرحمنِ بن  حدثَنا أَبو إِسحاق إِبراهيم بن محمد بنِ يحيى -٥

، عن إِدرِيس بنِ يزِيد  ثَنا أَبو أُسامةَ،  ، ثَنا أَبو سعيد الْأَشج أَبِي حاتمٍ

يدةَ الْأَويطع نا ، عمهنع اللَّه يضرٍو رمنِ عنِ ابع ،  زع هلي قَوف ،

( النمل: "  " وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ : وجلَّ

: رواه  "إِذَا لَم يأْمروا بِالْمعروف ولَم ينهوا عنِ الْمنكَرِ " :  قَالَ ، )٨٢

  ، وسكت عنه الذهيب يف التلخيص.)٨٤٩٣احلاكم يف املستدرك (

٦ - يعافكْرٍ الشو با أَبنربأَخ يطاسةَ الْولَمسم نب دمحا مثَن ،  زِيدا يثَن ،

 نونَبارةَ هلَمس نب ادمأَ حبأَن ،  ،دالنِ خسِ بأَو نع ،دينِ زب يلع نع ،

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع  بِينِ النةُ  : ، قَالَ ص، عابالد جرخت "

،  وجه الْمؤمنِ بِالْعصى، فَتجلُو  ، وخاتم سلَيمانَ ومعها عصى موسى

، حتى إِنَّ أَهلَ الْخوان يجتمعونَ فَيقُولُونَ  وتخطم أَنف الْكَافرِ بِالْخاتمِ

نمؤا مذَا: يهذَا لهقُولُونَ ليو ،  " را كَافرواه احلاكم يف املستدرك : ي :

  .) ، وسكت عنه الذهيب يف التلخيص٨٤٩٤(

، عن  ، ثنا ابن فُضيلٍ وقَالَ أَبو يعلَى حدثَنا واصلُ بن عبد الْأَعلَى -٧

 ثمٍ  -لَيلَيأَبِي س نهو اب-  يضنِ ابن عمر ررٍ، عامنِ عب يدعس نع

: "  صاللَّه  أَلَا أُرِيكُم الْمكَانَ الَّذي قَالَ رسولُ : ، أَنه قَالَ اهللا عنهما

 " هنم جرخضِ تةَ الْأَرابفَا ، إِنَّ دي الصي فالَّذ قالش اهصبِع برفَض ،

، وإِنه يخرج ثُلُثُها حضر الْفَرسِ  " وإِنها ذَات رِيشٍ وزغَبٍ : فَقَالَ

وإِنهم لَيفرونَ ، نها لَتمر علَيهِم ، وإِ الْجواد ثَلَاثَةَ أَيامٍ وثَلَاثَ لَيالٍ

اجِدسا إِلَى الْمهنم مقُولُ لَهمين ، فَت جِيكُمنت اجِدسنَ الْمور؟  : أَت

: " !  ! يا كَافر : يا مؤمن ويقُولُونَ، ، فيساقون في الْأَسواقِ  فتخطمهم

املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية البن حجر 
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، قال )٥٧٠٣: ٦٧/ ١٠بو يعلى يف مسنده (؛ رواه أ)٤٤٨٨العسقالين(

): رواه أَبو يعلَى، وفيه لَيثُ بن أَبِي ٨/٧اهليثمي يف جممع الزوائد (

عنه البوصريي يف سلَيمٍ وهو مدلِّس، وبقيةُ رِجاله ثقَات ، وسكت 

 ).٨/١٠٨إحتاف اخلرية املهرة (
 

  
:  ، قَالَ ، عن سهيلٍ : حدثَنا حماد ، قَالَا عفَّانُ ، و حدثَنا أَبو كَاملٍ - ١

، عن أَبِي  أَبِيه، عن  : أَخبرنا سهيلُ بن أَبِي صالحٍ ، في حديثه عفَّانُ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يمطَر  " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

رِ، ودالْم وتيب هنم نكا لَا تطَرم اسرِ" النعالش وتيإِلَّا ب هنم نكلَا ت. 

  ٧٥٦٤(حم) 

: حدثَنا  ، قَالَ : حدثَنا بسام بن يزِيد النقَالُ ، قَالَ أَخبرنا أَبو يعلَى -٢

، عن أَبِي هريرةَ،  ، عن أَبِيه ، عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ حماد بن سلَمةَ

ولَ اللَّهسقَالَ صأَنَّ ر ، : " طَراُء ممالس رطمى تتةُ حاعالس قُوما لَا ت

(رقم طبعة  .لَا يكُن منه بيوت الْمدرِ، ولَا يكُن منه إِلَّا بيوت الشعرِ"

 -[قال األلباين]: حسن صحيح  ٦٧٧٠) ، (حب) ٦٧٣٢با وزير: 

 ).٣٢٦٦"الصحيحة" (
  

  



    ٣٠٨ 

  
١ -  نب دمثَين أَحدبٍحهنِ ونِ بمحالر دببٍ عهو ناِهللا ب دبي عما عثَندح ، 

ارِثالْح نو برما عثَندبِيبٍ ، حأَبِي ح نب زِيدثَنِي يدح ،  دبثَنِي عدح ،

رِيهةَ الْماسمش ننِ بمحنِ  ، قَالَ الرةَ بلَمسم دنع تكُن :لَّدخم  ،

لَا تقُوم الساعةُ "  : ، فَقَالَ عبد اِهللا وعنده عبد اِهللا بن عمرِو بنِ الْعاصِ

، لَا يدعونَ اَهللا  ، هم شر من أَهلِ الْجاهلية )١(إِلَّا علَى شرارِ الْخلْقِ

هِملَيع هدٍء إِلَّا ريبِش  "نيرٍ، ، فَبامع نةُ بقْبلَ عأَقْب كلَى ذَلع ما هم

: هو  ، فَقَالَ عقْبةُ ، اسمع ما يقُولُ عبد اِهللا : يا عقْبةُ فَقَالَ لَه مسلَمةُ

لَمولَ اِهللا  أَعسر تعما فَسا أَنأَمقُولُ ص، وي ، : "  نةٌ مابصالُ عزلَا ت

، لَا يضرهم من  )٤(، قَاهرِين لعدوهم )٣(يقَاتلُونَ علَى أَمرِ اِهللا )٢(أُمتي

مالَفَه٥(خ(  ُةاعالس مهيأْتى تتح ،)٦ (و كلَى ذَلع مه)٧( "  دبفَقَالَ ع ،

، )٢(كَرِيحِ الْمسك مسها مس الْحرِيرِ )١(اُهللا رِحيا )٨(ثُم يبعثُ ، " : أَجلْ

                                                             
يف قبله  و ذلك بعد موت عيسي بن مرمي عليه السالم ، و خروج الريح اللينة اليت تقبض أرواح كل من)(١

مثقال حبة من إميان ، مث ينتشر اجلهل ، و يعود الناس لعبادة األصنام و يكثر الزنا و الفواحش ما ظهر منها و 

 ما بطن 
 جمموعة من املسلمني و املؤمنني على منهاج أهل السنة و اجلماعة )(٢
سيف أعداء اهللا ، و منهم من كلٌ على حسب طاقته ؛ فمنهم من يجاهد بكلمة احلق ، و منهم من يجاهد بال)(٣

يدعو إيل اهللا باحلكمة و املوعظة احلسنة ، و منهم من جيتهد يف عبادة اهللا ، و منهم من جيتهد يف ذكر اهللا ، و 

 منهم من جيتهد طلب العلم و تعليمه ، فكلٌ له أجر ، و كلٌ له دور فعال 
و يضعون الرباهني من كتاب اهللا و سنة رسوله ، باحلجج و الرباهني و السيف ؛ فهم يفندون شبهات العدو ، )(٤

 يجاهدون بالسيف عند الثغور و يدافعون عن املقدسات و احلُرمات 
 من املنافقني و اخلونة و املُثبطني)(٥
حيت آخر الزمان بعد عيسي بن مرمي و قبل أن يرسل اهللا عز وجل الريح الطيبة اليت تقبض أرواح )املقصود (٦

 قال ذرة من إميان من يف قبله مث
 ال يغريون منهجهم و ال ينحرفون عن عقيدم و ال يزيغون عن طريقهم )(٧
 يرسل )(٨
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هتضإِلَّا قَب انالْإِمي نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها ففْسن كرت٣(فَلَا ت(  ثُم ،

  )١٩٢٤( - ١٧٦(م) . "  )٥(علَيهِم تقُوم الساعةُ )٤(يبقَى شرار الناسِ

، عنِ  ، حدثَنا شعبةُ ، حدثَنا أَبِي بن معاذ الْعنبرِيحدثَنا عبيد اِهللا  - ٢

: سمعت يعقُوب بن عاصمِ بنِ عروةَ بنِ مسعود  ، قَالَ النعمان بنِ سالمٍ

يقُولُ الثَّقَفرٍو ، يمع ناِهللا ب دبع تعمس : لٌ ، وجر اَءها  : فَقَالَ،  جم

ثُ بِهدحي تيثُ الَّذدذَا الْحقُولُ ه؟ ت إِلَى كَذَا و قُومةَ تاعكَذَا،  : إِنَّ الس

لَقَد هممت أَنْ  -أَو كَلمةً نحوهما  -: سبحانَ اِهللا أَو لَا إِلَه إِلَّا اُهللا  فَقَالَ

: إِنكُم سترونَ بعد قَليلٍ أَمرا  ، إِنما قُلْت لَا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا

 :ص: قَالَ رسولُ اِهللا ، ثُم قَالَ يكُونُ يكُونُ و ، و ، يحرق الْبيت عظيما

 نيعبكُثُ أَرمي فَيتي أُمالُ فجالد جرخي " - ا، أَوموي نيعبرِي: أَرلَا أَد 

فَيبعثُ اُهللا عيسى ابن مريم كَأَنه ، ، أَو أَربعني عاما  أَربعني شهرا

ودعسم نةُ بورع كُهلهفَي هطْلُبفَي ، نِنيس عبس اسكُثُ النمي ثُم ،  ،

،  بارِدةً من قبلِ الشأْمِ )٦(رِحيا، ثُم يرسلُ اُهللا  لَيس بين اثْنينِ عداوةٌ

 انإِمي رٍ أَويخ نم ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهف دضِ أَحالْأَر هجلَى وقَى عبفَلَا ي

هتضإِلَّا قَب هلَيع هلَتخلٍ لَدبج ي كَبِدلَ فخد كُمدأَنَّ أَح ى لَوتح ،  ،

" فَيبقَى  : ، قَالَ ص: سمعتها من رسولِ اِهللا  قَالَ ،  ضه "حتى تقْبِ

                                                                                                                                                         
اهلواء الذي يتحرك دوء ، و اجلمع ( رياح و أرواح و أرياح و أراويح و أراييح ) ، و املقصود أن اهللا يرسل )(١

 هواًء عليالً طيباً رائحته مجيلة مثل رائحة املسك 
 اية عن رقتها و لطافتها على املؤمنني و املسلمني و املوحدين ، فملمسها مثل احلرير بالنسبة هلم كن)(٢
و معين ذلك أن هذه الريح الطيبة تقبض أرواح كل من يف قبله مثقال حبة من إميان فال يبقي إال شرار اخللق )(٣

 ، و أي شرٍ أعظم من شخص ليس يف قلبه مثقال ذرة من إميان 
 األرض ، و هؤالء القوم ليس يف قلب أحدهم مثقال ذرة من إميان ، فأي شرٍ أعظم من ذلك علي)(٤
 القيامة )(٥
 بعد موت عيسي بن مرمي ، و بعد خروج الدابة اليت ختتم على الناس هذا مؤمن و هذا كافر)(٦



    ٣١٠ 

رِ والطَّي فَّةي خاسِ فالن ارراعِ شبلَامِ السأَح وفًا ورعرِفُونَ معلَا  ، لَا ي

؟  أَلَا تستجِيبونَ : ، فَيقُولُ ، فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ ينكرونَ منكَرا

هم في ذَلك دار  ، و ؟ فَيأْمرهم بِعبادة الْأَوثَان فَما تأْمرنا : فَيقُولُونَ

مقُهرِز  " مهشيع نس٢٩٤٠( - ١١٦(م)  .، ح(  

، عنِ  حدثَنا شعبةُ،  ، حدثَنا محمد بن جعفَرٍ وحدثَين محمد بن بشارٍ -٣

: سمعت يعقُوب بن عاصمِ بنِ عروةَ بنِ  ، قَالَ النعمان بنِ سالمٍ

: إِنَّ  : إِنك تقُولُ : سمعت رجلًا قَالَ لعبد اِهللا بنِ عمرٍو مسعود، قَالَ

إِلَى كَذَا و قُومةَ تاعالَ، فَقَ كَذَا الس  ثَكُمدأَنْ لَا أُح تممه لَقَد :

ا قُلْتمٍء، إِنيا بِشيمظا عريلٍ أَمقَل دعنَ بورت كُمإِن :  رِيقفَكَانَ ح ،

 تيةُ -الْببعقَالَ ش  هوحن ذَا أَورٍو -: همع ناِهللا ب دبقَالَ  قَالَ ع :

وساق الْحديثَ بِمثْلِ ، رج الدجالُ في أُمتي" "يخ : صرسولُ اِهللا 

اذعم يثدح و ، هيثدي حقَالَ ف  :"  ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهف دقَى أَحبفَلَا ي

هتضإِلَّا قَب انإِمي نذَا ، "  مةُ بِهبعثَنِي شدفَرٍ: حعج نب دمحقَالَ م

اترم يثدالْح ه. ، ولَيع هتضر٢٩٤٠( - ١١٧(م)  ع(  

، سمعت  ، عنِ النعمان بنِ سالمٍ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ - ٤

ودعسنِ مةَ بورنِ عمِ باصع نب قُوبعي  اللَّه دبعلًا قَالَ لجر تعمنِ ، سب

: لَقَد هممت  ؟ قَالَ كَذَا : إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا و عمرٍو إِنك تقُولُ

: إِنكُم سترونَ بعد قَليلٍ أَمرا عظيما،  ، إِنما قُلْت أَنْ لَا أُحدثَكُم شيئًا

، ثُم قَالَ عبد اللَّه بن  أَو نحوه : هذَا كَانَ تحرِيق الْبيت قَالَ شعبةُ

، فَيلْبثُ فيهِم  يخرج الدجالُ في أُمتي " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  عمرٍو

نيعبا -"  أَرموي نيعبرِي أَرةً لَا أَدنس نيعبأَر لَةً ، أَولَي نيعبأَر أَو ،  أَو ،

، كَأَنه  ص"فَيبعثُ اللَّه عز وجلَّ عيسى ابن مريم  - ؟  أَربعني شهرا



٣١١ 

يالثَّقَف ودعسم نةُ بورع كُهلهفَي هطْلُبفَي رظْهفَي ،  اسثُ النلْبي ثُم ،

، ثُم يرسلُ اللَّه رِحيا بارِدةً  ، لَيس بين اثْنينِ عداوةٌ بعده سنِني سبعا

 ، فَلَا يبقَى أَحد في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من إِميان إِلَّا قَبضته من قبلِ الشامِ

هلَيع لَتخلٍ لَدبج ي كَبِدكَانَ ف مهدأَنَّ أَح ى لَوتقَالَ، "  ، ح  :

ر نا مهتعمس ولِ اللَّهصس : " رِ والطَّي فَّةي خاسِ، فالن اررقَى شبي  ،

اعِ وبلَامِ السوفًا أَحرعرِفُونَ معلَا ي ، ا ، وكَرنونَ مركنقَالَ، "لَا ي :  "

بِالْأَوثَان ؟ فَيأْمرهم  : أَلَا تستجِيبونَ ، فَيقُولُ فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ

  ٦٥٥٥(حم)  .، حسن عيشهم " هم في ذَلك دارةٌ أَرزاقُهم ، و فَيعبدونها

،  : حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ، قَالَ أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ -٥

، أَنَّ يزِيد بن  أَخبرنِي عمرو بن الْحارِث:  ، قَالَ : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ

، أَنه كَانَ عند  ، حدثَه أَنَّ عبد الرحمنِ بن شماسةَ حدثَه أَبِي حبِيبٍ

م : لَا تقُو ، فَقَالَ عبد اللَّه مسلَمةَ بنِ مخلَد وعنده عبد اللَّه بن عمرٍو

، لَا يدعونَ  ، هم شر من أَهلِ الْجاهلية الساعةُ إِلَّا علَى شرارِ الْخلْقِ

هِملَيع هدٍء إِلَّا ريبِش رٍ اللَّهامع نةُ بقْبلَ عأَقْب ككَذَل ما هنيفَب ،  ،

:  ، فَقَالَ عقْبةُ يقُولُ عبد اللَّه ، اسمع ما : يا عقْبةُ فَقَالَ لَه مسلَمةُ

لَمأَع وه و ،  ولَ اللَّهسر تعما فَسا أَنقُولُ صأَمةٌ  " : ، يابصالُ عزلَا ت

، لَا يضرهم من  ، يقَاتلُونَ علَى أَمرِ اللَّه قَاهرِين لعدوهم من أُمتي

 مالَفَهةُخاعالس مهيأْتى تتح كلَى ذَلع مهو ،  " ،اللَّه دبفَقَالَ ع :  ثُم

، فَلَا تترك  مسها مس الْخز ، و ، رِحيها رِيح الْمسك يبعثُ اللَّه رِحيا

هتضإِلَّا قَب انإِمي نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها ففْسن  اررقَى شبي ثُم ،

) ، (حب) ٦٧٩٧(رقم طبعة با وزير:  .الناسِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ

  ): م.١١٠٨"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٣٦



    ٣١٢ 

٦- انِيدمالْه دمحم نب رما عنربارٍ ، قَالَ أَخشب نب دمحا مثَندقَالَ : ح ،  :

دفَرٍحعج نب دمحا مةُ ، قَالَ ثَنبعا شثَندمٍ : حالنِ سب انمعنِ النع ،  ،

: سمعت  ، قَالَ : سمعت يعقُوب بن عاصمِ بنِ عروةَ بنِ مسعود قَالَ

 الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا و: إِنَّ  : إِنك تقُولُ رجلًا قَالَ لعبد اللَّه بنِ عمرٍو

: إِنكُم ترونَ  ، إِنما قُلْت : لَقَد هممت أَنْ لَا أُحدثَكُم بِشيٍء ، فَقَالَ كَذَا

 :ص: قَالَ رسولُ اللَّه بعد قَليلٍ أَمرا عظيما، فَقَالَ عبد اللَّه بن عمرٍو

، لَا أَدرِي أَربعني  ، فَيمكُثُ فيهِم أَربعني في أُمتي"يخرج الدجالُ 

، فَيبعثُ اللَّه  ، أَو أَربعني شهرا ، أَو أَربعني لَيلَةً يوما، أَو أَربعني عاما

الثَّقَف ودعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم نى ابيسع هِمإِلَيي  هطْلُبفَي ،

كُهلهةٌ فَياودنِ عياثْن نيب سلَي نِنيس عبس هدعب اسكُثُ النمي ثُم ،  ،

، فَلَا يبقَى أَحد في قَلْبِه مثْقَالُ )١(ثُم يبعثُ اللَّه رِحيا من قبلِ الشامِ

انإِمي نم ةإِلَّا  ذَر ،هتض٢(قَب( ٍلبج ي كَبِدكَانَ ف كُمدأَنَّ أَح ى لَوتح)٣( 

هلَيع لَتخلَد "  ولِ اللَّهسر نا مهتعمس ص، قَد  ،" و  اررقَى شبي

لَا  ، و ، لَا يعرِفُونَ معروفًا)٥(أَحلَامِ السباعِ و )٤(الناسِ في خفَّة الطَّيرِ

 )٧(، فَيأْمرهم بِالْأَوثَان)٦(، فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ ينكرونَ منكَرا

(رقم  ." )٢(حسن عيشهم )١(دارةٌ أَرزاقُهم )٨(في ذَلك و، فَيعبدونها 

                                                             
 بعد موت عيسي و خروج الدابة )(١
 إال أصابته فمات )(٢
 يف اجلبل من داخله )(٣
اية عن شدة سرعتهم إيل الشر و الفساد و قضاء شهوام ، فالطري ال يستطيع أحد أن يوقفه ألنه يطري يف كن)(٤

 السماء 
 كناية عن خفة العقل و ضعف اهلمة ، فهمة أحدهم ال تعدو شهوة أو شبهة )(٥
 يظهر هلم على صورة شخص و خياطبهم )(٦
 عبادة األصنام من دون اهللا ؛ و هذا شرك أكرب )(٧
 و على الرغم من ذلك )(٨



٣١٣ 

"قصة  -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٥٣، (حب) )٧٣٠٩طبعة با وزير: 

  ): م.٧٢الدجال" (املسيح 

٧- يبةَ الضدبع نب دمثَنا أَحدح دمحم نزِيزِ بالْع دبا عثَندح ، و  ، وأَب

وِيةَ الْفَرلْقَممٍ ، قَالَا علَيس نانُ بفْوا صثَندنِ  : حاِهللا ب دبع نع ،

" إِنَّ اَهللا  : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ يرةَ، عن أَبِي هر ، عن أَبِيه سلْمانَ

 - ، فَلَا تدع أَحدا في قَلْبِه  يبعثُ رِحيا من الْيمنِ أَلْين من الْحرِيرِ

ةبثْقَالُ حةَ ملْقَمو عقَالَ أَب زِيزِ ، والْع دبقَالَ ع :  ةثْقَالُ ذَرم -  انإِمي نم

 هتض١١٧( - ١٨٥(م)  ."  إِلَّا قَب(  

:  قَالَ  ، : حدثَنا عبد الْغفَّارِ بن عبد اللَّه أَخبرنا أَبو يعلَى، قَالَ -٨

أَبِي  ، عن ، عن أَبِي حازِمٍ حدثَنا علي بن مسهِرٍ، عن سعد بنِ طَارِقٍ

لَا تقُوم الساعةُ حتى تبعثَ رِيح  " : ، قَالَ ص، عنِ النبِي هريرةَ

و بِاللَّه نمؤفْسٍ تا كُلَّ نبِه اللَّه تكْفنِ، فَيملِ الْيبق ناُء مرممِ  حوالْي

: مات شيخ في  يموت فيهاما ينكرها الناس من قلَّة من  ، و الْآخرِ

نِي فُلَانب و ، نِي فُلَاني بف وزجع تاتم و ، ابِ اللَّهتلَى كى عرسي  ،

تقيُء الْأَرض  ، و ، فَلَا يبقَى في الْأَرضِ منه آيةٌ فَيرفَع إِلَى السماِء

، يمر  لَا ينتفع بِها بعد ذَلك الْيومِ ، و لْفضةأَفْلَاذَ كَبِدها من الذَّهبِ وا

هلا بِرِجهرِبضلُ فَيجا الربِه قُولُ ، وكَانَ  : ي نلُ متقْتكَانَ ي هذي هف

إِنَّ أَولَ  و : قَالَ أَبو هريرةَ.  " أَصبحت الْيوم لَا ينتفَع بِها ، و قَبلَنا

شياًء قُربِ فَنرلِ الْعائقَب لُ  ، وجالر رمأَنْ ي كشأَو هدفِْسي بِيي نالَّذ

لِ وعلَى النع هدا بِيذُهأْخفَي ةاسي الْكُنلْقَاةٌ فم يقُولُ: هي ثُم ،  تكَان

                                                                                                                                                         
 املقصود يرزقهم اهللا  و يطعمهم على الرغم من شركهم و كفرهم و عبادم لألوثان من دون اهللا  )(١
 كناية عن طيب و رغد عيشهم على الرغم من شركهم باهللا و عبادم لألوثان )(٢



    ٣١٤ 

) ، ٦٨١٤[رقم طبعة با وزير] = (هذه من نِعالِ قُريشٍ في الناسِ*. 

  [قال األلباين]: صحيح ٦٨٥٣(حب) 

، عن  ، عن نافعٍ ، عن أَيوب : أَخبرنا معمر ، قَالَ حدثَنا عبد الرزاقِ - ٩

تجِيُء رِيح  « : يقُولُ ص: سمعت النبِي  ، قَالَ عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ

 نيبةاعيِ السدنٍ يمؤكُلِّ م احوا أَريهف ضقْب١٥٤٦٣(حم)  .» ، ت 
 

  

دمحم نب ارما عثَندنِ  حع ،دينِ قُوب لْتةَ قَالَ الصريرأَبِي ه نع ،  تعمس :

لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا تنطَح ذَات قَرن  «:  يقُولُ صخليلي أَبا الْقَاسمِ 

  .)٣(: إسناده ضعيف ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط ٩٧٠٤ )٢((حم) .» )١(جماَء

                                                             
، صفحة  ٣و يف ديب اللغة (جزء) ،  ١٥١، صفحة  ٣شاة مجاء:اليت ال قرن هلا (معجم ديوان األدب ، جزء)(١

 ) معين مجاء أي ليس من ذوات القرون . ١٢
رواه اإلمام أمحد يف مسنده ، و ابن عرفة يف كتابه ( جزء احلسن ابن عرفة العبدي ، حتقيق الدكتور عبد )(٢

 . ٨٦برقم  ٩١الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي ) ، صفحة 
قال الشيخ أبو حممد األلفي السكندري يف حاشية كتاب ( األحاديث العوايل من جزء ابن عرفة العبدي إلبن )(٣

تيمية ؛ انتقاء اإلمام الذهيب ، حققه و علق عليه و خرج أحاديثه د.عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي ،  

ديثُ حسن عالي اِإلسناد، كَما قَالَ شيخ اِإلسالمِ، ووافَقَه : بلْ الْح قَالَ أَبو محمد اَأللْفي ) :  ٢٩صفحة 

  الْحافظَان الْعراقي وابن حجرٍ.

محمد بنِ  ) من طَرِيقَينِ عنِ ابنِ عرفَةَ مثْلَه، أَحدهما عن١(ح » اَألربعني الْعشارِية«فَقَد أَخرجه الْعراقي في 

هذه نم لَه قَعفَو ،يسقْدمِ الْمائالد دبع نب دمأَح نازِ عبن الْخب يماهرنِ إِبيلَ باعماً،  إِسيالالً عدالطَّرِيقِ ب

  فَكَأَنما رواه عن شيخِ اِإلسالمِ ابنِ تيميةَ.

افقَالَ الْح ظُ: ثُم»محنِ مارِ بمع نع هدنسي مف دمأَح اماِإلم اهوى رتح ةرِيلِ بِاآلخسلسالت جِيبيثٌ عدذَا حه ،د

اب وهو ،قْظَانا الْيى أَبكْني دمحم نب ارمع .نسح هادنإِسةً ويالع افَقَةً لَهوم قَعفَو ثَّقَهو رِيانَ الثَّوفْيس تأُخ ن

الت قَاتي ثانَ فبح ناب هذَكَر ديقُو نب لْتالصو .ملسم بِه جتاحو ،هرغَينيٍ وعم نى بيحي رغَي هنى عورو ،نيابِع

رِي كَيفَقَالَ: ال أَد يائسا النأَمو .داحو دمو أَحقَالَ أَبةَ. وريرأَبِي ه نم لَه هاعمبِس لْتالص حرص قَد؟! . ووه ف

  الْحاكم في الْكُنى: سمع أَبا هريرةَ.



٣١٥ 

  

: حدثَنا علي  قَالَ،  : حدثَنا عبد الْغفَّارِ بن عبد اللَّه ، قَالَ أَخبرنا أَبو يعلَى

، عنِ  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِي حازِمٍ ، عن سعد بنِ طَارِقٍ بن مسهِرٍ

بِينِ " : ، قَالَ صالنملِ الْيبق ناُء مرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملَا ت  ،

ما ينكرها الناس من  الْيومِ الْآخرِ، و نفْسٍ تؤمن بِاللَّه وفَيكْفت اللَّه بِها كُلَّ 

ماتت عجوز في بنِي فُلَان،  ، و : مات شيخ في بنِي فُلَان قلَّة من يموت فيها

و ابِ اللَّهتلَى كى عرساِء يمإِلَى الس فَعرفَي ، فَلَا ي ، هنضِ مي الْأَرقَى فب

ةٌ، وآي بِ والذَّه نا مهأَفْلَاذَ كَبِد ضيُء الْأَرقت ةضالْف و ،  دعا ببِه عفتنلَا ي

: في هذه كَانَ يقْتتلُ  يقُولُ ، و ، يمر بِها الرجلُ فَيضرِبها بِرِجله ذَلك الْيومِ

 ناملَنكَانَ قَب ا ، وبِه فَعتنلَا ي موالْي تحبةَ".  أَصريرو هقَالَ أَب :  "لَ  وإِنَّ أَو

شياًء قُربِ فَنرلِ الْعائقَب لَى  ، ولُ عجالر رمأَنْ ي كشأَو هدفِْسي بِيي نالَّذ

لِ وعالن اسي الْكُنلْقَاةٌ فم يههدا بِيذُهأْخفَي قُولُ"  ةي ثُم ، :  نم هذه تكَان

[قال  ٦٨٥٣) ، (حب) ٦٨١٤[رقم طبعة با وزير] = (نِعالِ قُريشٍ في الناسِ*. 

   األلباين]: صحيح

  

                                                                                                                                                         
مسند عن إِبراهيم بنِ عبد اِهللا الْهروِي وأَما الروايةُ الَّتي رواها عبد اِهللا بن أَحمد بن حنبلٍ في زِياداته علَى الْ

بنِ عب يماهرإِب نم مهو ةَ فَهِيريرأَبِي ه نع رمأَبِي أَح نع دينِ قُوب لْتنِ الصارِ عمع نع ببسو ،وِيراِهللا الْه د

بو أَحمر كَما قَالَ يحيى بن معنيٍ والنسائي وأَبو أَحمد الْحاكم وابن حبانَ في الثِّقَات، الْوهمِ أَنَّ الصلْت كُنيته أَ

قُطْنِيارواَلد بِيرالْح يماهرإِب ثَّقَهوو ،يائسالنو داوو دأَب فَهعض وِيرالْه يماهرإبولَكي ، وف رمةُ أَبِي أَحادزِي ن

لَمأَع هانحباُهللا سو ،هنم مهو ادناِإلس. «  

 



    ٣١٦ 

، حدثَنا  الرحمنِ يعنِي ابن مهدي، حدثَنا عبد  حدثَنا زهير بن حربٍ - ١

، عنِ  ، عن عبد اِهللا ، عن أَبِي الْأَحوصِ شعبةُ، عن علي بنِ الْأَقْمرِ

 بِيةُ " ، قَالَ: صالناعالس قُوماسِ لَا تارِ النرلَى ش(م)  ." )١(، إِلَّا ع

٢٩٤٩( - ١٣١(  

: سمعت أَبا  ، قَالَ ، حدثَنا علي بن الْأَقْمرِ ، حدثَنا شعبةُ بهزحدثَنا  - ٢

"لَا  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن عبد اللَّه ، يحدثُ الْأَحوصِ

  ٣٧٣٥(حم)  .تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شرارِ الناسِ"

، عن علي بنِ الْأَقْمرِ، عن أَبِي  ، حدثَنا شعبةُ عبد الرحمنِحدثَنا  -٣

، أَو لَا  تقُوم الساعةُ " : قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن عبد اللَّه الْأَحوصِ

  ٤١٤٤(حم)  .تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شرارِ الناسِ"

:  ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ أَحمد بن علي بنِ الْمثَنىأَخبرنا  - ٤

يدهم نا ابثَندةُ ، قَالَ حبعا شثَندرِ : حنِ الْأَقْمب يلع نأَبِي  ، ع نع ،

لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا  " : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن عبد اللَّه الْأَحوصِ

[قال  ٦٨٥٠) ، (حب) ٦٨١١(رقم طبعة با وزير:  .علَى شرارِ الناسِ"

  ).٢٠٨/ ٨األلباين]: صحيح: م (

٥- دمالص دبا عثَندح امما هثَندةُ ، حادا قَتثَندنِ ، حسنِ الْحع ،  نع ،

لَا تقُوم الساعةُ  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  لَ، قَا عبد اللَّه بنِ عمرٍو

، لَا )٢(، فَيبقَى فيها عجاجةٌ حتى يأْخذَ اللَّه شرِيطَته من أَهلِ الْأَرضِ

، قال الشيخ  ٦٩٦٤(حم)  ." لَا ينكرونَ منكَرا ، و يعرِفُونَ معروفا

                                                             
شر اخللق من ليس يف قلبه مثقال حبة أو ذرة من إميان ، و هم رعاع الناس و غوغاؤهم الذين ال يعرفون )(١

 معروفا و ال ينكرون منكرا 
 رِعاع الناس و غَوغَاؤهم )(٢



٣١٧ 

رجال الشيخني إال أن فيه عنعنة احلسن شعيب األرنؤوط: رجاله ثقات 

  وهو البصري وقد روي مرفوعا وموقوفا واألشبه وقفه

، عن عبد اللَّه  ، عنِ الْحسنِ ، عن قَتادةَ ، حدثَنا همام حدثَنا عفَّانُ - ٦

 )١(عز وجلَّ شرِيطَتهحتى يأْخذَ اللَّه  " : قَالَ ، و لَم يرفَعه ، و بنِ عمرٍو

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: رجاله ثقات  ٦٩٦٥(حم)  ." من الناسِ

رجال الشيخني وهو موقوف مكرر ما قبله لكن ذاك مرفوع وهنا 

  موقوف

 : حدثَنا إِبراهيم بن الْحجاجِ ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -٧

: حدثَنا عثْمانُ بن  ، قَالَ : حدثَنا عبد الْواحد بن زِياد السامي، قَالَ

، عن عبد اللَّه بنِ  : حدثَنا أَبو أُمامةَ بن سهلِ بنِ حنيف ، قَالَ حكيمٍ

لساعةُ حتى تتسافَدوا لَا تقُوم ا " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  عمرٍو، قَالَ

نعم  " : قَالَ؟  إِنَّ ذَاك لَكَائن : قُلْت، " )٢(في الطَّرِيقِ تسافُد الْحمريِ

نكُون[قال األلباين]:  ٦٧٦٧) ، (حب) ٦٧٢٩(رقم طبعة با وزير:  ." لَي

 ).٤٨١"الصحيحة" ( -صحيح 
  

  
١ - رِيدحلٍ الْجو كَامثَنا أَبدح و ،  يقَاشالر زِيدي نب دينٍ زعو مأَب– و 

، حدثَنا عبد  : حدثَنا خالد بن الْحارِث قَالَا –اللَّفْظُ لأَبِي معنٍ 

، عن  ، عن أَبِي سلَمةَ ، عنِ الْأَسود بنِ الْعلَاِء الْحميد بن جعفَرٍ

                                                             
هم أهل اهللا و خاصته من املوحدين " املؤمنني و املسلمني " يف األرض ، يرفعهم اهللا إليه عند اقتراب الساعة )(١

 بواسطة ريح طيبة مرسلة 
هو ركوب احليوان بعضه فوق بعض ، يف حالة نزو ، أي نزو ذكر احليوان على األثين ، و هو اجلماع و )(٢

 شار الزين و الفواحش يف طرقات املسلمني املعاشرة اجلنسية ، و هو كناية علن انت



    ٣١٨ 

 لَا يذْهب اللَّيلُ و " : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اِهللا  ، قَالَت عائشةَ

و اللَّات دبعى تتح ارهى النز١(الْع( " ،فَقُلْت :  تولَ اِهللا إِنْ كُنسا ري

دينِ الْحق  : {هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى و لَأَظُن حني أَنزلَ اُهللا

و ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريرِكُونَ} [التوبة:  لشالْم كَرِه ٣٣لَو [ ، كأَنَّ ذَل

، ثُم يبعثُ اُهللا رِحيا  من ذَلك ما شاَء اُهللا إِنه سيكُونُ " ؛تاما قَالَ 

انإِمي نلٍ مدرخ ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِهف نفَّى كُلَّ موةً، فَتبقَى  طَيبفَي ،

يهف ريلَا خ نم هِمائينِ آبونَ إِلَى دجِعر٢٩٠٧( - ٥٢(م)  ."  ، فَي(  

، حدثَنا  هو الْحنفي ، حدثَنا أَبو بكْرٍ و محمد بن الْمثَنىحدثَناه  و - ٢

  ٥٢(م)  عبد الْحميد بن جعفَرٍ بِهذَا الْإِسناد نحوه.

٣ - انمو اليثَنا أَبدح بيعا شنربأَخ ، رِيهنِ الزقَالَ ، ع ،  نب يدعقَالَ س :

 ، قَالَ:ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، أَخبرنِي أَبو هريرةَ رضي اللَّه عنه سيبِاملُ

» اتأَلَي طَرِبضى تتةُ حاعالس قُوم٢(الَ ت( ٍسواِء دنِس)ي  )٣لَى ذع

ة٤(اخلَلَص( « ،ي  وونَ فدبعوا يي كَانسٍ الَّتوةُ ديطَاغ ةذُو اخلَلَص

 ةيل٧١١٦(خ)  .اجلَاه  

                                                             
املقصود أنه يف آخر الزمان بعد عيسي و الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني و املسلمني يعود الناس )(١

 مرو أخري لعبادة األصنام ، و الالت و العزي مها صنمين لقريش
 قال ابن اجلوزي ؛ مجع ألية ، و هي العجز )(٢
 ي قبيلة عربية من اليمن قبيلة دوس ه)(٣
وذُو اخللصة: بيت كَانَ فيه صنم يقَال لَه اخللصة، وكَانَ لدوس وخثعم، وكَانَ يسمى الْكَعبة قال ابن اجلوزي؛ )(٤

النبِي اليمانية، فَبعث رسول اهللا صلى اهللا علَيه وسلم جرير بن عبد اهللا هلدمه، وعقد لَه لواء، فهدمه، فَأخرب 

ف صلى اهللا علَيه وسلم: أَن الناس يعودون في آخر الزمان إِلَى عبادة الْأَوثَان. وإِنما ذكر اضطراب األليات ليص

ي كَانَ يم الَّذنك الصي حول ذَلعص على السرة الْحة قُواء إِلَى أَن تضطرب أعضاؤهن لشدسى حرص النتعبد ح

  الْحركَة

 



٣١٩ 

قَالَ  ، و : أَخبرنا قَالَ عبد -عبد بن حميد  ، و حدثَين محمد بن رافعٍ -٤

، عنِ  ، عنِ الزهرِي معمر، أَخبرنا  عبد الرزاقِ - : حدثَنا  ابن رافعٍ

لَا تقُوم  " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ ابنِ الْمسيبِ، عن أَبِي هريرةَ

 و، "  ، حولَ ذي الْخلَصة )١(الساعةُ حتى تضطَرِب أَلَيات نِساِء دوسٍ

  )٢٩٠٦( - ٥١(م)  الْجاهلية بِتبالَة.كَانت صنما تعبدها دوس في 

،  ، عنِ ابنِ الْمسيبِ ، عنِ الزهرِي ، حدثَنا معمر حدثَنا عبد الرزاقِ - ٥

لَا تقُوم الساعةُ حتى  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

 اتأَلْي طَرِبضتةلَصي الْخلَ ذوسٍ حواِء دنِس  " ،ا  وهدبعا يمنص تكَان

  ٧٦٧٧(حم)  . دوس في الْجاهلية بِتبالَة

،  : حدثَنا ابن أَبِي السرِي ، قَالَ أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ -٦

، عن  : أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي ، قَالَ اقِ: حدثَنا عبد الرز قَالَ

لَا  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ سعيد بنِ الْمسيبِ

ةلَصي الْخلَ ذوسٍ حواِء دنِس اتأَلْي طَرِبضى تتةُ حاعالس قُومت  " ،و 

 تكَان:رمعالَةَ قَالَ مببِت ةيلاهي الْجف سوا دهدبعا تمنص  هلَيإِنَّ ع

[قال  ٦٧٤٩) ، (حب) ٦٧١٤(رقم طبعة با وزير:  .الْآنَ بيتا مبنِيا مغلَقًا

 ).٧٩ - ٧٧"ظالل اجلنة" ( -األلباين]: صحيح 
٧ - ةريغو الْما أَبثَندا الْ حثَندح ،ياعزأَو انِهوضِ إِخعب نع ،  دمحم نع ،

كِّيالْم ديبنِ عاسٍ ببنِ عب اللَّه دبع ناسٍ ، قَالَ ، عبنِ عابيلَ لق :  :

يومئذ هو  و –: دلُّونِي علَيه  فَقَالَ،  إِنَّ رجلًا قَدم علَينا يكَذِّب بِالْقَدرِ

 يمع قَالُوا –قَد اسٍ؟ قَالَ : وبا عا أَبي بِه عنصا تم فِْسي  : وي نالَّذ

هدبِي هى أَقْطَعتح فَهأَن نضلَأَع هنم تكَنمتنِ اسلَئ ، و ،  تقَعو نلَئ

                                                             
 أي تضطرب أعضاؤهن من شدة الطواف و احلركة حول ذلك الصنم )(١



    ٣٢٠ 

كَأَني  " : يقُولُ صعت رسولَ اللَّه ، فَإِني سم رقَبته في يدي لَأَدقَّنها

رِكَاتشم نهاتأَلْي طَكصجِ ترزبِالْخ طُفْنرٍ يهنِي فاِء بلُ  ،"  بِنِسذَا أَوه

ةالْأُم هذه كرش ى  ، وتح أْيِهِموُء رس بِهِم نهِيتنلَي ،هدفِْسي بِيي نالَّذ

رِجخايريخ ركُونَ قَدأَنْ ي نم وا اللَّه  ركُونَ قَدأَنْ ي نم وهجرا أَخكَم ،

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ٣٠٥٤(حم)  .شرا
٨- ةريغو الْما أَبثَندح ياعزا الْأَوثَنداجِ ، حجالْح نالُء بالْع ثَنِيدح ،  ،

كِّيالْم ديبنِ عب دمحم ناسٍ عبنِ عنِ ابع ، قُلْت يثدذَا الْحبِه ،  :

، قال الشيخ شعيب  ٣٠٥٥(حم)  ."نعم" : أَدرك محمد ابن عباسٍ قَالَ

 األرناؤوط: إسناده ضعيف.
  

  
 ، عن ثَابِت ، أَخبرنا معمر ، أَخبرنا عبد الرزاقِ عبد بن حميدحدثَنا  -١

" لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحد  : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ ، عن أَنسٍ

  )١٤٨( -  ٢٣٤(م)  ." ، اُهللا : اُهللا يقُولُ

: قَالَ  ، عن أَنسٍ قَالَ ، عن ثَابِت أَخبرنا معمر،  حدثَنا عبد الرزاقِ -٢

 ولُ اللَّهسقُولُ : صري دلَى أَحةُ عاعالس قُوملَا ت " " اللَّه (حم)  .: اللَّه

١٢٦٦٠  

نوح بن : حدثَنا  ، قَالَ أَخبرنا الْحسين بن عبد اللَّه بنِ يزِيد الْقَطَّانُ -٣

،  ، عن ثَابِت : أَخبرنا معمر ، قَالَ : حدثَنا عبد الرزاقِ ، قَالَ حبِيبٍ

كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ع ،  ولُ اللَّهسلَى  " : ص: قَالَ رةُ عاعالس قُوملَا ت

) ، (حب) ٦٨٠٩(رقم طبعة با وزير: *  ." : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَحد يقُولُ

): م باللفظ الذي ٣٠١٦"الصحيحة" ( - [قال األلباين]: صحيح  ٦٨٤٨



٣٢١ 

بعده. * قال الشيخ: وهم الشيخ شعيب؛ فعزاه ملسلم ذا اللفظ! 

  وإنما رواه باللفظ اآليت بعده.

،  ، أَخبرنا ثَابِت ، حدثَنا حماد ، حدثَنا عفَّانُ حدثَين زهير بن حربٍ -٤

" لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ في  : قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اِهللا  عن أَنسٍ

  )١٤٨( - ٢٣٤(م)  .: اُهللا، اُهللا " الْأَرضِ

ن ، ع ، عن حميد : حدثَنا ابن أَبِي عدي حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ -٥

 ولُ اللَّهسسٍ قَالَ: قَالَ ري  : صأَنقَالَ فى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا ت "

:  ": هذَا حديثٌ حسن حدثَنا محمد بن املُثَنى قَالَ: اللَّه اللَّه اَألرضِ

ديمح نع ،احلَارِث نب دالا خثَندسٍ حأَن نع ،  ،و هوحن و هفَعري لَم 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٠٧(ت)  .هذَا أَصح من احلَديث اَألولِ 

٦- يدأَبِي ع نا ابثَندح ديمح نسٍ قَالَ ، عأَن نع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر: 

  ١٢٠٤٣(حم)  .اللَّه اللَّه ":  " لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ في الْأَرضِ

٧- زِيدا يثَندح ديما حنربسٍ قَالَ ، أَخأَن نع ،  ولُ اللَّهسلَا  : ص: قَالَ ر "

  ١٣٠٨٢(حم)  .: اللَّه اللَّه " تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ في الْأَرضِ

،  ، عن أَنسٍ ، عن ثَابِت حماد بن سلَمةَ، حدثَنا  حدثَنا أَسود بن عامرٍ -٨

:  " لَا تقَام الساعةُ حتى لَا يقَالَ في الْأَرضِ : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ

" اللَّه ١٣٧٢٩(حم)  .اللَّه  

: قَالَ  ، قَالَ ، عن أَنسٍ ، أَخبرنا ثَابِت ، حدثَنا حماد حدثَنا عفَّانُ -٩

ولُ اللَّهسإِلَّا  : صر ضِ: لَا إِلَهي الْأَرقَالَ فى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا ت "

" ١٣٨٣٣(حم)  .اللَّه  

١٠ - يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربقَالَ أَخ ، يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :  ،

، عن  ، عن ثَابِت : حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، قَالَ أَخبرنا عفَّانُ:  قَالَ



    ٣٢٢ 

كالنِ مسِ بأَن  ولِ اللَّهسنِ رى لَا  " : ، قَالَ ص، عتةُ حاعالس قُوملَا ت

) ، (حب) ٦٨١٠(رقم طبعة با وزير:  ." )١(: اللَّه اللَّه يقَالَ في الْأَرضِ

 املصدر نفسه: م. -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٤٩
 

  
، أَنه قَالَ  ، عنِ اَألشعرِي ، عن أَبِي وائلٍ ، عن عاصمٍ وقَالَ أَبو عوانةَ - ١

اللَّه دبعل :  بِيالن ي ذَكَرالَّت اماَألي لَمعجِ صتاهلَر امأَي  .هوحقَالَ ؟ ن

ودعسم ناب  بِيالن تعمقُولُ ص: ساسِ« : يارِ النرش ن٢(م(  نم

مرِكْهداٌء )٣(تيأَح مهةُ واع٧٠٦٧(خ)  .»الس  

 ، عن شقيقٍ ، عن عاصمِ بنِ أَبِي النجود ، حدثَنا زائدةُ حدثَنا معاوِيةُ - ٢

اللَّه دبع نقَالَ ، ع ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سارِ  " : يرش نإِنَّ م

ةُ واعالس رِكُهدت ناسِ ماٌء " النيأَح م٣٨٤٤(حم)  .ه  

عن  ، ، عن شقيقٍ ، عن عاصمٍ ، حدثَنا زائدةُ حدثَنا عبد الرحمنِ - ٣

"إِنَّ من شرارِ الناسِ  : ، يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  عبد اللَّه، قَالَ

  ٤١٤٣(حم)  .من تدرِكُه الساعةُ وهم أَحياٌء "

، عن  ، عن إِبراهيم ، أَخبرنا الْأَعمش ، حدثَنا قَيس حدثَنا عفَّانُ - ٤

انِيلْمةَ السبِيدع ودعسنِ مب اللَّه دبع نولَ  ، قَالَ ، عسر تعمس :

 قُولُ صاللَّهي : ا ورحس انيالْب نإِنَّ م"  مرِكُهدت يناسِ الَّذالن اررش

  ٤٣٤٢(حم)  .الساعةُ أَحياًء "

                                                             
 املقصود خيتفي التوحيد مطلقا من على األرض و يعود الناس للشرك )(١
 املقصود أعظم الناس شرا )(٢
 من تقوم عليهم )(٣



٣٢٣ 

، عن عاصمِ بنِ  ، عن زائدةَ بن علي، نا حسين  نا يوسف بن موسى -٥

ودجيقٍ أَبِي النقش نقَالَ ، ع اللَّه دبع نع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : " 

قال  ٧٨٩(خز)  .إِنَّ من شرارِ الناسِ من تدرِكُهم الساعةُ وهم أَحياٌء " 

  األعظمي: إسناده حسن

٦- بىأَخثَننِ الْمب يلع نب دما أَحنةَ ، قَالَ رثَميو خا أَبثَندقَالَ : ح ،  :

، عن  ، عن شقيقٍ ، عن عاصمٍ حدثَنا عثْمانُ بن عمر، حدثَنا زائدةُ

اللَّه دبع  ولَ اللَّهساسِ " : قَالَ ص، أَنَّ رالن رش نم  رِكُهدت نم

) ٢٣١٩(رقم طبعة با وزير: ". )٢(، ومن يتخذ الْقُبور مساجِد )١(الساعةُ

 - ٢٦"حتذير الساجد" ( - [قال األلباين]: حسن صحيح  ٢٣٢٥، (حب) 

٢٧.(  

 : حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي ، قَالَ أَخبرنا عمرانُ بن موسى بنِ مجاشعٍ -٧

، عن  ، عن عاصمٍ ، عن زائدةَ : حدثَنا حسين بن علي ، قَالَ شيبةَ

من  " : ، يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَ ، عن عبد اللَّه أَبِي وائلٍ

بعة با وزير: (رقم ط ." شرارِ الناسِ من تدرِكُهم الساعةُ وهم أَحياٌء

"حتذير الساجد"  -[قال األلباين]: حسن صحيح  ٦٨٤٧) ، (حب) ٦٨٠٨

 )٢٧ - ٢٦(ص 
  

 

                                                             
 سوف حيدث يف آخر الزمان عند قيام الساعة)(١
  حيدث يف هذه األيام ، و هو منتشر عند كثري من الطرق الصوفية و عند الشيعة )(٢

 



    ٣٢٤ 

  
١-  نانُ بفْيا سثَندرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ حببِخ ديبنِ عةَ بعقَز نب نسا الْحثَندح

، عن عبد  ، عن بكْرِ بنِ عبد اللَّه الْمزنِي حبِيبٍ، ثنا حميد الطَّوِيلُ

من هذَا  )١(استمتعوا " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  اللَّه بنِ عمر قَالَ

تي٢(الْب(ِنيترم مده قَد ه؛ فَإِن)٣( و ثي الثَّالف فَعري)كْرٍ:، " )٤و بقَالَ أَب 

لُهقَو " "ثي الثَّالف فَعري" : ثَةالثَّال دعب رِيدي ،  مده ا قَدم فْعإِذْ ر ،

؛ لأَنَّ الْبيت إِذَا هدم لَا يقَع علَيه اسم بيت إِذَا لَم يكُن هناك  محالٌ

  قال األلباين: إسناده صحيح ٢٥٠٦(خز)  . بِناٌء "

٢- ربةَأَخطَبقَح نب اللَّه دبا عةَ ، قَالَ نعقَز نب نسا الْحثَندقَالَ : ح ،  :

، عن بكْرِ بنِ عبد اللَّه  ، عن حميد الطَّوِيلِ حدثَنا سفْيانُ بن حبِيبٍ

نِيزقَالَ الْم ،رمنِ عنِ ابع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : "  نوا معتمتاس

                                                             
املراد من االستمتاع به إكثار الطواف واحلج واالعتمار واالعتكاف ودوام النظر إليه  ( فيض القدير  )(١

 )٥٠٠/ص١ج
 الكعبة املشرفة )(٢
  العربية أيام سيدنا نوح عليه السالماملرة األويل ؛ عندما اجتاح الطوفان مكة و اجلزيرة )(٣

  و مت بناؤها يف عهد سيدنا إبراهيم عليه السالم مع ولده إمساعيل عليه السالم

 صاملرة الثانية ؛ عندما اجتاحت السيول اجلزيرة العربية ، و دمت بعض أحجار الكعبة قُبيل بعثة النيب 

رية أشار عليهم دمها كاملة و إعادة بنائها مرة ثانية ، فأرادت قريش جتديد الكعبة فقط لكن الوليد بن املُغ

، يف البداية خافت قريش ملا حدث ألصحاب الفيل و أبو رهة احلبشي ، لكنهم بعد ذلك وافقوا و قاموا دمها 

كليا و إعادة بناءها لكن مل يكن بناءها على قواعد إبراهيم عليه السالم ، و إمنا على مساحة أقل من ذلك 

 لنفقة و ضيق ذات اليدلقلة ا
املرة الثالثة ؛ و هذه حدثت يف عهد عبد اهللا بن الزبري عندما كان خليفة للمسلمني ، فقام دم الكعبة )(٤

من قبل ، و مل يستطع ألن أصحابه كانوا  صمتاما ، مث إعادة بنائها على قواعد سيدنا إبراهيم كما أراد النيب 

بن الزبري رضي اهللا عنه بتوسعة الكعبة إيل قواعد إبراهيم و إمساعيل  حديثي عهد جباهلية ، فقام عبد اهللا

عليهما السالم  ، و رفعها من مخسة عشر ذراعا إيل مخس و عشرون ذراعا ، و وضع عليها كسوة ، و هو أول 

 من كسي الكعبة 



٣٢٥ 

تيذَا الْبنِ هيترم مده قَد هفَإِن ، و ، ثَةي الثَّالف فَعررقم طبعة با  ." ي)

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٥٣) ، (حب) ٦٧١٨وزير: 

)١٤٥١.( 
  

  
١-  يلع نب دما أَحنربىأَخثَننِ الْمةَ ، قَالَ بثَميو خا أَبثَندقَالَ : ح ،  :

يدعس نى بيحا يثَندةَ حبعش نةُ ، قَالَ ، عادثَنِي قَتدح :  دبع نع ،

 : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي اللَّه بنِ أَبِي عتبةَ

لَا ت"تيالْب جحى لَا يتةُ حاعالس ٦٧١٥(رقم طبعة با وزير:  .")١(قُوم ، (

  ).٢٤٣٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٥٠(حب) 

٢ - اللَّه دبع نب يلثَنا عدانُ حفْيا سثَندح ، دعس نب ادا زِيثَندنِ  ، حع ،

 نع ،رِيهبِالزينِ املُسب يدعس هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه ننِ  ، عع ،

بِيقَالَ صالن : » ةشاحلَب ننِ ميقَتيوةَ ذُو السبالكَع برخ(خ) . »  ي

١٥٩١  

،  شهابٍ، عنِ ابنِ  ، عن يونس حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنا اللَّيثُ - ٣

: قَالَ رسولُ  ، قَالَ ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه عن سعيد بنِ املُسيبِ

 ةَ« : صاللَّهبالكَع برخ٢(ي( ِنيقَتيوذُو الس)٣( ةشاحلَب نم)(خ)  .» )٤

١٥٩٦  

                                                             
إما بسبب موت املوحدين من املؤمنني و املسلمني يف آخر الزمان أو بسبب هدم الكعبة علي يد ذي )(١

 السويقتين من احلبشة أو كالمها 
 أي يهدمها يف آخر الزمان )(٢
رجل حبشي ، أسود اللون ، ذو ساقين دقيقين رفيعين ، متباعد بني الساقني (أفحج) ، و هو رجل جمرم و )(٣

 عله ال بلونه ، فسيدنا بالل احلبشي كان أسود اللون لكنه كان سيد املسلمني و املؤمننيأمحق بف
 



    ٣٢٦ 

اللَّفْظُ لأَبِي بكْرٍ  و –ابن أَبِي عمر  ، و حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ - ٤

، عن  ، عنِ الزهرِي ، عن زِياد بنِ سعد : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ قَالَا

يدعةَ سريرا هأَب عمقُولُ ، سلَّم ، يسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع : : " 

 برخيةشبالْح ننِ ميقَتيوةَ ذُو السب٢٩٠٩( - ٥٧(م)  ."  الْكَع(  

، عنِ  ، أَخبرنِي يونس ، أَخبرنا ابن وهبٍ وحدثَين حرملَةُ بن يحيى -٥

: قَالَ رسولُ  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ ابنِ الْمسيبِ ابنِ شهابٍ

 - ٥٨(م)  ."  يخرب الْكَعبةَ ذُو السويقَتينِ من الْحبشة " : صاِهللا

)٢٩٠٩(  

٦ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح يدراورنِي الدعزِيزِ يالْع دبا عثَندح ،  نع ،

دينِ زرِ بثَو ثيأَبِي الْغ نةَ ، عريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ، عسقَالَ ص، أَنَّ ر ، 

 - ٥٩(م)  ."  ذُو السويقَتينِ من الْحبشة يخرب بيت اِهللا عز وجلَّ " :

)٢٩٠٩(  

، عن زِياد بنِ سعد، عن الزهرِي،  : حدثَنا سفْيانُ ، قَالَ أَخبرنا قُتيبةُ -٧

نِ الْمب يدعس نةَ، قَالَعريرأَبِي ه نبِ، عيولُ سسقَالَ ر :

صاللَّه:ةشبالْح ننِ ميقَتيوةَ ذُو السبالْكَع برخ٢٩٠٤(س)  ."  "ي 

  [قال األلباين]: صحيح

 ، ، عنِ ابنِ الْمسيبِ ، حدثَنا معمر، عنِ الزهرِي حدثَنا عبد الرزاقِ - ٨

في آخرِ الزمان يظْهر ذُو  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

ةبلَى الْكَعنِ عيقَتيوقَالَ قَالَ، "  الس هأَن تِسبا " : : حهمدهفَي ". 

  ٨٠٩٤(حم) 



٣٢٧ 

٩- يدعس نةُ ببيا قُتثَندح  دبا عثَندزِيزِ، حالْع دينِ زرِ بثَو نع ،  نع ،

ثيأَبِي الْغ  بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ ص، ع : » ننِ ميقَتيوذُو الس

  ٩٤٠٥(حم)  .»الْحبشة يخرب بيت اللَّه عز وجلَّ

١٠- ةَ، بِطَريأَبِي أُم نب يماهرا إِبنربقَالَا: أَخ ،بِجنبِم يدعس نب رمعو ،وسس

، قَالَ: حدثَنا زِياد  حدثَنا حماد بن يحيى الْبلْخي، قَالَ: حدثَنا سفْيانُ

:  بن سعد، عنِ الزهرِي، عن سعيد بنِ الْمسيبِ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر: " ةشبالْح ننِ ميقَتيوةَ ذُو السبالْكَع برخي  ."

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٥١) ، (حب) ٦٧١٦(رقم طبعة با وزير: 

  ): ق.٧٧٢"الصحيحة" (

١١ - ياددغالْب دمأَح نب ما الْقَاسثَندح نرٍ، عامو عا أَبثَندنِ  ، حرِ بيهز

دمحم نِيفنِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِي أُم نرٍ، عيبنِ جى بوسم نع ،  نع ،

"اتركُوا الْحبشةَ ما  : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  عبد اللَّه بنِ عمرٍو

كُوكُمرت  ةبالْكَع زكَن رِجختسلَا ي هفَإِن ،ةشبالْح ننِ ميقَتيوإِلَّا ذُو الس 

  [قال األلباين]: حسن ٤٣٠٩(د)   ."

١٢- انِيرالْح وهو كلالْم دبع نب دما أَحثَندةَ حلَمس نب دمحا مثَندح ،  ،

اقحنِ إِسب دمحم نجِيحٍ عنِ أَبِي ننِ ابع ، داهجم نع ،  دبع نع ،

يخرب الْكَعبةَ  " : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَ اللَّه بنِ عمرٍو

ةشبالْح ننِ ميقَتيوذُو الس ا ، وهتلْيا حهلُبسي و ،  نا مهدرجي

، يضرِب علَيها بِمسحاته  أُفَيدعلَكَأَني أَنظُر إِلَيه أُصيلع  ، و كسوتها

و هلوعقال الشيخ شعيب األرنؤوط: بعضه مرفوع  ٧٠٥٣(حم)  ." م ،

  صحيح وبعضه يروى موقوفا ومرفوعا واملوقوف أصح



    ٣٢٨ 

١٣ - يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندح دمحم ننِي ابعي ريها زثَندح ،  نع ،

: سمعت رجلًا  سى بنِ جبيرٍ، عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيف قَالَمو

 بِيابِ النحأَص نقُولُ صمي  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سكُوا  « : يرات

كُوكُمرا تةَ مشبإِ الْح ةبالْكَع زكَن رِجختسلَا ي هنِ ، فَإِنيقَتيولَّا ذُو الس

ةشبالْح ن٢٣١٥٥(حم)  .» م  

١٤ - يلع نو برمثَنا عدح يدعس نى بيحا يثَندح ،  نب اللَّه ديبا عثَندح ،

،  ، عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ، حدثَنِي ابن أَبِي ملَيكَةَ اَألخنسِ

 بِينِ النقَالَ صع : » جأَفْح دوأَس ي بِها)١( كَأَنرجا حرجا حهقْلَعي ، «. 

  ١٥٩٥(خ) 

: أَخبرنِي ابن أَبِي  ، قَالَ ، عن عبيد اللَّه بنِ الْأَخنسِ حدثَنا يحيى - ١٥

كَأَني أَنظُر إِلَيه  " : قَالَ ص، عنِ النبِي  ، أَنَّ ابن عباسٍ أَخبره ملَيكَةَ

جأَفْح دوا أَسرجا حرجا حهقُضنة.  ، " ، يبنِي الْكَعع٢٠١٠(حم) ي  

: حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر  ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -١٦

ارِيرِيقَالَ الْقَو ، يدعس نى بيحا يثَندقَالَ : ح ،  نب اللَّه ديبا عثَندح :

: قَالَ  ، قَالَ ، عنِ ابنِ عباسٍ : حدثَنِي ابن أَبِي ملَيكَةَ ، قَالَ الْأَخنسِ

 ولُ اللَّهسصر : "  جأَفْح دوأَس هإِلَي ظُري أَنا كَأَنرجا حرجا حهقْلَعي - 

[قال  ٦٧٥٢) ، (حب) ٦٧١٧(رقم طبعة با وزير:  ." - يعنِي الْكَعبةَ 

  ).٢٧٤"الصحيحة" ( -األلباين]: صحيح 

 

                                                             
 متباعد الساقين ، كناية عن خلقته املعيبة )(١



٣٢٩ 

  
١- اددغبِب كيمنِ أَبِي الدرِ بطَاه نب دمحا منربقَالَ،  أَخ  نب يلا عثَندح :

ينِيدرِيرٍ، قَالَ ، قَالَ الْمج نب بها وثَندا أَبِي : حثَندقَالَ : ح ،  :

،  ، عن عبد اللَّه بنِ الْحارِث سمعت الْأَعمش يحدثُ عن عمرِو بنِ مرةَ

،  ص: أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّه  ي ذَر، قَالَعن حبِيبِ بنِ حمازٍ، عن أَبِ

فَةلَيا ذَا الْحلْنزا )١(فَنا، فَلَموا بِهاتفَب ةيندالٌ إِلَى الْمرِج لَتجعتو ،

تعجلُوا  " : ، فَقَالَ ، فَقيلَ: تعجلُوا إِلَى الْمدينة )٣(عنهم)٢(أَصبح سأَلَ 

وقَالَ ، "؟ أَما إِنهم سيتركُونها أَحسن ما كَانت إِلَى الْمدينة والنساِء

، متى تخرج )٤( لَيت شعرِي " : ، ثُم قَالَ للَّذين تخلَّفُوا معه معروفًا

أَعناق الْإِبِلِ وهي تنزِلُ ، تضيُء لَها  من جبلِ الْوراقِ )٥(نار من الْيمنِ

(رقم طبعة با  .بصرى بِالشامِ : قَالَ علي،  )٧(كَضوِء النهارِ"  )٦(بِبصرى

                                                             
هو موضع إحرام رسول اهللا و ميقات أهايل املدينة و املارين ا ؛ منطقة تبعد عند املدينة املنورة حوايل )(١

  ي أيضا آبيار علي أو آبار علي ، و ا مسجد ذي احلليفة.سبعة أميال تقريبا ، و تسم

 
 عنهم  صالنيب )(٢
 صعن الرجال الذين تعجلوا الذهاب إيل املدينة دون أن يستأذنوا رسول اهللا )(٣
 ليتين أعرف )(٤
العلماء برسم دولة اليمن اآلن ، و يف رواية ملسلم ؛ من أرض احلجاز ، و قد اكتشف العلم احلديث عندما بدأ )(٥

و دراسة اخلريطة اجليولوجية ألرض اجلزيرة العربية أن املنطقة الغربية من شبه اجلزيرة العربية ، مغطاة 

مبساحة هائلة من الطفوح الربكانية ، اليت متتد من مدينة عدن جنوبا إيل اهلضبة السورية مشاال ، مرورا بكل 

ألف كم  ١٨٠ح الربكانية اهلائلة و اليت تغطي مساحة تقدر  من األردن و لبنان و جنوب سوريا ، تلك الطفو

 ألف كم مربع يف أرض اململكة العربية السعودية وحدها ( د.زغلول النجار ؛ بتصرف ). ٩٠مربع ، منها 
 مدينة تارخيية تتبع حمافظة درعا بدولة سوريا بالشام )(٦
قال : ( ال تقوم الساعة حيت خترج نار من  صيب و روي البخاري و مسلم يف صحيحهما عن أيب هريرة أن الن)(٧

احلجاز تضئ أعناق اإلبل ببصري ) ، و هذه النار قد حدثت بالفعل يف القرن السابع اهلجري منذ أكثر من 

عام ، و كانت نارا عظيمة ظلت خلمسة أو ستة أيام ، و هذه النار خمتلفة متاما عن النار اليت خترج من عدن ٧٠٠



    ٣٣٠ 

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٤١) ، (حب) ٦٨٠٢وزير: 

)١()٣٠٨٣(. 
:  بن محمد البغدادي قَالَ: حدثَنا حسين  حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ قَالَ - ٢

، عن سالمِ بنِ  ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ حدثَنا شيبانُ

ستخرج  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  عبد اللَّه بنِ عمر، عن أَبِيه قَالَ

ار٢(ن( تومرضح نم)٣(  ِرحوِ بحن نم أَو)مِ ) ٤ولَ يقَب تومرضح

ةامي٥(الق( اسالن رشحت )٦( " ،قَالُوا : ولَ اللَّهسا را ينرأْما تفَم ، )؟ )٧ ،

                                                                                                                                                         
 حمشرهم ، و إن كانت أمنوذجا صغريا و مصغرا و تقريبيا هلا ، أما النار اليت خترج من قعر لتطرد الناس إيل

 عدن لتطرد الناس إيل حمشرهم فهي النهاية اليت ال حياة بعدها على الدنيا.
  و للحديث روايات أخري عند اإلمام أمحد :)(١

بع نةَ، عرنِ مرِو بمع نثُ عدحي ،شمالْأَع تعما أَبِي، قَالَ: سثَندرِيرٍ، حج نب بها وثَندنِ حب اللَّه د

 ولِ اللَّهسر عا ملْنقَالَ: أَقْب ،أَبِي ذَر نازٍ، عمنِ حبِيبِ بح نع ،ارِثا ذَا  صالْحلْنزفَن لَتجعفَت ،فَةلَيالْح

 ولُ اللَّهسر اتبو ،ةيندالٌ إِلَى الْمصرِج  ،ةيندلُوا إِلَى الْمجعيلَ: تفَق ،مهنأَلَ عس حبا أَصفَلَم ،هعا منبِتو

لَيت شعرِي متى «ثُم قَالَ: » نها أَحسن ما كَانتتعجلُوا إِلَى الْمدينة والنساِء أَما إِنهم سيدعو«فَقَالَ: 

هِء النوى كَضرصوكًا بِبرالْإِبِلِ ب اقنا أَعهنيُء مضاقِ، تلِ الْوِربج ننِ ممالْي نم ارن جرخ٢١٢٨٩(حم) » ارِت  

  

ب اللَّه دبع نةَ، عرنِ مرِو بمع نشِ، عمالْأَع نةُ، عدائا زثَندرٍو، حمع نةُ باوِيعا مثَندح ،كْرِيالْب ارِثنِ الْح

 ولِ اللَّهسر عا مقَالَ: كُن ،أَبِي ذَر نازٍ، عمنِ حبِيبِ بح ناه. (حم)  صعنعم ٢١٢٩٠، فَذَكَر 
بسبب انتشار احلمم و الطفوح الربكانية من اليمن جنوبا إيل املرتفعات السورية مشاال عبورا بالسعودية و )(٢

األردن و فلسطني ، و هذه الطفوح مصدرها يف األصل دولة اليمن (حضرموت و عدن أو قعر عدن) أو حبر العرب 

 جنوب دولة اليمن 
 ٣٠% من مساحة اليمن ، و تتكون حضر موت من ٣٦ة تقع شرق اجلمهورية اليمنية ، و حتتل حوايل حمافظ)(٣

مديرية ، و عاصمتها هي مدينة املكال و أكرب مدا ، و تأيت مدينة املكال يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية 

و ابن حبان و الترمذي و النسائي و  يف اليمن بعد صنعاء و عدن (ويكيبيديا) ، و يف رواية ألمحد و أيب داود

 ابن ماجه ، و اللفظ أليب داود ( و نار خترج من قعر عدن تسوق النار إيل احملشر)
 املقصود حبر العرب ، و يقع جنوب حضرموت)(٤
 مباشرة)(٥
 أي جتمعهم و تطردهم دون إرادة منهم و ال إختيار )(٦
 ماذا نفعل يا رسولنا الكرمي و نبينا العظيم؟)(٧



٣٣١ 

،  ، وأَنسٍ في البابِ عن حذَيفَةَ بنِ أَسيد : و ")١("علَيكُم بِالشامِ : قَالَ

ةَأَبِي  وريره و ،  يثدح نم غَرِيب يححص نسيثٌ حدذَا حهو أَبِي ذَر

 رمنِ ع[قال األلباين]: صحيح ٢٢١٧(ت)  .اب  

٣ - يدلا الْوثَندح ياعزا الْأَوثَندا  ، حأَنَّ أَب ثَهدريٍ، حأَبِي كَث نى بيحأَنَّ ي ،

 ثَهدةَ، حلَابقاللَّه دبنِ عمِ بالس نع رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ  ، ع :

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسي :  أَو تومرضح نم ارن جرخت "

اسالن وقسفَت تومرضا ، " بِحا : قُلْننرأْما تم ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ ي ، : 

  ٤٥٣٦(حم)  .م بِالشامِ""علَيكُ

، عن  ، حدثَنا علي يعنِي ابن مبارك حدثَنا عبد الْملك بن عمرٍو - ٤

،  ، حدثَنِي سالم بن عبد اللَّه ، حدثَنِي أَبو قلَابةَ يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ

رمع نب اللَّه دبثَنِي عدقَالَ ح  ولُ اللَّهسا رص: قَالَ لَن : "  ارن جرختس

تومرضرِ ححب نم ةاميمِ الْقولَ يقَب "اسالن رشحت تومرضح نم أَو ، 

(حم)  ."علَيكُم بِالشامِ" : قَالَ؟  فَبِم تأْمرنا يا رسولَ اللَّه:  قَالُوا ،

٥١٤٦  

٥ - دىحوسم نب نسا حثَن قَالَا ، و دمحم نب نيسانُ حبيا شثَندح :  نع ،

، عنِ ابنِ عمر  ، عن سالمِ بنِ عبد اللَّه بنِ عمر يحيى، عن أَبِي قلَابةَ

حضرموت أَو من بحرِ ستخرج نار من  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ

تومرضح اسالن رشحت ةاميمِ الْقولَ يا قَالَ، "  ، قَبولَ  : : قُلْنسا ري

  ٥٣٧٦(حم)  ."علَيكُم بِالشامِ" : قَالَ؟ اللَّه فَماذَا تأْمرنا 

٦ - اقحإِس نى بيحا يثَندانُ  حا أَبثَندح ،زِيدي ننِ أَبِي  بى بيحي نع ،

 " : قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِيه ، عن سالمٍ كَثريٍ، عن أَبِي قلَابةَ

                                                             
 توجهوا حنو الشام (فلسطني و األردن و لبنان و سوريا) ألا هي أرض احملشر)(١



    ٣٣٢ 

اسالن رشحت تومرضلِ حبق نم ارن جرخا قَالَ ، " تا  : : قُلْننرأْما تفَم

ولَ اللَّهسا رامِ" قَالَ:؟  يبِالش كُملَي٥٧٣٨(حم)  ."ع  

٧ - دمالص دبا عثَندا أَبِي حثَندقَالَ ، ح لِّمعنِي الْمعي نيسا الْحثَندح ،  :

، حدثَنِي سالم بن عبد اللَّه بنِ عمر  قَالَ لي يحيى حدثَنِي أَبو قلَابةَ

 " : ص: قَالَ لَنا رسولُ اللَّه  نِي عبد اللَّه بن عمر قَالَ: حدثَ قَالَ

اسالن رشحت تومرضرِ ححب نم ةاميمِ الْقولَ يقَب ارن جرختس  " ،

  ٦٠٠٢(حم)  ."علَيكُم بِالشامِ" : قَالَ فَما تأْمرنا يا رسولَ اللَّه؟  : قَالُوا

،  ، حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ -٨

، حدثَنِي يحيى بن أَبِي  ، حدثَنا الْأَوزاعي حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ

: قَالَ  ، قَالَ ، عن أَبِيه بد اللَّه، عن سالمِ بنِ ع ، عن أَبِي قلَابةَ كَثريٍ

ولُ اللَّهسصر: "  تومرضح نم انمرِ الزي آخف ارن كُملَيع جرختس

اسالن رشحا ، قَالَ " تقُلْن : : ولَ اللَّهسا را ينرأْما تقَالَ؟  بِم :  كُملَيع"

[قال األلباين]:  ٧٣٠٥) ، (حب) ٧٢٦١طبعة با وزير: (رقم . " )١(بِالشامِ

  ).١١"الفضائل" ( -صحيح 

٩- رمع نانُ بثْما عثَندفَرٍ ، قَالَ حعج نب يدمالْح دبا عثَندا  : حثَندح ،

رٍ السو بِسأَب ورٍ هنِ بِشعِ بافر نفَرٍ، ععو جأَب يلع نب دمحميلَم  نع ،

أَبِيه ،  ولَ اللَّهسلٍ : قَالَ صأَنَّ ريسِ سبح نم ارن جرخأَنْ ت كوشي "  ،

،  تروح ، تغدو و تقيم اللَّيلَ ، تِسري النهار و تِسري سير بطيئَة الْإِبِلِ

 ، قَالَت النار أَيها الناس فَأَقيلُوا غَدت النار أَيها الناس فَاغْدوا : يقَالُ

اسا النهأَي ارالن تاحوا ، روح؛ ، فَر " هأَكَلَت هكَترأَد ن(حم)  .م

                                                             
: السراج املنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري " الشام أرض احملشر واملنشر " : صقال رسول اهللا  )(١

  ).٤الشام رقم ) ؛ (صحيح) (أبو احلسن ابن شجاع الربعي يف فضائل الشام) عن أيب ذر. (فضائل ٤٥٧٧(

 



٣٣٣ 

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: [رافع بن بشر]: من رجال ١٥٦٥٨

وابن أيب حامت  ٣٠٤/ ٣بخاري يف التاريخ الكبري التعجيل وترجم له ال

روى عنه اثنان وذكره ابن حبان يف الثقات  ٤٨١/ ٣يف اجلرح والتعديل 

أبوه [بشر] ويقال بشري ويقال بسر: ترجم له يف الصحابة أبو عمر بن 

عبد الرب وابن األثري وابن حجر يف اإلصابة وتناقض فيه ابن حبان 

يف قسم  ٧٣/ ٤كره يف كتاب الثقات فأخرج حديثه يف صحيحه وذ

التابعني وقال: يروي املراسيل روى عنه ابنه نافع ابن بشري ومن زعم 

 - وهو األنصاري  -أن له صحبة فقد وهم وبقية عبد احلميد بن جعفر 

  .خمتلف فيه حسن احلديث

،  مجاهد بن موسى: حدثَنا  ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى - ١٠

،  : حدثَنا عبد الْحميد بن جعفَرٍ : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ قَالَ

يلَمرٍ السنِ بِشعِ بافر نفَرٍ، ععأَبِي ج نع *أَبِيه نقَالَ  ، قَالَ ، ع :

 ولُ اللَّهسصر : " ن جرخأَنْ ت كوشسٍيبح نم ار  يئَةطب ريس ِسريت ،

غَدت النار أَيها الناس  : ، يقَالُ ، تِسري بِالنهارِ، وتكْمن بِاللَّيلِ الْإِبِلِ

، راحت النار أَيها الناس  أَيها الناس فَقيلُوا : ، قَالَت النار فَاغْدوا

) ، (حب) ٦٨٠١(رقم طبعة با وزير:  ." من أَدركَته أَكَلَته،  فَروحوا

)، وانظر التعليق. ٦٩١٤"الضعيفة" ( -[قال األلباين]: ضعيف  ٦٨٤٠

* [عن أَبِيه] قال الشيخ: يعين: بشرا السلَمي، وإيراد املؤلِّف حلديثه 

أيب يعلى؛ فَإِنه هذا يشعر أَنه صحايب عنده، وهو يف ذلك تابع لشيخه 

)، ومل يذكروا ٤٤٣/ ٣)، وكذا أمحد (٢٣٤ -  ٢٣٣/ ٢أورده يف "مسنده" (

يف ترمجته ما يدلُّ على صحبته إِالَّ هذا احلديث، ومل يصرح فيه 

بسماعه منه صلى اهللا عليه وسلم! ولذلك مل يذْكُره املؤلف يف 



    ٣٣٤ 

وقد أورده يف  -يف "ثقاته" الصحابة، بل إِنه رد على من خالف فقال 

): "يروي املراسيل، يروي عنه ابنه رافع، ومن زعم ٧٣/ ٤( - التابعني 

 تثبح بالتحديث؛ مل تلو صر هعلى أَن ."مهحبةً؛ فقد وص أَنَّ له

متعقِّباً على  -صحبته؛ ألنَّ ابنه غري معروف! ولذلك قال الذهيب 

: "قلت: رافع جمهول". وأبو -) ٤٤٣ - ٤٤٢/ ٤اهداً (احلاكم إيراده إياه ش

: وهو محمد بن علي بن احلسني؛ كما يف رواية -الراوي عنه  -جعفر 

): (عيسى بن ١٣٢/  ٢/ ١"املستدرك"، ووقع يف "تاريخ البخاري" (

هقَالَ: إِناملمكن أَنْ ي نحرف: (حممد)، وكان مم هي أَنعلي)!. ويف ظَن 

خطأ مطبعي، لوال أَنه وقع كذلك محرفاً في ترجمة رافع بن بشر من 

 )!٣٠٤/  ١/ ٢"التاريخ" (
، عن  ، حدثَنِي أَبِي حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر، حدثَنا معاذُ بن هشامٍ -١١

: سمعت  ه بنِ عمرٍو قَالَ، عن عبد اللَّ ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ قَتادةَ

 ولَ اللَّهسقُولُ صري : " ةرجه دعةٌ برجكُونُ هتلِ  سأَه اريفَخ ،

يماهرإِب راجهم مهمضِ أَلْزالْأَر  مظُهلْفا تهلأَه اررضِ شي الْأَرقَى فبيو ،

موهضا أَر فْسن مهقْذَرت ،للَّه و ةدرالْق عم ارالن مهرشحتازِيرِ" ، ونالْخ.  

  [قال األلباين]: ضعيف ٢٤٨٢(د) 

،  ، أَخبرنا معمر، عن قَتادةَ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ حدثَنا عبد الرزاقِ - ١٢

، فَأُخبِرت بِمقَامٍ  ، قَدمت الشام معاوِيةَ: لَما جاَءتنا بيعةُ يزِيد بنِ  قَالَ

هفَجِئْت ،فون هقُوملٌ يجاَء رإِذْ ج ، اسالن دتةٌ ، فَاشيصمخ هلَيع ،  ،

، فَلَما رآه نوف أَمسك عنِ  وإِذَا هو عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ

يثدالْح ، اللَّه دبفَقَالَ ع  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سا  " : يهإِن

ةرجه دعةٌ برجكُونُ هتس يماهررِ إِباجهإِلَى م اسالن ازحنقَى  ، يبلَا ي ،



٣٣٥ 

،  نفْس اللَّه، تقْذَرهم  ، تلْفظُهم أَرضوهم في الْأَرضِ إِلَّا شرار أَهلها

، وتقيلُ  تحشرهم النار مع الْقردة والْخنازِيرِ، تبِيت معهم إِذَا باتوا

"لَّفخت نأْكُلُ متإِذَا قَالُوا، و مهعقال الشيخ شعيب  ٦٨٧١(حم)  .م ،

  . : إسناده ضعيف األرناؤوط

١٣ - داوو دا أَبثَندح دبعو ، دمى الصنعقَالَا ، الْم ، امشا هثَندح :  نع ،

: أَتى عبد اللَّه بن عمرٍو علَى نوف الْبِكَالي  ، قَالَ ، عن شهرٍ قَتادةَ

: ما  ، قَالَ ، فَإِنا قَد نهِينا عنِ الْحديث : حدثْ ، فَقَالَ وهو يحدثُ

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نلٌ مجي ردنعثُ ودأُحل تصكُن  نم ثُم ،

"  : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  قُريشٍ، فَقَالَ عبد اللَّه بن عمرٍو

لَخيار  قَالَ عبد الصمد: - ستكُونُ هجرةٌ بعد هجرة، فَخيار الْأَرضِ 

،  ، فَيبقَى في الْأَرضِ شرار أَهلها إِلَى مهاجرِ إِبراهيم - الْأَرضِ 

ضالْأَر مظُهلْفلَّ تجو زع اللَّه فْسن مهقْذَرتو ،  عم ارالن مهرشحتو ،

ألرنؤوط: إسناده ، قال الشيخ شعيب ا ٦٩٥٢(حم)  .الْقردة والْخنازِير "

  ضعيف لضعف شهر بن حوشب ولبعضه شواهد يصح ا

١٤ - زِيدا يثَندةَ حيأَبِي ح نى بيحابٍ ينو جا أَبنربنِ  ، أَخرِ بهش نع ،

 ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، سمعت عبد اللَّه بن عمر يقُولُ حوشبٍ

،  صلَتكُونن هجرةٌ بعد هجرة إِلَى مهاجرِ أَبِيكُم إِبراهيم  " : يقُولُ

،  ، وتلْفظُهم أَرضوهم حتى لَا يبقَى في الْأَرضني إِلَّا شرار أَهلها

 ردة والْخنازِيرِ، وتحشرهم النار مع الْق وتقْذَرهم روح الرحمنِ عز وجلَّ

 .، وما سقَطَ منهم فَلَها" ، وتبِيت حيثُ يبِيتونَ ، تقيلُ حيثُ يقيلُونَ

 .، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ٥٥٦٢(حم) 
  



    ٣٣٦ 

١ - دأَس نلَّى بعثَنا مدح بيها وثَندنِ  ، حنِ ابسٍ، عطَاو أَبِيه نع ،  نع ،

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه  بِينِ النقَالَ ص، ع : اسالن رشح١(" ي( 

قائطَر لَى ثَالَث٢(ع(بِنياغر :)٣( بِنياهر)٤(ٍريعلَى بع اناثْنو ،)ثَالَثَةٌ )٥و ،

 مهتيقب رشحيريٍ، وعلَى بةٌ عرشعريٍ، وعلَى بةٌ ععبأَرريٍ، وعلَى بع

 بِحصتوا، واتثُ بيح مهعم بِيتتثُ قَالُوا، ويح مهعيلُ مقت ،ارالن

سثُ أَميح مهعِسي ممتوا، وحبثُ أَصيح مهعا " م٦٥٢٢(خ)  .و 
حدثَنِي محمد  ، ح و ، حدثَنا أَحمد بن إِسحاق حدثَين زهير بن حربٍ - ٢

، حدثَنا عبد اِهللا بن  : جميعا حدثَنا وهيب ، حدثَنا بهز، قَالَا بن حاتمٍ

يحشر  ":  ، قَالَ ص، عنِ النبِي  هريرةَ، عن أَبِي  ، عن أَبِيه طَاوسٍ

قائطَر لَى ثَلَاثع اسالن بِنياهر بِنياغثَلَاثَةٌ  ، رريٍ، وعلَى بع اناثْنو ،

، وعشرةٌ علَى بعريٍ، وتحشر بقيتهم  ، وأَربعةٌ علَى بعريٍ علَى بعريٍ

 ارالنمهعم بِيتثُ قَالُوا تيح مهعيلُ مقتوا واتثُ بيح ،  بِحصتو ،

 )٢٨٦١( - ٥٩(م)  ." ، وتمِسي معهم حيثُ أَمسوا معهم حيثُ أَصبحوا
٣- زِيدا يثَندح يشعٍ الْقُريمج نب يدلا الْونربو ا ، أَخا أَبثَندلِ ، حلطُّفَي

: يا  ، فَقَالَ : قَام أَبو ذَر ، قَالَ ، عن حذَيفَةَ بنِ أَسيد عامر بن واثلَةَ

"  : ، فَإِنَّ الصادق الْمصدوق حدثَنِي لَا تختلفُوا : و ، قُولُوا بنِي غفَارٍ

،  : فَوج راكبِني طَاعمني كَاسني أَنَّ الناس يحشرونَ علَى ثَلَاثَة أَفْواجٍ

وفَوج تسحبهم الْملَائكَةُ علَى وجوههِم  ، وفَوج يمشونَ ويسعونَ

                                                             
 يوم تقوم الساعة)(١
 طُرق )(٢
 محبني)(٣
 خائفني فزعني)(٤
ما صلح للركوب و احلمل من اجلمال ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، يطلق على اجلمل و الناقة ، و يقال )(٥

 للجمل و الناقة ؛ بعري 
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، فَما  هذَان قَد عرفْناهما : فَقَالَ قَائلٌ منهم، وتحشرهم إِلَى النارِ " 

يلْقي اللَّه الْآفَةَ علَى الظَّهرِ حتى  « : قَالَ؟  ويسعونَبالُ الَّذين يمشونَ 

رقَى ظَهبةُ لَا يجِبعيقَةُ الْمدالْح كُونُ لَهلَ لَيجى إِنَّ الرتح ،  ،

،  ٢١٤٥٦(حم)  .» ، فَلَا يقْدر علَيها فَيعطيها بِالشارِف ذَات الْقَتبِ

 .شعيب األرنؤوط: إسناده قويقال الشيخ 
٤- كاربنِ الْمب اللَّه دبع نب دمحا منربامٍ ، قَالَ أَخشو ها أَبثَندقَالَ : ح ،  :

،  ، عن أَبِيه : حدثَنا ابن طَاوسٍ ، قَالَ حدثَنا وهيب بن خالد أَبو بكْرٍ

" يحشر الناس يوم الْقيامة  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَعن أَبِي هريرةَ 

قائطَر لَى ثَلَاثع بِنياهر بِنياغريٍ : رعلَى بع انلَى  ، اثْنثَلَاثَةٌ عو ،

بقيتهم النار ، وتحشر  ، وعشرةٌ علَى بعريٍ ، وأَربعةٌ علَى بعريٍ بعريٍ

، وتبِيت معهم حيثُ باتوا، وتصبِح معهم  تقيلُ معهم حيثُ قَالُوا

[قال  ٢٠٨٥(س)   .، وتمِسي معهم حيثُ أَمسوا " حيثُ أَصبحوا

 األلباين]: صحيح
: حدثَنا عبد  ، قَالَ نى الْمدينِيأَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ الْمثَ -٥

، عن  ، عن أَبِيه ، عنِ ابنِ طَاوسٍ : حدثَنا وهيب ، قَالَ اللَّه بن معاوِيةَ

يحشر الناس علَى ثَلَاث  " : ، قَالَص، عن رسولِ اللَّه  أَبِي هريرةَ

 بِنياغر قائطَربِنياهريٍ؛ رعلَى بع انريٍ اثْنعلَى بثَلَاثَةٌ عةٌ  ، وعبأَرو ،

، وعشرةٌ علَى بعريٍ، وتحشر بقيتهم النار تقيلُ معهم  علَى بعريٍ

 ، وتصبِح معهم حيثُ ، وتبِيت معهم حيثُما باتوا حيثُما قَالُوا

، )٧٢٩٢(رقم طبعة با وزير:  ." ، وتمِسي معهم حيثُ أَمسوا أَصبحوا

  ): ق.٣٣٩٥"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٣٦(حب) 



    ٣٣٨ 

٦- يلع نو برما عنربى ، قَالَ أَخيحا يثَندعٍ : حيمنِ جب يدلالْو نع ،  ،

: إِنَّ  ، عن أَبِي ذَر قَالَ ، عن حذَيفَةَ بنِ أَسيد الطُّفَيلِ: حدثَنا أَبو  قَالَ

 وقدصالْم قادثَنِي صالصداجٍ : حونَ ثَلَاثَةَ أَفْورشحي اسأَنَّ الن "  :

نيكَاس نيمطَاع بِنياكر جلَى  فَوكَةُ علَائالْم مهبحست جفَوو ، هِموهجو

رِ  ولَى الظَّهالْآفَةَ ع ي اللَّهلْقنَ يوعسيونَ وشمي جفَوو ،ارالن مهرشحت

، حتى إِنَّ الرجلَ لَتكُونُ لَه الْحديقَةُ يعطيها بِذَات الْقَتبِ لَا  فَلَا يبقَى

 .: ضعيف ][قال األلباين ٢٠٨٦(س)   .يقْدر علَيها "
سلَيمانُ بن  ، و : حدثَنا احلَسن بن موسى حدثَنا عبد بن حميد قَالَ -٧

، عن أَوسِ بنِ  ، عن علي بنِ زيد : حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، قَالَا حربٍ

دالةَ خريرأَبِي ه نولُ ، قَالَ ، عسقَالَ ر :  صاللَّه  : موي اسالن رشحي "

، وصنفًا علَى  ، وصنفًا ركْبانا القيامة ثَلَاثَةَ أَصناف: صنفًا مشاةً

" هِموهجيلَ وق ، : ولَ اللَّهسا ري هِموهجلَى وونَ عشمي فكَيقَالَ:؟  ، و 

،  أَقْدامهِم قَادر علَى أَنْ يمشيهم علَى وجوههِم إِنَّ الَّذي أَمشاهم علَى "

كوشبٍ ودكُلَّ ح هِموهجقُونَ بِوتي مها إِنأَم ".  قَدو "نسيثٌ حدذَا حه"

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نع ،أَبِيه نسٍ، عنِ طَاواب نع ،بيهى ووصر 

ذَا شه نئًا م[قال األلباين]: ضعيف ٣١٤٢(ت)  .ي. 
، عن  : حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، قَالَا عفَّانُ ، و حدثَنا حسن بن موسى - ٨

دينِ زب يلسٍ عأَو نةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : 

افنثَلَاثَةُ أَص ةاميالْق موي اسالن رشحاةٌ " يشم فنص :  فنصو ،

، وكَيف  يا رسولَ اللَّه : ، فَقَالُوا ، وصنف علَى وجوههِم " ركْبانٌ

هِموهجلَى وونَ عشمفَّانُ، ؟  يقَالَ عونَ : وشمي  « : قَالَ،  يإِنَّ الَّذ



٣٣٩ 

هِموهجلَى وع مهيشملَى أَنْ يع رقَاد هِملجلَى أَرع ماهشأَم  مها إِنأَم ،

كوشبٍ ودكُلَّ ح هِموهجقُونَ بِوت٨٦٤٧(حم) »  ي 
،  نِ خالد، عن أَوسِ ب ، عن علي بنِ زيد ، حدثَنا حماد حدثَنا عفَّانُ -٩

" يحشر الناس ثَلَاثَةَ  : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ

افناةً أَصشفًا منا : صانكْبفًا رنصو ،  " هِموهجلَى وفًا عنصو ، ،

إِنَّ الَّذي  « : فَقَالَ؟  ، وكَيف يمشونَ علَى وجوههِم يا رسولَ اللَّه قَالُوا:

هِماملَى أَقْدع ماهشأَم هِموهجلَى وع مهيشملَى أَنْ يع رقَاد ،  ها إِنأَم ،

كوشبٍ ودقُونَ بِكُلِّ حتفَّانُ، » يبٍ « : قَالَ عدكُلَّ ح هِموهجقُونَ بِوتي

كوش٨٧٥٥(حم)  .»و  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 
 

  

  قال تعايل : 

 يجلِّيها لَا ربي عند علْمها إِنما قُلْيسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها  " 

  ) ١٨٧ –" ( األعراف  هو إِلَّا لوقْتها

  

    



 

٣٤١ 

 

  

من علي اإلطالق أن نعرف موعد قيام الساعة بالضبط ألن هذا أبداً ال يهمنا 

ال الذي غيب العلم واألسرار اليت أخفاها اهللا عز وجل عنا ، وهو مبثابة ال

يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ " يعلمه إال اهللا سبحانه وتعايل ، قال تعايل ؛ 

 في ثَقُلَت  هو إِلَّا لوقْتها يجلِّيها لَا  ربي عند علْمها إِنما قُلْمرساها  

اتاومضِ السالْأَرلَا  و يكُمأْتةً إِلَّا تتغأَ  بسيكلُون ككَأَن يفا حهنا إِ قُلْ عمن

  ؛ )١٨٧ –( األعراف  " يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر كنعلْمها عند اللَّه ولَ

؛ )٣٤ –لقمان  ("  إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ" 

 "  ةاعنِ السع اسالن أَلُكسقُلْي   اللَّه ندا عهلْما عماإِنمو رِيكدلَّ يلَع 

  ؛  )٦٣ –(األحزاب  " قَرِيبا تكُونُ الساعةَ

 " ةاعالس لْمع دري ه٤٧- (فصلت  "إِلَي .(  

فموعد قيام الساعة احلقيقي ال يعلمه إال اهللا عز وجل ، وقيام الساعة ال 

  ؛ ) ١٨٧ –( األعراف "  لَا تأْتيكُم إِلَّا بغتةًيكون إال فجأة ، قال تعايل : " 

  ؛ ) ٣١ –( األنعام  "  بغتةً الساعةُ جاَءتهم إِذَاحتى "

  " مهيأْتوا أَن تنلَا أَفَأَم مهةً وتغةُ باعالس مهيأْتت أَو ذَابِ اللَّهع نةٌ ميغَاش

  ؛ ) ١٠٧ –( يوسف  " يشعرونَ



    ٣٤٢ 

 يأْتيهم أَو بغتةً الساعةُ تأْتيهمولَا يزالُ الَّذين كَفَروا في مرية منه حتى "  

ذَابمٍ عويمٍ يق؛ ) ٥٥ –احلج (  " ع  

  ؛)٦٦ –( الزخرف "  هلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَن تأْتيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ"  

 لَهم فَأَنى  أَشراطُها جاَء فَقَد ۖ◌ فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَن تأْتيهم بغتةً "   

  ). ١٨ –( حممد  " ذكْراهم جاَءتهم إِذَا

وماذا أعددت : ص؟! فقال  ميت الساعة، فقال له :  صوجاء رجل إيل النيب 

  )١(؟؟هلا 

هلذا اليوم  نافالسؤال الصحيح ليس ميت تقوم الساعة ؟ ولكن ماذا أعدد

  العصيب ؟ 

إِلَى  -  ذكْراهافيم أَنت من  -  يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها" قال تعايل : 

كبا راههنتا -  ماهشخن يم رنذم ا أَنتمثُوا  -  إِنلْبي ا لَمهنوري موي مهكَأَن

؛ ومعين هذه اآليات : أن  )٤٦ – ٤٢( النازعات ؛  " إِلَّا عشيةً أَو ضحاها

 يؤمنون بالساعة ألم العن الساعة مستهزئني  صالنيب  ااملشركني سألو

، فيخربه اهللا عز وجل أن وال باليوم اآلخر وال حبقيقة البعث والنشور 

الساعة ال يعلمها إال هو سبحانه وتعايل فحسب ، مث يأمر اهللا عز وجل 

ذا حيت يستعد هلويؤمن ا ا من خيافها ذكر بأن ي صالكرمي رسوله 

  .اليوم العصيب ، وهذا البالء الشديد

                                                             
 رواه البخاري ومسلم والترمذي وأمحد. )(١
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بني للجميع أن هناك ساعة عامة ، وهي يوم القيامة اجلدير بالذكر أن نومن 

ساعة خاصة بكل إنسان موجود هناك ، ووليس شرطاً ألن يراها كل البشر 

علي ظهر هذه األرض ، وهي موته ، وتكون فجأة متاماً مثل قيام الساعة ، 

ن عمره ، فساعة كل إنسان تأيت مبوته ، والبد أن تأيت يف أي حلظة كانت م

 " تعملُونَ بِما خبِري واللَّهولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاَء أَجلُها  " قال تعايل : 
  ؛ )١١ –املنافقون (

  "  فَّاكُموتي ثُم لَقَكُمخ اللَّهنكُمومن وم درذَلِ إِلَى يرِ أَرمالْع كَيلَا ل لَمعي 

دعلْمٍ بئًا عيإِنَّ  ش اللَّه يرقَد يمل؛ ) ٧٠ –( النحل  " ع  

  ؛ ) ١١ –( السجدة  " ترجعونَ ربكُمقُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى  "

  "  توقَةُ الْمفْسٍ ذَائاكُلُّ نمإِننَ وفَّووت كُمورأُج موي ةامين  الْقفَم حنِ زع زِح

  فَاز ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ واالنماةُ ويا الْحينإِلَّا الد اعتورِ مر؛ ) ١٨٥ –( آل عمران  " الْغ  

  "  توقَةُ الْمفْسٍ ذَائلُوكُمكُلُّ نبنو ررِ بِالشيالْخةً ونتا فنإِلَيونَ وعجرت " 
  ؛ ) ٣٥ –(األنبياء 

  "  توقَةُ الْمفْسٍ ذَائكُلُّ نا ثُمنونَ إِلَيعجر٥٧ –( العنكبوت  " ت .(  

حيت  )٣(، والثبات الثبات )٢(، والعمل العمل )١(فاإلستعداد اإلستعداد

 املمات.

                                                             
 اإلستعداد للموت ويوم القيامة. )(١
 العمل الصاحل.)(٢
 الثبات علي احلق واملنهج الصحيح.)(٣



    ٣٤٤ 

  
نما علْمها عند عنِ الساعة أَيانَ مرساها ، قُلْ إِ يسأَلُونك" : قَالَ تعالَى - ١

، لَا يجلِّيها لوقْتها إِلَّا هو ، ثَقُلَت في السماوات والْأَرضِ ، لَا ربي

، يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها ، قُلْ إِنما علْمها عند  )١(تأتيكُم إِلَّا بغتةً

 ) ١٨٧األعراف (.  "اِهللا ، ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
قَد خِسر الَّذين كَذَّبوا بِلقَاِء اِهللا ، حتى إِذَا جاَءتهم "  : قَالَ تعالَى - ٢

تغةُ باعلُونَ السمحي مها ، ويها فطْنا فَرلَى ما عنترسا حةً قَالُوا ي

 ) ٣١:  األنعام (". أَوزارهم علَى ظُهورِهم ، أَلَا ساَء ما يزِرونَ
٣ - بيعا شنربأَخ ،انمو اليا أَبثَندح  دبع نع ،ادنو الزا أَبثَندح ،

محالرهنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه ننِ، ع  ولَ اللَّهسالَ  : قَالَ ص: أَنَّ ر

طْلُعى تتةُ حاعالس قُوما )٢(ترِبِهغم نم سما  الشآهفَر تفَإِذَا طَلَع ،

إِميانها لَم تكُن الَ ينفَع نفْسا " :  ، فَذَلك حني الناس آمنوا أَجمعونَ

، )١٥٨األنعام: ( " )٤(، أَو كَسبت في إِميانِها خيرا )٣(آمنت من قَبلُ

ةُ واعالس نقُوملَتا ومهبثَو الَنجالر رشن ٥(قَد(  ،انِهعايبتا فَالَ يمهنيب

انِهطْوِيالَ يو  نقُوملَتو ،هتقْحنِ للُ بِلَبجالر فرصان قَدةُ واعفَالَ  )٦(الس

همطْع٧( ي(هضويطُ حلي وهةُ واعالس نقُوملَتو ،)٨( يهي فقسفَالَ ي )٩( ،
                                                             

 فجأة على غري استعداد منكم أو حذر)(١
 تشرق)(٢
 ال ينفع دخول غري املسلمني من اليهود و النصاري و اهلندوس و البوذيني و ... و غريهم يف اإلسالم )(٣
 غلق باب التوبة بعد طلوع الشمس من مغرااملقصود ال تنفع التوبة بسبب )(٤
 الثوب هو اللباس و امللبس الذي يلبسه اإلنسان)(٥
 اللقحة هي احللوب من أثين املاشية(البقرة أو الناقة أو الغنمة)،غزيرة اللنب)(٦
 فال يشربه ، و ال يذق طعمه)(٧
 شيدهيصلحه و يطينه و يبنيه و ي)أالط أو يليط أو يلوط  حوضه مبعين (٨
 دوابه و احليوانات اليت يربيها)(٩



 

٣٤٥ 

ةُ واعالس نقُوملَتو يهإِلَى ف هأُكْلَت كُمدأَح فَعر ١(قَد( اهمطْعفَالَ ي)٢(  ". 

  خ
٤ - رِيبنالْع اذعم ناِهللا ب ديبثَنا عدا أَبِي حثَندةُ ، حبعا شثَندنِ  ، حع ،

: سمعت يعقُوب بن عاصمِ بنِ عروةَ بنِ مسعود  ، قَالَ النعمان بنِ سالمٍ

ياِهللا  الثَّقَف دبع تعمقُولُ: سرٍو، يمع نب لٌ ، وجر اَءها  ، فَقَالَ جم :

ثُ بِهدحي تيثُ الَّذدذَا الْحقُولُ ه؟ ت إِلَى كَذَا و قُومةَ تاعكَذَا : إِنَّ الس 

لَقَد هممت  -أَو كَلمةً نحوهما  -: سبحانَ اِهللا أَو لَا إِلَه إِلَّا اُهللا  ، فَقَالَ

: إِنكُم سترونَ بعد قَليلٍ أَمرا  ا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا، إِنما قُلْتأَنْ لَ

 ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، ثُم قَالَ يكُونُ يكُونُ و ، و ، يحرق الْبيت عظيما

 : نيعبكُثُ أَرمي فَيتي أُمالُ فجالد جرخرِي - " يا لَا أَدموي نيعبأَر :  ،

، أَو أَربعني عاما فَيبعثُ اُهللا عيسى ابن مريم كَأَنه  أَو أَربعني شهرا

ودعسم نةُ بورع كُهلهفَي هطْلُبفَي ، نِنيس عبس اسكُثُ النمي ثُم ،  ،

، فَلَا  ، ثُم يرسلُ اُهللا رِحيا بارِدةً من قبلِ الشأْمِ عداوةٌلَيس بين اثْنينِ 

يبقَى علَى وجه الْأَرضِ أَحد في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من خيرٍ أَو إِميان إِلَّا 

هتضلَ قَبخلٍ لَدبج ي كَبِدلَ فخد كُمدأَنَّ أَح ى لَوتح ،هلَيع هى  تتح ،

 " هقْبِضولِ اِهللا  : قَالَ، تسر نا مهتعمقَالَ صس ، :  اررقَى شبفَي "

رِ والطَّي فَّةي خاسِ فاعِ النبلَامِ السأَح وفًا ورعرِفُونَ معلَا  ، لَا ي

؟  أَلَا تستجِيبونَ : ، فَيقُولُ نُ، فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَا ينكرونَ منكَرا

هم في ذَلك دار  ، و ؟ فَيأْمرهم بِعبادة الْأَوثَان فَما تأْمرنا : فَيقُولُونَ

مهشيع نسح ،مقُهورِ رِزي الصف فَخني إِلَّا )٣(، ثُم دأَح هعمسفَلَا ي ،

                                                             
 فم اإلنسان الذي يتكلم و يأكل به)(١
 فال يأكلها)(٢
 و هذه هي النفخة األويل للصور قبل قيام الساعة مباشرة )(٣



    ٣٤٦ 

أَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ  و : ، قَالَ )٣(رفَع ليتا و )٢(ليتا )١(أَصغى

هإِبِل ضوقَالَ ح ، : قعص٤(فَي( و ، اسالن قعصلُ اُهللا  يسري ثُم ، -  أَو

فَتنبت  - نعمانُ الشاك  - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ  - ينزِلُ اُهللا ؛  قَالَ

،  )٧(، فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ)٦(، ثُم ينفَخ فيه أُخرى)٥( منه أَجساد الناسِ

 )١٠(، وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ إِلَى ربكُم )٩(يا أَيها الناس هلُم :)٨(ثُم يقَالُ

من  فَيقَالُ:؟ )١(من كَم فَيقَالُ:، )١١(أَخرِجوا بعثَ النارِ : : ثُم يقَالُ ، قَالَ

                                                             
 أصغي و يصغي ؛ مييل )(١
 الليت ؛ صفحة العنق ، و هو جانبه  )(٢
إال أصغي ليتا و رفع ليتا ؛ كناية عن اإلنصات و اإلنتباه املمزوج بالفزع و اخلوف و القلق و اإلستغراب )(٣

 ملصدر الصوت 
فيؤخذ أخذة واحدة مفاجئة و ميوت موتة واحدة بقوة و بسرعة ، وكأن قلبه و عقله توقفا مرة واحدة بشكل )(٤

 مفاجئ
 تعدادا للحياة.تعود أجسامهم مرة أخري إيل طبيعتها و اس)(٥

وقال البخاري : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أيب ، حدثنا ينفخ يف الصور للمرة الثانية ، )(٦

 -صلى اهللا عليه وسلم  - عن النيب   [ رضي اهللا عنه ]  األعمش قال : مسعت أبا صاحل قال : مسعت أبا هريرة

هريرة ، أربعون يوما ؟ قال : أبيت ، قالوا : أربعون سنة ؟ قال : . قالوا : يا أبا   " بني النفختني أربعون "  قال :

 أبيت ، قالوا : أربعون شهرا ؟ قال : أبيت ، ويبلى كل شيء من اإلنسان إال عجب ذنبه فيه يركب اخللق .

  أي تعود إليهم احلياة و يقفون بنظام و انتظام مستغربني مندهشني مما يرون و يشاهدون)(٧

 اَء اللَّهن شضِ إِلَّا مي الْأَرن فمو اتاومي السن فم قعورِ فَصي الصف خفنو ◌ۖ ثُم خفن يهى فرأُخ ◌ٰ  اميق مفَإِذَا ه

 )  ٦٨ –ينظُرونَ ( الزمر 
 اهللا يأمر املالئكة أن ينادي علي الناس للحساب  )(٨
 تعالوا و أقبلوا)(٩

  كناية عن بداية احلساب ، فالناس سوف تصطف مجيعا أمام رم لبداية احلساب ، )(١٠

 مفُوهقم ۖ◌ وهئُولُونَ ( اصافات  إِنس٢٤ –م (.  

 اهللا عز وجل يأمر املالئكة احملتصني بإخراج من يدخلون النار من البشر أوال )(١١



 

٣٤٧ 

نيعستةً وعستو ائَةمعست ٢(كُلِّ أَلْف( ،َ؛ قَال موي فَذَاك)انَ  )٣لُ الْوِلْدعجي

  )٢٩٤٠( -  ١١٦(م)  .")٥(، وذَلك يوم يكْشف عن ساقٍ  )٤(شيبا

 ، قَالَ : حدثَنا الْحسن بن يعقُوب ، قَالَ حمزةُ بن علي بنِ حمزةَ حدثَنا -٥

: حدثَنا  ، قَالَ : حدثَنا أَسد بن موسى ، قَالَ : حدثَنا نصر بن مرزوقٍ

ادنأَبِي الز ناب أَبِيه نجِ ، عرنِ الْأَعأَبِي ، ع نةَ ، عريرقَالَ  ، قَالَ ه :

 ولُ اللَّهسا « : صرمهبثَوةُ واعالس نقُوملَت هدبِي دمحم فْسي نالَّذو

 فرصان قَدةُ واعالس نقُوملَتو ، انِهطْوِيلَا يو انِهعايبتا ، لَا يمهنيب

هتحت نم هتقْحنِ لطُّبِلَبلي وهةُ واعالس نقُوملَتو ، همطْعا لَا ي  هضوح

يهي فقسلَا ياوهمطْعلَا ي يهإِلَى ف هأَكْلَت فَعر قَدةُ واعالس نقُوملَتو ، «

 السنن الواردة يف الفنت للداين .
:  ، قَالَ بن أَبِي عاصمٍ النبِيلُ : حدثَنا عمرو ، قَالَ أَخبرنا أَبو يعلَى -٦

: حدثَنا صالح  ، قَالَ : حدثَنا عبد الْحميد بن جعفَرٍ ، قَالَ حدثَنا أَبِي

:  ، قَالَ ، عن عوف بنِ مالك الْأَشجعي بن أَبِي عرِيبٍ، عن كَثريِ بنِ مرةَ

 ولُ اللَّهسا رنلَيع جرا صخصع هدي يفو ي  ، ولَّقَةٌ فعاٌء مأَقْن

                                                                                                                                                         
 يدخلون الناراملالئكة املختصون يسألون اهللا عز وجل عن عدد من )(١
شخص منهم النار ، و هذا عدد كبري جدا ،  ٩٩شخص يدخل  ١٠٠اهللا عز وجل خيربهم بالعدد ، و هو من كل )(٢

شخص ،  ٩٩و هذا أمر عصيب جدا على كل إنسان يشاهده ألنه سوف يعتقد أنه ال حمالة ممن يدخلون النار من 

شخص الذي يدخل اجلنة، ألنه أمر بعيد و غري  ١٠٠ و لن خيطر بباله أبدا أنه قد يكون هو الشخص الوحيد من

 حمتمل
 يوم القيامة و هو يوم احلساب )(٣
 أي يشيب األطفال الصغرية يف هذا اليوم من هول ما حيدث )(٤
 ).٤٢- ( سورة القمر يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجود فَلَا يستطيعونَ )(٥

  

 



    ٣٤٨ 

جِدسالْم فشا حهنم ونوِ ، قنالْق كي ذَلا فصالْع كبِذَل نفَطَع ،  ثُم ،

هذه الصدقَة، فَتصدق بِأَطْيب منها، إِنَّ صاحب  )٢(رب )١("لَو شاَء : قَالَ

فشأْكُلُ الْحيل قَةدالص هذ٣(ه( ةاميالْق موي)(رقم طبعة با . )٥(  ")٤

"صحيح أيب داود"  -[قال األلباين]: حسن  ٦٧٧٤) ، (حب) ٦٧٣٦وزير: 

)١٤٢٦.(  

    
  اآلية :  

 "  مفُوهقموهئُولُونَ " ( ا إِنس٢٤ –صافات لم .( 
  يقول احلافظ ابن كثري يف تفسريه ؛ 

أي : قفوهم حىت يسألوا عن أعماهلم   ( وقفوهم إم مسئولون )  وقوله :

وأقواهلم اليت صدرت عنهم يف الدار الدنيا كما قال الضحاك ، عن ابن 

  . سبونعباس : يعين احبسوهم إم حما

وقال ابن أيب حامت : حدثنا أيب ، حدثنا النفيلي ، حدثنا املعتمر بن 

رضي اهللا  -   سليمان قال : مسعت ليثا حيدث عن بشر ، عن أنس بن مالك

" أميا داع دعا إىل  : - صلى اهللا عليه وسلم  - قال : قال رسول اهللا   - عنه 

شيء كان موقوفا معه إىل يوم القيامة ، ال يغادره وال يفارقه ، وإن دعا رجل 

  ( وقفوهم إم مسئولون ).   ، مث قرأ :  رجال "

                                                             
 أراد ؛ بكامل إرادته فال أحد يستطيع أن مينعه غري نفسه اليت بني جنبيه )(١
 صاحب ، و رب هذه الصدقة املقصود املُتصدق ا )(٢
 الردئ و السئ و اليابس من األشياء ، و املقصود الطعام اليابس الردئ الذي ال ينفع أكله )(٣
 كناية عن صعوبة الوضع و سوء احلال يوم القيامة )(٤
و معين احلديث أنه لو أدرك املتصدق يف الدنيا ما قد يصيبه يوم القيامة من اهلول و املشاق و التعب )(٥

لتصدق بأفضل ما عنده ليدخر ذلك لنفسه عند اهللا يوم ال ينفع مال و ال بنون إال من أيت اهللا بقلب سليم ليقي 

 نفسه من العذاب و التعب



 

٣٤٩ 

ورواه الترمذي ، من حديث ليث بن أيب سليم . ورواه ابن جرير ، عن 

  .عن ليث ، عن رجل ، عن أنس مرفوعايعقوب بن إبراهيم ، عن معتمر ، 

    
( سورة "  يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجود فَلَا يستطيعونَاآلية : " 

 ).٤٢- القمر

  يقول احلافظ ابن كثري يف تفسريه ؛ 

ملا ذكر تعاىل أن للمتقني عنده جنات النعيم ، بني مىت ذلك كائن وواقع ، 

يعين :   ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون )  فقال :

يوم القيامة وما يكون فيه من األهوال والزالزل والبالء واالمتحان واألمور 

  العظام . 

  وقد قال البخاري ها هنا :

حدثنا آدم ، حدثنا الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أيب هالل ، 

عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد اخلدري قال : مسعت 

" يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ،   يقول : صالنيب 

ه ويبقى من كان يسجد يف الدنيا رياء ومسعة ، فيذهب ليسجد فيعود ظهر

  طبقا واحدا ".

وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني ويف غريمها من طرق وله ألفاظ ، وهو 

  حديث طويل مشهور.



    ٣٥٠ 

وقد قال عبد اهللا بن املبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن 

قال : هو يوم كرب وشدة . رواه ابن جرير مث   ( يوم يكشف عن ساق ) عباس :

  قال :

حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن املغرية ، عن إبراهيم ، حدثنا ابن محيد ، 

( يوم يكشف عن   : - أو ابن عباس الشك من ابن جرير  - عن ابن مسعود ، 

  قال : عن أمر عظيم ، كقول الشاعر :  ساق )

  وقامت احلرب بنا عن ساق

  .قال : شدة األمر  ( يوم يكشف عن ساق ) وقال ابن أيب جنيح ، عن جماهد :

  باس : هي أول ساعة تكون يف يوم القيامة.وقال ابن ع

  قال : شدة األمر وجده.  ( يوم يكشف عن ساق )  وقال ابن جريج ، عن جماهد :

هو   ( يوم يكشف عن ساق )  وقال علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس قوله :

  األمر الشديد املفظع من اهلول يوم القيامة.

يقول : حني   شف عن ساق )( يوم يك وقال العويف ، عن ابن عباس قوله :

يكشف األمر وتبدو األعمال. وكشفه دخول اآلخرة ، وكشف األمر عنه . 

وكذا روى الضحاك ، وغريه ، عن ابن عباس. أورد ذلك كله أبو جعفر بن 

  جرير مث قال :

حدثين أبو زيد عمر بن شبة ، حدثنا هارون بن عمر املخزومي ، حدثنا 

يد روح بن جناح ، عن موىل لعمر بن عبد الوليد بن مسلم ، حدثنا أبو سع



 

٣٥١ 

( يوم  قال :  صالعزيز ، عن أيب بردة بن أيب موسى ، عن أبيه ، عن النيب 

  " عن نور عظيم ، خيرون له سجدا ".  قال :،   يكشف عن ساق )

ورواه أبو يعلى ، عن القاسم بن حيىي ، عن الوليد بن مسلم به ، وفيه رجل 

  مبهم ، واهللا أعلم .

  
١ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح يامزنِي الْحعةُ يريغا الْمثَندأَبِي  ، ح نع ،

ادنجِ الزرنِ الْأَعةَ ، عريرأَبِي ه نع ،  بِيمٍ  " : ، قَالَ ص، أَنَّ النوي ريخ

 سمالش هلَيع تطَلَعةعمالْج موي مآد قلخ يهةَ ، فنلَ الْجخأُد يهفو ، 

 -  ١٨، (م) "  ، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا في يومِ الْجمعة ، وفيه أُخرِج منها

)٨٥٤.(  

،  عن أَبِي الزناد،  : حدثَنا املُغريةُ بن عبد الرحمنِ حدثَنا قُتيبةُ قَالَ -٢

خير يومٍ طَلَعت  " : قَالَ ص ، أَنَّ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ عن اَألعرجِ

ةعاجلُم موي سمالش يهف مآد قلخ يهةَ ، فلَ اجلَنخأُد يهفو ،  يهفو ،

وفي البابِ عن : "  إِلَّا في يومِ اجلُمعة ، ولَا تقُوم الساعةُ أُخرِج منها

أَبِي لُبابةَ، وسلْمانَ، وأَبِي ذَر، وسعد بنِ عبادةَ، وأَوسِ بنِ أَوسٍ:حديثُ 

يححص نسيثٌ حدةَ حرير[قال األلباين]: صحيح. ٤٨٨، (ت)   أَبِي ه  

، عن  حدثَنا الْمغريةُ بن عبد الرحمنِ الْقُرشي : ، قَالَ حدثَنا قُتيبةُ - ٣

ادنجِ أَبِي الزرنِ الْأَعةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : 

» ةعمالْج موي سمالش هلَيع تمٍ طَلَعوي ريخ مآد قلخ يهي ، ففو ، ه

» ، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا في يومِ الْجمعة ، وفيه أُخرِج منها أُدخلَ الْجنةَ

  .٩٤٠٩(حم) 



    ٣٥٢ 

٤ - زِيدا يثَندح دمحا منربةَ ، أَخلَمأَبِي س نةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  :

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر : »  ريخةعمالْج موي سمالش يهف تمٍ طَلَعوي  ،

، وفيه تقُوم  ، وفيه أُهبِطَ منها فيه خلق آدم، وفيه أُدخلَ الْجنةَ

وقَبض أَصابِعه يقَلِّلُها  - ، وفيه ساعةٌ لَا يوافقُها مؤمن يصلِّا  الساعةُ

  .١٠٥٤٥(حم) »  اللَّه عز وجلَّ خيرا، إِلَّا أَعطَاه إِياه يسأَلُ - 

، عن أَبِي عمارٍ، عن عبد  ، حدثَنا الْأَوزاعي حدثَنا محمد بن مصعبٍ - ٥

وخنِ فَرب ةَ اللَّهريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النقَالَ ص، ع : »  ريمٍ خوي

ةعمالْج موي سمالش يهف تطَلَع مآد قلخ يهةَ ، فنلَ الْجخأُد يهفو ،  ،

  .١٠٩٧٠(حم) »  ، وفيه تقُوم الساعةُ وفيه أُخرِج منها

٦- ارِيصالْأَن رِيسإِد نب نيسا الْحنربأَ أَخ نب دما أَحنربأَخ ، نكْرٍ، عبِي ب

ادنِ الْهب اللَّه دبنِ عب زِيدي نع ،كالنِ  مب يماهرنِ إِبب دمحم نع ،

يميالت ارِثالْح فونِ عنِ بمحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي س نأَبِي  ، ع نع ،

، فَجلَست  ورِ، فَلَقيت كَعب الْأَحبارِ: خرجت إِلَى الطُّ ، أَنه قَالَ هريرةَ

هعم اةرونِ التثَنِي عدفَح ،  ولِ اللَّهسر نع هثْتدحا  ص، ويمفَكَانَ ف ،

هثَتدح أَنْ قُلْت ، ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : "  هلَيع تمٍ طَلَعوي ريخ

 موي سمالشةعمالْج مآد قلخ يهبِطَ ، فأُه يهفو ، اتم يهفو ،  يهفو ،

هلَيع يبةُ تاعالس قُومت يهفو ،  موةٌ ييخصم يهإِلَّا و ةابد نا ممو ،

ةعمالْج بِحصنيِ تح نم ، الس نفَقًا مش ،سمالش طْلُعى تتإِلَّا ، ح ةاع

الْجِن سالْإِنو ، ملسم دبا عفُهادصةٌ لَا ياعس يهفلِّي  ، وصي وهو ،

اهإِي طَاهئًا إِلَّا أَعيش أَلُ اللَّهسي  " ،بقَالَ كَع :  موي ةني كُلِّ سف كذَل ،

فَقُلْت : ةعمي كُلِّ جلْ فاةَ : ، قَالَ بروالت بأَ كَعفَقَالَ فَقَر ، :  قدص



 

٣٥٣ 

 ولُ اللَّهسقال  ٢٧٧٢) ، (حب) ٢٧٦١(رقم طبعة با وزير: ؛  صر]

  ).٢٨٧)، "أحكام اجلنائز" (٩٦٢"صحيح أيب داود" ( -األلباين]: صحيح 

٧ - كالم نثَنِي عدحو م نع ادنِ الْهب اللَّه دبنِ عب زِيدي ننِ ، عب دمح

يميالت ارِثنِ الْحب يماهرإِب فونِ عنِ بمحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي س نع ، 

: خرجت إِلَى الطُّورِ فَلَقيت كَعب اَألحبارِ  ، أَنه قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ

هعم تلَسفَج رونِ التثَنِي عدفَح ،صلى  اة ولِ اللَّهسر نع هثْتدحو ،

: قَالَ رسولُ اللَّه صلى  ، أَنْ قُلْت ، فَكَانَ فيما حدثْته اهللا عليه وسلم

، فيه  ، يوم الْجمعة خير يومٍ طَلَعت علَيه الشمس : اهللا عليه وسلم

مآد قلخ  نبِطَ مأُه يهفو ،هلَيع يبت يهفو ،ةنالْج اتم يهفو ،  يهفو ،

، من حنيِ  ، وما من دابة إِالَّ وهي مصيخةٌ يوم الْجمعة تقُوم الساعةُ

فَقًا مش سمالش طْلُعى تتح بِحصتةاعالس نساِإلنو إِالَّ الْجِن ،  يهفو ،

لِّيسصي وهو ملسم دبا عفُهادصةٌ الَ يئًا اعيش أَلُ اللَّهسي ،  طَاهإِالَّ أَع ،

 اهإِي ، بقَالَ كَع:  موي ةني كُلِّ سف كذَل ، فَقُلْت:  ةعمي كُلِّ جلْ فب ،

، لَّه صلى اهللا عليه وسلم صدق رسولُ ال :فَقَالَ ، فَقَرأَ كَعب التوراةَ 

من أَين  : فَقَالَ، فَلَقيت بصرةَ بن أَبِي بصرةَ الْغفَارِي  :قَالَ أَبو هريرةَ 

لْت؟  أَقْبالطُّورِ  : فَقُلْت نفَقَالَ، م : هإِلَي جرخلَ أَنْ تقَب ككْترأَد لَو  ،

تجرا خم  تعمقُولُ، سصلى اهللا عليه وسلم ي ولَ اللَّهسلُ  : رمعالَ ت

اجِدسم إِالَّ إِلَى ثَالَثَة يطامِ ؛ الْمرالْح جِدسي  إِلَى الْمجِدسإِلَى مو ،

ثُم  : قَالَ أَبو هريرةَ ، ، وإِلَى مسجِد إِيلياَء أَو بيت الْمقْدسِ يشك هذَا

، وما  ، فَحدثْته بِمجلِسي مع كَعبِ اَألحبارِ قيت عبد اللَّه بن سالَمٍلَ

فَقُلْت ،ةعممِ الْجوي يف بِه هثْتدح موي ةني كُلِّ سف كذَل بقَالَ كَع :  ،

: ثُم قَرأَ كَعب  لْت، فَقُ كَذَب كَعب : : قَالَ عبد اللَّه بن سالَمٍ قَالَ



    ٣٥٤ 

 : ، فَقَالَ عبد اللَّه بن سالَمٍ بلْ هي في كُلِّ جمعة:  ، فَقَالَ التوراةَ

بكَع قدالَمٍ  صس نب اللَّه دبقَالَ ع ثُم ،:  يه ةاعةَ سأَي تملع قَد ،

، فَقَالَ عبد اللَّه  فَقُلْت لَه أَخبِرنِي بِها والَ تضن علَي : قَالَ أَبو هريرةَ

 ؛فَقُلْت  : ، قَالَ أَبو هريرةَهي آخر ساعة في يومِ الْجمعة  : بن سالَمٍ

 ةعممِ الْجوي يف ةاعس ركُونُ آخت فكَيولُ اللَّ، وسقَالَ ر قَدو الَ  ؛صه

 ؟!يصادفُها عبد مسلم وهو يصلِّي وتلْك الساعةُ ساعةٌ الَ يصلَّى فيها 

:  أَلَم يقُلْ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم :فَقَالَ عبد اللَّه بن سالَمٍ 

قَالَ أَبو  ؟ ة حتى يصلِّيمن جلَس مجلسا ينتظر الصالَةَ فَهو في صالَ

ةَ فَقُلْتريرلَى:  هقَالَ ب ، :  .كذَل و٢٩١(ط) فَه. 
 

  
١ - انمو اليثَنا أَبدح بيعا شنربأَخ ، رِيهنِ الزنِي  ، قَالَ ، عربأَخ :

: سمعت رسولَ  ، قَالَ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه، أَنَّ  سعيد بن املُسيبِ

 قُولُ: صاللَّهي ، » تا كَانرِ ميلَى خةَ عينكُونَ املَدرتا إِلَّا  ياهشغالَ ي ،

 افوالع - اعِ وبالس يافوع رِيدرِ  يالطَّي– و نم انياعر رشحي نم رآخ 

، حتى إِذَا  ، ينعقَان بِغنمهِما فَيجِدانِها وحشا ، يرِيدان املَدينةَ مزينةَ

  ١٨٧٤(خ)  .»  ، خرا علَى وجوههِما بلَغا ثَنِيةَ الوداعِ

 ، ح و يزِيد، عن يونس بنِ  ، حدثَنا أَبو صفْوانَ حدثَين زهير بن حربٍ -٢

، أَخبرنِي  ، أَخبرنا ابن وهبٍ اللَّفْظُ لَه ، و حدثَنِي حرملَةُ بن يحيى

سونابٍ يهنِ شنِ اببِ ، عيسنِ الْمب يدعس نةَ ، عريرا هأَب عمس هأَن ، 

لَيتركَنها أَهلُها علَى خيرِ ما  للْمدينة " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، يقُولُ

أَبو  ":  ، قَالَ مسلم الطَّير يعنِي السباع و، "  كَانت مذَلَّلَةً للْعوافي



 

٣٥٥ 

كلالْم دبع ناِهللا ب دبع وذَا هانَ هفْوجٍ صيرنِ جاب يمتي ،  نِنيس رشع ،

  )١٣٨٩( - ٤٩٨(م)  ."  حجرِهكَانَ في 

٣ - ثنِ اللَّيبِ بيعش نب كلالْم دبثَين عدثَنِي أَبِي وحدي ، حدج نع ،  ،

دالخ نلُ بقَيثَنِي عدابٍ حهنِ شنِ ابقَالَ ، ع هأَن ،  نب يدعنِي سربأَخ :

يتركُونَ  " : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اِهللا  ، قَالَ ، أَنَّ أَبا هريرةَ الْمسيبِ

تا كَانرِ ميلَى خةَ عيندي  الْمافوا إِلَّا الْعاهشغلَا ي ، -  يافوع رِيدي

،  ثُم يخرج راعيان من مزينةَ يرِيدان الْمدينةَ - السباعِ والطَّيرِ 

، حتى إِذَا بلَغا ثَنِيةَ الْوداعِ خرا  ، فَيجِدانِها وحشا ينعقَان بِغنمهِما

  )١٣٨٩( - ٤٩٩(م)  ." علَى وجوههِما

، عن أَبِي  ، عن سعيد ، عنِ الزهرِي ، عن معمرٍ حدثَنا عبد الْأَعلَى - ٤

" يتركُونَ الْمدينةَ علَى خيرِ ما كَانت  : قَالَ صولَ اللَّه ، أَنَّ رس هريرةَ

هلَيي  عافوا إِلَّا الْعاهشغقَالَ –، لَا ي اعِ وبالس يافوع رِيدرِ،  : يالطَّي

ةَ ونيزم نم انياعر رشحي نم را آخهِممنبِغ قَانعنا ،  ، ياهجِدفَي

: خرا  أَو –، حشرا علَى وجوههِما  ، حتى إِذَا بلَغا ثَنِيةَ الْوداعِ وحوشا

  ٧١٩٣(حم)  ." - علَى وجوههِما 

: حدثَنا ابن  ، قَالَ : حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ، قَالَ أَخبرنا ابن قُتيبةَ -٥

،  ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ ، عنِ ابنِ شهابٍ : أَخبرنا يونس الَ، قَ وهبٍ

لَيتركَنها  " : للْمدينة ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ أَنه سمع أَبا هريرةَ

تا كَانرِ ميلَى خا علُهي أَهافولْعذَلَّلَةً لرِ":  ، مالطَّياعِ وبرقم  .الس)

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٧٢) ، (حب) ٦٧٣٤طبعة با وزير: 

  ): ق.١٦٣٤و  ٦٨٣"الصحيحة" (



    ٣٥٦ 

٦- ادمح نى بيحا يثَندةَ حانوو عا أَبثَندانَ  ، حملَيس نرٍ، عأَبِي بِش نع ،

 « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ه، عن جابِرِ بنِ عبد اللَّ بنِ قَيسٍ

ا ولُها أَهكُهرتةُ ييندةٌ الْمبطرم يولَ  : ، قَالَوا » هسا را يأْكُلُهي نفَم

قَالَ؟  اللَّه : » اعبالس و ، فائةَ » الْعانوو عا  ، قَالَ أَبأَنَّ أَب ثْتدفَح :

  ١٤٥٥٧(حم)  كَانَ في كتابِ سلَيمانَ بنِ قَيس.:  ، قَالَ بِشرٍ

٧- اددغبِب كيمنِ أَبِي الدرِ بطَاه نب دمحا منربقَالَ أَخ ،  نب يلا عثَندح :

ينِيدرِيرٍ ، قَالَ الْمج نب بها وثَندا أَبِي ، قَالَ : حثَندقَالَ : ح ،  :

،  ، عن عبد اللَّه بنِ الْحارِث سمعت الْأَعمش يحدثُ عن عمرِو بنِ مرةَ

،  ص: أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي ذَر عن حبِيبِ بنِ حمازٍ

فَةلَيا ذَا الْحلْنزفَن و ، دالٌ إِلَى الْمرِج لَتجعاتوا بِهاتفَب ةا  ينفَلَم ،

مهنأَلَ عس حبيلَ أَصفَق ، ةيندلُوا إِلَى الْمجعلُوا  " : ، فَقَالَ : تجعت

قَالَ  و، "  ؟ أَما إِنهم سيتركُونها أَحسن ما كَانت إِلَى الْمدينة والنساِء

) ، (حب) ٦٨٠٢(رقم طبعة با وزير:  .للَّذين تخلَّفُوا معه معروفًا 

 ).٣٠٨٣"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٤١

  
١- رِيبنالْع اذعم ناِهللا ب ديبثَنا عدا أَبِي حثَندةُ ، حبعا شثَندنِ  ، حع ،

: سمعت يعقُوب بن عاصمِ بنِ عروةَ بنِ مسعود  ، قَالَ النعمان بنِ سالمٍ

يقُولُ الثَّقَفي ، رٍو، ومع ناِهللا ب دبع تعملٌ : سجر اَءها  ، فَقَالَ جم :

،  كَذَا ةَ تقُوم إِلَى كَذَا و: إِنَّ الساع هذَا الْحديثُ الَّذي تحدثُ بِه؟ تقُولُ

لَقَد هممت أَنْ  -أَو كَلمةً نحوهما  -: سبحانَ اِهللا أَو لَا إِلَه إِلَّا اُهللا  فَقَالَ

ا قُلْتما، إِندئًا أَبيا شدثَ أَحدا  لَا أُحريلٍ أَمقَل دعنَ بورتس كُمإِن :

: قَالَ رسولُ اِهللا  ، ثُم قَالَ يكُونُ يكُونُ و ، و رق الْبيت، يح عظيما



 

٣٥٧ 

: أَربعني  لَا أَدرِي - " يخرج الدجالُ في أُمتي فَيمكُثُ أَربعني  :ص

مريم  ، أَو أَربعني عاما فَيبعثُ اُهللا عيسى ابن يوما، أَو أَربعني شهرا

ودعسم نةُ بورع هكَأَن كُهلهفَي هطْلُبفَي ،  عبس اسكُثُ النمي ثُم ،

نِنيةٌ ساودنِ عياثْن نيب سلِ  ، لَيبق نةً مارِدا بلُ اُهللا رِحيسري ثُم ،

في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من خيرٍ  ، فَلَا يبقَى علَى وجه الْأَرضِ أَحد الشأْمِ

هتضإِلَّا قَب انإِمي أَو  هلَتخلٍ لَدبج ي كَبِدلَ فخد كُمدأَنَّ أَح ى لَوتح ،

هلَيع  " هقْبِضى تتولِ اِهللا  : قَالَ، ، حسر نا مهتعمقَالَ صس ، :  "

، لَا يعرِفُونَ  أَحلَامِ السباعِ في خفَّة الطَّيرِ و فَيبقَى شرار الناسِ

وفًا ورعا مكَرنونَ مركنطَانُ لَا ييالش مثَّلُ لَهمتقُولُ،  ، فَيأَلَا  : فَي

هم في  ، و فَما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعبادة الْأَوثَان : فَيقُولُونَتستجِيبونَ؟ 

مقُهرِز ارد كذَل مهشيع نسح ،  دأَح هعمسورِ، فَلَا يي الصف فَخني ثُم ،

وأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض  : ، قَالَ  إِلَّا أَصغى ليتا ورفَع ليتا

هقَالَ إِبِل ، : قعصا فَيالن قعصيو ،لُ اُهللا  سسري زِلُ اُهللا  - ، ثُمنقَالَ ي أَو

فَتنبت منه أَجساد  - نعمانُ الشاك  - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ  - 

يا أَيها  : ، ثُم يقَالُ ، فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ ، ثُم ينفَخ فيه أُخرى الناسِ

 : : ثُم يقَالُ ، قَالَ ، وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ لناس هلُم إِلَى ربكُما

من كُلِّ أَلْف تسعمائَة  : فَيقَالُ؟  من كَم : ، فَيقَالُ أَخرِجوا بعثَ النارِ

نيعستةً وعستلُ  وعجي موي ا، قَالَ فَذَاكيبانَ شالْوِلْد ذَلو ، موي ك

  )٢٩٤٠( - ١١٦(م)  .يكْشف عن ساقٍ "

، سمعت  ، عنِ النعمان بنِ سالمٍ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ - ٢

ودعسنِ مةَ بورنِ عمِ باصع نب قُوبعي لًا قَالَ لجر تعمنِ ، سب اللَّه دبع

: لَقَد هممت  كَذَا؟ قَالَ : إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا و عمرٍو إِنك تقُولُ
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: إِنكُم سترونَ بعد قَليلٍ أَمرا عظيما،  ، إِنما قُلْت أَنْ لَا أُحدثَكُم شيئًا

: هذَا أَو نحوه، ثُم قَالَ عبد اللَّه بن  شعبةُكَانَ تحرِيق الْبيت قَالَ 

 ولُ اللَّهسرٍو: قَالَ رمي " : صعتي أُمالُ فجالد جرخي  يهِمثُ فلْبفَي ،

نيعبا -"  أَرموي نيعبرِي أَرةً لَا أَدنس نيعبأَر لَةً ، أَولَي نيعبأَر أَو ،  أَو ،

، كَأَنه  صفَيبعثُ اللَّه عز وجلَّ عيسى ابن مريم  " - أَربعني شهرا؟ 

يالثَّقَف ودعسم نةُ بورع كُهلهفَي هطْلُبفَي رظْهفَي ،  اسثُ النلْبي ثُم ،

، ثُم يرسلُ اللَّه رِحيا بارِدةً  عداوةٌ، لَيس بين اثْنينِ  بعده سنِني سبعا

، فَلَا يبقَى أَحد في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من إِميان إِلَّا  من قبلِ الشامِ

هلَيع لَتخلٍ لَدبج ي كَبِدكَانَ ف مهدأَنَّ أَح ى لَوتح ،هتضقَالَ، "  قَب : 

 ولِ اللَّهسر نا مهتعماسِ ":  صسالن اررقَى شبيرِ،  والطَّي فَّةي خف ،

"  : قَالَ، "  ، ولَا ينكرونَ منكَرا ، لَا يعرِفُونَ معروفًا وأَحلَامِ السباعِ

؟ فَيأْمرهم بِالْأَوثَان  : أَلَا تستجِيبونَ ، فَيقُولُ فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ

، ثُم ينفَخ في  ، حسن عيشهم ، وهم في ذَلك دارةٌ أَرزاقُهم فَيعبدونها

ى لَهغإِلَّا أَص دأَح هعمسورِ، فَلَا يلُوطُ  الصلٌ يجر هعمسي نلُ مأَوو ،

قعصفَي هضوح  ،قعإِلَّا ص دقَى أَحبلَا ي ثُم لُ اللَّهسري زِلُ  ، ثُمني أَو ،

فَتنبت منه أَجساد  - نعمانُ الشاك  - اللَّه قَطْرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ 

 : : ثُم يقَالُ ، قَالَ"  ، فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ ، ثُم ينفَخ فيه أُخرى الناسِ

اسا النها أَيي كُمبوا إِلَى رلُمئُولُونَ ، هسم مهإِن مفُوهققَالَ ، و ،  ثُم :

من كُلِّ أَلْف  : فَيقَالُ؟  كَم : فَيقَالُ : ، قَالَ أَخرِجوا بعثَ النارِ : يقَالُ

تةً وعستو ائَةم عستنيعا سيبانُ شثُ الْوِلْدعبي ذئموفَي ،  ذئمويو ،

حدثَنِي بِهذَا الْحديث  " : قَالَ محمد بن جعفَرٍ، يكْشف عن ساقٍ " 

هلَيع تضرعو اترةُ مبع٦٥٥٥(حم)  ." ش  
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٣- انِيدمالْه دمحم نب رما عنربارٍ ، قَالَ أَخشب نب دمحا مثَندقَالَ : ح ،  :

،  ، عنِ النعمان بنِ سالمٍ : حدثَنا شعبةُ ، قَالَ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ

: سمعت  ، قَالَ : سمعت يعقُوب بن عاصمِ بنِ عروةَ بنِ مسعود قَالَ

 : إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا و لعبد اللَّه بنِ عمرٍو: إِنك تقُولُ رجلًا قَالَ

: إِنكُم ترونَ  ، إِنما قُلْت : لَقَد هممت أَنْ لَا أُحدثَكُم بِشيٍء ، فَقَالَ كَذَا

 ص، فَقَالَ عبد اللَّه بن عمرٍو: قَالَ رسولُ اللَّه  بعد قَليلٍ أَمرا عظيما

، لَا أَدرِي أَربعني  ، فَيمكُثُ فيهِم أَربعني يخرج الدجالُ في أُمتي " :

عثُ ، فَيب ، أَو أَربعني شهرا ، أَو أَربعني لَيلَةً ، أَو أَربعني عاما يوما

يالثَّقَف ودعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم نى ابيسع هِمإِلَي اللَّه  هطْلُبفَي ،

كُهلهةٌ فَياودنِ عياثْن نيب سلَي نِنيس عبس هدعب اسكُثُ النمي ثُم ،  ،

، فَلَا يبقَى أَحد في قَلْبِه مثْقَالُ  مِثُم يبعثُ اللَّه رِحيا من قبلِ الشا

انإِمي نم ةذَر  لَتخلٍ لَدبج ي كَبِدكَانَ ف كُمدأَنَّ أَح ى لَوتح هتضإِلَّا قَب ،

هلَيع "  ولِ اللَّهسر نا مهتعمس ي  " : ص، قَداسِ فالن اررقَى شبيو

 فَّةاعِخبلَامِ السأَحرِ ووفًا الطَّيرعرِفُونَ معا ، لَا يكَرنونَ مركنلَا يو ،  ،

، فَيأْمرهم بِالْأَوثَان فَيعبدونها وفي ذَلك دارةٌ  فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ

مهشيع نسح ماقُهزأَر ي الصف فَخني إِلَّا ، ثُم دأَح هعمسورِ، فَلَا ي

، ثُم يرسلُ اللَّه مطَرا كَأَنه الطَّلُّ  ، إِلَّا صعق ، ثُم لَا يبقَى أَحد أَصغى

، ثُم ينفَخ فيه  فَتنبت معه أَجساد الناسِ - النعمانُ يشك  - أَوِ الظِّلُّ 

أَيها الناس هلُموا إِلَى ربكم:  : ، ثُم يقَالُ هم قيام ينظُرونَ ، فَإِذَا أُخرى

أَخرِجوا من :  ، ثُم يقَالُ )٢٤الصافات: ( " وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ" 

من كُلُّ أَلْف تسع مائَة وتسعةً  : ، فَيقَالُ كَم : ، فَيقَالُ بعث أَهلِ النارِ

نيعستا ويبانُ شثُ الْوِلْدعبي ذئمواقٍ" ، فَيس نع فكْشي ذئمويو ،  ،
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عرضته ، و ، حدثَنِي شعبةُ بِهذَا الْحديث مرارا قَالَ محمد بن جعفَرٍ

هلَي[قال األلباين]:  ٧٣٥٣) ، (حب) ٧٣٠٩وزير:  . (رقم طبعة با ع

 ): م.٧٢"قصة املسيح الدجال" ( -صحيح 

 
  يقول احلافظ ابن كثري يف تفسريه :

  اَء اللَّهن شضِ إِلَّا مي الْأَرن فمو اتاومي السن فم قعورِ فَصي الصف خفنو

ثُم خفن يهى فرونَ فَإِذَا أُخنظُري اميق م٦٨- (الزمر ه( 

يقول تعاىل خمربا عن هول يوم القيامة ، وما يكون فيه من اآليات العظيمة 

فصعق من يف السماوات ومن  )١(( ونفخ يف الصور  والزالزل اهلائلة ، فقوله :

، وهي نفخة ) ٢(، هذه النفخة هي الثانية   يف األرض إال من شاء اهللا )

، وهي اليت ميوت ا األحياء من أهل السماوات واألرض ، إال من الصعق

شاء اهللا كما هو مصرح به مفسرا يف حديث الصور املشهور . مث يقبض أرواح 

الباقني حىت يكون آخر من ميوت ملك املوت ، وينفرد احلي القيوم الذي كان 

[ غافر :   ( ملن امللك اليوم ) ويقول : أوال وهو الباقي آخرا بالدميومة والبقاء ،

  ثالث مرات .  ]١٦

أي : الذي هو واحد وقد   ( هللا الواحد القهار )  مث جييب نفسه بنفسه فيقول :

  قهر كل شيء ، وحكم بالفناء على كل شيء . 

                                                             
 ه إسرافيل ( امللك املوكل من اهللا عز وجل بالنفخ يف الصور ).الصور : هو اسم القرن الذي ينفخ في )(١
 أخطأ احلافظ بن كثري أو لعله خطأ مطبعي : املفروض ( هذه هي النفخة األوىل ). )(٢
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مث حييي أول من حييي إسرافيل ، ويأمره أن ينفخ يف الصور أخرى ، وهي 

( مث نفخ فيه أخرى فإذا هم  نفخة البعث ، قال تعاىل : )١(النفخة الثالثة

أي : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا ، صاروا أحياء   قيام ينظرون )

( فإمنا هي زجرة واحدة فإذا   ينظرون إىل أهوال يوم القيامة ، كما قال تعاىل :

( يوم يدعوكم   ، وقال تعاىل :  ] ١٣،  ١٤[ النازعات :   هم بالساهرة )

، وقال  ] ٥٢[ اإلسراء :   فتستجيبون حبمده وتظنون إن لبثتم إال قليال )

( ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره مث إذا دعاكم دعوة من   تعاىل :

  .  ] ٢٥[ الروم :   األرض إذا أنتم خترجون )

قال اإلمام أمحد : حدثنا حممد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن النعمان بن 

عت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : مسعت رجال سامل قال : مس

قال لعبد اهللا بن عمرو : إنك تقول : الساعة تقوم إىل كذا وكذا ؟ قال : لقد 

مهمت أال أحدثكم شيئا ، إمنا قلت : سترون بعد قليل أمرا عظيما . مث قال 

 " خيرج  : - صلى اهللا عليه وسلم  - عبد اهللا بن عمرو : قال رسول اهللا 

ال أدري أربعني يوما أو أربعني عاما  - الدجال يف أميت ، فيمكث فيهم أربعني 

فيبعث اهللا عيسى ابن مرمي ، كأنه عروة بن  - أو أربعني شهرا أو أربعني ليلة 

مسعود الثقفي ، فيظهر فيهلكه اهللا . مث يلبث الناس بعده سنني سبعا 

ن قبل الشام ، فال يبقى ليس بني اثنني عداوة ، مث يرسل اهللا رحيا باردة م

أحد يف قلبه مثقال ذرة من إميان إال قبضته ، حىت لو أن أحدهم كان يف كبد 

"   :صلى اهللا عليه وسلم - سول اهللا . قال : مسعتها من ر  جبل لدخلت عليه "

ويبقى شرار الناس يف خفة الطري ، وأحالم السباع ، ال يعرفون معروفا ، وال 

" فيتمثل هلم الشيطان فيقول : أال تستجيبون ؟  . قال : ينكرون منكرا "

                                                             
 املفروض : هذه هي النفخة الثانية. )(١
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فيأمرهم باألوثان فيعبدوا ، وهم يف ذلك دارة أرزاقهم ، حسن عيشهم . مث 

ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى له ، وأول من يسمعه رجل يلوط 

أو : يرتل اهللا  - حوضه ، فيصعق ، مث ال يبقى أحد إال صعق . مث يرسل اهللا 

فتنبت منه أجساد الناس . مث  - أو الظل شك نعمان  - نه الطل مطرا كأ

ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ، مث يقال : يا أيها الناس ، هلموا إىل 

مث يقال :  ، قال : " ] ٢٤[ الصافات :   ( وقفوهم إم مسئولون )  ربكم :

تسعمائة فيقال : كم ؟ فيقال : من كل ألف   " . قال : "  أخرجوا بعث النار

ن شيبا ، ويومئذ يكشف عن ساق " وتسعة وتسعني فيومئذ تبعث الولدا

  انفرد بإخراجه مسلم يف صحيحه ..

وقال البخاري : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أيب ، حدثنا 

عن   [ رضي اهللا عنه ] األعمش قال : مسعت أبا صاحل قال : مسعت أبا هريرة

. قالوا : يا أبا هريرة ، أربعون يوما  أربعون " " بني النفختني قال : صالنيب 

؟ قال : أبيت ، قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت ، قالوا : أربعون شهرا ؟ 

  قال : أبيت ، ويبلى كل شيء من اإلنسان إال عجب ذنبه فيه يركب اخللق .

وقال أبو يعلى : حدثنا حيىي بن معني ، حدثنا أبو اليمان ، حدثنا 

ن عياش ، عن عمر بن حممد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن إمساعيل ب

"   قال : - صلى اهللا عليه وسلم  - ، عن النيب   [ رضي اهللا عنه ]  أيب هريرة

( ونفخ يف الصور فصعق من  عن هذه اآلية : - عليه السالم  - سألت جربيل ، 

هللا أن من الذين مل يشأ ا  ))١(يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا 
                                                             

جربيل وإسرافيل وميكائيل. ومل يرد : واملستثىن من الصعق  ، قالوا إِلَّا من شاَء اللَّه له احلياة من أهلهما )(١

، فاألوىل تفويض من استثناه اهللا من  : من ذلك حديث صحيح يعتمد عليه يف تعيني من استثناء اهللا تعاىل

  الشيخ سيد طنطاوي ). –ل ؛ ( تفسري الوسيط عز وج الصعق إىل علمه
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يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء ، مقلدون أسيافهم حول عرشه ، تتلقاهم 

مالئكة يوم القيامة إىل احملشر بنجائب من ياقوت منارها ألني من احلرير ، مد 

خطاها مد أبصار الرجال ، يسريون يف اجلنة يقولون عند طول الرتهة : 

خلقه ، يضحك  لننظر كيف يقضي بني - عز وجل  - انطلقوا بنا إىل ربنا 

. رجاله كلهم  إليهم إهلي ، وإذا ضحك إىل عبد يف موطن فال حساب عليه "

  ثقات إال شيخ إمساعيل بن عياش ، فإنه غري معروف واهللا أعلم .

 يقُضاِء ودهالشو نيبِيجِيَء بِالنو ابتالْك عضوا وهبورِ ربِن ضالْأَر قَترأَشو

 )٦٩- (الزمر بِالْحق وهم لَا يظْلَمونَ بينهم

أي : أضاءت يوم القيامة إذا جتلى   ( وأشرقت األرض بنور را )  وقوله :

قال  ( ووضع الكتاب )  ضاء ،احلق ، تبارك وتعاىل ، للخالئق لفصل الق

قال ابن عباس : يشهدون على   ( وجيء بالنبيني ) : كتاب األعمال ،قتادة

أي : الشهداء من  ( والشهداء )  بلغوهم رساالت اهللا إليهم ،األمم بأم 

أي   ( وقضي بينهم باحلق ) املالئكة احلفظة على أعمال العباد من خري وشر ،

( ونضع املوازين القسط ليوم   : [ تعاىل ]  قال اهللا  ( وهم ال يظلمون ) : بالعدل

ا وكفى  ناالقيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتي

( وإن تك حسنة  تعاىل : [ اهللا ]  ، وقال ] ٤٧[ األنبياء :  بنا حاسبني )

ووفِّيت   ، وهلذا قال: ] ٤٠[ النساء :   يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما )

أي من خري أو ،  )٧٠- كُلُّ نفْسٍ ما عملَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ (الزمر

  مبا يفعلون". "وهو أعلم  شر
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:  ، قَالَ : حدثَنا اَألعمش ، حدثَنا أَبِي قَالَ حدثَنا عمر بن حفْصٍ - ١

 : قَالَ ص، عنِ النبِي  : سمعت أَبا هريرةَ ، قَالَ سمعت أَبا صالحٍ

»ني١(ب( ِنيتفْخالن)٢( َونعبأَر)ا : قَالُوا» )٣موونَ يعبةَ أَرريرا ها أَبقَالَ: ي ، 

تيةً : ، قَالَ )٤(أَبنونَ سعبقَالَ أَر ، : تيا : ، قَالَ أَبرهونَ شعبقَالَ أَر ، : 

» تيلَى، أَببي٥(و( انساِإلن نٍء ميكُلُّ ش)٦( بِهذَن بجإِلَّا ع ،  يهف ،

اخلَلْق كَّبر٤٨١٤(خ) .»  )٧(ي  

٢ - دمحثَين مدةَ حاوِيعو ما أَبنربشِ ، أَخمنِ اَألعحٍ ، عالأَبِي ص نع ،  ،

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر  :»  نيا بم

أَربعونَ  : ، قَالَ أَبيت : قَالَ؟  أَربعونَ يوما : قَالَ»  النفْختينِ أَربعونَ

                                                             
الزمر و هذه األحاديث أما نفختني فقط ، مقدار ما بني النفختني يف الصور من الزمن ، و الواضح من سورة )(١

  و هذا ما ذهب إليه اإلمام البخاري ، و هو الصحيح ؛

  النفخة األويل ؛ و فيها ميوت كل على وجه األرض و من يف السموات إال من شاء اهللا مث تقوم الساعة 

  النفخة الثانية ؛ و فيها يستيقظ كل املويت للبعث و احلساب

اء مثل احلافظ ابن كثري و القرطيب و ابن العريب إيل أا ثالثة نفخات ، و عمدم يف و قد ذهب بعض العلم

ذلك حديث الصور حيث صرح أن نفخات الصور ثالثة لكنه حديث ضعيف مضطرب خيالف القرآن و صحيح 

يكون مرتني السنة كما بينه احلافظ بن حجر فال يعتمد عليه لذلك ، و آية الزمر واضحة يف أن النفخ يف الصور 

 فقط
 يف الصور)(٢
يحتمل أن يكون أربعون يوما أو شهرا أو سنة ، و حتديد املدة بالضبط ليس مهما ، املهم ما قد حيدث ، و ما )(٣

ميكن أن تقوم به و تستطيع أن تفعله يف الدنيا أيها املسلم لتتفادي هذا اخلطب العظيم و هذه األهوال 

 شيباالعظيمة اليت يصبح فيها الولدان 
، و يف تلك احلالتني فإن اإلجابة غري  صاملقصود امتنعت من بيان ذلك لكم أو امتنعت أن أسأل النيب )(٤

 معروفة و غري محددة
 يفين و ينتهي )(٥
 من حلمه و عظامه و أعضائه و أنسجته و خالياها)(٦
 املقصود يعاد خلقهم و بعثهم يوم القيامة من عجب الذنب)(٧



 

٣٦٥ 

ثُم ينزِلُ  « : ، قَالَ أَبيت : قَالَ؟  أَربعونَ سنةً : ، قَالَأَبيت : قَالَ؟  شهرا

اِإلنسان ، لَيس من )١(اللَّه من السماِء ماًء فَينبتونَ كَما ينبت البقْلُ

ب اخلَلْق ، ومنه يركَّ ، إِلَّا عظْما واحدا وهو عجب الذَّنب شيٌء إِلَّا يبلَى

ةاميالق مو٤٩٣٥(خ)  .»ي  

،  ، عنِ الْأَعمشِ ، حدثَنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا أَبو كُريبٍ محمد بن الْعلَاِء - ٣

ما بين  " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ صالحٍ عن أَبِي

،  أَبيت : قَالَ؟  يا أَبا هريرةَ أَربعونَ يوما : قَالُوا، "  النفْختينِ أَربعونَ

أَبيت،  : قَالَ؟  أَربعونَ سنةً : ، قَالُوا أَبيت : قَالَ؟  أَربعونَ شهرا : قَالُوا

 " : قَالَ، ، كَما ينبت الْبقْلُ  ثُم ينزِلُ اُهللا من السماِء ماًء فَينبتونَ

، وهو عجب  ، إِلَّا عظْما واحدا ولَيس من الْإِنسان شيٌء إِلَّا يبلَى

 )٢٩٥٥( - ١٤١(م)  ." الْخلْق يوم الْقيامة ، ومنه يركَّب الذَّنبِ
  
١- يدعس نةُ ببيثَنا قُتدأَبِي  وح نع ،يامزنِي الْحعةُ يريغا الْمثَندح ،

ادنجِ الزرنِ الْأَعةَ ، عريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ، عسكُلُّ  " : ، قَالَ ص، أَنَّ ر

ابرالت أْكُلُهي منِ آد٢(اب( ِبالذَّن بجإِلَّا ع ،)٣( قلخ هنم)٤(  يهفو

كَّبر٢٩٥٥( - ١٤٢(م)  .")٥(ي(  

                                                             
 النباتات العشبية اليت يتغذي ا اإلنسان أو جبزء منها من دون حتويلها صناعيامجلة )(١
 عندما يدفن اإلنسان يف األرض يأكل التراب حلمه و أعضائه و عظامه ، و ال يبقي منه شئ إال عجب الذنب)(٢
العجز ، حيث  هو العصعص ؛ عظمة صغرية تقع يف آخر العمود الفقري لإلنسان ، و تنتمي وعة عظام)(٣

اكتشف علماء العصر احلديث أن عجب الذنب حيتوي على اخلاليا اجلذعية ، و اليت تطابق يف تركيبها مع 

اخلاليا اجلذعية املوجودة يف النخاع باملخ ، لكن اخللية املوجودة يف عجب الذنب حتمل وصفا أو برناجما وراثيا 

 متكامال لتكوين أنسجة اإلنسان مرة أخري 
 مرة عند بداية اخللقأول )(٤
 يعاد تركيبه و خلقه مرة أخري يوم القيامة)(٥



    ٣٦٦ 

عن همامِ ، حدثَنا معمر،  ، حدثَنا عبد الرزاقِ وحدثَنا محمد بن رافعٍ -٢

هبننِ مةَ ، قَالَ بريرو ها أَبثَندا حذَا مولِ اِهللا  : هسر نص، ع -  فَذَكَر

إِنَّ في الْإِنسان عظْما لَا تأْكُلُه  " : صوقَالَ رسولُ اِهللا  -أَحاديثَ منها 

يا رسولَ ؟  أَي عظْمٍ هو : قَالُوا، "  الْقيامة، فيه يركَّب يوم  الْأَرض أَبدا

  )٢٩٥٥( - ١٤٣(م)  ." عجب الذَّنبِ " : اِهللا قَالَ

،  ، عن الْأَعرجِ ، عن أَبِي الزناد ، ومغريةُ ، عن مالك أَخبرنا قُتيبةُ - ٣

في  ـ و"  كُلُّ بنِي آدم " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ عن أَبِي هريرةَ 

 كُلُّ ابنِ آدم يأْكُلُه التراب إِلَّا عجب الذَّنبِ منه خلق " : حديث مغريةَ ـ

كَّبري يهف[قال األلباين]: صحيح ٢٠٧٧(س)  ." ، و  

٤- بِينا الْقَعثَندح كالم نع ، ، ادنأَبِي الز نجِ عرنِ الْأَعأَبِي  ، ع نع ،

، إِلَّا عجب  كُلَّ ابنِ آدم تأْكُلُ الْأَرض " : قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  هريرةَ

كَّبري يهفو قلخ هنبِ م[قال األلباين]: صحيح ٤٧٤٣(د)  ." الذَّن  

،  ، عنِ الْأَعمشِ : حدثَنا أَبو معاوِيةَ بن أَبِي شيبةَ قَالَحدثَنا أَبو بكْرِ  -٥

لَيس  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ عن أَبِي صالحٍ

،  الذَّنبِ، وهو عجب  ، إِلَّا عظْما واحدا شيٌء من الْإِنسان إِلَّا يبلَى

ةاميالْق موي لْقالْخ كَّبري هنم[قال األلباين]: صحيح ٤٢٦٦(جة)  ."  و  

٦ - مآد نى بيحا يثَندح كاربم نا ابثَندنِ  ، حامِ بمه نرٍ، عمعم نع ،

هبنةَ مريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النا لَا إِ« : قَالَ ص، عظْمع انسي الْإِننَّ ف

؟  أَي عظْمٍ هو : قَالُوا، »  ، فيه يركَّب يوم الْقيامة تأْكُلُه الْأَرض أَبدا

  ٨١٨٠(حم)  .»عجب الذَّنبِ« : قَالَ



 

٣٦٧ 

،  عنِ الْأَعرجِ،  ، عن أَبِي الزناد ، أَخبرنا ورقَاُء حدثَنا علي بن حفْصٍ - ٧

كُلُّ ابنِ آدم تأْكُلُه  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

ضبِ الْأَرالذَّن بجإِلَّا ع ، قلخ هنم هفَإِن ، كَّبري يهف٨٢٨٣(حم)  .» ، و  

،  ، عنِ الْأَعرجِ حدثَنا أَبو الزناد:  ، قَالَ ، عنِ ابنِ عجلَانَ حدثَنا يحيى - ٨

،  كُلُّ ابنِ آدم يبلَى « : ، أَنه قَالَ ص، عنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ

(حم)  .» ، وفيه يركَّب ، منه خلق ويأْكُلُه التراب، إِلَّا عجب الذَّنبِ

٩٥٢٨  

،  بن مجمعٍ أَبو الْمنذرِ الْكندي، حدثَنا إِبراهيم الْهجرِيحدثَنا عمرو  - ٩

يبلَى « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ عن أَبِي عياضٍ

يوم  ، وفيه يركَّب الْخلْق كُلُّ عظْمٍ من ابنِ آدم إِلَّا عجب الذَّنبِ

ةامي١٠٤٧٧(حم)  .»الْق  

، عن أَبِي  ، عن أَبِي عياضٍ ، عنِ الْهجرِي حدثَنا علي بن عاصمٍ - ١٠

 ولُ اللَّهسةَ، قَالَ: قَالَ رريرإِلَّا  « : صه انسالْإِن نٍء ميلَى كُلُّ شبي

  ١٠٤٧٨(حم)  .» الْخلْق يوم الْقيامة، وفيه يركَّب  عجب الذَّنبِ

١١ - و كالم نثَنِي عدح ادنأَبِي الز نجِ ، عرنِ اَألعةَ أَنَّ  ، عريرأَبِي ه نع ،

، إِالَّ  كُلُّ ابنِ آدم تأْكُلُه اَألرض : رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

هنبِ مالذَّن بجع قلخ  .كَّبري يهف٦٤٢(ط) ، و  

١٢ - ارِيصالْأَن رِيسإِد نب نيسا الْحنربأَبِي  ، قَالَ أَخ نب دما أَحنربأَخ :

كالم نكْرٍ، عب ادنأَبِي الز نجِ ، عرنِ الْأَعةَ ، عريرأَبِي ه نأَنَّ  ، ع ،

 ولَ اللَّهسبِ " قَالَ: صرالذَّن بجإِلَّا ع ابرالت أْكُلُهي منِ آدكُلُّ اب  هنم ،

كَّبري يهفو ،قلقال  ٣١٣٨) ، (حب) ٣١٢٨(رقم طبعة با وزير:  ." خ]

  ): ق.٤٢٦٦"صحيح ابن ماجه" ( -األلباين]: صحيح 



    ٣٦٨ 

،  حدثَنا عبد الرزاقِ ، ، حدثَنا ابن أَبِي السرِي أَخبرنا ابن قُتيبةَ -١٣

رمعا منربأَخ هبننِ مامِ بمه نةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ، ولُ  : وسقَالَ ر

 ا " : صاللَّهدأَب ضالْأَر أْكُلُهلَا ت ظْمع انسي الْإِنف  موي كَّبري هنم ،

ةاميقَالُوا، "  الْق : ولَ اللَّهسا ري وظْمٍ هع أَيبِ" : قَالَ؟  والذَّن بجع". 

[قال األلباين]: صحيح:  ٣١٣٩) ، (حب) ٣١٢٩(رقم طبعة با وزير: 

  انظر ما قبله. -؛ إال قوله "أبداً" )١(ق

، عن أَبِي  دراج، حدثَنا  ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ حدثَنا حسن بن موسى - ١٤

يأْكُلُ  « : قَالَ ص، عن رسولِ اللَّه  ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي الْهيثَمِ

بِهذَن بجإِلَّا ع انسالْإِن نٍء ميكُلَّ ش ابريلَ، »  التا  : قي وا هثْلُ ممو

ولَ اللَّهسقَالَ؟  ر : »رخ ةبثْلُ حلٍمونَ دتبنت هن٣/ ١١٢٣٠(حم)  .»، م  

،  : حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ، قَالَ أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ -١٥

، أَنَّ دراجا أَبا  : أَخبرنِي عمرو بن الْحارِث ، قَالَ : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ

: قَالَ  ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي ، عن أَبِي الْهيثَمِ ، حدثَه السمحِ

 بِيصالن : " بِهذَن بجإِلَّا ع انسالْإِن نٍء ميكُلَّ ش ابرأْكُلُ التي  " ،

 ." ، منه ينشأُ مثْلُ حبة خردلٍ " : قَالَ؟  وما هو يا رسولَ اللَّه : قيلَ

 -[قال األلباين]: ضعيف  ٣١٤٠) ، (حب) ٣١٣٠(رقم طبعة با وزير: 

)، وصح دون قوله: "مثْلُ حبة خردلٍ" انظر ١٩٢/ ٤"التعليق الرغيب" (

 ما قبله.
  

  

                                                             
 ق "عند الشيخ األلباين تعين للبخاري و مسلم أو متفق عليه عند البخاري و مسلم. ) " (١



 

٣٦٩ 

  
،  ، عنِ ابنِ شهابٍ بن سعد، حدثَنا إِبراهيم  حدثَنا يحيى بن قَزعةَ - ١

، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه  عبد الرحمنِ اَألعرجِ ، و عن أَبِي سلَمةَ

هنقَالَ ع ، بت١(: اس( و نيملاملُس نلٌ مجر الَنجر ودهالي نلٌ مجقَالَ  ر ،

ملاملُس ي  : وطَفَىالَّذ٢(اص( نيالَملَى العا عدمحم يودهفَقَالَ الي ، و : 

نيالَملَى العى عوسطَفَى مي اصالَّذ  ،كذَل دنع هدي ملاملُس فَعفَر ،

هجو ٣(فَلَطَم( يودهالي  بِيإِلَى الن يودهالي با  ص، فَذَهبِم هربفَأَخ ،

، فَسأَلَه عن  املُسلم صالنبِي  )٤(، فَدعا أَمرِ املُسلمِ ، و نَ من أَمرِهكَا

كذَل هربفَأَخ ،  بِيونِي« : ص، فَقَالَ النريخى )٥(الَ توسلَى مفَإِنَّ  ع ،

فَأَكُونُ أَولَ من  ، )٧(، فَأَصعق معهم يوم القيامة )٦(الناس يصعقُونَ

                                                             
 تشاجرا و شتم بعضهم بعضا و أهان بعضهم بعضا بكالم جارح  )(١
 و موسي عليه السالم صحممد اختار و جعله نبيا و رسوال ، و اهللا هو الذي اصطفي )(٢
 صفعه و ضربه على وجه )(٣
 نادي عليه و أمره باحلضور)(٤
 ال تفضلوين)(٥
أي يسقطون أرضا و ميوتون بسبب شدة صوت النفخة األويل يف الصور بواسطة سيدنا اسرافيل عليه السالم )(٦

  ، و هو امللك املوكل بالنفخ يف الصور ؛

 
 و يكون هذا يف النفخة األويل للصور ، حيث يصعق و ميوت من يف السموات و األرض إال من شاء اهللا )(٧



    ٣٧٠ 

يقف١(ي( شاطى بوسفَإِذَا م ،)٢( ِشرالع انِبج)٣(  نيمرِي أَكَانَ ففَالَ أَد ،

قعص ٤(، فَأَفَاق( ى اللَّهثْنتنِ اسمكَانَ م ي أَولقَب)٢٤١١(خ)   .» )٥  

٢ - انمو اليثَنا أَبدح بيعا شنربنِ  ، أَخع ،رِيهو  ، قَالَ الزنِي أَبربأَخ :

، أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه  سعيد بن املُسيبِ ، و سلَمةَ بن عبد الرحمنِ

هنقَالَ ع ، و نيملاملُس نلٌ مجر بتاس : ودهالي نلٌ مجر ملفَقَالَ املُس ، 

ي اصالَّذا : ودمحصطَفَى م نيالَملَى العع بِه قِْسممٍ يي قَسف ،  ،

يودهفَقَالَ الي نيالَملَى العى عوسطَفَى مي اصالَّذو :  ملاملُس فَعفَر ،

يودهالي فَلَطَم هدي كذَل دنع  بِيإِلَى الن يودهالي بص، فَذَه هربفَأَخ 

و رِهأَم ني كَانَ ممِ الَّذلرِ املُسى، « : ، فَقَالَ أَموسلَى مونِي عريخالَ ت

، فَأَكُونُ أَولَ من يفيق، فَإِذَا موسى باطش بِجانِبِ  فَإِنَّ الناس يصعقُونَ

انَ ممنِ ، أَو كَ ، فَالَ أَدرِي أَكَانَ فيمن صعق فَأَفَاق قَبلي العرشِ

ى اللَّهثْنت٣٤٠٨(خ)  .»اس  

٣ - نثَين احلَسديلٍ حلخ نيلُ باعما إِسثَنديمِ ، ححالر دبا عنربأَخ ،  ،

،  ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عن عامرٍ عن زكَرِياَء بنِ أَبِي زائدةَ

نِ النعقَالَ صبِي : »ةراآلخ ةفْخالن دعب هأْسر فَعري نلُ مي أَو٦(إِن(  ،

                                                             
يقوم و يبعث ، و هذا حيدث يف النفخة الثانية ، قال تعايل ؛ " و نفخ فيه آخري فإذا هم قيام )يفيق ؛ (١

 ينظرون " 
 ماسك بقوة )(٢
عرش ملك امللوك و جبار اجلبابرة ، اهللا جل جالله ، علي العرش استوي استواء يليق جبالله بال تأويل أو )(٣

تشبيه أو تعطيل أو متثيل أو تكييف ، ليس كمثله شئ ، فاإلستواء معلوم و الكيف جمهول ، و السؤال عنه 

 بدعة ، و اإلميان به واجب 
 قام و بعث )(٤
 تعايل " إال من شاء اهللا " أي ممن وقع حتت قوله )(٥
 النفخة الثانية)(٦
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، فَالَ أَدرِي أَكَذَلك كَانَ أَم بعد  فَإِذَا أَنا بِموسى متعلِّق بِالعرشِ

ةفْخ٤٨١٣(خ)  .»الن  

٤ - فوسي نب دمحثَنا مدا  حثَندانُ، حفْيى سيحنِ يرِو بمع نع ،  نع ،

أَبِيه هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نع ،  بِينِ النقَالَ ص، ع ، : »  اسالن

ةاميالق موقُونَ يعصي يقفي نلَ مذٌ  ، فَأَكُونُ أَوى آخوسا بِمفَإِذَا أَن ،

 نم ةمشِبِقَائرمِ العائي أَ قَولقَب رِي أَفَاقفَالَ أَد ، قَةعبِص وزِيج م

 ٣٣٩٨(خ)  .»الطُّورِ
٥ - اللَّه دبع نزِيزِ بالع دبثَين عدقَالَ ح ، دعس نب يماهرثَنِي إِبدح :  ،

وعبد الرحمنِ  ، ، عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ عنِ ابنِ شهابٍ

: رجلٌ من  : استب رجالَن ، قَالَ : أَنَّ أَبا هريرةَ ، أَنهما حدثَاه اَألعرجِ

نيملاملُس  ،  ملفَقَالَ املُس ،ودهالي نم لَى  : وا عدمحطَفَى مي اصالَّذ

نيالَمالع و :يودهفَقَالَ الي ، نيالَملَى العى عوسطَفَى مي اصقَالَ الَّذ ، 

يودهالي هجو فَلَطَم كذَل دنع ملاملُس بضإِلَى  : فَغ يودهالي بفَذَه ،

 ولِ اللَّهسمِ صرلرِ املُسأَمو رِهأَم نا كَانَ مبِم هربولُ  ، فَأَخسفَقَالَ ر ،

 صاللَّه : »ةاميالق موقُونَ يعصي اسى، فَإِنَّ النوسلَى مونِي عريخالَ ت 

يقفي نلِ مي أَوشِ ، فَأَكُونُ فرانِبِ العبِج شاطى بوسفَالَ  ، فَإِذَا م ،

ى انَ ممنِ استثْن، أَو كَ أَدرِي أَكَانَ موسى فيمن صعق فَأَفَاق قَبلي

٦٥١٧(خ)  .»اللَّه  

٦- انمو اليثَنا أَبدح بيعا شنربأَخ ، ادنو الزا أَبثَندجِ ، حرنِ اَألعع ،  ،

،  يصعق الناس حني يصعقُونَ« : ص، قَالَ النبِي  عن أَبِي هريرةَ

قَام نلَ مذٌ  فَأَكُونُ أَوى آخوسشِ، فَإِذَا مربِالع  نيمرِي أَكَانَ فا أَدفَم ،

قعص  «يدعو سأَب اهور  بِينِ الن٦٥١٨(خ)  .ص، ع  
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٧- ونُ ولِ قَالَ املَاجِشنِ الفَضب اللَّه دبع نةَ ، علَمأَبِي س نأَبِي  ، ع نع ،

، فَإِذَا موسى آخذٌ  أَولَ من بعثَفَأَكُونُ  « : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  هريرةَ

  ٧٤٢٨(خ)  .» بِالعرشِ

، عن أَبِي  ، عنِ ابنِ شهابٍ ، حدثَنا إِبراهيم حدثَنا يحيى بن قَزعةَ - ٨

 ، عن سلَيمانَ ، حدثَنِي أَخي حدثَنا إِسماعيلُ ، ح و اَألعرجِ ، و سلَمةَ

، عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد  ، عنِ ابنِ شهابٍ عن محمد بنِ أَبِي عتيقٍ، 

: استب رجلٌ من  ، أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ ، وسعيد بنِ املُسيبِ الرحمنِ

ودهالي نلٌ مجرو نيملاملُس ملي ا ، فَقَالَ املُسالَّذا : ودمحطَفَى مص

بِه قِْسممٍ يي قَسف نيالَملَى العع يودهطَفَى  ، فَقَالَ اليي اصالَّذو :

نيالَملَى العى عوسم يودهالي فَلَطَم كذَل دنع هدي ملاملُس فَعفَر ،  ،

 ولِ اللَّهسإِلَى ر يودهالي بصفَذَه بفَأَخ ،رِهأَم ني كَانَ مبِالَّذ هر  ،

 بِيمِ فَقَالَ النلرِ املُسأَمى «:  صووسلَى مونِي عريخالَ ت  اسفَإِنَّ الن ،

ةاميالق موقُونَ يعصي يقفي نلَ مفَأَكُونُ أَو ،  شاطى بوسفَإِذَا م ،

، أَو كَانَ ممنِ  أَكَانَ فيمن صعق فَأَفَاق قَبلي، فَالَ أَدرِي  بِجانِبِ العرشِ

ى اللَّهثْنت٧٤٧٢(خ)  .» اس  

، حدثَنا عبد الْعزِيزِ  ، حدثَنا يزِيد بن هارونَ وحدثَنِيه محمد بن حاتمٍ - ٩

  ١٥٩(م)  ، بِهذَا الْإِسناد سواء. بن أَبِي سلَمةَ

: حدثَنا يعقُوب بن  أَبو بكْرِ بن النضرِ، قَالَا ، و حدثَين زهير بن حربٍ - ١٠

يماهرا أَبِي إِبثَندابٍ ، حهنِ شنِ ابنِ ، عمحالر دبنِ عةَ بلَمأَبِي س نع ، 

: استب رجلَان رجلٌ من  ، قَالَ هريرةَ، عن أَبِي  ، وعبد الرحمنِ الْأَعرجِ

 صوالَّذي اصطَفَى محمدا : الْمسلم الْيهود ورجلٌ من الْمسلمني فَقَالَ

يودهقَالَ الْيو نيالَملَى الْعع  لَامالس هلَيى عوسطَفَى مي اصالَّذو :
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،  ، فَلَطَم وجه الْيهودي الَ فَرفَع الْمسلم يده عند ذَلكعلَى الْعالَمني قَ

، فَأَخبره بِما كَانَ من أَمرِه وأَمرِ  صفَذَهب الْيهودي إِلَى رسولِ اِهللا 

الناس  ، فَإِنَّ لَا تخيرونِي علَى موسى " :ص، فَقَالَ رسولُ اِهللا  الْمسلمِ

يقفي نلَ مقُونَ فَأَكُونُ أَوعصشِ يرانِبِ الْعبِج شاطى بوسفَلَا  ، فَإِذَا م ،

(م)   ." فيمن صعق فَأَفَاق قَبلي أَم كَانَ ممنِ استثْنى اُهللا  أَدرِي أَكَانَ

٢٣٧٣( - ١٦٠(  

١١- قُوبعأَبِي ي نب اججا حثَندح ، نِ فَارِسٍ وى بيحي نب دمحقَالَا م ،  :

قُوبعا يثَندا أَبِي ، قَالَ حثَندابٍ : حهنِ شنِ ابنِ  ، عةَ بلَمأَبِي س نع ،

: قَالَ رجلٌ  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ عبد الرحمنِ، وعبد الرحمنِ الْأَعرجِ

الْي نموده و :  هجو فَلَطَم هدي ملسالْم فَعى فَروسطَفَى مي اصالَّذ

 ولِ اللَّهسإِلَى ر يودهالْي بفَذَه يودهصالْي  هربفَأَخ ، بِيفَقَالَ الن

أَولَ ، فَأَكُونُ  ، فَإِنَّ الناس يصعقُونَ لَا تخيرونِي علَى موسى " : ص

، فَلَا أَدرِي أَكَانَ ممن  من يفيق فَإِذَا موسى باطش في جانِبِ الْعرشِ

قَالَ أَبو ، "  ، أَو كَانَ ممنِ استثْنى اللَّه عز وجلَّ صعق فَأَفَاق قَبلي

داود يحنِ ييثُ ابدحو :مين]: صحيح[قال األلبا ٤٦٧١(د)  .ى أَت 
١٢ - يارِمنِ الدمحالر دبع ناِهللا ب دبثَنا عدوح و ، اقحإِس نكْرِ بو بأَب  ،

، أَخبرنِي أَبو  ، عنِ الزهرِي ، أَخبرنا شعيب : أَخبرنا أَبو الْيمان قَالَا

:  ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ بن الْمسيبِسعيد  ، و سلَمةَ بن عبد الرحمنِ

نيملسالْم نلٌ مجر بتاس و ،  يماهرإِب يثدثْلِ حبِم ودهالْي نلٌ مجر

دعنِ سابٍ. بهنِ شنِ اب٢٣٧٣( - ١٦١، ع( 
، عن أَبِي سلَمةَ  ن شهابٍ، حدثَنا اب ، حدثَنا إِبراهيم حدثَنا أَبو كَاملٍ - ١٣

:  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ عبد الرحمنِ الْأَعرجِ ، و بنِ عبد الرحمنِ
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نيملسالْم نلٌ مجر ،لَانجر بتاس ودهالْي نلٌ مجرو ، ملسفَقَالَ الْم ،  :

، وقَالَ الْيهودي: والَّذي اصطَفَى  علَى الْعالَمنيوالَّذي اصطَفَى محمدا 

ملسالْم بضفَغ ،نيالَملَى الْعى عوسم يودهالْي نيع فَلَطَم ، ى ، فَأَت

ولَ اللَّهسر يودهصالْي كبِذَل هربفَأَخ ،  ولُ اللَّهسر اهعص، فَد  ،

أَلَهفَس  ،كبِذَل فرتفَاع  ولُ اللَّهسلَى  : ص، فَقَالَ رونِي عريخلَا ت "

،  ، فَأَكُونُ أَولَ من يفيق ، فَإِنَّ الناس يصعقُونَ يوم الْقيامة موسى

 أَكَانَ فيمن صعق : ، فَما أَدرِي فَأَجِد موسى ممِسكًا بِجانِبِ الْعرشِ

 ٧٥٨٦(حم) ؟ "  فَأَفَاق قَبلي؟ أَم كَانَ ممنِ استثْناه اللَّه عز وجلَّ
 

  
١- ثنِ اللَّيرٍ، عكَيب نى بيحثَنا يدةَ حلَمنِ أَبِي سزِيزِ بالع دبع نع ،  ،

 ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ اَألعرجِ،  عن عبد اللَّه بنِ الفَضلِ

:  ، فَقَالَ ، أُعطي بِها شيئًا كَرِهه : بينما يهودي يعرِض سلْعته ، قَالَ

رِ الَ وشلَى البى عوسطَفَى مي اصارِ،  الَّذصاَألن نلٌ مجر هعمفَس ،

 فَقَامههجو قَالَ فَلَطَمقُولُ ، ورِ،  : تشلَى البى عوسطَفَى مي اصالَّذو :

 بِيالنا صورِنأَظْه نيفَقَالَ ب هإِلَي بمِ ؟ فَذَها القَاسةً  : أَبمي ذإِنَّ ل ،

،  فَذَكَره»  وجهه لم لَطَمت « : ، فَقَالَ ، فَما بالُ فُالَن لَطَم وجهِي وعهدا

 بِيالن بضصفَغ هِهجي وف يئى رتقَالَ ح ثُم ، :  نيلُوا بفَضالَ ت "

اِء اللَّهبِيأَن و اتومي السف نم قعصورِ، فَيي الصف فَخني هفَإِن ،  نم

، فَأَكُونُ أَولَ من  ثُم ينفَخ فيه أُخرى،  ، إِلَّا من شاَء اللَّه في اَألرضِ

، فَالَ أَدرِي أَحوسب بِصعقَته يوم  ، فَإِذَا موسى آخذٌ بِالعرشِ بعثَ

  .: إِنَّ أَحدا أَفْضلُ من يونس بنِ متى " ، والَ أَقُولُ الطُّورِ، أَم بعثَ قَبلي

  ٣٤١٥،  ٣٤١٤(خ) 
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، حدثَنا عبد  ، حدثَنا حجين بن الْمثَنى حدثَين زهير بن حربٍ - ٢

،  ، عن عبد اِهللا بنِ الْفَضلِ الْهاشمي الْعزِيزِ بن عبد اِهللا بنِ أَبِي سلَمةَ

: بينما يهودي يعرِض  قَالَ،  ، عن أَبِي هريرةَ عن عبد الرحمنِ الْأَعرجِ

 –شك عبد الْعزِيزِ  - ، كَرِهه أَو لَم يرضه  سلْعةً لَه أُعطي بِها شيئًا

:  ، والَّذي اصطَفَى موسى علَيه السلَام علَى الْبشرِ قَالَ : لَا قَالَ

الَّذي اصطَفَى  : و : تقُولُ طَم وجهه، قَالَفَسمعه رجلٌ من الْأَنصارِ فَلَ

رِ وشلَى الْبع لَامالس هلَيى عوسولُ اِهللا مسا؟ قَالَ  صررِنأَظْه نيب

: يا أَبا الْقَاسمِ إِنَّ لي ذمةً  ، فَقَالَ صفَذَهب الْيهودي إِلَى رسولِ اِهللا 

لم لَطَمت  " : ص، فَقَالَ رسولُ اِهللا  : فُلَانٌ لَطَم وجهِي قَالَ ، و وعهدا

والَّذي اصطَفَى موسى علَيه  - يا رسولَ اِهللا  - قَالَ  : قَالَوجهه؟ " 

رِ وشلَى الْبع لَاما السرِنأَظْه نيب تولُ اِهللا  : ، قَالَ أَنسر بضصفَغ 

هِهجي وف بضالْغ رِفى عتقَالَ ح اِء اِهللا : ، ثُمبِيأَن نيلُوا بفَضلَا ت "  ،

 نضِ إِلَّا مي الْأَرف نمو اتاومي السف نم قعصورِ فَيي الصف فَخني هفَإِن

، أَو في أَولِ  ونُ أَولَ من بعثَ، فَأَكُ ثُم ينفَخ فيه أُخرى : ، قَالَ شاَء اُهللا

، فَلَا أَدرِي أَحوسب  ، فَإِذَا موسى علَيه السلَام آخذٌ بِالْعرشِ من بعثَ

إِنَّ أَحدا أَفْضلُ من  : لَا أَقُولُ ، و بِصعقَته يوم الطُّورِ، أَو بعثَ قَبلي

ى عتنِ مب سوني " لَامالس ه٢٣٧٣( - ١٥٩(م)  .لَي( 
: حدثَنا عبدةُ بن سلَيمانَ قَالَ: حدثَنا محمد بن  حدثَنا أَبو كُريبٍ قَالَ -٣

: قَالَ يهودي بِسوقِ  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ : حدثَنا أَبو سلَمةَ عمرٍو قَالَ

ةيناملَد رِ : لَا وشلَى البى عوسطَفَى مي اصقَالَ الَّذ ،  نلٌ مجر فَعفَر :

ههجا وبِه كفَص هدارِ يصقَالَ اَألن ،  اللَّه بِيا نينفذَا وقُولُ ه؟  ص: ت

 ولُ اللَّهسصفَقَالَ ر :  " و اومي السف نم قعورِ فَصي الصف خفن ات
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 اميق مى فَإِذَا هرأُخ يهف خفن ثُم اَء اللَّهش نضِ إِلَّا مي اَألرف نمو

فَأَكُونُ أَولَ من رفَع رأْسه، فَإِذَا موسى آخذٌ بِقَائمة ،  )الزمر( " ينظُرونَ

، أَم كَانَ ممن استثْنى  قَبلي، فَلَا أَدرِي أَرفَع رأْسه  من قَوائمِ العرشِ

؟  اللَّه قَالَ و نم : ي نم ريا خأَنكَذَب ى فَقَدتنِ مب سيثٌ  ،"وندذَا حه

 يححص نس[قال األلباين]: حسن صحيح ٣٢٤٥(ت)  .ح  

٤- نب يلا عثَندةَ قال حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندنِ  حب دمحم نهِرٍ، عسم

: قَالَ رجلٌ من الْيهود  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِي سلَمةَ عمرٍو

ةيندوقِ الْمبِس و ،  نلٌ مجر فَعرِ فَرشلَى الْبى عوسطَفَى مي اصالَّذ

هفَلَطَم هدارِ يصقَالَ الْأَن ،  :ذَا وقُولُ هت  ولُ اللَّهسا رينصف  ر؟ فَذُك

 ولِ اللَّهسرل كلَّ : ، فَقَالَ صذَلجو زع قَالَ اللَّه  : "ورِ  وي الصف خفن

 يهف خفن ثُم اَء اللَّهش نضِ إِلَّا مي الْأَرف نمو اتومي السف نم قعفَص

، فَإِذَا أَنا  ، فَأَكُونُ أَولَ من رفَع رأْسه"  ذَا هم قيام ينظُرونَأُخرى فَإِ

، أَو  ، فَلَا أَدرِي أَرفَع رأْسه قَبلي بِموسى آخذٌ بِقَائمة من قَوائمِ الْعرشِ

نا خير من يونس بنِ أَ : من قَالَ ، و كَانَ ممنِ استثْنى اللَّه عز وجلَّ

 " كَذَب ى فَقَدت[قال األلباين]: حسن صحيح ٤٢٧٤(جة)  .م  

: أَخبرنا  ، قَالَ : حدثَنا وهب بن بقيةَ ، قَالَ أَخبرنا الْحسن بن سفْيانَ -٥

دالةَ خلْقَمنِ عرِو بمنِ عب دمحم نع ،  نةَ، علَمأَبِي  أَبِي س نع ،

 : و هو يقُولُ ، أَنَّ رجلًا من الْأَنصارِ سمع رجلًا من الْيهود و هريرةَ

هفَلَطَم هدي فَعرِ، فَرشلَى الْبى عوسطَفَى مي اصالَّذ  كذَل رفَذُك ،

 بِيلنصل ارِيصا ، فَقَالَ الْأَني : ولَ اللَّهسقَالَ  ،  ر هإِن ي  : والَّذ

ينفَخ في  " : ص، فَقَالَ  اصطَفَى موسى علَى الْبشرِ وأَنت نبِينا

 من في الْأَرضِ إِلَّا من شاَء اللَّه ، و ، فَيصعق من في السماوات الصورِ
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، فَإِذَا موسى آخذٌ  فَأَكُونُ أَولَ من رفَع رأْسه، ثُم ينفَخ فيه أُخرى، 

، فَلَا أَدرِي أَكَانَ ممنِ استثْنى اللَّه أَم رفَع  بِقَائمة من قَوائمِ الْعرشِ

 (رقم ." أَنا خير من يونس بنِ متى فَقَد كَذَب : من قَالَ ، و رأْسه قَبلي

"صحيح  -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣١١) ، (حب) ٧٢٦٧طبعة با وزير: 

 ).٣٤٧٣سنن الترمذي" (
٦ - زِيدا يثَندح دمحا منربةَ ، أَخلَمأَبِي س نةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  :

ةيندوقِ الْمبِس يودهقَالَ ي لَى ا ، وى عوسطَفَى مي اصرِ، قَالَالَّذشلْب  :

فينا  صرسولُ اللَّه  : تقُولُ هذَا و ، فَقَالَ فَلَطَمه رجلٌ من الْأَنصارِ

نفخ  و"  : ص، فَقَالَ رسولُ اللَّه  ص: فَأَتى الْيهودي رسولَ اللَّه  قَالَ

الْأَرضِ إِلَّا من شاَء اللَّه في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في 

فَأَكُونُ  « : ، قَالَ )٦٨الزمر: (  " ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ

هأْسر فَعري نلَ مشِ أَورمِ الْعائقَو نم ةمذٌ بِقَائى آخوسفَلَا  ، فَإِذَا م ،

هأْسر فَعرِي أَري أَدلقَب ى اللَّهثْنتاس نمكَانَ م أَم ، ي  ، وقَالَ أَن نم

 ٩٨٢١(حم)  .» ، فَقَد كَذَب خير من يونس بنِ متى
 

  
عن ،  ، عن أَبِيه ، عن عمرِو بنِ يحيى ، حدثَنا سفْيانُ حدثَنا أَبو نعيمٍ - ١

يدعأَبِي س  بِينِ النوا« : ، قَالَ ص، عريخاِء )١(الَ تبِياَألن ني(خ)  .» ب

٦٩١٦  

، ح وحدثَنا  ، عن سفْيانَ ، حدثَنا وكيع حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ -٢

 ، عن أَبِيه ، عن عمرِو بنِ يحيى ، حدثَنا سفْيانُ ابن نميرٍ، حدثَنا أَبِي

                                                             
 ال تفاضلوا بينهم )(١
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رِيدالْخ يدعأَبِي س نولُ اِهللا  ، قَالَ ، عسص: قَالَ ر :  نيوا بريخلَا ت"

  . ، حدثَنِي أَبِي في حديث ابنِ نميرٍ، عمرِو بنِ يحيى و، الْأَنبِياِء" 

  )٢٣٧٤( - ١٦٣(م) 

، حدثَنا عمرو يعنِي ابن  ، حدثَنا وهيب موسى بن إِسماعيلَحدثَنا  -٣

 : ص: قَالَ النبِي  ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي ، عن أَبِيه يحيى

  [قال األلباين]: صحيح ٤٦٦٨(د)  ."لَا تخيروا بين الْأَنبِياِء"

، عن  ، عن أَبِيه ، عن عمرِو بنِ يحيى ، حدثَنا سفْيانُ وكيعحدثَنا  - ٤

رِيدالْخ يدعقَالَ أَبِي س ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : » نيوا بريخلَا ت

 ١١٢٦٥(حم)  .»الْأَنبِياِء
،  حدثَنا عمرو بن يحيى،  ، حدثَنا وهيب حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ - ٥

أَبِيه نع هنع اللَّه يضر رِياخلُد يدعأَبِي س نولُ  ، قَالَ ، عسا رمنيب :

 صاللَّه يودهاَء يج ساللٌ  ، فَقَالَ ججهِي رجو برمِ ضا القَاسا أَبي :

ابِكحأَص نفَقَالَ م ، : نارِ قَالَ ؟ ، مصاَألن نلٌ مجقَالَ : ر ، » :وهعاد«  ،

: سمعته بِالسوقِ يحلف: والَّذي اصطَفَى  ، قَالَ »أَضربته؟: « فَقَالَ

، فَأَخذَتنِي  ص، علَى محمد  : أَي خبِيثُ ، قُلْت موسى علَى البشرِ

ههجو تبرةٌ ضبفَ غَض ،بِياِء « :صقَالَ النبِياَألن نيوا بريخفَإِنَّ  الَ ت ،

ةاميالق موقُونَ يعصي اسالن ضاَألر هنع قشنت نلَ مفَإِذَا  ، فَأَكُونُ أَو ،

فيمن صعق، ، فَالَ أَدرِي أَكَانَ  أَنا بِموسى آخذٌ بِقَائمة من قَوائمِ العرشِ

  ٢٤١٢(خ)   .» أَم حوسب بِصعقَة اُألولَى

٦ -  ،ى املَازِنِييحنِ يرِو بمع نانُ، عفْيا سثَندح ،فوسي نب دمحثَنا مدح

 نلٌ مجاَء رقَالَ: ج ،هنع اللَّه يضر رِياخلُد يدعأَبِي س نع ،أَبِيه نع

هالي بِيإِلَى الن صود  نلًا مجإِنَّ ر ،دمحا مقَالَ: يو ،ههجو ملُط قَد
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لم «فَدعوه، قَالَ: » ادعوه«أَصحابِك من اَألنصارِ لَطَم في وجهِي، قَالَ: 

، فَسمعته قَالَ: يا رسولَ اللَّه، إِني مررت بِاليهود» لَطَمت وجهه؟

 ،دمحلَى معو :رِ، فَقُلْتشلَى البى عوسطَفَى مي اصالَّذقُولُ: وي

هتةٌ فَلَطَمبنِي غَضذَتأَخونِي« ، قَالَ: وريخاِء، فَإِنَّ  )١(لَا تبِينِ اَألنيب نم

الناس يصعقُونَ يوم القيامة، فَأَكُونُ أَولَ من يفيق، فَإِذَا أَنا بِموسى 

 قَةعبِص زِيج ي أَملقَب رِي أَفَاقشِ، فَلَا أَدرمِ العائقَو نم ةمذٌ بِقَائآخ

 ٤٦٣٨(خ)  .» الطُّورِ
 ، عن عمرِو بنِ يحيى املَازِنِي ، حدثَنا سفْيانُ نا محمد بن يوسفحدثَ - ٧

أَبِيه نع ، رِياخلُد يدعأَبِي س نإِلَى  ، قَالَ ، ع ودهالي نلٌ مجاَء رج :

 بِيصالن ههجو ملُط فَقَالَ قَد ، دمحا مي : ،  ابِكحأَص نلًا مجإِنَّ ر

لم : « ، قَالَ فَدعوه، » ادعوه: « ، قَالَ من اَألنصارِ قَد لَطَم في وجهِي

ههجو تقُولُ قَالَ» لَطَمي هتعمفَس ودهبِالي ترري مإِن ،ولَ اللَّهسا ري :  :

لَى ا وى عوسطَفَى مي اصرِ، قَالَالَّذشلب قُلْت :  دمحلَى معص: و  ،

 لَا تخيرونِي من بينِ اَألنبِياِء« : ، قَالَ : فَأَخذَتنِي غَضبةٌ فَلَطَمته قَالَ

ةاميالق موقُونَ يعصي اسفَإِنَّ الن ، يقفي نلَ ما  ، فَأَكُونُ أَوفَإِذَا أَن ،

، أَم  ، فَلَا أَدرِي أَفَاق قَبلي خذٌ بِقَائمة من قَوائمِ العرشِبِموسى آ

 ٦٩١٧(خ)   .»جوزِي بِصعقَة الطُّورِ
٨ - فوسي نب دمحثَنا مدانُ حفْيا سثَندى ، حيحنِ يرِو بمع نع ،  نع ،

أَبِيه رِياخلُد يدعأَبِي س نع ،  بِينِ النقُونَ « ، قَالَ:ص، ععصي اسالن

ةاميالق موشِ يرمِ العائقَو نم ةمذٌ بِقَائى آخوسا بِم(خ)  .»، فَإِذَا أَن

٧٤٢٧ 

                                                             
 و بني األنبياء صلوات اهللا عليهم ، و ال تفضلوا بعضهم على بعض  صال تفاضلوا بني النيب حممد )(١
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٩- داقو النرمثَين عدوح رِييبالز دمو أَحا أَبثَندانُ ، حفْيا سثَندح ،  نع ،

اَء يهودي : ج ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ ، عن أَبِيه عمرِو بنِ يحيى

بِيصإِلَى الن و ههجو ملُط قَد رِيهالز يثدى حنعيثَ بِمدالْح اقس  ،

، أَوِ اكْتفَى  ق قَبليفَلَا أَدرِي أَكَانَ ممن صعق فَأَفَا " : غَير أَنه قَالَ

 )٢٣٧٤( - ١٦٢(م)   .بِصعقَة الطُّورِ"
١٠ - يعكا وثَندانَ حفْيس نى ، عيحنِ يرِو بمع نع ، ، أَبِيه نأَبِي  ع نع ،

رِيدالْخ يدعقَالَ س ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : »  نيوا بريخلَا ت

، فَأَفيق فَأَجِد  أَنا أَولُ من تنشق عنه الْأَرض يوم الْقيامة و الْأَنبِياِء،

، فَلَا أَدرِي أَجزِي بِصعقَة  موسى متعلِّقًا بِقَائمة من قَوائمِ الْعرشِ

 ١١٢٨٦(حم)  .»الطُّورِ، أَو أَفَاق قَبلي
: سمعت عمرو بن يحيى  ، قَالَ حدثَنا ورقَاُءحدثَنا أَبو النضرِ،  - ١١

ازِنِيالْم أَبِيه نثُ عدحي ، رِيدالْخ يدعأَبِي س ناَء  ، قَالَ ، عج :

يولِ اللَّهسإِلَى ر يودصه هِهجي وف رِبض قَد نِي  ، فَقَالَ لَهبرض :

 نلٌ مجرابِكحأَص  بِيالن ؟ قَالَ ص، فَقَالَ لَهلْتفَع مولَ  : لسا ري :

اللَّه كلَيى عوسلَ مفَض ،  بِيص، فَقَالَ الن  :»  ضعلُوا بفَضلَا ت

لَ من ، فَأَكُونُ أَو ، فَإِنَّ الناس يصعقُونَ يوم الْقيامة الْأَنبِياِء علَى بعضٍ

، لَا  ، فَأَجِد موسى علَيه السلَام عند الْعرشِ يرفَع رأْسه من الترابِ

 ١١٣٦٥(حم)  .» أَدرِي أَكَانَ فيمن صعق أَم لَا
 

  
١ - نعا مثَندرِ، حذاملُن نب يماهرثَنا إِبدقَالَ،  ح كالثَنِي مدعٍ : حافن نع ، 

يوم "  : قَالَ ص: أَنَّ النبِي  ، عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما
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نيالَمالع برل اسالن قُوم٦املطففني: ( "  ي(  ،» يبغى يتح)١(  مهدأَح

هحشي ر٢(ف( هيأُذُن افصإِلَى أَن )٤٩٣٨(خ) . »)٣  

،  ، حدثَنا ابن عون ، حدثَنا عيسى بن يونس حدثَنا إِسماعيلُ بن أَبانَ - ٢

يوم " : ص، عنِ النبِي  ، عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن نافعٍ

 برل اسالن قُومينيالَمي  « : قَالَ،  )٦املطففني: ( "  العف مهدأَح قُومي

هيأُذُن افصإِلَى أَن هحش٦٥٣١(خ)  .»  ر  

                                                             
 خيتفي ، و يف رواية ملسلم ؛ يقوم )(١
  عرقه)(٢
يصل إيل أذن اإلنسان يف ذلك اليوم العصيب ، وهذا كناية علي شدة التعرق و كثرة العرق حيت إن العرق )(٣

  العرق لسببني :

  األول؛ أهوال يوم القيامة

قال ؛ " تدنو الشمس  صالثاين؛ اقتراب الشمس من الناس يوم القيامة ، روي مسلم يف صحيحه أن النيب 

  يوم القيامة من اخللق حيت تكون منهم كمقدار ميل "

 در العمل الصاحل لذلك ينبغي أن حنرص على العمل الصاحل ؛و العرق يكون يوم القيامة عل ق  

دابِرٍ، حنِ جنِ بمحالر دبع نةَ، عزمح نى بيحا يثَندحٍ، حالو صى أَبوسم نب كَما الْحثَندح نب ملَيثَنِي س

تدنى الشمس يوم الْقيامة من «، يقُولُ:  صعامرٍ، حدثَنِي الْمقْداد بن الْأَسود، قَالَ: سمعت رسولَ اِهللا 

قَالَ سلَيم بن عامرٍ: فَواِهللا ما أَدرِي ما يعنِي بِالْميلِ؟ أَمسافَةَ  -» الْخلْقِ، حتى تكُونَ منهم كَمقْدارِ ميلٍ

نيالْع لُ بِهحكْتي تيلَ الَّذضِ، أَمِ الْمقَالَ:  -  الْأَر» نم مهنقِ، فَمري الْعف هِمالمرِ أَعلَى قَدع اسكُونُ النفَي

م مهنمو ،هيقْوكُونُ إِلَى حي نم مهنمو ،هيتكْبكُونُ إِلَى ري نم مهنمو ،هيبكُونُ إِلَى كَعي قرالْع هلْجِمي ن

  ، رواه مسلم بِيده إِلَى فيه صوأَشار رسولُ اِهللا  قَالَ:» إِلْجاما

  و للوقاية من هذا احلر الشديد يوم القيامة و هذا العرق املُلجِم علينا أن نكون من السبعة الذين

  يظلهم اهللا تعايل يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله ؛ 

نِ النع ،هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع صبِي  امإِم :لُّهلَّ إِلَّا ظالَ ظ موي لِّهي ظالَى فعت اللَّه ملُّهظةٌ يعبقَالَ: " س

ي اللَّها فابحت الَنجرو ،اجِدي املَسف لَّقعم هلٌ قَلْبجرو ،اللَّه ةادبي عأَ فشن ابشلٌ، ودع هلَيا ععمتقَا ، اجفَرتو

قَةدبِص قدصلٌ تجرو ،اللَّه افي أَخالٍ فَقَالَ: إِنمجبٍ وصنم أَةٌ ذَاترام هتعلٌ دجرو ،هلَيع  لَمعى الَ تتا حفَاهفَأَخ

نيع تا، فَفَاضيالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو ،هينمي قفنا تم الُهمش" اللفظ للبخاري، رواه البخاري ومسلم و اه  
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،  ، وعبيد اِهللا بن سعيد محمد بن الْمثَنى ، و حدثَنا زهير بن حربٍ -٣

، أَخبرنِي  ، عن عبيد اِهللا سعيد: حدثَنا يحيى يعنونَ ابن  قَالُوا

عافةن بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابص، ع :  "نيالَمالْع برل اسالن قُومي موي 

 –يقُوم أَحدهم في رشحه إِلَى أَنصاف أُذُنيه  " : ، قَالَ  )٦املطففني: (  "

نِ  واب ةايي رِوى قَالَ فثَنالْم– اسالن قُومي  " ،موي ذْكُري ٦٠(م)  . لَم  - 

)٢٨٦٢(  

٤ - بِييسالْم اقحإِس نب دمحا مثَنداضٍ حيع ننِي ابعي سا أَنثَندح  ، ح ،

يدعس نب ديوثَنِي سدةَ وحرسيم نب فْصا حثَندح ،  ، نا عملَاهك

، حدثَنا أَبو خالد  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، ح و موسى بنِ عقْبةَ

سوني نى بيسعو ،رمالْأَح نونِ عنِ ابع ،  ناِهللا ب دبثَنِي عدح وح ،

، ح وحدثَنِي أَبو نصرٍ  ا مالك، حدثَن ، حدثَنا معن جعفَرِ بنِ يحيى

،  ، ح وحدثَنا الْحلْوانِي ، عن أَيوب التمار، حدثَنا حماد بن سلَمةَ

ديمح نب دبعو دعنِ سب يماهرنِ إِبب قُوبعي نا أَبِي ، عثَندح ،  نع ،

، بِمعنى  ص، عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي  اِء عن نافعٍ، كُلُّ هؤلَ صالحٍ

، غَير أَنَّ في حديث موسى بنِ عقْبةَ  ، عن نافعٍ حديث عبيد اِهللا

  ٦٠(م)  ."  حتى يغيب أَحدهم في رشحه إِلَى أَنصاف أُذُنيه " : وصالحٍ

،  أَبو زكَرِيا يحيى بن درست البصرِي قَالَ: حدثَنا حماد بن زيدحدثَنا  -٥

وبأَي نعٍ عافن نع ،  رمنِ عاب نع ،- ادمقَالَ ح  :و  فُوعرا مندنع وه

–  "نيالَمالع برل اسالن قُومي موي  " : قَالَ،  )املطففني( " يونَ فقُومي

آذَانِهِم افصحِ إِلَى أَنشالر  " ،يححص نسيثٌ حدذَا حه ،  ادنا هثَندح

، عن ابنِ  ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عون : حدثَنا عيسى بن يونس قَالَ

 بِينِ النع ،رمصع  هوحاأللباين]: صحيح[قال  ٢٤٢٢(ت)  .ن  
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٦- وبأَي نع ،ديز نب ادما حثَندقَالَ: ح رِيصالب تسرد نى بيحا يثَندح  ،

يوم يقُوم "  ؛ : هو عندنا مرفُوع : حماد ، عن ابنِ عمر قَالَ عن نافعٍ

نيالَمالع برل اسحِ إِلَى  " : قَالَ،  )املطففني( " النشي الرونَ فقُومي

آذَانِهِم افص[قال األلباين]: صحيح ٣٣٣٥(ت) . " أَن  

٧ - سوني نى بيسا عثَندقَالَ: ح ادنا هثَندح نونِ عاب نعٍ ، عافن نع ،  ،

 بِينِ النع ،رمنِ عاب نصع :  "اسالن قُومي موي نيالَمالع برل " 

هذَا  . " يقُوم أَحدهم في الرشحِ إِلَى أَنصاف أُذُنيه " : قَالَ،  )املطففني(

 يححص نسيثٌ حدح ،ة  وريرأَبِي ه نع يه٣٣٣٦(ت)  .ف  

أَبو  ، و بن يونس: حدثَنا عيسى  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ -٨

نونِ عنِ ابع ،رمالْأَح دالعٍ خافن نع ،  بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابص، ع : 

 "نيالَمالْع برل اسالن قُومي موي  " : ، قَالَ )املطففني( " يف مهدأَح قُومي

هيأُذُن افصإِلَى أَن هحش[قال األلباين]: صحيح ٤٢٧٨جة) (  ." ر  

ابنِ عمر، عنِ  ، عنِ ، حدثَنِي نافع ، عن عبيد اللَّه حدثَنا يحيى - ٩

بِيصالن:  "نيالَمالْع برل اسالن قُومي مو٦املطففني: ( " ي( " ،  قُومي

هيأُذُن افصإِلَى أَن هحشي ر٤٦١٣ (حم) ." ف  

، عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي  ، عن نافعٍ ، عن عبيد اللَّه حدثَنا يحيى - ١٠

يقُوم  " : قَالَ،  )٦املطففني: ( " يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني"  : ص

هيأُذُن افصإِلَى أَن هحشي ر٤٦٩٧(حم)  ." ف  

:  ، عنِ ابنِ عمر قَالَ ، عن نافعٍ ، أَخبرنا محمد بن إِسحاق يدحدثَنا يزِ - ١١

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسي  : "نيالَمالْع برل اسالن قُومي " 

حتى إِنَّ ،  لعظَمة الرحمنِ تبارك وتعالَى يوم الْقيامة ، " )٦املطففني: (

آذَانِهِم افصالَ إِلَى أَنجالر لْجِملَي قر٤٨٦٢(حم)  ." الْع  
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١٢ - دمحم نب نيسا حثَندح ديز نب ادما حثَندح ، وبأَي نعٍ ، عافن نع ،  ،

 هلي قَويثَ فدالْح فَعر رمنِ عب اللَّه دبع نالَىععت :  " اسالن قُومي موي

نيالَمالْع برحِ  ":  قَالَ،  )٦املطففني: ( " لشي الرف ةاميالْق موونَ يقُومي

آذَانِهِم افص٥٣١٨(حم) . "  إِلَى أَن  

١٣ - نسا حثَندةَ حلَمس نب ادما حثَندح ، وبأَي نعٍ ، عافن ننِ  ، عنِ ابع ،

 بِيأَنَّ الن ،رمةَ صعالْآي هذأَ هقَر :  "نيالَمالْع برل اسالن قُومي موي " 

  ٥٣٨٨(حم)  ."يقُومونَ حتى يبلُغَ الرشح آذَانهم":  قَالَ،  )٦املطففني: (

:  ، عنِ ابنِ عمر قَالَ ، عن نافعٍ جويرِيةَ، حدثَنا صخر بن  حدثَنا عفَّانُ - ١٤

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر :  "نيالَمالْع برل اسالن قُومي مو٦املطففني: ( " ي( 

  ٥٨٢٣(حم)  ." يغيب أَحدهم في رشحه إِلَى أَنصاف أُذُنيه " : قَالَ، 

، عن ابنِ عمر،  ، عن نافعٍ ، حدثَنا ابن عون بن حيانَحدثَنا سلَيمانُ  - ١٥

 بِينِ النقَالَ صع :  "نيالَمالْع برل اسالن قُومي مو٦املطففني: ( " ي(  ،

  ٦٠٧٥(حم)  ." يقُوم أَحدهم في رشحه إِلَى أَنصاف أُذُنيه " : قَالَ

١٦ - سونا يثَندح ، ديز ننِي ابعي ادما حثَندح وبأَي نعٍ ، عافن ننِ  ، عع ،

 رمنِ عاب- ادمقَالَ ح ا  : وفُوعرإِلَّا م هلَملَا أَع– لُهقَو  : " قُومي موي

نيالَمالْع برل اسقَالَ،  )٦املطففني: ( " الن : " ةاميالْق موي اسالن قُومي

و كاربت نيالَمالْع برل آذَانِهِم افصحِ إِلَى أَنشي الرالَى فع(حم)  ." ت

٦٠٨٦  

١٧ - لَدخم نب اكحا الضثَندثَنِي أَبِي حدفَرٍ، حعنِ جب يدمالْح دبع نع ،  ،

: جلَست إِلَى عبد اللَّه بنِ عمر  ، قَالَ عميرٍ الْأَنصارِيعن سعيد بنِ 

بِهاحصا لمهدفَقَالَ أَح رِيدالْخ يدعأَبِي سو  ولَ اللَّهسر تعمي سإِن :

 : أَحدهما فَقَالَ، » أَنه يبلُغُ الْعرق من الناسِ يوم الْقيامة« :يذْكُر  ص
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هتمحإِلَى ش و ، :رقَالَ الْآخ »هلْجِمي « ،و رمع نطَّ ابو  فَخأَب ارأَش

يهإِلَى ف هيأُذُن ةمحفَلِ شأَس نم هعبمٍ بِأُصاصفَقَالَ ع ،  :» ى ذَاكا أَرم

  ١١٨٥٩(حم)  .»إِلَّا سواًء

١٨ -  دبثَين عدحاللَّه دبع نزِيزِ بانُ ، قَالَ العملَيثَنِي سدنِ  : حرِ بثَو نع ،

ديز ثيأَبِي الغ نع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع ،  ولَ اللَّهسأَنَّ ر :

في اَألرضِ  يعرق الناس يوم القيامة حتى يذْهب عرقُهم « : قَالَ ص

  ٦٥٣٢(خ)   .» يلْجِمهم حتى يبلُغَ آذَانهم ، و سبعني ذراعا

١٩ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح دمحم ننِي ابعزِيزِ يالْع دبا عثَندح ،  نع ،

ثيأَبِي الْغ نرٍ، عةَ ثَوريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ، عسإِنَّ  " : ، قَالَ ص، أَنَّ ر

إِنه لَيبلُغُ إِلَى  ، و الْعرق يوم الْقيامة لَيذْهب في الْأَرضِ سبعني باعا

 -  ٦١(م)  . يشك ثَور أَيهما قَال، "  ، أَو إِلَى آذَانِهِم أَفْواه الناسِ

)٢٨٦٣(  

، عن ثَورٍ، عن أَبِي  حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن محمد ، قُتيبةُحدثَنا  - ٢٠

ثيةَ الْغريرأَبِي ه نع ،  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر : »  موي قرإِنَّ الْع

لَى أَفْواه إِنه لَيبلُغُ إِ ، و الْقيامة لَيذْهب في الْأَرضِ سبعني باعا

إِلَى آذَانِهِم اسِ، أَوا قَال، »  النمهأَي رثَو ك٩٤٢٦. (حم)  ش 
 

  
:  ، قَالَ : حدثَنا أَبو الْوليد الطَّيالِسي ، قَالَ أَخبرنا الْفَضلُ بن الْحبابِ -١

 نب رخا صثَندةَحرِييوعٍ جافن نع ، رمنِ عنِ ابولُ  ، قَالَ ، عسقَالَ ر :

، في يومٍ  )٦املطففني: ( " " يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني: صلَّهال
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ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْد١(كَانَ م( هحشي رف بيغتلَ يجى إِنَّ الرتح ،

هيأُذُن افصقال  ٧٣٣١) ، (حب) ٧٢٨٧(رقم طبعة با وزير:  ." إِلَى أَن]

 ): ق.١٩٥ - ١٩٤/ ٤"التعليق الرغيب" ( -األلباين]: صحيح 
: حدثَنا الْعباس بن  ، قَالَا الْحسن بن سفْيانَ ، و أَخبرنا أَبو يعلَى -٢

يسرالن يدلى الْقَطَّانُ:  ، قَالَ الْويحا يثَندقَالَ ح ،  اللَّه ديبا عثَندح :

عافنِي نربقَالَ: أَخ ،رمع نقَالَ ب ،رمنِ عنِ ابع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر 

: نيالَمالْع برل اسالن قُومي مو٦:  املطففني( " " ي( مهدأَح قُومى يتح ، 

هيأُذُن افصإِلَى أَن هحشي ر(حب) ٧٢٨٨(رقم طبعة با وزير:  ." ف ، (

 انظر ما قبله. -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٣٢
،  ، عن نافعٍ ، حدثَنا أَيوب ، حدثَنا حماد يعنِي ابن زيد حدثَنا مؤملٌ - ٣

يوم يقُوم الناس لرب "  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  عنِ ابنِ عمر قَالَ

نيالَم٦املطففني: ( " الْع(  ، "ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي يف  "

 ٥٩١٢(حم)  ." في الرشحِ إِلَى أَنصاف آذَانِهِم "،  )٤:  املعارج(
  

  

                                                             
( تعرج املالئكة و الروح  ٤ - مقدار يوم القيامة هو مخسون ألف سنة مما نعد ؛ قال تعايل يف سورة املعارج )(١

إليه يف يوم كان مقداره مخسون ألف سنة ) ، و قال ابن عباس يف تفسري هذه األية الكرمية ؛ فهذا يوم القيامة ، 

  جعله اهللا تعايل على الكافرين مقدار مخسني ألف سنة 

: (و يستعجلونك بالعذاب و لن خيلف اهللا وعده و إن يوما عند ربك كألف  ٤٧-قوله تعايل يف سورة احلج  أما

سنة مما تعدون ) ، فهذا هو طول مدة اليوم الواحد عند اهللا تعايل الذي يدبر فيه شئون الكون و يدير فيه أمر 

ة سوف يكون يف أبعد مكان يف هذا الكون بعيدا السموات و األرض ، و هذا يدل و اهللا أعلم علي أن يوم القيام

عن املكان الذي يدير اهللا فيه السموات و األرض ، و الفرق بينهما يف املسافة هو أربعون ألف سنة مما نعد حنن 

  البشر، و ذكرت السنة الصحيحة أن يوم القيامة يكون بالقرب من العرش.
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: حدثَنِي عمي القَاسم بن  ، قَالَ حدثَنا مقَدم بن محمد بنِ يحيى - ١

،  ، عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما ، عن نافعٍ ، عن عبيد اللَّه يحيى

ولِ اللَّهسر نقَالَ صع هأَن ،  :موي قْبِضي إِنَّ اللَّه " ضاَألر ةاميالق  ،

ينِهمبِي اتومكُونُ الستقُولُ وي ثُم ، :  " كا املَلأَن ،يدعس اهور  نع ،

كالم ةَ ، وزمح نب رما قَالَ عمالس تعمس : رمع ناب تعمنِ  ، سع ،

 بِيذَا صالن٧٤١٢(خ)  . بِه  

،  ، عن عمر بنِ حمزةَ ، حدثَنا أَبو أُسامةَ أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَوحدثَنا  - ٢

: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ ، أَخبرنِي عبد اِهللا بن عمر عن سالمِ بنِ عبد اِهللا

، ثُم يأْخذُهن بِيده  ة" يطْوِي اُهللا عز وجلَّ السماوات يوم الْقيام : ص

 ؟  ؟ أَين الْمتكَبرونَ ، أَين الْجبارونَ أَنا الْملك : ثُم يقُولُ،  الْيمنى

هالمبِش نيضطْوِي الْأَري قُولُ ثُمي ونَ : ، ثُماربالْج نأَي كلا الْمأَن  ن؟ أَي

  )٢٧٨٨( - ٢٤(م)  ؟ "  الْمتكَبرونَ

،  ، حدثَنا يعقُوب يعنِي ابن عبد الرحمنِ حدثَنا سعيد بن منصورٍ -٣

، أَنه نظَر إِلَى عبد اِهللا بنِ  ، عن عبيد اِهللا بنِ مقْسمٍ حدثَنِي أَبو حازِمٍ

 " يأْخذُ اُهللا عز وجلَّ سماواته و : قَالَ صعمر كَيف يحكي رسولَ اِهللا 

هيدبِي يهضقُولُ أَرا اُهللا  : ، فَيأَن– و و هابِعأَص قْبِضا  يطُهسبا  - يأَن

 " كلالْم ،هنٍء ميفَلِ شأَس نم كرحترِ يبنإِلَى الْم تظَرى نتى  حتح ،

  )٢٧٨٨( - ٢٥(م)  ؟  ص: أَساقطٌ هو بِرسولِ اِهللا  لَأَقُولُإِني 

، حدثَنِي  حدثَنا سعيد بن منصورٍ، حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن أَبِي حازِمٍ -٤

: رأَيت  ، عن عبد اِهللا بنِ عمر، قَالَ ، عن عبيد اِهللا بنِ مقْسمٍ أَبِي

،  ، عز وجلَّ يأْخذُ الْجبار " : هو يقُولُ ، علَى الْمنبرِ و صلَ اِهللا رسو
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و هاتاومس هيدبِي يهضقُوب، "  أَرعي يثدح وحن ذَكَر ٢٦(م)   . ثُم - 

)٢٧٨٨(  

،  ، أَنَّ أَبا أُسامةَ الْعلَاِءمحمد بن  ، و حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ -٥

: أَخبرنِي عبد اللَّه بن  : قَالَ سالم ، قَالَ أَخبرهم عن عمر بنِ حمزةَ

رمقَالَ ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر :  موي اتاومالس طْوِي اللَّهي "

، أَين  أَنا الْملك : ، ثُم يقُولُ الْقيامة، ثُم يأْخذُهن بِيده الْيمنى

قَالَ ، ، ثُم يأْخذُهن "   ؟ ثُم يطْوِي الْأَرضني ؟ أَين الْمتكَبرونَ الْجبارونَ

، أَين الْجبارونَ؟  أَنا الْملك : ، ثُم يقُولُ " بِيده الْأُخرى:  ابن الْعلَاِء

  [قال األلباين]: صحيح ٤٧٣٢(د)  ؟ " أَين الْمتكَبرونَ

: حدثَنا عبد  ، قَالَا محمد بن الصباحِ ، و حدثَنا هشام بن عمارٍ - ٦

 نزِيزِ بازِمٍ قَالَالْعثَنِي أَبِي أَبِي حدمٍ : حقْسنِ مب اللَّه ديبع نع ،  نع ،

هو علَى الْمنبرِ  و ص: سمعت رسولَ اللَّه  عبد اللَّه بنِ عمر، أَنه قَالَ

ض بِيده فَجعلَ قَب ، و أَرضه بِيده يأْخذُ الْجبار سماواته و " : يقُولُ

ا وهقْبِضا يطُهسبقُولُ " يي ونَ " : ، ثُماربالْج نأَي ،اربا الْجأَن  ن؟ أَي

عن يمينِه وعن  صيتميلُ رسولُ اللَّه  " و : ، قَالَ ؟ " الْمتكَبرونَ

ارِهسرِ  يبنإِلَى الْم تظَرى نتح ،هنٍء ميفَلِ شأَس نم كرحتى  يتح ،

[قال األلباين]:  ١٩٨(جة)  . ص: أَساقطٌ هو بِرسولِ اللَّه  إِني أَقُولُ

  صحيح

٧- ارٍ، ومع نب امشا هثَنداحِ حبالص نب دمحزِيزِ  ، قَالَا مالْع دبا عثَندح :

، عن عبد  ، عن عبيد اللَّه بنِ مقْسمٍ قال حدثَنِي أَبِيبن أَبِي حازِمٍ 

هو علَى الْمنبرِ،  ، و ص: سمعت رسولَ اللَّه  اللَّه بنِ عمر، قَالَ

قَبض يده فَجعلَ  ، و أَرضيه بِيده ، و يأْخذُ الْجبار سماواته يقُولُ:
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، أَين  " أَنا الْجبار، أَنا الْملك : ثُم يقُولُ ، يبسطُها ، و يقْبِضها

، عن  صيتمايلُ رسولُ اللَّه  و : قَالَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟  الْجبارونَ

ينِهمي هالمش نعو ، رحترِ يبنإِلَى الْم تظَرى نتٍء ، حيفَلِ شأَس نم ك

هني لَأَقُولُ  مى إِنتح ،  ولِ اللَّهسبِر وطٌ هاق٤٢٧٥(جة)  ." ؟ص: أَس 

  [قال األلباين]: صحيح

، أَخبرنا إِسحاق بن عبد اللَّه  ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ حدثَنا عفَّانُ - ٨

، أَنَّ  ، عن عبيد اللَّه بنِ مقْسمٍ، عنِ ابنِ عمر طَلْحةَيعنِي ابن أَبِي 

 ولَ اللَّهسرِ: صربنلَى الْممٍ عوي ةَ ذَاتالْآي هذأَ هقَر  "و  وا اللَّهرا قَدم

و رِهقَد قح و ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَر اتومالس  اتطْوِيم

يقُولُ  صرسولُ اللَّه  ، و"  بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

هدكَذَا بِيه ا ، وكُهرحي ا وقْبِلُ بِهي ، :بِردي هفْسن بالر دجما  " يأَن :

كلا الْمأَن ،ركَبتا الْمأَن ،اربالْج  " ا الْكَرِميأَن ،زِيزا الْعأَن ، ، فجفَر

 ولِ اللَّهسا صبِرى قُلْنتح ربنالْم :  "" نَّ بِهرخ٥٤١٤(حم)  .لَي  

٩ - زها بثَندح ى قَالَا ، ووسم نب نسةَ حلَمس نب ادما حثَندا  : حنربأَخ ،

:  ، عن حماد ، قَالَ بهز في حديثه ه بنِ أَبِي طَلْحةَإِسحاق بن عبد اللَّ

، عن عبد  ، عن عبيد اللَّه بنِ مقْسمٍ : حدثَنا إِسحاق بن عبد اللَّه قَالَ

"  : هذه الْآيةَ وهو علَى الْمنبرِ ص: قَرأَ رسولُ اللَّه  اللَّه بنِ عمر قَالَ

:  ، قَالَ  والسموات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ "

، أَنا  ، أَنا الْملك أَنا الْجبار، أَنا الْمتكَبر:  يقُولُ اللَّه عز وجلَّ

يرددها حتى  ص: فَجعلَ رسولُ اللَّه  قَالَ ، مجد نفْسه "، ي الْمتعالي

ربنالْم بِه فجبِه ر رخيس ها أَننى ظَنت٥٦٠٨(حم)  . ، ح  



    ٣٩٠ 

١٠ - يفلَى ثَقوم يماهرنِ إِبب اقحإِس نب دمحا منربةُ  ، قَالَ أَخبيا قُتثَندح :

يدعس ننِ ، قَالَ بمحالر دبع نب قُوبعا يثَندازِمٍ : حأَبِي ح نع ،  نع ،

، قَالَ  ص، عن عبد اللَّه بنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّه  عبيد اللَّه بنِ مقْسمٍ

رِ وبنلَى الْمع وه : " و هاتاومس ذُ اللَّهأْخي هدبِي يهضقُولُ أَري ثُم ، : 

 ا اللَّهأَن– و و هابِعأَص قْبِضا  يطُهسبي - كلا الْمأَن نمحا الرأَن "  ،

"  : حتى نظَرت إِلَى الْمنبرِ يتحرك من أَسفَلِ منه حتى إِني لَأَقُولُ

 ٧٣٢٤) ، (حب) ٧٢٨٠(رقم طبعة با وزير: ؟ "  اللَّهأَساقطٌ هو بِرسولِ 

  ): م.٣١٩٦"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح 

: حدثَنا الْحسن بن محمد  ، قَالَ أَخبرنا محمد بن إِسحاق بنِ خزيمةَ -١١

:  ، قَالَ نا حماد بن سلَمةَ: حدثَ ، قَالَ : حدثَنا عفَّانُ ، قَالَ بنِ الصباحِ

،  ، عن عبيد اللَّه بنِ مقْسمٍ حدثَنا إِسحاق بن عبد اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،رمنِ عنِ ابرِ صعبنلَى الْما عموي اتالْآي هذأَ هقَر :  "

وا  ورا قَدم ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح اللَّه

ينِهمبِي اتطْوِيم اتومالسو  "قُولُ ، وي ولُ اللَّهسر  :"  هعبكَذَا بِإِصه

هفْسلَا نعلَّ وج بالر دجما يكُهرحا الْ يأَن ،اربا الْجا ، أَنأَن ،ركَبتم

كلالْم زِيزا الْعأَن ، ا الْكَرِميأَن ، " ولِ اللَّهسبِر فجص، فَر ربنالْم  ،

 ٧٣٢٧) ، (حب) ٧٢٨٣[رقم طبعة با وزير] = ( : لَيخرنَّ بِه. حتى قُلْنا

  ).٧٢٨٠انظر ( -[قال األلباين]: صحيح 

: حدثَنِي عبد  ، قَالَ : حدثَنِي اللَّيثُ ، قَالَ حدثَنا سعيد بن عفَيرٍ - ١٢

، أَنَّ أَبا  ، عن أَبِي سلَمةَ ، عنِ ابنِ شهابٍ الرحمنِ بن خالد بنِ مسافرٍ

،  " يقْبِض اللَّه اَألرض : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ
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 .، أَين ملُوك اَألرضِ "  أَنا املَلك : ، ثُم يقُولُ لسموات بِيمينِهويطْوِي ا

  ٤٨١٢(خ) 

، عنِ  ، أَخبرنا يونس ، أَخبرنا عبد اللَّه حدثَنا محمد بن مقَاتلٍ - ١٣

رِيهبِ الزياملُس نب يدعثَنِي سدأَبِي  ، ح نع ،هنع اللَّه يضةَ رريره  ،

 بِينِ النقَالَ صع : ضاَألر اللَّه قْبِضي " و ، ينِهماَء بِيمطْوِي السي  ،

  ٦٥١٩(خ)  .، أَين ملُوك اَألرضِ "  أَنا املَلك : ثُم يقُولُ

، عنِ ابنِ  أَخبرنِي يونس ، ، حدثَنا ابن وهبٍ حدثَنا أَحمد بن صالحٍ - ١٤

،  ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن سعيد هو ابن املُسيبِ شهابٍ

، ثُم  يطْوِي السماَء بِيمينِه ، و " يقْبِض اللَّه اَألرض يوم القيامة : قَالَ

 ، و الزبيدي ، و قَالَ شعيب و. ملُوك اَألرضِ "  أَنا املَلك أَين : يقُولُ

 .، عن أَبِي سلَمةَ مثْلَه  ، عنِ الزهرِي إِسحاق بن يحيى ، و ابن مسافرٍ

  ٧٣٨٢(خ) 

١٥- انمو اليقَالَ أَبو بيعا شنربأَخ ، رِيهنِ الزنِي  ، عربةَ، أَخلَمو سأَب  ،

(خ)  .»  يقْبِض اللَّه اَألرض « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ أَنَّ أَبا هريرةَ

٧٤١٣  

، عنِ ابنِ  ، أَخبرنِي يونس ، أَخبرنا ابن وهبٍ حدثَين حرملَةُ بن يحيى - ١٦

: قَالَ رسولُ  ، كَانَ يقُولُ أَنَّ أَبا هريرةَ،  ، حدثَنِي ابن الْمسيبِ شهابٍ

يطْوِي  ، و تعالَى الْأَرض يوم الْقيامة " يقْبِض اُهللا تبارك و :صاِهللا

 ينِهماَء بِيمقُولُ، السي ضِ : ثُمالْأَر لُوكم نأَي كلا الْم٢٣(م) ؟ "  أَن - 

)٢٧٨٧(  

: حدثَنا عبد  ، قَالَا يونس بن عبد الْأَعلَى ، و حدثَنا حرملَةُ بن يحيى -١٧

: حدثَنِي  ، عنِ ابنِ شهابٍ قَالَ : أَخبرنِي يونس اللَّه بن وهبٍ قَالَ



    ٣٩٢ 

"  : صقَالَ رسولُ اللَّه  : ، كَانَ يقُولُ ، أَنَّ أَبا هريرةَ سعيد بن الْمسيبِ

ةاميالْق موي ضالْأَر اللَّه قْبِضي و ، ينِهماَء بِيمطْوِي السقُولُ يي ثُم ، : 

كلا الْمضِ؟ "  أَنالْأَر لُوكم ن[قال األلباين]: صحيح ١٩٢(جة)  .، أَي  

١٨ - اقحإِس نب يماهرا إِبثَندح  ،كاربالْم نا ابثَندح سوني نع ،  نع ،

رِيهبِ ، قَالَ الزيسالْم نب يدعثَنِي سدةَ : حريرأَبِي ه ننِ  ، عع ،

 بِيقَالَ صالن : ةاميالْق موي ضالْأَر اللَّه قْبِضي " اَء  ، ومطْوِي السي

ينِهمبِي قُولُ ، ثُمضِ ":  يالْأَر لُوكم نأَي كلا الْم٨٨٦٣(حم)  .أَن 
١٩ - مثَنا آددانُ حبيا شثَندورٍ ، حصنم نع ، يماهرإِب نةَ ، عبِيدع نع ،  ،

هنع اللَّه يضر اللَّه دبع نولِ  ، قَالَ عسارِ إِلَى رباَألح نم رباَء حج :

 فَقَالَ صاللَّه جِدا نإِن دمحا ملَى  : : يع اتوملُ السعجي أَنَّ اللَّه

عٍ وبعٍ إِصبلَى إِصع نيضاَألر عٍ ، وبلَى إِصع رجالش و ، ى  املَاَء والثَّر

، فَضحك  أَنا املَلك : ، فَيقُولُ سائر اخلَالَئقِ علَى إِصبعٍ ، و علَى إِصبعٍ

 بِيرِ صالنلِ احلَبقَويقًا لدصت اجِذُهون تدى بتح  ولُ اللَّهسأَ رقَر ثُم ،

م اَألرض جميعا قَبضته يو ، و ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه و"  : ص

ةاميالق و ، ينِهمبِي اتطْوِيم اتوما  السمالَى ععتو هانحبس ،

  ٤٨١١(خ)  . " يشرِكُونَ

٢٠ - ددسثَنا مدح يدعس نى بيحي عمانَ ، سفْيس نع ،  ،ورصنثَنِي مدح ،

انُ وملَيس يماهرإِب نع ،  نةَ، عبِيدع اللَّه دبع ناَء  ، عا جيودهأَنَّ ي :

 بِيفَقَالَ صإِلَى الن ، : دمحا ملَى  يع اتومالس ِسكمي إِنَّ اللَّه ،

الشجر علَى  ، و اجلبالَ علَى إِصبعٍ ، و اَألرضني علَى إِصبعٍ ، و إِصبعٍ

فَضحك رسولُ ،  أَنا املَلك : ، ثُم يقُولُ اخلَالَئق علَى إِصبعٍ ، و إِصبعٍ

 صاللَّه اجِذُهون تدى بتأَ حقَر ثُم ، :  "و رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدم " 
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،  زاد فيه فُضيلُ بن عياضٍ : و ، قَالَ يحيى بن سعيد) ٩١:  األنعام(

، عن عبد اللَّه فَضحك رسولُ  ، عن عبِيدةَ ، عن إِبراهيم عن منصورٍ

 صاللَّه ا وبجعت  يقًا لَهدص٧٤١٤(خ)  .ت  

٢١ - اثينِ غفْصِ بح نب رمثَنا عدا أَبِي حثَندح ، شما اَألعثَندح ،  ،

يماهرإِب تعمقُولُ قَالَ ، سةَ يلْقَمع تعمس : اللَّه دباَء  : قَالَ عج :

بِيلٌ إِلَى النجابِ  صرتلِ الكأَه نمِ : فَقَالَ، ما القَاسا أَبي  إِنَّ اللَّه ،

الشجر  ، و اَألرضني علَى إِصبعٍ ، و يمِسك السموات علَى إِصبعٍ

أَنا املَلك أَنا  : ، ثُم يقُولُ اخلَالَئق علَى إِصبعٍ ، و والثَّرى علَى إِصبعٍ

كاملَل  بِيالن تأَيص، فَر  اجِذُهون تدى بتح كحأَ، ضقَر ثُم :  "ا  وم

رِهقَد قح وا اللَّهر٧٤١٥(خ)  ).٩١األنعام: ( " قَد  

، عن  ، عن إِبراهيم ، عنِ اَألعمشِ ، حدثَنا أَبو عوانةَ حدثَنا موسى - ٢٢

 : ، فَقَالَ ص: جاَء حبر إِلَى رسولِ اللَّه  ، قَالَ ، عن عبد اللَّه علْقَمةَ

دمحا معٍ يبلَى إِصاَء عمالس عضي إِنَّ اللَّه ، و ، عٍاَألربلَى إِصع ض  ،

عٍ وبلَى إِصالَ عباجل عٍ ، وبلَى إِصع ارهاَألنو رجالش اخلَلْقِ  ، و رائس

 و،  ص، فَضحك رسولُ اللَّه  أَنا املَلك : ، ثُم يقُولُ بِيده علَى إِصبعٍ

  ٧٤٥١(خ)  ).٩١األنعام: ( " ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه و"  : قَالَ

،  ، حدثَنا جرِير، عن منصورٍ، عن إِبراهيم حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ - ٢٣

: جاَء حبر من  ، قَالَ ، عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عن عبِيدةَ

يوم القيامة جعلَ اللَّه السموات علَى إِنه إِذَا كَانَ :  اليهود، فَقَالَ

اخلَالَئق  ، و الثَّرى علَى إِصبعٍ املَاَء و ، و ، واَألرضني علَى إِصبعٍ إِصبعٍ

فَلَقَد رأَيت  ،  أَنا املَلك أَنا املَلك : ثُم يقُولُ ، ، ثُم يهزهن علَى إِصبعٍ

، ثُم قَالَ  يضحك حتى بدت نواجِذُه تعجبا وتصديقًا لقَوله صلنبِيا
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 بِيصالن  :  "و رِهقَد قح وا اللَّهرا قَد٩١األنعام: ("  م(  ، هل؛إِلَى قَو 

  ٧٥١٣(خ)  ).٦٧الزمر: ( " يشرِكُونَ" 

٢٤ -  دبع نب دمثَنا أَحدحسوننِ ياضٍ اِهللا بيع ننِي ابعلٌ ييا فُضثَندح ،  ،

يماهرإِب نورٍ، عصنم نع انِيلْمةَ السبِيدع ننِ  ، عاِهللا ب دبع نع ،

ودعسم  بِيإِلَى الن رباَء حا  : ، فَقَالَ ص، قَالَ: جا أَبي أَو دمحا مي

،  الْقَاسمِ إِنَّ اَهللا تعالَى يمِسك السماوات يوم الْقيامة علَى إِصبعٍ

الْماَء  ، و الشجر علَى إِصبعٍ الْجِبالَ و ، و والْأَرضني علَى إِصبعٍ

 : ، فَيقُولُ ، ثُم يهزهن قِ علَى إِصبعٍسائر الْخلْ ، و والثَّرى علَى إِصبعٍ

كلا الْمأَن كلا الْمولُ اِهللا  ، أَنسر كحص، فَض  ،ربا قَالَ الْحما مبجعت

يقًا لَهدصأَ تقَر ثُم ، :  "ا  ويعمج ضالْأَرو رِهقَد قوا اَهللا حرا قَدم

وي هتضا قَبمالَى ععتو هانحبس ينِهمبِي اتطْوِيم اتومالسو ةاميالْق م

  )٢٧٨٦( - ١٩(م) . " يشرِكُونَ

، عن  إِسحاق بن إِبراهيم كلَاهما ، و حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ - ٢٥

ادنذَا الْإِسورٍ بِهصنم نرِيرٍ، عولِ  قَالَ،  جسإِلَى ر ودهالْي نم رباَء حج :

: فَلَقَد  قَالَ ، و لَم يذْكُر: ثُم يهزهن و، ، بِمثْلِ حديث فُضيلٍ  صاِهللا 

ضحك حتى بدت نواجِذُه تعجبا لما قَالَ تصديقًا  صرأَيت رسولَ اِهللا 

قَا لَه ولُ اِهللا ، ثُمسصلَ ر:  "رِهقَد قوا اَهللا حرا قَدم٩١األنعام: ( " و(  ،

ة. (م)  ولَا الْآي٢٧٨٦( -  ٢٠ت(  

٢٦- اثينِ غفْصِ بح نب رمثَنا عدا أَبِي حثَندح ، شما الْأَعثَندقَالَ ، ح ،  :

يماهرإِب تعمقُولُ سي ،  تعمةَ: سلْقَمقُولُ عاَء  ، ياِهللا ج دبقَالَ ع :

يا أَبا الْقَاسمِ إِنَّ اَهللا  : فَقَالَ صرجلٌ من أَهلِ الْكتابِ إِلَى رسولِ اِهللا 

 الشجر و ، و الْأَرضني علَى إِصبعٍ ، و يمِسك السموات علَى إِصبعٍ



 

٣٩٥ 

،  أَنا الْملك : ، ثُم يقُولُ الْخلَائق علَى إِصبعٍ و ، الثَّرى علَى إِصبعٍ

كلا الْمقَالَ  أَن ،:  بِيالن تأَيصفَر اجِذُهون تدى بتح كحض  ثُم ،

  )٢٧٨٦( - ٢١(م)  .)٩١األنعام: ( " ما قَدروا اَهللا حق قَدرِه و"  قَرأَ:

،  : حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، قَالَا أَبو كُريبٍ ، و بكْرِ بن أَبِي شيبةَحدثَنا أَبو  - ٢٧

ح و يماهرإِب نب اقحا إِسثَندمٍ حرشخ نب يلعا  ، قَالَا ، ونربأَخ :

ح و ،سوني نى بيسةَ عبيأَبِي ش نانُ بثْما عثَندح دح ، ،رِيرا جثَن

ادنذَا الْإِسشِ بِهمنِ الْأَعع ما كُلُّهيعمج هِميثدي حأَنَّ ف رغَي ، : و 

 ولَيس في حديث جرِيرٍ:  ، و الثَّرى علَى إِصبعٍ ، و الشجر علَى إِصبعٍ

 ، و الْجِبالَ علَى إِصبعٍ و : لَكن في حديثه ، و الْخلَائق علَى إِصبعٍ

  )٢٧٨٦( - ٢٢(م)  . تصديقًا لَه تعجبا لما قَال زاد في حديث جرِيرٍ:

: حدثَنا  : حدثَنا يحيى بن سعيد قَالَ حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ - ٢٨

و ،ورصنثَنِي مدانُ قَالَ: حفْيس لَيانُسم يماهرإِب نةَ ، عبِيدع نع ،  ،

اللَّه دبع نع  بِيإِلَى الن يودهاَء يإِنَّ  : ، فَقَالَ ص، قَالَ: ج دمحا مي

عٍ وبلَى إِصع اتاومالس ِسكمي اللَّه عٍ وبلَى إِصع نيضالَ  اَألرباجل

فَضحك  : قَالَ ، أَنا املَلك : ثُم يقُولُ اخلَلَائق علَى إِصبعٍ ، و علَى إِصبعٍ

 بِيصالن اجِذُهون تدى بتقَالَ ح ، : " و رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدم " 

:  [قال األلباين] ٣٢٣٨(ت)  .هذَا حديثٌ حسن صحيح  ،  )األنعام(

  صحيح

: حدثَنا  : حدثَنا يحيى بن سعيد قَالَ محمد بن بشارٍ قَالَحدثَنا  -٢٩

، عن عبد  ، عن عبِيدةَ ، عن إِبراهيم ، عن منصورٍ فُضيلُ بن عياضٍ

قَالَ اللَّه ، : "  بِيالن كحصفَض ا وبجعيقًا تدصيثٌ ، " تدذَا حه 

 يححص نسصحيح [قال األلباين] ٣٢٣٩(ت)  .ح :  



    ٣٩٦ 

، عن  ، عن علْقَمةَ ، عن إِبراهيم ، حدثَنا الْأَعمش حدثَنا أَبو معاوِيةَ -٣٠

اللَّه دبقَالَ ع ،  بِيلٌ إِلَى النجاَء رابِ ص: جتلِ الْكأَه نفَقَالَ ، م ، : 

 ، و ، أَبلَغك أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يحملُ الْخلَائق علَى أُصبعٍ يا أَبا الْقَاسمِ

الشجر علَى  ، و الْأَرضني علَى أُصبعٍ ، و السماوات علَى أُصبعٍ

عٍ، وبعٍ أُصبلَى أُصى ع؟  الثَّر بِيالن كحى  صفَضتحاجِذُهون تدب  ،

 الْآية. )٩١:  األنعام( " ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه و" :  فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ

  ٣٥٩٠(حم) 

٣١ - يدعس نى بيحا يثَندانَ حفْيس نع ، ورصنثَنِي مدح ، انُ ، وملَيس  ،

يماهرإِب نع  نةَ، عبِيدع اللَّه دبع نع ،  بِيى النا أَتيودهص: أَنَّ ي  ،

الْأَرضني  ، و ، إِنَّ اللَّه يمِسك السماوات علَى إِصبعٍ يا محمد : فَقَالَ

 ، و الْخلَائق علَى إِصبعٍ ، و الْجِبالَ علَى إِصبعٍ ، و علَى إِصبعٍ

 صفَضحك رسولُ اللَّه   ، أَنا الْملك : ، ثُم يقُولُ الشجر علَى إِصبعٍ

اجِذُهون تدى بتح قَالَ ، و :  "و رِهقَد قح وا اللَّهرا قَداألنعام( " م  :

تعجبا وتصديقًا  ":  قَالَ فُضيلٌ يعنِي ابن عياضٍ : و قَالَ يحيى،  )٩١

٤٠٨٧(حم)  ." لَه  

٣٢- سونا يثَندانُ حبيا شثَندرِ ، حمتعنِ الْمورِ بصنم نع ،  ،يماهرإِب نع ،

انِيلْمةَ السبِيدع نع ودعسنِ مب اللَّه دبع نا ، قَالَ ، عإِلَى : ج ربَء ح

ولِ اللَّهسفَقَالَ ، صر دمحا مي : ولَ اللَّهسا ري لَّ  ، أَوجو زع إِنَّ اللَّه ،

 ، و الْأَرضني علَى إِصبعٍ ، و يوم الْقيامة يحملُ السماوات علَى إِصبعٍ

عٍ، وبلَى إِصالَ ععٍ الْجِببلَى إِصع رجالش اَء ، والْم لَى الثَّ ، وى عر

 " : قَالَ ، أَنا الْملك : سائر الْخلْقِ علَى إِصبعٍ يهزهن فَيقُولُ ، و إِصبعٍ

 ولُ اللَّهسر كحصفَض اجِذُهون تدى بترِ، ، "  ، حبلِ الْحقَويقًا لدصت



 

٣٩٧ 

، والْأَرض جميعا قَبضته يوم  وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه"  : ثُم قَرأَ

ةاميةَ )٦٧:  الزمر( " الْقرِ الْآي٤٣٦٨(حم)  .إِلَى آخ  

٣٣ - دوا أَسثَنديلُ حائرا إِسثَندورٍ ، حصنم نع ، هادنبِإِس هفَذَكَر :  ،

و ،اهنعمقَالَ و  ولُ اللَّهسر كحيقًا  ص: فَضدصت اجِذُها ندى بتح

  ٤٣٦٩(حم)  . لقَوله

:  ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -٣٤

، عن عبد اللَّه،  ، عن علْقَمةَ ، عن إِبراهيم حدثَنا جرِير، عنِ الْأَعمشِ

، فَقَالَ: إِنَّ اللَّه ص: جاَء رجلٌ من أَهلِ الْكتابِ إِلَى رسولِ اللَّه  الَقَ

، والْخلَائق  ، والْماَء والثَّرى علَى إِصبعٍ يمِسك السماوات علَى إِصبعٍ

ولُ اللَّه حتى ، فَضحك رس أَنا الْملك : ، ثُم يقُولُ كُلَّها علَى إِصبعٍ

اجِذُهون تدةَ بالْآي هذأَ هقَر ثُم ، :  " ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو

 هانحبس ينِهمبِي اتطْوِيم اتومالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج

 ٧٣٢٥) ، (حب) ٧٢٨١طبعة با وزير: (رقم   " . وتعالَى عما يشرِكُونَ

  ).٥٤١"ظالل اجلنة" ( -[قال األلباين]: صحيح 

٣٥ - يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربأَخ يماهرإِب نب اقحا إِسثَندقَالَ: ح ،  ،

يماهرإِب نورٍ، عصنم نع ،رِيرا جنربقَالَ: أَخ ديبع نةَ، ع  دبع نع ،

 ولِ اللَّهسإِلَى ر ودهالْي نم رباَء حقَالَ: ج ،ولَ  ، فَقَالَ صاللَّهسا ري :

، والْأَرضني  اللَّه، إِذَا كَانَ يوم الْقيامة جعلَ اللَّه السماوات علَى إِصبعٍ

والْخلَائق كُلَّها علَى إِصبعٍ، ثُم  علَى إِصبعٍ، والشجر علَى إِصبعٍ،

نهزهي  ولَ اللَّهسر تأَير فَلَقَد ،كلا الْمقُولُ: أَني ى  ص، ثُمتح كحض

يقًا لَهدصت يودها قَالَ الْيا لَمبجعت اجِذُهون تدأَ: بقَر وا "  ، ثُمرا قَدمو

اللَّه ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد ق(رقم  ).٦٧الزمر: ( " ح



    ٣٩٨ 

انظر ما  -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٢٦) ، (حب) ٧٢٨٢طبعة با وزير: 

  قبله.

:  حدثَنا عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ قَالَ: أَخبرنا محمد بن الصلْت قَالَ -٣٦

، عن ابنِ  ، عن عطَاِء بنِ السائبِ، عن أَبِي الضحى حدثَنا أَبو كُدينةَ

يا يهودي  " :صفَقَالَ لَه النبِي ،  ص: مر يهودي بِالنبِي  ، قَالَ عباسٍ

كَيف تقُولُ يا أَبا القَاسمِ إِذَا وضع اللَّه السموات  : فَقَالَ، "  حدثْنا

هلَى ذع هلَى ذع ضاَألرو ، هلَى ذاملَاَء عو ، و ، هلَى ذالَ عباجل و ،  رائس

 هلَى ذاخلَلْقِ ع– أَو رِهصنبِخ لْتالص نب دمحفَرٍ معو جأَب ارأَشو لًا، ثُم

 امهلَغَ اِإلبى بتح عابت- لَ اللَّهز؛ " فَأَنرِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو" 

هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من هذَا الوجه،  .) األنعام(

رأَيت محمد بن إِسماعيلَ، روى  ،وأَبو كُدينةَ اسمه: يحيى بن املُهلَّبِ

لْتنِ الصب دمحم ناعٍ، عجنِ شنِ بنِ احلَسيثَ عذَا احلَد٣٢٤٠(ت)  .ه 

  [قال األلباين]: صحيح

، عن  ، عن عطَاٍء حدثَنا حسين بن حسنٍ الْأَشقَر، حدثَنا أَبو كُدينةَ - ٣٧

ىأَبِي الضاسٍ حبنِ عنِ ابقَالَ ، ع ، :  ولِ اللَّهسبِر يودهي رص" م  وهو

سالقَالَ ج ، :  هلَى ذاَء عمالس لُ اللَّهعجي مومِ يا الْقَاسا أَبقُولُ يت فكَي

 -  ةابببِالس ارأَشو - هلَى ذع ضالْأَرلَى  واَء عالْمو ،هلَى  ذالَ عالْجِبو ،

هذ هلَى ذلْقِ عالْخ رائسو ، " هابِعبِأَص ريشي كلَ  : ، قَالَ ؟ كُلُّ ذَلزفَأَن

  ٢٢٦٧(حم)  ).٩١األنعام: ( " وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه"  : اللَّه عز وجلَّ

، عن  ، عن عطَاٍء ر، حدثَنا أَبو كُدينةَحدثَنا حسين بن حسنٍ الْأَشقَ - ٣٨

هو  و ص: مر يهودي بِرسولِ اللَّه  ، قَالَ ، عنِ ابنِ عباسٍ أَبِي الضحى

سالالَى  ، فَقَالَ جعتو كاربت لُ اللَّهعجي مومِ يا الْقَاسا أَبقُولُ يت فكَي :



 

٣٩٩ 

 هلَى ذاَء عمالس– ةابببِالس ارأَشو هلَى ذع ضالْأَرو ، و ،  ،هلَى ذاَء عالْم

هلَى ذقِ عالئالْخ رائسو ،هلَى ذالَ عالْجِبو  ،هعببِإِص ريشي ككُلُّ ذَل ،

 )٩١األنعام: ( " دروا اللَّه حق قَدرِهوما قَ" :  تعالَى فَأَنزلَ اللَّه تبارك وقَالَ: 

 ٢٩٨٨(حم)    .الْآيةَ
 

  
:  ، قَالَ : حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم ، قَالَ أَخبرنا ابن سلْمٍ -١

: حدثَنِي  ، قَالَ : حدثَنا الْأَوزاعي قَالَ،  حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ

، عن رسولِ  ، عن أَبِي هريرةَ يحيى بن أَبِي كَثريٍ، عن أَبِي سلَمةَ

قَالَ صاللَّه ، : "  نمٍ موي فنِص ارقْدم نيالَمالْع برل اسالن قُومي

 ةنس أَلْف ِسنيموبِ خرلْغسِ لملِّي الشدكَت نِنيمؤلَى الْمع كنُ ذَلوهي

برغقال  ٧٣٣٣) ، (حب) ٧٢٨٩(رقم طبعة با وزير:  ." إِلَى أَنْ ت]

)، "الصحيحة" ١٩٦/ ٤"التعليق الرغيب" ( - األلباين]: صحيح 

)٢٨١٧.(  

٢- نسا حثَندةَ حلَهِيع نا ابثَندح ، ثَندح ،اجرثَمِ ا ديأَبِي الْه نع ،  ،

: يوما كَانَ مقْداره ص: قيلَ لرسولِ اللَّه  عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ

ةنس أَلْف ِسنيمخ  ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ رموذَا الْيلَ ها أَطْوص، م : » و 

هدفِْسي بِيي نالَّذ  هنِ، إِنمؤلَى الْمع فَّفخلَي  فكُونَ أَخى يتح ،

، قال  ١١٧١٧(حم)  .» علَيه من صلَاة مكْتوبة يصلِّيها في الدنيا

  الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

،  بن يحيى : حدثَنا حرملَةُ ، قَالَ أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ -٣

،  ، عن دراجٍ : أَخبرنِي عمرو بن الْحارِث ، قَالَ : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ



    ٤٠٠ 

، أَنه  ص، عن رسولِ اللَّه  ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي عن أَبِي الْهيثَمِ

: ما  فَقيلَ،  )٤املعارج: ( " سنةيومٍ كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف "  : قَالَ

 بِيفَقَالَ الن موذَا الْيلَ هصأَطْو: " هدفِْسي بِيي نالَّذو  فِّفخلَي هإِن ،

علَى الْمؤمنِ حتى يكُونَ أَخف علَيه من صلَاة مكْتوبة يصلِّيها في 

[قال األلباين]:  ٧٣٣٤) ، (حب) ٧٢٩٠ير: (رقم طبعة با وز ." الدنيا

  ).٥٥٦٤"املشكاة" ( - ضعيف 

٤ - نسا حثَندةَ حلَهِيع نا ابثَندح ، اجرا دثَندثَمِ ، حيأَبِي الْه نع ،  ،

رِيدالْخ يدعأَبِي س نع  ولِ اللَّهسر نرِ  « : قَالَ ص، علْكَافل بصني

 مويةنس أَلْف ِسنيمخ ارقْدم ةاميا الْقيني الدلْ فمعي ا لَمإِنَّ  ، كَمو ،

 .» الْكَافر لَيرى جهنم، ويظُن أَنها مواقعته من مِسرية أَربعني سنةً

  ١١٧١٤(حم) 

 ، قَالَ : حدثَنا ابن وهبٍ ، قَالَ حرملَةُ: حدثَنا  ، قَالَ أَخبرنا ابن سلْمٍ -٥

ارِثالْح نو برمنِي عربأَخ : ثَهدحِ حما السةَ ، أَنَّ أَبريجنِ حنِ ابع ،  ،

ينصب للْكَافرِ يوم  " : ، أَنه قَالَ ص، عن رسولِ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ

ةنس أَلْف ِسنيمخ ارقْدم ةاميالْق منهى جرلَي رإِنَّ الْكَافو ،  ظُنيو ،

) ، ٧٣٠٨(رقم طبعة با وزير:  ." أَنها مواقعته من مِسرية أَربعني سنةً

  ).٦٤٩٠"الضعيفة" ( -[قال األلباين]: ضعيف  ٧٣٥٢(حب) 

٦ - و برما عثَندانَحثْمع ن ةريغو الْما أَبثَندانُ ، حفْوثَنِي صدح ،  نع ،

ديبنِ عحِ بيرقَّاصٍ شنِ أَبِي وب دعس نع ،  بِيي  " : قَالَ ص، أَنَّ النإِن

، قيلَ ٍ لَأَرجو أَنْ لَا تعجِز أُمتي عند ربها أَنْ يؤخرهم نِصف يوم"

دعسمِ؟  : لوالْي كذَل فنِص كَمقَالَو : " ةنس ائَةم سم٤٣٥٠(د)   ." خ 

  [قال األلباين]: صحيح



 

٤٠١ 

٧- دالخ نب امصا عثَندح ميرأَبِي م ننِي ابعكْرٍ يو بثَنِي أَبدح ،  نع ،

دعنِ سب داشنِ  رب دعس نقَّاصٍ، عأَبِي و  بِينِ النكَانَ  ص، ع هأَن

سأَلْت  ، و " لَا تعجِز أُمتي عند ربي أَنْ يؤخرها نِصف يومٍ " : يقُولُ

(حم)  ."خمس مائَة سنة" : قَالَ؟  هلْ بلَغك ماذَا النصف يومٍ : راشدا

١٤٦٤  

٨ -  ،دعنِ سب داشر نع ،اللَّه دبع نكْرِ بو با أَبثَندح ،انمو الْيا أَبثَندح

 بِينِ النقَّاصٍ، عنِ أَبِي وب دعس نقَالَ صع هو أَنْ لَا  : أَنجي ألرإِن"

وكَم  : فَقيلَ لسعد، " تعجِز أُمتي عند ربي أَنْ يؤخرهم نِصف يومٍ

  ١٤٦٥(حم)  ."خمس مائَة سنة" : قَالَنِصف يومٍ؟ 

٩- كلالْم دبع نب دما أَحثَنداِء حبهأَبِي الص ننِ بمحالر دبا عثَندح ،  ،

يلاهبٍ الْبو غَالأَب عافا نثَندثَنِي  ، قَالَ حدح :كالم نب سقَالَ أَن ،  :

ولُ اللَّهسصقَالَ ر :» شطاُء تمالسو ةاميالْق موي اسثُ النعبي

هِملَي١٣٨١٤(حم)  .»ع  
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    ٤٠٨ 

 

 . القرآن الكرمي 
 لصحيحةالسنة النبوية ا .  

 الشيخ مصطفي  –سند من أحاديث الفنت واملالحم صحيح املال

 العدوي.
  ( سورية ) أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة املتعلقة بالشام– 

 إشراف الشيخ علوي عبد القادر السقاف.
  أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة يف بالد الشام دراسة موضوعية

  يف السنة النبوية.

  الشيخ صهيب عبد   - املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرة

  اجلبار. 

  الشيخ صهيب عبد اجلبار . –الصحيح للسنن واملسانيد اجلامع 
  الشيخ حممد حسان . –حلقات أحداث البداية والنهاية  

  الشيخ حممد املنجد . –حلقات أشراط الساعة  

  الشيخ حممد احلسن الددو.  –حلقات الفنت واملالحم  

  الشيخ حممد إمساعيل املقدم . - فقه أشراط الساعة  

  اية العامل شيخ حممد العريفي .ال - كتاب 
  م.فاضل سليمان ، تقدمي أ.د. حممد  –كتاب مسلمون قبل حممد

  عمارة.

  إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة للشيخ محود

  التوجيري .



 

٤٠٩ 

  الشيخ األلباين . - السلسلة الصحيحة  

  الشيخ األلباين . - السلسلة الضعيفة 
  البحر الزخار. –مسند البزار 
  .حمجة القرب إيل حمبة العرب للحافظ العراقي 
  ختريج مشكاة املصابيح للحافظ ابن حجر العسقالين  ؛ حتقيق

  األلباين وعلي احلليب.

 .األحكام الشرعية الكربي إلبن خراط حتقيق وختريج البزار 
 .ذيب مسند عمر إلبن جرير الطربي  

  الشيخ األلباين . - يف اجلامع و زيادته ضعصحيح و  

 الدكتور زغلول النجار . –قات اإلعجاز العلمي حل 
 . حلقات د.عبد اهللا النفسي و د.ناصر العمر عن إيران و الشيعة 
 . دروس الشيخ حممد العريفي عن أحداث الساعة 
 . دروس د.أمحد النقيب عن اخلالفة  والدميقراطية  والدستور 
 . أطلس احلديث النبوي أماكن وأقوام ؛ د.شوقي أبو خليل 
 .تفسري احلافظ ابن كثري 
  حماضرات الدكتور أكرم حجازي ( املرابط التارخيية اليت وضعها

 اإلستعمار يف الشرق األوسط ). 
  موقع الدرر السنية علي الشبكة العنكبوتية ؛ إشراف الشيخ

 العالمة علوي بن عبد القادر السقاف.
 . موقع ويكيبيديا علي الشبكة العنكبوتية 
 يفني اإللكتروين.موقع احلرمني الشر 
 .تفسري العالمة عبد الرمحن السعدي 



    ٤١٠ 

   .تفسري العالمة األزهري سيد طنطاوي 
 . برنامج املكتبة الشاملة 
  برنامج آيات القرآين ؛ مشروع املصحف اإللكتروين جبامعة امللك

 سعود.
 .حماضرات الشيخ العالمة أمحد ديدات 
 .حماضرات الشيخ الدكتور ذاكر نائيك 
  القُمص تادرس يعقوب ملطي. –سفر دانيال 
 .سفر دانيال وتتمة دانيال 
  د.مصطفى حممود. –كتاب التوراة 
  املؤلف ؛ رؤوف شبايك. –مقولة يف النجاح  ٣٦٥كتاب 
 .كتاب األنساب للصحاري  

  كتاب قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان ، تأليف أبو

اإلبياري ،  العباس أمحد بن علي القلقشندي ، حتقيق ؛ إبراهيم

  طبعة دار الكتاب املصري ، دار الكتاب اللبناين.

  اية األرب يف معرفة أنساب العرب ، تأليف أبو العباس كتاب

أمحد بن علي القلقشندي ، حتقيق ؛ إبراهيم اإلبياري ، طبعة دار 

  بريوت. –الكتاب اللبنانني 

  جامعة املدينة :  –من دروس مكتوبة :  السياسية الشرعية

  جيستري.ما

  تألبف : علي حممد حممد  –كتاب األيوبيون بعد صالح الدين

  الصاليب ، طبعة : دار املعرفة للطباعة والنشر ، جملد واحد.



 

٤١١ 

 أ. د. عبد الشايف  تأليف ، املوسوعة املوجزة يف التاريخ اإلسالمي :

أستاذ التاريخ واحلضارة اإلسالمية جبامعة  - اللطيف  حممد عبد

  األزهر.

 ة احلضارة ، تأليف ؛ ول ديورانت = ويليام جيمس كتاب قص

؛ دمي ؛ د.حميي الدين صابر ، ترمجةم ) ، تق١٩٨١ديورانت ( املتويف : 

د.زكي جنيب حممود وآخرون ، الناشر ؛ دار اجليل ( بريوت، لبنان ) ، 

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( تونس ) ، نشر عام 

جزء وملحق عن عصر  ٤٢األجزاء ؛ هـ ، عدد ١٤٠٨م /  ١٩٨٨

  نابليون. 

  سئ لإلسالم كتاب قصة احلضارة معروضبشكل ي

لإلسالم، مث ؛ حيث يعرض بعض احلقائق بشكل يسيء واملسلمني

يتهم املؤرخني من  العرب وغريهم من املسلمني؛ الكاتب ويليان 

  جيمس يضع السم يف العسل كعادة املستشرقني.

  كتاب تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ، تأليف ؛ مشس

ثمان بن قامياز الذهيب ( الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن ع

بد السالم التدمري، عدد األجزاء؛ ع ، حتقيق؛ عمرهـ)٧٤٨املتويف: 

  بريوت . –، طبعة؛ دار الكتاب العريب ٥٢

 ) تاريخ ما قبل  موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم

: أمحد  م ، املؤلف ٩٧ -  ٩٦هـ/ ١٤١٧) إىل عصرنا احلاضر  اإلسالم

فهرسة مكتبة امللك فهد  : غري معروف ( معمور العسريي ، الناشر

م ، عدد  ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧،  : األوىل الرياض) ، الطبعة - الوطنية 

  .١األجزاء: 



    ٤١٢ 

 .تاريخ اخللفاء للسيوطي  

 .جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي  

 .إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة للبوصريي  

  املستدرك علي الصحيحني للحاكم ، حتقيق مصطفي عبد القادر

  عطا.

  شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين.فتح الباري  

 .السراج املنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري  

  اللويب اإلسرائيلي والسياسة اخلارجية األمركية ( أو حرب األفكار

واللويب اإلسرائيلي يف أمريكا ) للكاتب جون مريشامري & ستيفن 

 والت.
  هنري كسنجر. –النظام العاملي اجلديد  

 رت أمريكا احلرب يف العراق وأفغانستان لكاتبه اجلنرال كيف خس

  األمريكي دانيال بوجلر.

  أسرار دبلوماسي مصري للكاتب سعادة  –حكاييت يف تل أبيب

  السفري د.رفعت األنصاري.

  التحالف الغادر : التعامالت السرية بني إيران وإسرائيل والواليات

كة ) للكاتب األمريكي املتحدة األمريكية ( أو حلف املصاحل املشتر

 املخضرم والدبلوماسي ( تريتا بارسي ).
  وليام غاي كار. –أحجار علي رقعة الشطرنج 
  د.عبد العزيز بن مصطفي كامل. –قبل أن يهدم األقصي 
  ًمساحة الشيخ صفوت الشواديف رمحه اهللا. –اليهود نشاة وتارخيا 



 

٤١٣ 

  مد خليفة األستاذ حم –اخلطر اليهودي بروتوكوالت حكماء صهيون

 التونسي ، تقدمي األستاذ الكبري عباس حممود العقاد.
  إلبن تيمية. –اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 
  تاريخ الرسل واململوك أو التاريخ الكبري للعالمة ابن جرير الطربي أو

 تاريخ الطربي.
 .املنتظم يف تاريخ األمم واملمالك للعالمة ابن اجلوزي 
  كتايب تاريخ الطربي واملنتظم يف تاريخ األمم ملحوظة هامة ؛

واملمالك للعالمة بن اجلوزي ما الكثري من التناقضات واألحداث 

غري الدقيقة واملوضوعات واملناكري اليت يستشهد ا الكاتب لكن 

 إىل حد بعيد قريبة من الواقع.
 .البداية والنهاية للعالمة احلافظ ابن كثري 
 مة حممود شاكر أبو فهر األديب واملؤرخ التاريخ اإلسالمي للعال

 املصري املعروف.
  مع قصص السابقني يف القرآن ؛ صالح عبد الفتاح اخلالدي ، بريوت

 دار القلم. –
  تاريخ يوسيفوس اليهودي أو تاريخ حرب يهودا ضد الرومان ؛

للمؤرخ اليهودي الروماين يوسيفوس فالفيوس ؛ هو مؤرخ روماين من 

م ،  له عدة  ١٠٠م ، وقدرت وفاته يف عام ٣٨لد عام أصول يهودية ، و

مؤلفات منها هذا الكتاب ، وعنوانه األصلي هو : ( تاريخ حرب 

م ، ويتناول تاريخ حرب  ٧٨يهودا ضد الرومان ) ؛ الذي ألفه سنة 

  اليهود مع الرومان ، وتدمري القدس علي يد تيطس الروماين.



    ٤١٤ 

  املكتبة العمومية  –: بريت الناشر لكتاب تاريخ يوسيفوس اليهودي

 لسليم إبراهيم صادر. 
  ملحوظة هامة : كتاب تاريخ يوسيفوس غري دقيق ، وبه الكثري من

املبالغات والكذب واألخطاء ، وهو يعكس طبيعة اليهود وحبهم 

  ...للكذب وتزييف احلقائق.

  

  

  

  



 

٤١٥ 

 

  صحيح البخاري : طبعة دار طوق النجاة ، حتقيق الشيخ حممد زهري

  بن ناصر الناصر .

  صحيح مسلم : طبعة دار إحياء التراث العريب بريوت ، حتقيق

 الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي .
  بريوت ، حتقيق  –صيدا  –سنن أبو داوود : طبعة املكتبة العصرية

 عبد احلميد . الشيخ حممد حمي الدين
  سنن الترمذي : طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البايب

/ الشيخ    ٢ -  ١  زءمصر ، حتقيق الشيخ أمحد شاكر ج –احلليب 

 . ٣ زءحممد فؤاد عبد الباقي ج
  حلب ، حتقيق  –سنن النسائي : طبعة مكتب املطبوعات اإلسالمية

 الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .
  فيصل عيسي  –دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه : طبعة

 البايب احلليب ، حتقيق الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي .
  سنن ابن ماجه : طبعة دار الرسالة العاملية ، حتقيق الشيخ شعيب

 األرناؤوط .
  مسند أمحد : طبعة مؤسسة الرسالة ، حتقيق الشيخ شعيب

 سن التركي .األرناؤوط وآخرون حتت إشراف د.عبد اهللا بن عبد احمل
  بريوت ، حتقيق  –صحيح ابن حبان حمققا : طبعة مؤسسة الرسالة

 الشيخ شعيب األرناؤوط .



    ٤١٦ 

  بريوت ، حتقيق  –صحيح ابن حبان خمرجا : طبعة مؤسسة الرسالة

 الشيخ شعيب األرناؤوط .
  بريوت ، حتقيق د.حممد  –صحيح ابن خزمية : طبعة املكتب اإلسالمي

 مصطفي األعظمي .
  دمشق ،  –أبو يعلي املوصلي : طبعة دار املأمون للتراث مسند

 حتقيق الشيخ حسني سليم أسد . 
 
 

   



 

٤١٧ 





  كتاب نبوءات الرسول في آخر الزمان –اجلزء الثالث 
  محتوى الد الثالث من الكتاب 

  والعشرون : املهدي عليه السالم. الفصل الثاني 
  باب كيفية ظهور املهدي  )١(
  باب عالمات وأمارات املهدي )٢(
  باب صفات املهدي  )٣(
  مدة حكم املهدي )٤(
باب كثرة العطايا واملال واخلير أيام  )٥(

  املهدي


  باب أدلة ثابتة على خروج املهدي  )٦(
  باب نزول عيسى بن مرمي آخر أيام املهدي  )٧(
  باب الدليل على صدق املهدي )٨(
  باب جيش اخلسف  )٩(
  باب بيت املقدس عاصمة خالفة املهدي )١٠(
  باب دمشق والغوطة  )١١(
  باب فتح الروم  )١٢(

أوال ؛ ما جاء في وصف قائد الروم عند 
  امللحمة



  هرمجدون احلقيقية  –ا ؛ امللحمة ثاني
  باب فتح قسطنطينية ورومية  )١٣(



    ٤١٨ 

في السفياني  الفصل الثالث والعشرون : ما جاء
  والقحطاني واجلهجاه

  باب ما جاء في السفياني  )١(
  باب ما جاء في القحطاني  )٢(
  باب ما جاء في اجلهجاه )٣(

  الفصل الرابع والعشرون : املسيح الدجال. 
  باب خطورة املسيح الدجال  )١(
  باب اإلستعاذة من فتنة الدجال  )٢(
  باب عالملات ظهور الدجال  )٣(
  باب صفة الدجال  )٤(
  باب كيفية ظهور الدجال  )٥(
باب الدجال يخرج بعد إكتمال فتنة  )٦(

  اإلعالم  –الدهيماء 


  باب هل الدجال هو ابن صياد ؟ )٧(
  باب هل الدجال هو السامري ؟! )٨(
  )  ٩٧ – ٨٦سياق اآليات ؛ طه (  -
  ) ٩٦ –اآلية الكرمية ؛ ( طه  -

  أوال ؛ تفسير السعدي  
  ثانيا ؛ تفسير الوسيط   
  ثالثا ؛ تفسير البغوي   
  رابعا ؛ تفسير بن كثير   
  خامسا ؛ تفسير القرطبي   
  الطبريسادسا ؛ تفسير   



 

٤١٩ 

  سابعا ؛  اخلالصة   
  ) ٩٧ –اآلية الكرمية ( طه  -

  أوال ؛ اخلالصة   
  ثانيا ؛ مالحظة هامة   

  باب مكان خروج الدجال  )٩(
  باب أتباع الدجال  )١٠(
باب األشياء التي يفنت بها الدجال  )١١(

  الناس 


باب الدجال أهون على اهللا مما يعتقد  )١٢(
  املسلمون



  باب العصمة من فتنة الدجال )١٣(
  باب مدة فتنة الدجال   )١٤(
باب الدجال ( الطاعون ) ال يدخل مكة  )١٥(

  وال املدينة 


باب حصار الدجال واتباعه للمسلمن  )١٦(
  في املدينة



اب ال يدخل الدجال أربعة اماكن ب )١٧(
  مساجد )(



  باب أنقاب املدينة وأبوابها السبعة )١٨(
باب دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم  )١٩(

  للمدينة وأهلها


باب أهل املدينة يتركونها كأفضل ما  )٢٠(
  تكون قبل الدجال 



 باب ما جاء في رجفة املدينة  )٢١(
  





    ٤٢٠ 

 –جبل أحد  –باب الدجال يقصد املدينة  )٢٢(
  ويهلك في الشام



باب أعظم الناس شهادة عند رب  )٢٣(
  العاملني



الفصل اخلامس والعشرون : املسيح عيسي بن مرمي 
  عليه السالم. 

ُعجزباب  )١(   مولد عيسى بن مرمي امل
  باب بهتان عقيدة التثليق عند النصارى )٢(
باب عقيدة املسلمني في املسيح  )٣(

  عيسى بن مرمي 


  باب وصف عيسى بن مرمي عليه السالم )٤(
باب أدلة على نزول عيسى بن مرمي عليه  )٥(

  السالم 


أولى  –النبي محمد  –باب املسلمني  )٦(
  الناس بعيسى بن مرمي 



  باب األنبياء أبناء عالت ودينهم واحد  )٧(
باب من لقى عيسى بن مرمي فليقرئه  )٨(

  السالم من سيدنا محمد


باب أين ينزل عيسى بن مرمي عليه  )٩(
  السالم .. ؟!



  باب غزوة الهند  )١٠(
  باب مقتل الدجال وهالكه في الشام  )١١(
  باب من عصمهم اهللا من الدجال  )١٢(
باب الطائفة املنصورة زمان املهدي  )١٣(

  وعيسى بن مرمي عليهما السالم 




 

٤٢١ 

  باب قتال أتباع الدجال ( اليهود ) )١٤(
  باب يأجوج ومأجوج  )١٥(
باب ما جاء في ذكر أعداد قوم يأجوج  )١٦(

  ومأجوح




  باب ما جاء في ذكر ذي القرنني  )١٧(
هل ذو القرنني هو كورش الفارسي  أم   - أ

  اإلسكندر املقدوني .. ؟!


  ذكر ذو القرنني في القرآن الكرمي   - ب
  ذكر ذو القرنني في السنة النبوية   - ت

  باب حج البيت بعد يأجوج ومأجوج  )١٨(
باب حج عيسى بن مرمي للبيت وأدائه  )١٩(

  للعمرة 


باب مدة حكم عيسى بن مرمي عليه  )٢٠(
  السالم 



باب عيسى بن مرمي عليه السالم يحكم  )٢١(
  بشريعة اإلسالم 



باب ال تقوم الساعة حتى تكون  )٢٢(
  السجدة خير من الدنيا وما فيها



  باب موت عيسى بن مرمي وموضع قبره  )٢٣(
الفصل السادس والعشرون : ما بعد عيسي ابن مرمي 

  عليه السالم. 

  باب عالمات الساعة العشر الكبرى  )١(
 تعقيب هام على العالمات الكبرى للساعة  -

  




    ٤٢٢ 

باب اخلالصة في عالمات الساعة  )٢(
  الكبرى



باب التبيان في حديث ؛ ثالث إذا خرجن  )٣(
  ال ينفع نفساً إميانها



  أوال ؛ روايات احلديث    
  ثانيا ؛ التعليق    
  ثالثا ؛ األدلة    
  رابعا ؛ اخلالصة   

العالمة أبو الطيب شمس احلق العظيم   - أ
  عون املهبود –آبادي 



  فتح الباري –العالمة احلافظ بن حجر   - ب
  فتح الباري  –العالمة بن جرير الطبري   - ت
  عمال ستا باألبادروا باب  )٤(


باب تتابع عالمات الساعة الكبرى  )٥(

  كتتابع اخلرز


  باب ما جاء في الدابة  )٦(
  باب املطر الذي ال تكن منه بيوت املدر )٧(
  باب الريح التي تقبض أرواح املؤمني )٨(
باب ال تقوم الساعة حتى ال تنطح ذات  )٩(

  قرن جماء


  باب أول العرب فناء قريش  )١٠(
  باب ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق  )١١(
باب عودة الناس لعبادة األوثان قبل قيام  )١٢(



 

٤٢٣ 

  الساعة 
باب ال تقوم الساعة حتي ال يقال في  )١٣(

  األرض اهللا


باب شر الناس من تدركهم الساعة  )١٤(
  وهم أحياء



باب ما جاء في هدم الكعبة على  )١٥(
  العموم 



باب ما جاء في هدم الكعبة وإستخراج  )١٦(
  كنزها 



  باب خروج النار التي حتشر الناس  )١٧(
  باب طرائق حشر الناس  )١٨(

  الفصل السابع والعشرون : الساعة.
  مقدمة عن الساعة  )١(
  باب قيام الساعة فجاة  )٢(

تعقيب العالمة بن كثير على قوله   - أ
  (وقفوهم إنهم مسئولون)



وله تعقيب العالمة بن كثير على ف  - ب
  )(يوم يكشف عن ساق



  باب يوم اجلمعة هو موعد قيام الساعة )٣(
  باب فراغ املينة وقت قيام الساعة  )٤(
  باب النفخ في الصور  )٥(
تعليق احلافظ بن كثير على النفخ في  -

  الصور


  باب ما بني النفختني )٦(



    ٤٢٤ 

الذي ال باب ما جاء في عظم اإلنسان  )٧(
 ً   تأكله األرض أبدا



خير من موسى  صباب من قال محمد  )٨(
  عليه السالم 



خير من يونس  صباب من قال محمد  )٩(
  بن متى عليه السالم 



باب ال تخيروا بني األنبياء صلوات اهللا  )١٠(
  عليهم 



  باب وصف الناس يوم القيامة )١١(
  باب مقدار يوم القيامة )١٢(
  القيامةباب يوم  )١٣(
  باب تخفيف يوم القيامة على املؤمنني )١٤(

  اخلامتة
  املراجع والكتب
  طبعات الكتب 

  الفهرس
 



 

٤٢٥ 











