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 الحمد هللا، نحمده ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا، وسیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال 
ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن 

 .محمدا عبده ورسولھ

   )                     

    (١ 

   )                      

                             

         (٢ 

)                                 

                          ( ٣ 

 
                                                             

 )  سورة ال عمران( ١
 )سورة النساء (٢
 )سورة االحزاب( ٣
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 : أما بعد

  فھذا كتاب مختصر في فضائل العراق الواردة في احادیث النبي 
)( واقوال الصحابة).( ذكرت فیھ الفضائل الواردة في العراق

 .مبینا لفضائل كل ما ھو من مسمى العراق الیوم.واھلھ

ره فقد ارتضى ھذا البلد الذي  خصھ اهللا بخصائص عظیمة لم یشاركھ فیھا غی
اهللا جل وعال ان  یقرأ العالم االسالمي القران الكریم بقراءة اھل العراق  

وان یتعبد المسلمون بفقھ مذاھب اھل ) قراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي (
كما ان اكابر اھل العلم في القران الكریم والسنھ النبویھ كانوا من ، العراق 

 .اھل ھذا البلد اوممن سكن فیھ

 .وقد ورد النص بتخصیصھم عن سائر اھل االرض

 :قال اهللا جل وعال في كتابھ

 )                       

                  (١ 

 . ٢ فقد جاء في تفسیر ھذه االیة عند اإلمام الطبري

فما كانت قریة آمنت عند معاینتھا العذاب ، ونزول َسَخط اهللا :   ومعنى الكالم
بھا ، بعصیانھا ربھا واستحقاقھا عقابھ، فنفعھا إیمانھا ذلك في ذلك الوقت، 

مادیھ في غّیھ، واستحقاقھ كما لم ینفع فرعون إیمانھ حین أدركھ الغرق بعد ت
 .َسَخط اهللا ِبَمْعِصَیِتِھ 

 )    (فإنھم نفعھم إیمانھم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بھم . 

                                                             
 )  سورة یونس( ١
 )٤٢٦٩ص،٥ج (٢
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فاستثنى اهللا قوم یونس من أھل القرى الذین لم ینفعھم إیمانھم بعد نزول 
یمانھم خاصة من  ،  وأخبر خلقھ أنھ نفعھم أ١العذاب بساحتھم، وأخرجھم ِمْنُھم

 .بین سائر األمم غیرھم

والغرض أنھ لم توجد  :  لھذه االیة٢وقال اإلمام ابن كثیر في تفسیره
قریة آمنت بكمالھا بنبیھم ممن سلف من القرى، إال قوم یونس، وھم أھل 
ِنیَنوى ، وما كان إیمانھم إال خوفا من وصول العذاب الذي أنذرھم بھ 

ابھ، وخرج رسولھم من بین أظھرھم، فعندھا رسولھم، بعد ما عاینوا أسب
واستكانوا وأحضروا أطفالھم . جأروا إلى اهللا واستغاثوا بھ، وتضرعوا لدیھ

ودوابھم ومواشیھم، وسألوا اهللا تعالى أن یرفع عنھم العذاب الذي أنذرھم بھ 

 (: فعندھا رحمھم اهللا، وكشف عنھم العذاب وُأخُِّروا ، كما قال تعالى. نبیھم

                     

      . (    

 .فخص اهللا جل وعال اھل ھذا البلد بما لم یخص بھ غیره :  قلت

م تاریخ   وقد صنف اھل العلم كتبا في بعض مدن العراق منھا الكتاب القی
بغداد  الذي صنفھ الخطیب البغدادي والذي كان كبار اھل العلم یودون ان 

 .تسطر اسماؤھم فیھ

فقد ذكر اإلمام الذھبي في تاریخ االسالم  في ترجمة الحسن بن احمد بن عبد 
 . عن القفطي٣اهللا

                                                             
 .منھ، كذا في المطبوع والصواب  ١
 )٢٩٧ص،٤ج( ٢
 )٤٠ص،٣٢ج( ٣
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ھل ذكرني الخطیب في : سأل فقال. كان من كبار الحنابلة: قال القفطّي
لیتھ ذكرني : فقال. ما ذكرك أصًال: ّثقات أو مع الكّذابین فقیل لھتاریخھ مع ال

 .ولو مع الكّذابین

  مبینا مكانة الخطیب البغدادي وكتابھ ١وقال اإلمام الذھبي في تاریخ االسالم
كنت نائما ببغداد في لیلة ثاني عشر : قال مكي بن عبد السالم:تاریخ بغداد

ئة فرأیت عند السحر كأنا اجتمعنا عند ربیع األول سنة ثالث وستین وأربعما
أبي بكر الخطیب في منزلھ لقراءة التاریخ على العادة فكأن الخطیب جالس 
والشیخ أبو الفضل نصر بن إبراھیم الفقیھ عن یمینھ وعن یمین الفقیھ نصر 

 جاء لیسمع التاریخ ()ھذا رسول اهللا : رجل لم أعرفھ فسألت عنھ فقیل
 . مجلسھ()لة ألبي بكر إذ یحضر رسول اهللا ھذه جال: فقلت في نفسي

 .فھذه ھي مكانة ھذا البلد عند اھل العلم 

إالَّ أني لم اجد كتابا مختصرا في فضائل العراق یجمع فضائل مدنھ واھلھ 
فأحببت ان اكتب فیھ كتابا مختصرا لیسھل االنتفاع بھ ولعل اهللا عز وجل ان 

 .ییسر لي شرحھ وتطویلھ

 عز وجل ان یوفق المسلمین عامة واھل ھذا البلد خاصة لكل ھذا واسأل اهللا
 .ما یحب ویرضى

 .لھ وصحبھ وسلمآوالحمد هللا رب العالمین وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى 

 

 
                                                             

 )١٠٩-١٠٨ص،٣١ج( ١
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حدثني محمد بن الحكم أخبرنا النضر :١قال اإلمام البخاري في صحیحھ   
عدي بن حاتم أخبرنا إسرائیل أخبرنا سعد الطائي أخبرنا محل بن خلیفة عن 

إذ أتاه رجل فشكا إلیھ الفاقة ثم أتاه آخر فشكا  )(بینا أنا عند النبي : قال
قلت لم أرھا وقد أنبئت ) . یا عدي ھل رأیت الحیرة ؟: ( قطع السبیل فقال

فإن طالت بك حیاة لترین الظعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف :( عنھا قال 
ت فیما بیني وبین نفسي فأین دعار طيء قل -بالكعبة ال تخاف أحدا إال اهللا 

قلت ) . ولئن طالت بك حیاة لتفتحن كنوز كسرى  -الذین قد سعروا البالد 
كسرى بن ھرمز ولئن طالت بك حیاة لترین الرجل ( كسرى بن ھرمز ؟ قال 

یخرج ملء كفھ من ذھب أو فضة یطلب من یقبلھ منھ فال یجد أحدا یقبلھ منھ 
م یلقاه ولیس بینھ وبینھ ترجمان یترجم لھ فیقولن ألم ولیلقین اهللا أحدكم یو

أبعث إلیك رسوال فیبلغك ؟ فیقول بلى فیقول ألم أعطك ماال وأفضل علیك ؟ 
فیقول بلى فینظر عن یمینھ فال یرى إال جھنم وینظر عن یساره فال یرى إال 

اتقوا النار ولو بشقة تمرة : ( یقول  )(قال عدي سمعت النبي ) . جھنم 
قال عدي فرأیت الظعینة ترتحل من ) . من لم یجد شقة تمرة فبكلمة طیبة ف

الحیرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف إال اهللا وكنت فیمن افتتح كنوز كسرى 
یخرج :( ()بن ھرمز ولئن طالت بكم حیاة لترون ما قال النبي أبو القاسم 

 ).ملء كفھ

بن عبد اهللا قال حدثنا إسماعیل : ٢وقال اإلمام البخاري في صحیحھ
حدثني إبراھیم بن سعد عن صالح عن بن شھاب عن عبید اهللا بن عبد اهللا بن 

                                                             
 )٣٥٩٥(رقم ) ٩١٥-٩١٤ص( ١
 )٦٤(رقم) ٨٩ص( ٢

 النبي  عن ما جاء()  في فتـــح العراق 

 .على اعدائھ ()وانتشار األمن والرخاء فیھ ،ودعائھ  
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بعث بكتابھ  ()أن رسول اهللا: عتبة بن مسعود أن عبد اهللا بن عباس أخبره
رجال وأمره أن یدفعھ إلى عظیم البحرین فدفعھ عظیم البحرین إلى كسرى 

أن  ()فدعا علیھم رسول اهللا فلما قرأه مزقھ فحسبت أن ابن المسیب قال 
 .یمزقوا كل ممزق

حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب حدثنا أبو : ١وقال اإلمام البخاري في صحیحھ
إذا ( قال  ()أن رسول اهللا : )(الزناد عن األعرج عن أبي ھریرة 

ھلك كسرى فال كسرى بعده وإذا ھلك قیصر فال قیصر بعده والذي نفسي بیده 
 ).ا في سبیل اهللا لتنفقن كنوزھم

 

 : ٢قال اإلمام البیھقي في السنن الكبرى

وكانت قریش تنتاب الشام انتیابا كثیرا وكان كثیر من :)(قال الشافعي 
معاشھا منھ وتأتي العراق فیقال لما دخلت في اإلسالم ذكرت للنبي 

() خوفھا من انقطاع معاشھا بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر
ودخلت في اإلسالم  مع خالف ملك الشام والعراق ألھل اإلسالم فقال النبي 

() إذا ھلك كسرى فال كسرى بعده فلم یكن بأرض العراق كسرى یثبت لھ
قیصر أمر بعده وقال إذا ھلك قیصر فال قیصر بعده فلم یكن بأرض الشام 

وقطع اهللا األكاسرة () بعده وأجابھم على ما قالوا لھ وكان كما قال لھم 
 () عن العراق وفارس وقیصر ومن قام باألمر بعده عن الشام وقال النبي

في كسرى مزق ملكھ فلم یبق لألكاسرة ملك وقال في قیصر ثبت ملكھ فثبت 
ل ھذا مؤتفق یصدق لھ ملك ببالد الروم إلى الیوم وتنحى ملكھ عن الشام وك

 .بعضھ بعضا

 

                                                             
 )٣١٢٠(رقم) ٧٩٩ص( ١
 )١٩٠٩٢( رقم)١٨١ص، ٩ج( ٢
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حدثنا إسحاق بن خالویھ الواسطي : ١قال اإلمام الطبراني في المعجم الصغیر
حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا ھشام بن یوسف الصنعاني أخبرنا معمر 

نظر   ()حدثنا ثابت البناني وسلیمان التیمي عن أنس بن مالك أن النبي 
قبل العراق والشام والیمن فقال اللھم أقبل بقلوبھم على طاعتك وحط من 

 .٢َوَراِئِھم

حدثنا عبد اهللا بن احمد بن حنبل ، :٣الطبراني في المعجم الكبیروقال اإلمام 
حدثني َأِبي ، حدثنا عبد الرحمن بن مھدي، حدثنا عمران القطان ، عن َقَتاَدَة ، 

ِقَبَل الیمن ،  ()نظر رسول : عن َأنس بن مالك ، عن زید بن ثابت ، قال 
اللَُّھمَّ َأْقِبل بقلوبھم ، ونظر : العراق فقال اللَُّھمَّ َأْقِبل بقلوبھم ، ونظَر ِقَبَل : َفَقال 

 .٤اللَُّھمَّ َأْقِبل بقلوبھم ، وبارك لنا في صاعنا َوُمدَِّنا : ِقَبَل الشَّام ، َفَقال 

 

 .٥وجاء في مسند اإلمام احمد بن حنبل

: حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لھیعة ثنا أبو الزبیر عن جابر قال 
یوما ونظر إلى الشام فقال اللھم أقبل بقلوبھم ونظر  ()ل اهللا سمعت رسو

إلى العراق فقال نحو ذلك ونظر قبل كل أفق ففعل ذلك وقال اللھم ارزقنا من 
 .ثمرات األرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا 

 
                                                             

 )١٧٣ص، ١ج( ١
 )٣٤ص، ١٠ج:(قال الھیثمي في مجمع الزوائد  ٢

 .رواه الطبراني في الصغیر واالوسط ورجالھ رجال الصحیح غیر علي بن بحر وھو ثقة
 )٤٧٩٠(رقم ) ١١٦ص، ٥ج(  ٣
 )٦٥٥ص، ٣ج:( قال الھیثمي في مجمع الزوائد   ٤

 .رواه احمد والبزار باسناد حسن
 )١٤٧٣١(رقم) ٣٤٢ص،٣ج( ٥

 ما جاء في دعاء النبي() 

 .ألھل العراق بالھدایة
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على ھذا الحدیث وساق اسانیده ١وقد بوب اإلمام البیھقي في دالئل النبوة 
 : وعلق علیھ فقال

باب ما جاء في دعائھ ألھل الیمن والشام والعراق بالھدایة وما ظھر فیھ من 
 .االجابة

حدثنا أبو : أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعید ابن أبي عمرو قاال
العباس محمد بن یعقوب حدثنا العباس بن محمد حدثنا علي بن بحر القطان 

التیمي عن أنس أن حدثنا ھشام بن یوسف حدثنا معمر أخبرني ثابت وسلیمان 
اهللا نظر قبل العراق والشام والیمن قال ال أدري بآیتھن بدأ ثم () رسول

 .قال اللھم اقبل بقلوبھم إلى طاعتك وحط من ورائھم
 

وأخبرنا أبو عبداهللا الحافظ أنبأنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق 
ھ قال وأحط الصغاني حدثنا علي بن بحر بن بري فذكره بإسناده مثلھ إال أن

 .من وارئھم
 

وأخبرنا أبو بكر بن فورك رحمھ اهللا أنبأنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا 
یونس بن حبیب حدثنا أبو داود حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس ابن 

قبل الیمن فقال اللھم اقبل ()نظر رسول اهللا :مالك عن زید بن ثابت قال
اقبل بقلوبھم ثم نظر قبل العراق فقال اللھم بقلوبھم ثم نظر قبل الشام قال اللھم 

 .اقبل بقلوبھم وبارك لنا في صاعنا ومدنا

 

                                                             
 )٢٣٧-٢٣٦ص، ٦ج ( ١
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وقد ذكرنا في مغازیھ وأسفاره سائر ما روي عنھ في دعواتھ : ١قلت
واستنصاره وما ظھر من آثار النبوة في كل واحد منھما وفي اعادتھا ھاھنا 

 .تطویل وباهللا التوفیق

 

 :٢البدایة والنھایة قال اإلمام ابن كثیر في 

ثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك عن : وقال أبو داود الطیالسي
اللھم أقبل بقلوبھم، : قبل الیمن فقال() نظر رسول اهللا : زید بن ثابت قال

اللھم : اللھم أقبل بقلوبھم، ثم نظر قبل العراق فقال: ثم نظر قبل الشام فقال
وھكذا وقع االمر، أسلم أھل الیمن ، في صاعنا ومدنا أقبل بقلوبھم، وبارك لنا 

 .قبل أھل الشام، ثم كان الخیر والبركة قبل العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                             
 )البیھقي( ١
 )١٨٨ص،٦ج( ٢
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حدثنا أبو بكر ابن أبي شیبة حدثنا أبو : ١قال اإلمام مسلم في صحیحھ
أسامة وعبداهللا بن نمیر وعلي بن مسھر عن عبید اهللا بن عمر وحدثنا محمد 
بن عبداهللا بن نمیر حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اهللا عن خبیب بن 

سیحان  ()قال : عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ھریرة قال
 .من أنھار الجنةوجیحان والفرات والنیل ُكلٌّ 

وقال إبراھیم بن طھمان عن شعبة :٢قال اإلمام البخاري في صحیحھ
رفعت إلى السدرة (  ()قال رسول اهللا : عن قتادة عن أنس بن مالك قال 

فإذا أربعة أنھار نھران ظاھران ونھران باطنان فأما الظاھران النیل والفرات 
أقداح قدح فیھ لبن وقدح فیھ وأما الباطنان فنھران في الجنة فأتیت بثالثة 

عسل وقدح فیھ خمر فأخذت الذي فیھ اللبن فشربت فقیل لي أصبت الفطرة 
 ).أنت وأمتك 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي :٣قال اإلمام مسلم في صحیحھ
عدي عن سعید عن قتادة عن أنس بن مالك لعلھ قال  عن مالك ابن صعصعة 

بینا أنا عند البیت بین النائم :()ي اهللا قال نب: قال) رجل من قومھ ( 
والیقظان إذ سمعت قائال یقول أحد الثالثة بین الرجلین فأتیت فانطلق بي 

قال ( فأتیت بطست من ذھب فیھا من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا 
فاستخرج قلبي فغسل ) قتادة فقلت للذي معي ما یعني ؟ قال إلى أسفل بطنھ 

ید مكانھ ثم حشي إیمانا وحكمة ثم أتیت بدابة أبیض یقال لھ بماء زمزم ثم أع
                                                             

 )٢٨٣٩(رقم)٢١٨٣ص،٤ج( ١
 )٥٦١٠(رقم)١٤٢٥-١٤٢٤ص( ٢

 )١٦٤(رقم)١٤٩ص،١ج( ٣٣

 ما جاء عن النبي () 

 .في ان الفرات من  الجنة
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البراق فوق الحمار ودون البغل یقع خطوه عند أقصى طرفھ فحملت علیھ ثم 
فقیل من ھذا ؟ قال  )(انطلقنا حتى أتینا السماء الدنیا فاستفتح جبریل 

قیل وقد بعث إلیھ ؟ قال نعم قال () جبریل قیل ومن معك ؟ قال محمد 
وساق )(قال فأتینا على آدم ،مرحبا بھ ولنعم المجيء جاء : ففتح لنا وقال

وفي ، )(الحدیث بقصتھ وذكر أنھ لقي في السماء الثانیة عیسى ویحیى 
قال ثم ، )(وفي الخامسة ھارون ، وفي الرابعة إدریس، الثالثة یوسف

فسلمت ) (فأتیت على موسى ، ء السادسةانطلقنا حتى انتھینا إلى السما
مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزتھ بكى فنودي ما : علیھ فقال

یبكیك ؟ قال رب ھذا غالم بعثتھ بعدي یدخل من أمتھ الجنة أكثر مما یدخل 
من أمتي قال ثم انطلقنا حتى انتھینا إلى السماء السابعة فأتیت على إبراھیم 

) (وحدث نبي اهللا : الحدیث وقال في () أنھ رأى أربعة أنھار یخرج
من أصلھا نھران ظاھران ونھران باطنان فقلت یا جبریل ما ھذه األنھار ؟ 

أما النھران الباطنان فنھران في الجنة وأما الظاھران فالنیل والفرات ثم : قال
مور یا جبریل ما ھذا ؟ قال ھذا البیت المع: رفع لي البیت المعمور فقلت

یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منھ لم یعودوا فیھ آخر ما علیھم ثم 
أتیت بإناءین أحدھما خمر واآلخر لبن َفُعِرَضا َعَلىَّ فاخترت اللبن فقیل 
أصبت أصاب اهللا بك أمتك على الفطرة ثم فرضت َعَلىَّ  كل یوم خمسون 

 .صالة ثم ذكر قصتھا إلى آخر الحدیث

أما النھران الباطنان :١لنووي في شرحھ لصحیح مسلمقال اإلمام ا
ھكذا ھو فى أصول صحیح ) فنھران في الجنة وأما الظاھران فالنیل والفرات 

والمراد من اصل سدرة المنتھى كما جاء مبینا فى ، مسلم یخرج من أصلھا
الباطنان ھما السلسبیل والكوثر قال : صحیح البخارى وغیره قال مقاتل

ھذا الحدیث یدل على أن أصل سدرة المنتھى فى : )(القاضي عیاض 
األرض لخروج النیل والفرات من أصلھا قلت ھذا الذي قالھ لیس بالزم بل 

ثم تسیر حیث أراد اهللا تعالى حتى تخرج ، معناه أن األنھار تخرج من أصلھا
                                                             

 )٢٢٥ـ٢٢٤ص،٢ج( ١
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وھذا ال یمنعھ عقل وال شرع وھو ظاھر الحدیث ، من االرض وتسیر فیھا
 .إلیھ واهللا اعلم فوجب المصیر

َأخبرنا ابن : حدثنا یزید ، َقال : ١قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
ُسِئَلت عن ) (عون ، عن ِإبراھیم ، عن اَألسود ؛ َأنَّ ُأمَّ المؤمنین عائشة 

ما تصنعون بھذا ؟ ھذا الفرات الى جانبكم، َیْسَتْنِقُع فیھ احدكم : النََّشِر ؟ فقالت 
 .٢لجریةسبعا یستقبل ا

، عن ٤بن علي  حدثنا عفان:٣و قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
من َأصابھ : ، قالت  )( ، عن ِإبراھیم ، عن اَألسود ، عن عائشةاَألعمش

، اْو ُسمٌّ ، او ِسْحٌر ، فلیْأت الفرات فلیستقبل اْلِجْرَیَة ، فیغتمس فیھ سبع ٥بسرة
 .٦مرات

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 )٢٣٥١٣(رقم)٤٠ص،٥ج( ١
 اسناده صحیح ٢
 )٢٣٥١٧(رقم)٤٠ص،٥ج( ٣
 .وصوابھ عثام بن علي، كذا في المطبوع ٤
 .ولعل الصواب نشرة، كذا في المطبوع  ٥
 .اسنادة صحیح  ٦
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حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبدالرزاق بن :١قال اإلمام مسلم في صحیحھ
ھمام حدثنا عبدالملك بن أبي سلیمان حدثنا سلمة بن كھیل حدثني زید بن 

ین ساروا إلى الذ )(أنھ كان في الجیش الذین كانوا مع علي : وھب الجھني
یقول  ()أیھا الناس إني سمعت رسول اهللا : )(الخوارج فقال علي 

یخرج قوم من أمتي یقرأون القرآن لیس قراءتكم إلى قراءتھم بشيء وال 
صالتكم إلى صالتھم بشيء وال صیامكم إلى صیامھم بشيء یقرأون القرآن 

وھو علیھم ال تجاوز صالتھم تراقیھم یمرقون من اإلسالم ، یحسبون أنھ لھم
ما قضي لھم  لو یعلم الجیش الذین یصیبونھم، كما یمرق السھم من الرمیة

التكلوا عن العمل وآیة ذلك أن فیھم رجال لھ عضد  ()على لسان نبیھم 
على رأس عضده مثل حلمة الثدي علیھ شعرات بیض ، ولیس لھ ذراع

فتذھبون إلى معاویة وأھل الشام وتتركون ھؤالء یخلفونكم في ذراریكم 
كوا الدم الحرام وأموالكم واهللا إني ألرجو أن یكونوا ھؤالء القوم فإنھم قد سف

فنزلني : قال سلمة بن كھیل. فسیروا على اسم اهللا، وأغاروا في سرح الناس
مررنا على قنطرة فلما التقینا وعلى الخوارج : زید بن وھب منزال حتى قال

یومئذ عبداهللا بن وھب الراسبي فقال لھم ألقوا الرماح وسلوا سیوفكم من 
وكم یوم حروراء فرجعوا فوحشوا جفونھا فإني أخاف أن یناشدوكم كما ناشد

وقتل بعضھم على : قال.برماحھم وسلوا السیوف وشجرھم الناس برماحھم 
التمسوا فیھم ) (بعض وما أصیب من الناس یومئذ إال رجالن فقال علي 

بنفسھ حتى أتى ناسا قد قتل ) (ج فالتمسوه فلم یجدوه فقام علي دالمخ
یلي األرض فكبر ثم قال صدق  بعضھم على بعض قال أخروھم فوجدوه مما

                                                             
 )١٠٦٦(رقم)٧٤٨ص،٢ج( ١


 ان اھل العراق لو علموا ما لھم ما جاء في

 .من عظیم االجر التكلوا عن العمل
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یا أمیر المؤمنین أهللا الذي : فقام إلیھ عبیدة السلماني فقال: اهللا وبلغ رسولھ قال
؟ فقال إي واهللا الذي ()ال إلھ إال ھو لسمعت ھذا الحدیث من رسول اهللا 

 .ال إلھ إال ھو حتى استحلفھ ثالثا وھو یحلف لھ

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ابن :١وقال اإلمام مسلم في صحیحھ
علیة وحماد بن زید ح وحدثنا قتیبة بن سعید حدثنا حماد بن زید ح وحدثنا أبو 

حدثنا إسماعیل بن : قاال) واللفظ لھما ( بكر بن أبي شیبة وزھیر بن حرب 
ذكر الخوارج فقال : قال) (علیة عن أیوب عن محمد عن عبیدة عن علي 

دج الید أو مودن الید أو مثدون الید لوال أن تبطروا لحدثتكم بما فیھم رجل مخ
قلت آنت سمعتھ من : قال ()وعد اهللا الذین یقتلونھم على لسان محمد 

 .إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة: ؟ قال()محمد 

وحاصلھ أنھ استحلف :٢قال اإلمام النووي في شرحھ على صحیح مسلم
نما استحلفھ لیسمع الحاضرین ویؤكد ذلك عندھم ویظھر لھم علیا ثالثا وا

ویظھر لھم أن علیا وأصحابھ أولى ، ()المعجزة التي أخبر بھا رسول اهللا 
الطائفتین بالحق وأنھم محقون في قتالھم وغیر ذلك مما في ھذه األحادیث من 

 .الفوائد

األعلى  حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد:٣قال اإلمام مسلم في صحیحھ
تمرق مارقة : قال()حدثنا َداُوُد عن أبي َنْضَرَة عن أبي سعید الخدري َأنَّ 

 .في فرقة من الناس فیلي قتلھم َأولى الطائفتین بالحق

وح��دثني محم���د ب��ن المثن��ى ح���دثنا    :٤وق��ال اإلم��ام مس��لم ف���ي ص��حیحھ    
اب���ن أب���ي ع���دي ع���ن س���لیمان ع���ن أب���ي نض���رة ع���ن أب���ي س���عید أن النب���ي          

()          ذك����ر قوم����ا یكون����ون ف����ي أمت����ھ یخرج����ون ف����ي فرق����ة م����ن الن����اس
یق��تلھم أدن��ى   ) أو م��ن أش��ر الخل��ق    ( ھ��م ش��ر الخل��ق    : س��یماھم التحلی��ق ق��ال  

                                                             
 )١٠٦٦(رقم)٧٤٧ص،٢ج(  ١
 )١٧٣ص،٧ج( ٢
 )١٠٦٤(رقم ) ٧٤٦ص ، ٢ج (  ٣
 )١٠٦٤(رقم)٧٤٥ص،٢ج( ٤
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له���م م���ثال أو ق���ال ق���وال  () الط���ائفتین إل���ى الح���ق ق���ال فض���رب النب���ي   
فینظ���ر ف���ي النص���ل ف���ال ی���رى    ) أو ق���ال الغ���رض  ( الرج���ل یرم���ي الرمی���ة   

وینظ���ر ف���ي الف���وق ف���ال    ، ى بص���یرة ف���ال ی���ر  يبص���یرة وینظ���ر ف���ي النض���   
 .قال أبو سعید وأنتم قتلتموھم یا أھل العراق: یرى بصیرة قال

. ونالوا عظیم االجر. عندما قاتل اھل العراق كانوا االولى بالحق: قلت
 .وعندما كفوا ایدیھم وتصالحوا كانوا اھل الصلح والجماعة
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حدثنا عبد اهللا بن محمد حدثنا یحیى :١قال اإلمام البخاري في صحیحھ
بن آدم حدثنا حسین الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة 

أخرج النبي : قال () الحسن فصعد بھ على المنبر فقال ذات یوم
 ).المسلمین ابني ھذا سید ولعل اهللا أن یصلح بھ بین فئتین من (

حدثنا عبد اهللا بن محمد حدثنا : ٢وقال اإلمام البخاري في صحیحھ
استقبل واهللا الحسن بن علي : سفیان عن أبي موسى قال سمعت الحسن یقول

معاویة بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو ابن العاص إني ألرى كتائب ال تولي 
أي عمرو إن  -الرجلین وكان واهللا خیر  -حتى تقتل أقرانھا فقال لھ معاویة 

قتل ھؤالء ھؤالء وھؤالء ھؤالء من لي بأمور الناس من لي بنسائھم من لي 
بضیعتھم فبعث إلیھ رجلین من قریش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن 
سمرة وعبد اهللا بن عامر بن كریز فقال اذھبا إلى ھذا الرجل فاعرضا علیھ 

ھ فتكلما وقاال لھ فطلبا إلیھ فقال لھما فأتیاه فدخال علی. وقوال لھ واطلبا إلیھ 
الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من ھذا المال وإن ھذه األمة قد 

قاال فإنھ یعرض علیك كذا وكذا ویطلب إلیك ویسألك قال ، عاثت في دمائھا 
. فمن لي بھذا ؟ قاال نحن لك بھ فما سألھما شیئا إال قاال نحن لك بھ فصالحھ 

على المنبر والحسن بن () الحسن ولقد سمعت أبا بكرة یقول فقال 
إن :( إلى جنبھ وھو یقبل على الناس مرة وعلیھ أخرى ویقول  )(علي

 ).ابني ھذا سید ولعل اهللا أن یصلح بھ بین فئتین عظیمتین من المسلمین 

 .قال لي علي بن عبد اهللا إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بھذا الحدیث

 
                                                             

 )٣٦٢٩(رقم) ٩٢١ص( ١
 )٢٧٠٤(رقم) ٦٩٨-٦٩٧ص( ٢


 ھيالعراق  رضما جاء في ان ا

 .الصلح والجماعةارض 
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فلما قتل علي بن أبي طالب رضوان اهللا : ١قال اإلمام بن حبان في صحیحھ
علیھ، وذلك یوم السابع عشر من رمضان سنة أربعین، بایع أھل الكوفة 

بالكوفة، وبایع أھل الشام معاویة بن أبي سفیان  )( الحسن بن علي
فالتقوا  )( بإیلیاء، ثم سار معاویة یرید الكوفة، وسار إلیھ الحسن بن علي

بناحیة األنبار، فاصطلحوا على كتاب بینھم بشروط فیھ، وسلم الحسن 
)( األمر إلى معاویة، وذلك یوم االثنین لخمس لیال بقین من شھر ربیع

 .األول سنة إحدى وأربعین، وتسمي ھذه السنة سنة الجماعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 )٦٦٥٧(في تعلیقھ على حدیث رقم )٣٨-٣٧ص،١٥ج( ١
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حدثنا مسعر ، عن : حدثنا وكیع ، قال : ١قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفة
ما أخبیة بعد َأْخِبَیٍة كانت مع : قال حذیفة : الرَُّكْیِن بن الربیع ، عن ابیھ، قال 

 . ٢ببدر ُیْدَفُع عنھا َما ُیْدَفُع عن ھذه ، یعني اْلُكوَفَة ()النبي 

حدثنا غندر ، عن شعبَة ، عن : ٣و قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفة
: منصور ، عن ھالل بن یساف ، عن ربیع بن ُعَمْیَلَة ، عن ُحَذیَفَة ، َقال 
: اْختلف رجل من اھل الكوفة ورجل من اھل الشام َفَتَفاَخَرا ، َفَقال الكوفي 

نحن : ا ویوِم كَذا وقال الشَّاِميُّ ویوم كَذا ویوم كَذ، نحن َأصحاب یوم القادسیة 
كالھما لم یشھده اللَّھ : َأصحاب الیرموك ویوم كَذا ویوم كَذا ، فقال حذیفة 

وما من قریة َأْحَرى َأْن ، ھلك عاد وثمود ولم ُیَؤاِمْرُه الّلھ فیھما لما َأھلكھما 
 . ٤تدفع عنھا عظیمة، یعني اْلُكوَفَة

حدثنا محمد بن فضیل ، عن : ٥مصنفةوقال اإلمام ابن ابي شیبة في 
خرجنا مع : اَألجلح ، عن عبد اهللا بن شریك ، عن جندب اَألزدي ، قال 

ما من َأْخَصاٍص ، ُقبَُّة اإلْسَالِم : سلمان الى الحیرة َفاْلَتَفَت الى الكوفة ، فقال 
، () محمد ُیْدَفُع عنھا ما ُیْدَفُع ، عن ھذه األخصاص إالَّ َأْخَصاص كان بھا

 . ٦وال تذھب الدنیا حتى یجتمع كل ُمْؤمن فیھا ، او رجل ھواه إلیھا

                                                             
 )٣٢٤٥١(رقم)٤٠٨ص،٦ج( ١
 .اسناده صحیح ٢
 )٣٢٤٤٤(رقم)٤٠٧ص،٦ج( ٣
 .اسناده صحیح ٤
 )٣٢٤٤١(رقم)٤٠٧ص،٦ج( ٥
 .اسناده حسن ٦


 عراق فضل أخبیة اھل الما جاء في 

 .ومایدفع اهللا عنھم
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حدثنا عبد اهللا بن نمیٍر ، عن : ١و قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفة
كنا مع سلمان : حدثني جندب ، قال : سفیان ، عن عبد اهللا بن شریك ، قال

 . ٢مرتین الكوفة ُقبَُّة اإلْسَالِم: ونحن َجاُؤون من الحیرة ، فقال 

حدثنا : حدثنا وكیع ، قال: ٣وقال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفة
الكوفة ُقبَُّة : ، عن عبد اهللا بن شریك ، عن جندب ، عن سلمان ، قالشریك

َیْأِتي على الناس زمان ال یبقى فیھا مؤمن إالَّ بھا ، اْو َقْلُبُھ یھوي ، اإلْسَالِم 
 . ٤إلیھا

وحدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا :٥بلدانقال البالذري في فتوح ال
شریك بن عبد اهللا بن أبي شریك العامري عن جندب عن سلمان قال الكوفة 
قبة اإلسالم یأتي على الناس زمان ال یبقى مؤمن أال وھویھا أو یھوى قلبھ 

 .٦إلیھا

 

 

 

                                                             
 )٣٢٤٤٢(رقم)٤٠٧ص،٦ج(  ١
 .اسناده حسن  ٢
 )٣٢٤٥٢(رقم)٤٠٨ص،٦ج(  ٣
 .اسناده حسن  ٤
 )٢٨٧ص ،  ١ج (  ٥
 .اسناده حسن  ٦
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أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن : ١قال بن سعد في الطبقات الكبرى
سلمة عن أبي التیاح عن عبد اهللا بن أبي الھذیل أن وفد أھل الكوفة قدموا 
على عمر وفیھم زید بن صوحان فجاءه رجل من أھل الشام یستمد فقال یا 

أمددتموھم وإن  أھل الكوفة إنكم كنز أھل اإلسالم وإن استمدكم أھل البصرة
استمدكم أھل الشام أمددتموھم وجعل عمر یرحل لزید وقال یا أھل الكوفة 

 . ٢ھكذا فاصنعوا بزید وإال عذبتكم

أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد اهللا :٣قال اإلمام الحاكم في المستدرك
الیعمري ثنا محمد بن إسحاق اإلمام ثنا أبو موسى ثنا محمد بن جعفر ثنا 

سمعت یزید بن خمیر یحدث أنھ سمع عبد الرحمن بن جبیر بن  :شعبة قال 
إنك : إن الناس یقولون  )( ـ للحسن بن علي: نفیر یحدث عن أبیھ قال 

قد كان جماجم العرب في یدي یحاربون من حاربت و : ترید الخالفة فقال 
تركتھا ابتغاء وجھ اهللا تعالى و حقن دماء أمة ، یسالمون من سالمت

ھذا إسناد صحیح على شرط . أھل الحجاز ٤ابتزھا بأتیاس ثم ()محمد
 .٥الشیخین و لم یخرجاه

 

 

                                                             
 )٧٥٥٠(رقم)١٢٤ص،٦ج(  ١
 .اسناده صحیح  ٢
 )٤٧٩٥(رقم)١٨٦ص،٣ج(  ٣
 اتئاسفي المطبوع   ٤
 .اسناده صحیح  ٥


 ھم ما جاء في ان اھل العراق

 .كنز االسالم وجماجم العرب
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أخبرنا عبید اهللا بن موسى قال : َقاَل : ١قال ابن سعد في الطبقات الكبرى
أخبرنا سفیان عن األعمش عن شمر بن عطیة عن عمر بن الخطاب قال 

 . ٢َوُیِمدُّوَن اَألمصار العراق بھا كنز اإلیمان وھم رمح اهللا یحرزون ُثُغوَرُھْم

حدثنا شعبة ، : حدثنا َشَباَبُة ، قال :٣قال اإلمام ابن ابي شیبھ في مصنفھ
َیا َأھل : عن سلمة بن ُكَھْیٍل ، عن َحبََّة اْلُعَرِنيِّ َأنَّ عمر بن الخطاب ، قال 

يء َأنتم رْأس العرب َوُجْمُجَمُتَھا وسھمي الذي ارمي بھ ِإن َأتاني ش، اْلكوفِة 
َوِإني بعثت إَلیكم بعبد اهللا بن مسعود َواْخترتھ لكم ، من ھاھنا وھا ھنا 

 . ٤َوآَثْرُتُكْم ِبِھ َعَلى َنْفِسي إْثَرًة

أخبرنا وكیع بن الجراح عن قیس : َقال : ٥قال ابن سعد في الطبقات 
قال عمر بن الخطاب وذكر : عن شمر عن عطیة عن شیخ من بني عامر قال

اهللا وكنز اإلیمان وجمجمة العرب یجزون ثغورھم ویمدون  أھل الكوفة رمح
 . ٦اَألمصار

حدثنا وكیع ، عن یونس ، عن :٧قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
 . ٨إَلى َرْأس العرب: الشعبي َأنَّ عمر كتب إلى َأھل اْلُكوَفة 

 

 

                                                             
 )٧١١٩(رقم)٥ص،٦(  ١
 .شمر بن عطیھ عن عمرمرسل   ٢
 )٣٢٤٤٥(رقم)٤٠٨ص،٦ج(  ٣
 .حبھ عن عمرمرسل  ٤
 )٧١١٨(رقم) ٥ص،٦ج(  ٥
 .فیھ مجھول  ٦
 )٣٢٤٤٧(رقم) ٤٠٨ص،٦ج(  ٧
 .الشعبي عن عمر مرسل  ٨

س�مع م�ن ثمانی�ة    : العجل�ي   َوَق�ال أحم�د ب�ن َعب�د اهللا     ): ٣٥ص،١٤ج.(وجاء في تھذیب الكمال للمزي
وأربع�ین م�ن أص�حاب رس��ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس��لم ، والش�عبي أكب�ر م��ن أب�ي إس�حاق بس��نتین ،          
وأب��و إس��حاق أكب��ر م��ن عب��دالملك ب��ن عمی��ر بس��نتین ، ومرس��ل الش��عبي ص��حیح ، ال یك��اد یرس��ل إال    

 .صحیحا
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حدثنا وكیع ، عن سفیان ، عن : ١وقال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
كتب عمر بن الخطاب إَلى : حبیب بن َأبي ثابت ، عن نافع بن جبیر ، قال 

 .٢َأھل الكوفة إَلى ُوُجوِه النَّاس

ن دكین قال ثنا حدثنا الفضل ب: ٣قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
حنش بن الحارث قال سمعت أبي یذكر قال قدمنا من الیمن نزلنا المدینة 
فخرج علینا عمر فطاف في النخع ونظر إلیھم فقال یا معشر النخع إني أرى 
الشرف فیكم متربعا فعلیكم بالعراق وجموع فارس فقلنا یا أمیر المؤمنین ال 

عراق فإني قد رضیتھا لكم قال حتى بل الشام نرید الھجرة إلیھا قال ال بل ال
قال بعضنا یا أمیر المؤمنین ال إكراه في الدین قال فال إكراه في الدین علیكم 
بالعراق قال فیھا جموع العجم ونحن ألفان وخمسمائة قال فأتینا القادسیة فقتل 
من النخع واحد وكذا وكذا رجال من سائر الناس ثمانون فقال عمر ما شأن 

ا من بین سائر الناس افر الناس عنھم قالوا ال بل ولو أعظم النخع أصیبو
 . ٤األمر وحدھم

حدثنا عفان قال ثنا أبو عوانة : ٥و قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
قال ثنا حصین عن أبي وائل قال جاء سعد بن أبي وقاص حتى نزل القادسیة 
ومعھ الناس قال فما أدري لعلنا أن ال نزید على سبعة آالف أو ثمانیة آالف 
بین ذلك والمشركون ستون ألفا أو نحو ذلك معھم الفیول قال فلما نزلوا قالوا 

 نرى لكم عددا وال نرى لكم قوة وال سالحا فارجعوا قال لنا ارجعوا وإنا ال
قلنا ما نحن براجعین قال وجعلوا یضحكون بنبلنا ویقولون دوك یشبھونھا 
بالمغازل قال فلما أبینا علیھم قالوا ابعثوا إلینا رجال عاقال یخبرنا بالذي جاء 

                                                             
 )٣٣١١٣(رقم) ١٨٧ص،١٢ج( ١
 .نافع عن عمر مرسل ٢
 )٣٣٧٥٩(رقم) ٥٥٣ص،٦ج( ٣
 .اسناده صحیح ٤
 )٣٣٧٤٧(رقم) ٥٥٢-٥٥١ص،٦ج( ٥

 الحث على الجھاد في العراق ودور اھل ما جاء في
 .تمزیق ملك كسرى وزوال الدولة الفارسیةالعراق في 
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بن شعبة أنا  فقال المغیرة: بكم من بالدكم فانا ال نرى لكم عددا وال عدة قال
فنخر ونخروا حین : فعبر إلیھم قال فجلس مع رستم على السریر قال: قال

قال المغیرة ما زادني في مجلسي ھذا وال نقص : جلس معھ على السریر قال
فقال أخبروني ما جاء بكم من بالدكم فإني ال أرى لكم عددا وال :صاحبكم قال 

ث اهللا فینا نبینا فھدانا اهللا على فقال كنا قوما في شقاء وضاللة فبع:عدة قال 
یدیھ ورزقنا على یدیھ فكان فیما رزقنا حبة زعموا أنھا تنبت بھذه األرض 
فلما أكلنا منھا وأطعمنا منھا أھلینا قالوا ال خیر لنا حتى تنزلوا ھذه البالد 
فنأكل ھذه الحبة قال فقال رستم إذا نقتلكم قال فإن قتلتمونا دخلنا الجنة وإن 

فلما قال أعطیتم الجزیة قال :كم دخلتم النار وإال أعطیتم الجزیة قال قتلنا
فقال المغیرة أتعبرون إلینا : صاحوا ونخروا وقالوا ال صلح بیننا وبینكم قال

فاستأخر منھ المسلمون حتى : فقال رستم بل نعبر إلیكم قال: أو نعبر إلیكم قال
وھم وھزموھم قال فحمل علیھم المسلمون فقتل:عبر منھم من عبر قال 

وسمعت شیخا منا : كان ملكھم رستم من أھل آذربیجان قال حصین: حصین
یقال لھ عبید بن جحش قال لقد رأیتنا نمشي على ظھور الرجال نعبر الخندق 
على ظھور الرجال ما مسھم سالح قد قتل بعضھم بعضا قال ووجدنا جرابا 

قال فطبخنا لحما فطرحنا منھ فیھ كافور قال فحسبناه ملحا ال نشك فیھ أنھ ملح 
یا معشر : فیھ فلما لم نجد لھ طعما فمر بنا عبادي معھ قمیص قال فقال

المعبرین ال تفسدوا طعامكم فإن ملح ھذه األرض ال خیر فیھ ھل لكم أن 
فأعطانا بھ قمیصا فأعطیناه صاحبا لنا فلبسھ :أعطیكم فیھ ھذا القمیص قال 

ال فإذا ثمن القمیص حین عرفنا الثیاب قال فجعلنا نطیف بھ ونعجب منھ ق
درھمان قال ولقد رأیتني أشرت إلى رجل وإن علیھ لسوارین من ذھب وإن 
سالحھ تحت في قبر من تلك القبور وأشرت إلیھ فخرج إلینا قال فما كلمناه 
حتى ضربنا عنقھ فھزمناھم حتى بلغوا الفرات قال فركبنا فطلبناھم فانھزموا 

ومسلحة للمشركین بدیر المسالخ :دائن قال فنزلنا كوثا قال حتى انتھوا إلى الم
فأتتھم خیل المسلمین لتقاتلھم فانھزمت مسلحة المشركین حتى لحقوا بالمدائن 
وسار المسلمون حتى نزلوا على شاطئ دجلة وعبر طائفة من المسلمین من 
كلواذي من أسفل من المدائن فحصروھم حتى ما یجدون طعاما إال كالبھم 

فسار إلیھم سعد بالناس : نانیرھم قال فتحملوا في لیلة حتى أتوا جلوالء قالوس
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وھي الواقعة التي كانت قال فأھلكھم اهللا : وعلى مقدمتھ ھاشم بن عتبة قال
إن المشركین لما انھزموا من : وقال أبو وائل: قال.وانطلق فلھم إلى نھاوند 

على أھل الكوفة حذیفة بن  فاستعمل عمر بن الخطاب: جلوالء أتوا نھاوند قال
الیمان وعلى أھل البصرة مجاشع بن مسعود السلمي قال فأتى عمرو بن 
معدي كرب فقال لھ أعطني فرس مثلي وسالح مثلي قال نعم أعطیك من 
مالي قال فقال لھ عمرو بن معدي كرب واهللا لقد ھاجیناكم  فما أحمناكم 

وكان النعمان بن : قال حصین. وقاتلناكم فما أجبناكم وسألناكم فما أبخلناكم
مقرن على كسكر قال فكتب إلى عمر یا أمیر المؤمنین إن مثلي ومثل كسكر 
كمثل رجل شاب عند مومسة تلون لھ وتعطر وإني أنشدك باهللا لما عزلتني 
عن كسكر وبعثتني في جیش من جیوش المسلمین قال فكتب إلیھ سر إلى 

یھم فالتقوا فكان أول قتیل قال وأخذ الناس بنھاوند فأنت علیھم قال فسار إل
سوید بن مقرن الرایة ففتح اهللا لھم وأھلك اهللا المشركین فلم یقم لھم جماعة 

قال . بعد یومئذ قال وكان أھل كل مصر یسیرون إلى عدوھم في بالدھم
لما ھزم المشركون من المدائن لحقھم بجلوالء ثم رجع وبعث عمار :حصین 

لمدائن قال وأراد أن ینزلھا بالناس فاجتواھا الناس بن یاسر فسار حتى نزل ا
وكرھوھا فبلغ عمر أن الناس كرھوھا فسأل ھل یصلح بھا االبل قالوا ال ألن 

فإن العرب ال تصلح بأرض ال یصلح بھا اإلبل : فقال عمر: بھا البعوض قال
فقال أنا أدلكم على أرض ارتفعت من : فلقي سعد عبادیا قال: قال فارجعوا قال

البقعة وتطأطأت من السبخة وتوسطت الریف وطعنت في أنف التربة قال 
 . ١أرض بین الحیرة والفرات

: أخبرنا عمر بن محمد الھمداني قال:٢قال اإلمام ابن حبان في صحیحھ
حدثنا : حدثنا آدم بن أبي إیاس قال : حدثنا محمد بن خلف العسقالني قال 

أن : أخبرني أبي : یر بن حیة قال حدثنا زیاد بن جب: مبارك بن فضالة قال 
أما إذ فتني بنفسك فانصح : عمر بن الخطاب رضوان اهللا علیھ قال للھرمزان 

نعم إن فارس الیوم : تكلم ال بأس فأمنھ فقال الھرمزان : لي وذلك أنھ قال لھ 

                                                             
 .اسناده صحیح ١
 )٤٧٥٦(رقم)٦٩-٦٤ص،١١ج( ٢
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بنھاوند مع بنذاذقان فإن معھ أساورة : فأین الرأس قال : رأس وجناحان قال 
فأین الجناحان فذكر الھرمزان مكانا نسیتھ فقال : فھان قال كسرى وأھل أص

: فاقطع الجناحین توھن الرأس فقال لھ عمر رضوان اهللا علیھ : الھرمزان 
كذبت یا عدو اهللا بل أعمد إلى الرأس فیقطعھ اهللا وإذا قطعھ اهللا عني انفض 

یا أمیر نذكرك اهللا : فأراد عمر أن یسیر إلیھ بنفسھ فقالوا، عني الجناحان
المؤمنین أن تسیر بنفسك إلى العجم فإن أصبت بھا لم یكن للمسلمین نظام 

فبعث أھل المدینة وبعث فیھم عبد اهللا بن عمر بن : ولكن ابعث الجنود قال 
أن : الخطاب وبعث المھاجرین واألنصار وكتب إلى ابي موسى األشعري 

ھل الكوفة حتى أن سر بأ: سر بأھل البصرة وكتب إلى حذیفة بن الیمان 
: تجتمعوا جمیعا بنھاوند فإذا اجتمعتم فأمیركم النعمان بن مقرن المزني قال 

أن أرسلوا إلینا یا : فلما اجتمعوا بنھاوند جمیعا أرسل إلیھم بنذاذقان العلج 
: معشر العرب رجال منكم نكلمھ فاختار الناس المغیرة بن شعبة قال أبي 

: فلما رجع إلینا سألناه فقال لنا ر أعور فأتاهأشع: فكأني أنظر إلیھ رجل طویل 
في أي شيء تأذنون لھذا العربي : إني وجدت العلج قد استشار أصحابھ 

بل نأذن : أبشارتنا وبھجتنا وملكنا أو نتقشف لھ فنزھده عما في أیدینا فقالوا 
لھ بأفضل ما یكون من الشارة والعدة فلما أتیتھم رأیت تلك الحراب والدرق 

منھ البصر ورأیتھم قیاما على رأسھ وإذا ھو على سریر من ذھب  یلتمع
: ت رأسي ألقعد معھ على السریر قالوعلى رأسھ التاج فمضیت كما أنا ونكس

إنما أنت كلب : إن الرسل ال یفعل بھم ھذا فقالوا لي : فدفعت ونھرت فقلت 
نتھرني فا: ألنا أشرف في قومي من ھذا فیكم قال : أتقعد مع الملك ؟ فقلت 

یا معشر العرب إنكم كنتم أطول : اجلس فجلست فترجم لي قولھ فقال : وقال 
الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأقذر الناس قذرا وأبعد الناس دارا وأبعده 
من كل خیر وما كان منعني أن آمر ھؤالء األساورة حولي أن ینتظموكم 

خلي عنكم وإن تأبوا بالنشاب إال تنجسا بجیفكم ألنكم أرجاس فإن تذھبوا ن
واهللا ما : فحمدت اهللا وأثنیت علیھ وقلت : نركم مصارعكم قال المغیرة 

الناس دارا وأشد الناس جوعا  أخطأت من صفتنا ونعتنا شیئا إن كنا ألبعد
وأعظم الناس شقاء وأبعد الناس من كل خیر حتى بعث اهللا إلینا رسوال 

فلم نزل نتعرف من ربنا مذ جاءنا فوعدنا النصر في الدنیا والجنة في اآلخرة 
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() الفلج والنصر حتى أتیناكم وإنا واهللا نرى لكم ملكا وعیشا ال نرجع إلى
أما : ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أیدیكم أو نقتل في أرضكم فقال 

فقمت من عنده وقد واهللا أرعبت العلج ،األعور فقد صدقكم الذي في نفسھ 
إما أن تعبروا إلینا بنھاوند وأما نعبرإلیكم فقال : العلججھدي فأرسل إلینا 

فلم أر كالیوم قط إن العلوج یجیئون كأنھم : اعبروا فعبرنا قال أبي : النعمان 
جبال الحدید وقد تواثقوا أن ال یفروا من العرب وقد قرن بعضھم إلى بعض 

منا عقره من فر : حتى كان سبعة في قران وألقوا حسك الحدید خلفھم وقالوا 
فقال المغیرة بن شعبة حین رأى كثرتھم لم أر كالیوم فشال إن ،حسك الحدید

عدونا یتركون أن یتتاموا فال یعجلوا أما واهللا لو أن األمر إلي لقد أعجلتھم بھ 
قد كان اهللا جل وعال یشھدك أمثالھا فال : وكان النعمان رجال بكاء فقال : قال 

 ما منعني أن أناجزھم إال لشيء شھدتھ یخزیك وال یعري موقفك وإنھ واهللا
كان إذا غزا فلم یقاتل أول النھار ()إن رسول اهللا  ()من رسول اهللا 

: واح ویطیب القتال ثم قال النعمانلم یعجل حتى تحضر الصلوات وتھب األر
اللھم إني أسألك أن تقر عیني الیوم بفتح یكون فیھ عز اإلسالم وأھلھ وذل 

أمنوا یرحمكم اهللا فأمنا : ختم لي على إثر ذلك بالشھادة ثم قال الكفر وأھلھ ثم ا
إني ھاز لوائي فتیسروا للسالح ثم ھازه الثانیة : وبكى وبكینا ثم قال النعمان 

فكونوا متیسرین لقتال عدوكم بإزائھم فإذا ھززتھ الثالثة فلیحمل كل قوم على 
لصالة وھبت فلما حضرت ا: من یلیھم من عدوكم على بركة اهللا قال 

ریح الفتح واهللا إن شاء اهللا وإني ألرجو أن : األرواح كبر وكبرنا وقال 
یستجیب اهللا لي وأن یفتح علینا فھز اللواء فتیسروا ثم ھزه الثانیة ثم ھزه 

إن أنا أصبت فعلى : الثالثة فحملنا جمیعا كل قوم على من یلیھم وقال النعمان 
یفة ففالن فإن أصیب فالن فالن حتى الناس حذیفة بن الیمان فإن أصیب حذ

فواهللا ما علمت من المسلمین : عد سبعة آخرھم المغیرة بن شعبة قال أبي 
أحدا یحب أن یرجع إلى أھلھ حتى یقتل أو یظفر وثبتوا لنا فلم نسمع إال وقع 
الحدید على الحدید حتى أصیب في المسلمین مصابة عظیمة فلما رأوا صبرنا 

نرجع أنھزموا فجعل یقع الرجل فیقع علیھ سبعة في قران ورأونا ال نرید أن 
قدموا اللواء : فیقتلون جمیعا وجعل یعقرھم حسك الحدید خلفھم فقال النعمان 

فجعلنا نقدم اللواء فنقتلھم ونضربھم فلما رأى النعمان أن اهللا قد استجاب لھ 
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مقرن  ورأى الفتح جاءتھ نشابة فأصابت خاصرتھ فقتلتھ فجاء أخوه معقل بن
تقدموا رحمكم اهللا فجعلنا نتقدم : فسجى علیھ ثوبا وأخذ اللواء فتقدم بھ ثم قال 

: أین األمیر ؟ فقال معقل : فنھزمھم ونقتلھم فلما فرغنا واجتمع الناس قالوا 
ھذا أمیركم قد أقر اهللا عینھ بالفتح وختم لھ بالشھادة فبایع الناس حذیفة بن 

اهللا علیھ بالمدینة یدعو اهللا وینتظر مثل وكان عمر رضوان : الیمان قال 
صیحة الحبلى فكتب حذیفة إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمین فلما قدم 

أبشر یا أمیر المؤمنین بفتح أعز اهللا فیھ اإلسالم وأھلھ وأذل فیھ : علیھ قال 
أحتسب النعمان یا أمیر المؤمنین : النعمان بعثك ؟ قال : الشرك وأھلھ وقال 

فالن وفالن وفالن  حتى عد : ومن ویحك ؟ فقال : عمر واسترجع قال فبكى 
وآخرین یا أمیر المؤمنین ال تعرفھم فقال عمر رضوان اهللا علیھ : ناسا ثم قال 

 . ١یعرفھم عمر لكن اهللا یعرفھمالال یضرھم أن : وھو یبكي

وافتتحت نھاوند، ولم یكن :٢قال اإلمام الذھبي في تاریخ االسالم
 .بعد ذلك جماعةلألعاجم 

وكان المسلمون یسمون فتح نھاوند فتح :٣قال بن االثیر في الكامل
 .وملك المسلمون بالدھم. الفتوح ألنھ لم یكن للفرس بعده اجتماع

حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا أبو عوانة :٤قال اإلمام البخاري في صحیحھ
بل ق )(رأیت عمر بن الخطاب : عن حصین عن عمرو بن میمون قال

أن یصاب بأیام بالمدینة وقف على حذیفة بن الیمان وعثمان بن حنیف قال 
كیف فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما األرض ما ال تطیق ؟ قاال حملناھا 

قال انظرا أن تكونا حملتما األرض . أمرا ھي لھ مطیقة ما فیھا كبیر فضل 
ألدعن أرامل أھل العراق  لئن سلمني اهللا: ال فقال عمر:قاال : ما ال تطیق قال

 .ال یحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال فما أتت علیھ إال رابعة حتى أصیب

                                                             
 .اسناده صحیح ١
 )٢٧٧ص،٣ج( ٢
 )٤١٩ص،٢ج( ٣
 )٣٧٠٠(رقم) ٩٣٨-٩٣٧ص( ٤
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أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أصبغ :١قال بن عبد البر في االستیعاب
حدثنا محمد بن عبد السالم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفیان بن عیینة عن 

قتل أبو لؤلؤة عمر بن : سیب یقولسمعت سعید بن الم: یحیى بن سعید قال
فرمى علیھ : ، فطعن معھ اثنا عشر رجًال فمات ستة، وقال)(الخطاب 

رجل من أھل العراق برنسًا، ثم برك علیھ فلما رأى أنھ ال یستطیع أن یتحرك 
 . ٢وجأ نفسھ فقتلھا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 )١١٥٣ص،٣ج( ١
 .اسناده صحیح ٢
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حدثنا مالك حدثنا مسعود بن سعد ، عن :١قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
َأوَُّل العرب كتب ، یعني بالعربیة حرب بن ُأَمیََّة : مجالد ، عن االشعبي ، قال 

ممن تعلم : من َأھل اْلِحیرة ، قال: بن عبد شمس ، قیل ممن تعلم ذلك ، قال
 .َأھل اَألنبارمن : اھل الحیرة ، قال 

حدثنا عبد الجبار قال ثنا سفیان عن : ٢قال الفاكھي في اخبار مكة
مجالد عن الشعبي قال سألنا المھاجرین من أین تعلمتم الكتابة قالوا من أھل 

 . الحیرة فسألنا أھل الحیرة من أین تعلمتم قالوا من أھل األنبار

حدثنا :٣قال اإلمام ابو عمرو الداني في كتاب نقط المصاحف
نا ثعبدالرحمن بن عثمان قال نا قاسم بن أصبغ قال نا أحمد بن زھیر قال 

نا إسرائیل عن جابر عن عامر عن سمرة بن جندب قال ثالفضل بن دكین قال 
 نظرت في كتاب العربیة فوجدتھا قد مرت باألنبار قبل ان تمر بالحیرة

لكان أول من ثم ذكر ابن خ:٤قال اإلمام بن كثیر في البدایة والنھایة
كتب بالعربیة، فقیل إسماعیل علیھ السالم، وقیل أول من كتب بالعربیة من 
قریش حرب بن أمیة بن عبد شمس، أخذھا من بالد الحیرة عن رجل یقال لھ 

من واضعھا رجل یقال لھ مرامر : أسلم بن سدرة، وسألھ ممن اقتبستھا ؟ فقال
 .بن مروة، وھو رجل من أھل األنبار

 .ابة في العرب من األنبارفأصل الكت

                                                             
 )٣٥٨٢٥(رقم) ٢٥٥ص،٧ج(  ١
 )١٩٩٧(رقم) ٢١٤ص،٣ج(  ٢
 )٢٥ص،١ج(  ٣
 )١٨ص،١٢ج(  ٤

 الصحابة ما جاء في ان)( انما 

 .ھل العراقالكتابة من ا اتعلمو



36

 

 

 

 

حدثنا عبد الغفار بن داود قال :١قال اإلمام البخاري في االدب المفرد
أن عمر : حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شھاب 

بن عبد العزیز سأل أبا بكر بن سلیمان بن أبي حثمة لم كان أبو بكر یكتب من 
أبي بكر خلیفة رسول اهللا ثم كان عمر یكتب بعده من عمر بن الخطاب خلیفة 

یر المؤمنین فقال حدثتني جدتي الشفاء وكانت أبي بكر من أول من كتب أم
إذا ھو دخل السوق  )(من المھاجرات األول وكان عمر بن الخطاب 

دخل علیھا قالت كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقیین أن ابعث إلي 
برجلین جلدین نبیلین أسألھما عن العراق وأھلھ فبعث إلیھ صاحب العراقیین 
بلبید بن ربیعة وعدي بن حاتم فقدما المدینة فأناخا راحلتیھما بفناء المسجد ثم 

ص فقاال لھ یا عمرو استأذن لنا على أمیر دخال المسجد فوجدا عمرو بن العا
المؤمنین عمر فوثب عمرو فدخل على عمر فقال السالم علیك یا أمیر 
المؤمنین فقال لھ عمر ما بدا لك في ھذا االسم یا بن العاص لتخرجن مما قلت 
قال نعم قدم لبید بن ربیعة وعدي بن حاتم فقاال لي استأذن لنا على أمیر 

ما واهللا أصبتما اسمھ وانھ األمیر ونحن المؤمنون فجرى المؤمنین فقلت أنت
 .٢الكتاب من ذلك الیوم

حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب :٣قال اإلمام الحاكم في المستدرك
سمعت سفیان بن : أنبأ محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم أنبأ ابن وھب قال 

خرجنا :  عیینة یحدث عن بیان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب قال
أتدرون : نرید العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار فتوضأ ثم قال 

                                                             
 )١٠٢٣(رقم) ٣٥٣ص،١ج(  ١
 .اسناده صحیح  ٢
 )٣٤٧(رقم) ١٨٣ص،١ج(  ٣

 إھتمام الصحابة ما جاء في) ( 

 .وثنائھم على اھل العراق
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: مشیت معنا قال ()نعم نحن أصحاب رسول اهللا : لم مشیت معكم ؟ قالوا 
إنكم تأتون أھل قریة لھم دوي بالقرآن كدوي النحل فال تبدونھم باألحادیث 

و أمضوا و  ()ول اهللا جردوا القرآن و أقلوا الروایة عن رس، فیشغلونكم
 .نھانا ابن الخطاب: حدثنا قال : أنا شریككم فلما قدم قرظة قالوا 

ھذا حدیث صحیح اإلسناد لھ طرق تجمع و یذاكر بھا و قرظة بن كعب 
ومن شرطنا في الصحابة  ()صحابي سمع من رسول اهللا : األنصاري 

 .١أن ال نطویھم و أما سائر رواتھ فقد احتجا بھ

أخبرنا سھل بن حماد ثنا شعبة ثنا بیان : ٢مام الدارمي في مسندهقال اإل
أن عمر شیع األنصار حین خرجوا من : عن الشعبي عن قرظھ بن كعب 

المدینة فقال أتدرون لم شیعتكم قلنا لحق األنصار قال انكم تأتون قوما تھتز 
 ()ألسنتھم بالقرآن اھتزاز النخل فال تصدوھم بالحدیث عن رسول اهللا 

 .٣وأنا شریككم قال فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع َأصحابي

َأخبرنا وھب بن جریر بن  حازم ، :٤قال ابن سعد في الطبقات الكبرى
َأخبرنا شعبة ، عن َأبي ِإسحاق ، عن حارثَة بن : ویحیى بن عباد ، َقاَال 

َأمَّا بعد : َقَرْأُت كتاب عمر بن الخطاب ِإَلى َأھل اْلُكوَفة : اْلُمَضرِّب ، قال 
َجَباِء من وعبد اهللا ُمعلما ووزیرا وھما من النُّ، َفِإني بعثت ِإَلیكم عمارا َأمیرا 

َوِإني قد آَثْرُتُكْم بعبد ، َفسمعوا لھما واْقَتُدوا بھما  ()اصحاب رسول اهللا 
 . ٥اهللا على نفسي َأَثَرًة

حدثنا وكیع قال ثنا األعمش عن : ٦قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
مالك بن الحارث عن أبي خالد قال وفدت إلى عمر ففضل أھل الشام علینا في 

                                                             
 .اسناده صحیح  ١
 )٢٧٩(رقم) ٩٧ص،١ج(  ٢
 .اسناده صحیح  ٣
 )٧١٣٠(رقم) ٧ص،٦ج(  ٤
 .اسناده صحیح  ٥
 )٣٢٢٣٥(رقم ،)٣٨٤ص ،  ٦ج (  ٦
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قلنا لھ فقال یا أھل الكوفة أجزعتم أن فضلت أھل الشام علیكم في الجائزة ف
 . ١الجائزة لبعد شقتھم لقد آثرتكم بابن أم عبد

حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبة :٢قال اإلمام البخاري في صحیحھ
ذھب علقمة إلى الشأم فلما دخل المسجد قال اللھم : عن مغیرة عن إبراھیم قال

یسر لي جلیسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت ؟ 
قال من أھل الكوفة قال ألیس فیكم أو منكم صاحب السر الذي ال یعلمھ غیره 

ألیس فیكم أو منكم الذي أجاره اهللا على لسان : ت بلى قالیعني حذیفة قال قل
ألیس فیكم أو منكم : یعني من الشیطان یعني عمارا قلت بلى قال ()نبیھ 

(كیف كان عبد اهللا یقرأ: بلى قال : صاحب السواك أو السرار ؟ قال     

              (قلت .   ٣ ) : قال ما زال بي ). والذكر واألنثى

 . ()ھؤالء حتى كادوا یستزلونني عن شيء سمعتھ من رسول اهللا 

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن :٤وقال اإلمام البخاري في صحیحھ
كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب : األعمش عن إبراھیم عن علقمة قال

أما : ؤالء الشباب أن یقرؤوا كما تقرأ ؟ قالفقال یا أبا عبد الرحمن أیستطیع ھ
إنك لو شئت أمرت بعضھم یقرأ علیك ؟ قال أجل قال أقرأ یا علقمة فقال زید 
بن حدیر أخو زیاد بن حدیر أتأمر علقمة أن یقرأ ولیس بأقرئنا ؟ قال أما إنك 

في قومك وقومھ ؟ فقرأت خمسین آیة  ()إن شئت أخبرتك بما قال النبي 
ریم فقال عبد اهللا كیف ترى ؟ قال قد أحسن قال عبد اهللا ما أقرأ من سورة م

ألم یأن : شیئا إال وھو یقرؤه ثم التفت إلى خباب وعلیھ خاتم من ذھب فقال
 .أما إنك لن تراه علي بعد الیوم فألقاه: لھذا الخاتم أن یلقى؟ قال

 .رواه غندر عن شعبة

                                                             
 .اسناده صحیح ١
 )٣٧٤٣(رقم) ٩٤٧ص( ٢

 )اللیلسورة ٣ (
 )٤٣٩١(رقم) ١٠٨٩ص( ٤
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د حدثنا علي بن حدثني سوید بن سعی:١قال اإلمام مسلم في صحیحھ
بعث أبو موسى : مسھر عن داود عن أبي حرب بن أبي األسود عن أبیھ قال

األشعري إلى قراء أھل البصرة فدخل علیھ ثالثمائة رجل قد قرأوا القرآن 
فقال أنتم خیار أھل البصرة وقراؤھم فاتلوه وال یطولن علیكم األمد فتقسو 

ا نقرأ سورة كنا نشبھھا في وإنا كن، قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم
غیر أني قد حفظت منھا لو كان البن آدم ، الطول والشدة ببراءة فأنسیتھا

كنا نقرأ ، وادیان من مال البتغى وادیا ثالثا وال یمأل جوف ابن آدم إال التراب
یا أیھا ( سورة كنا نشبھھا بإحدى المسبحات فأنسیتھا غیر أني حفظت منھا 

فتكتب شھادة في أعناقكم فتسألون عنھا ) ن ماال تفعلون الذین آمنوا لم تقولو
 .یوم القیامة

، ثنا ُوَھْیٌبحد: حدثنا عفان ، قال :٢قال اإلمام ابن ابي شیبة في مصنفھ
بن َأبي اَألسود ، عن أبیھ ، حدثنا َداُود بن ابي ھند ، عن َأبي حرب : قال 
نَّ علیكم ِإالَّ من جمع اْلُقْرآَن ، ال َیْدُخَل: جمع أبو موسى اْلُقرَّاَء ، فقال : قال

، بلد وَأنتمَأنتم ُقرَّاُء ھذا ال: فدخلنا ُزَھاَء َثَالُث ِمَئة رجل َفَوَعَظَنا ، وقال : قال 
 .٣َفَال َیُطوَلنَّ علیكم اَألَمُد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب َأھل الكتاب

 .٤وجاء في كتاب اإلم لإلمام الشافعي

أخبرنا مالك عن یحیى بن سعید، عن ابن اْلُمَسیَِّب َأنَّ : َقال الشافعي 
فكتب معاویة إَلى أبي ،رجال بالشام وجد مع امَرأتھ رجال فقتلھ أو قتلھا 

َفسَألھ فقال علي إنَّ ھذا ) (موسى اَألشعري بَأن یسَأل لھ عن ذلك علیا 
َفَأْخبره فقال علي  لشيء ما ھو بَأرض اْلعراق عزمت علیك َلُتْخِبرِني

)(٥أنا أبو اْلحسن إن لم یْأت بَأربعة شھداء َفْلُیعَط ِبُرمَِّتھ  . 

                                                             
 )١٠٥٠(رقم) ٧٢٦ص،٢ج(  ١
 )٣٤٨٢٣(رقم) ١٤٢ص،٧ج(   ٢
 .اسناده صحیح  ٣
 )١٣٧ص،٦ج(  ٤
 .اسناده صحیح  ٥
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رحمھ اهللا وبھذا كلھ َنْأُخُذ وال َأحَفُظ عن َأحد َقبَلنا من : قال الشافعي 
 .َأھل العلم فیھ مخالفا

وحدثني مالك عن یحیى بن سعید عن :١قال اإلمام مالك في الموطأ
ان رجال من أھل الشام یقال لھ ابن خیبري وجد مع امرأتھ :ب سعید بن المسی

رجال فقتلھ أو قتلھما معا فأشكل على معاویة بن أبي سفیان القضاء فیھ فكتب 
إلى أبي موسى األشعري یسأل لھ علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو 
موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال لھ علي ان ھذا الشيء ما ھو بأرضي 

ت علیك لتخبرني فقال لھ أبو موسى كتب إلى معاویة بن أبي سفیان ان عزم
أسألك عن ذلك فقال علي انا أبو حسن ان لم یأت بأربعة شھداء فلیعط 

 .٢برمتھ

 

 

 

 

 

                                                             
 )١٤١٦(رقم) ٧٣٧ص،٢ج(  ١
 .اسناده صحیح  ٢
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حدثنا لیث عن  حدثنا قتیبة بن سعید:١قال اإلمام البخاري في صحیحھ        
وھو مستقبل ()أنھ سمع رسول اهللا : نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنھما

 ). أال إن الفتنة ھا ھنا من حیث یطلع قرن الشیطان( المشرق یقول

حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك :٢وقال اإلمام البخاري في صحیحھ
رأیت : قالعن عبد اهللا بن دینار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما 

ھا إن الفتنة ھا ھنا إن الفتنة ھا ( یشیر إلى المشرق فقال ()رسول اهللا 
 ).ھنا من حیث یطلع قرن الشیطان 

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب :٣قال اإلمام مسلم في صحیحھ
قال : قاال حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھریرة قال

كم أھل الیمن ھم ألین قلوبا وأرق أفئدة اإلیمان یمان أتا: ()رسول اهللا 
 .والحكمة یمانیة رأس الكفر قبل المشرق

حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن :٤قال اإلمام البخاري في صحیحھ
سمعت رسول : قال )(الزھري عن سالم بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر 

 –یشیر إلى المشرق  –ة ھا ھنا أال إن الفتن( یقول وھو على المنبر ()اهللا 
 ).من حیث یطلع قرن الشیطان 

  

 
                                                             

 )٧٠٩٣(رقم) ١٧٢٤ص(  ١
 )٣٢٧٩(رقم) ٨٣٨ص(  ٢
 )٥٢(رقم) ٧٣ص،١ج(  ٣
 )٣٥١١(رقم) ٨٩٨ص(  ٤

 إن الفتنة من المشرقما جاء في. 
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وحدثنا إسحاق بن إبراھیم أخبرنا عبداهللا :١قال اإلمام مسلم في صحیحھ
بن الحارث المخزومي عن ابن جریج قال أخبرني أبو الزبیر أنھ سمع جابر 

شرق غلظ القلوب والجفاء في الم: ()بن عبداهللا یقول قال رسول اهللا 
 .واإلیمان في أھل الحجاز

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا یحیى : ٢قال اإلمام البخاري في صحیحھ
  ()وأشار النبي : بن سعید عن إسماعیل عن قیس عن أبي مسعود قال

أال وإن القسوة وغلظ القلوب في  -مرتین  -اإلیمان ھاھنا ( بیده نحو الیمن 
 ).ربیعة ومضر  -حیث یطلع قرنا الشیطان  -الفدادین 

 

 . ٣وجاء في مسند اإلمام احمد بن حنبل

حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا یحیى بن آدم ثنا أبو عوانة عن أبي بشر 
اإلیمان في أھل الحجاز : أنھ قال ()عن سلیمان عن جابر عن النبي 

 .٤وغلظ القلوب والجفاء في الفدادین في أھل المشرق

حدثنا یحیى بن آدم ، عن َأبي اَألحوص ، :٥نفھقال اإلمام بن ابي شیبة في مص
: ()قال رسول اهللا : عن اَألعمش ، عن َأبي سفیان ،عن جابر، قال 

 . ١والقسوة وِغَلظ القلوب ِقَبَل المشرق ربیعة ومضر، اِإلیمان في َأھل الحجاز 

                                                             
 )٥٣(رقم) ٧٣ص،١ج(  ١
 )٥٣٠٣(رقم) ١٣٦١ص(  ٢
 )١٤٥٩٨(رقم) ٣٣٢ص،٣ج(  ٣
 .اسناده صحیح  ٤
 )٣٢٤٣٤(رقم) ٤٠٦ص،٦ج(  ٥


 صفات اھل المشرقما جاء في 

 .الذین یطلع منھم قرن الشیطان



45

حدثنا عبداهللا بن عبدالرحمن أخبرنا أبو :٢قال اإلمام مسلم في صحیحھ
عیب عن الزھري حدثني سعید بن المسیب أن أبا ھریرة قال الیمان عن ش
جاء أھل الیمن ھم أرق أفئدة وأضعف قلوبا اإلیمان : یقول()سمعت النبي 

یمان والحكمة یمانیة السكینة في أھل الغنم والفخر والخیالء في الفدادین أھل 
 .الوبر قبل مطلع الشمس

بن أبي شیبة حدثنا أبو  حدثنا أبو بكر:  ٣وقال اإلمام مسلم في صحیحھ
أسامة ح وحدثنا ابن نمیر حدثنا أبي ح وحدثنا أبو كریب حدثنا ابن إدریس 
كلھم عن إسماعیل بن أبي خالد وحدثنا یحیى بن حبیب الحارثي واللفظ لھ 

سمعت قیسا یروي عن أبي مسعود قال أشار : حدثنا معتمر عن إسماعیل قال
إن اإلیمان ھھنا وإن القسوة وغلظ بیده نحو الیمن فقال أال  ()النبي 

القلوب في الفدادین عند أصول أذناب اإلبل حیث یطلع قرنا الشیطان في 
 .ربیعة ومضر

فالفدادون إذًا الذین :٤قال القاضي عیاض في اكمال المعلم بفوائد مسلم
بھذا الحدیث ووصفھم بھذه األوصاف من الجفاء والقسوة  ()عنى النبي 

ر والخیالء ھم كما فسرھم في الحدیث أھل نجد ، وأھل وغلظ القلوب والفخ
الخیل ، واإلبل ، والوبر ومن ربیعة ومضر  ، وھو نحو ما قال مالك وأبو 
عبید وال یبعد منھ قول األصمعي والقتبي من أن الفدادین أصحاب اَالصوات 

 ، وال یبعدفیھ الریاء والخیالء المرتفعة في حروثھم وأموالھم ومواشیھم ؛ ألن
أیضَأ قول ابي َعمرو لما ذكره من الجفاء والتبدي ، وبالجملة ففي ھؤالء كلھم 
من الخیالء والكبر ما قال بسبب كثرة المال ، ومن الجفاء والغلظة والقسوة 
بسبب التبدي ، واالشتغال بأموالھم وحبھا واإلقبال علیھا عن التفقھ في دین 

 .اھم اهللا تعالى ، واالھتبال بمصالح دنیاھم وأخر

                                                                                                                                                                 
 .اسناده صحیح  ١
 )٥٢(رقم) ٧٣ص،١ج(   ٢
 )٥١(رقم) ٧١ص،١ج(  ٣
 )٢٩٧-٢٩٦ص،١ج(  ٤
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إلیھم ،  ()وقد یكون القسوة والجفاء من طبیعة ھؤالء الذین أشار النبي 
 .ویكون وصفھم بكونھم أصحاب إبل للتعریف بھم والتعیین لھم 

) من حیث یطلع قرنا الشیطان ورأس الكفر قبل المشرق: (وقولھ فیھم 
وا اشارة إلى ما نبھ علیھ من أھل نجد وربیعة ومضر ؛ َالنھم الذین عاند

النبوة وقَسوا عن إجابة الحق وقبول الدعوة ، وھم بالصفة التي وصف أھل 
ونجد شرق من المدینة ، او من تبوك ، على ما .خیل وإبل وأصحاب وبر 

 .ذكر أنھ قال بعض ھذا الحدیث بتبوك 

والمراد برأس الكفر معظمھ وشرُّه ، وقد تأول بعضھم أنھ قال ذلك وأھل 
" رأس الكفر نحو المشرق : " وأن مراده بقولھ  المشرق یومئذ أھل كفر ،

) أھل الوبر قبل مطلع الشمس: (دیث فارس ، وما ذكرناه أولى ، لقولھ في الح
 .وفارس لیسوا أھل وبر .

وأن الموصوفین بعد ذلك بالجفاء والخیالء ھم ) من ربیعة ومضر: (وقولھ 
للھم اشدد وطأتك ا( أولى بذلك ال غیرھم ، ویؤیده قولھ في الحدیث اَالخر 

، المشرق یومئذ من مضر مخالفون لھ وأھل: (، قال في الحدیث ) على مْضر
ویكون ھذا الكفر ما كانوا علیھ من عداوة الدین والتعصب علیھ ، ویعضده 

، )ھم بارك لنا في یمننا وفى شامناالل: (حیث قال  ()حدیث ابن عمر عنھ 
ھناك  الزالزل : (ھ قال في الثالثة یا رسول اهللا ، وفى نجدنا ، فأظن: قالوا 

 ) .والطاعون وبھا یطلع قرن الشیطان
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حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا :١قال اإلمام البخاري في صحیحھ
: كنت أقعد مع ابن عباس یجلسني على سریره فقال: شعبة عن أبي جمرة قال

إن وفد : الأقم عندي حتى أجعل لك سھما من مالي فأقمت معھ شھرین ثم ق
؟ قالوا ) الوفد  أو من) من القوم :( قال  ()عبد القیس لما أتوا النبي 

یا رسول : فقالوا) مرحبا بالقوم أو بالوفد غیر خزایا وال ندامى :(قال . ربیعة 
اهللا إنا ال نستطیع أن نأتیك إال في الشھر الحرام وبیننا وبینك ھذا الحي من 

وسألوه ، بھ من وراءنا وندخل بھ الجنة  كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر
: مرھم باإلیمان باهللا وحده قال عن األشربة فأمرھم بأربع ونھاھم عن أربع أ

شھادة أن ال :( قالوا اهللا ورسولھ أعلم قال ) . أتدرون ما اإلیمان باهللا وحده (
 إلھ إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا وإقام الصالة وإیتاء الزكاة وصیام رمضان

ونھاھم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقیر ) . وأن تعطوا من المغنم الخمس 
احفظوھن وأخبروا بھن من ( وقال ) . المقیر( وربما قال . والمزفت 

 ).وراءكم

وفد عبد ()وقد قدم على النبي :٢قال ابن تیمیھ في مجموع الفتاوى
رسول اهللا ان بیننا  القیس وكان قدومھم قبل فتح مكة كما قد بیناه وقالوا یا

وبینك ھذا الحي من كفار مضر یعنون بذلك اھل نجد من تمیم واسد وغطفان 
 .النھم بین البحرین وبین المدینة وعبد القیس ھم من ربیعة لیسوا من مضر

حدثنا أبو الیمان قال حدثنا شعیب :٣قال اإلمام البخاري في صحیحھ
من بن الحارث بن ھشام وأبو أخبرني أبو بكر بن عبد الرح: عن الزھري قال

                                                             
 )٥٣(رقم) ٨٥ص(  ١
 )٦٠٧ص،٧ج(  ٢
 )٨٠٤-٨٠٣(رقم) ٢٥٥ص(  ٣


 تسمیة اھل المشــــرق الذین ما جاء في 

 .وبیان مساكنھم یطلع منھم قرن الشیطان
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سلمة بن عبد الرحمن أن أبا ھریرة كان یكبر في كل صالة من المكتوبة 
وغیرھا في رمضان وغیره فیكبر حین یقوم ثم یكبر حین یركع ثم یقول سمع 
اهللا لمن حمده ثم یقول ربنا ولك الحمد قبل أن یسجد ثم یقول اهللا أكبر حین 

أسھ من السجود ثم یكبر حین یسجد ثم یكبر یھوي ساجدا ثم یكبر حین یرفع ر
حین یرفع رأس من السجود ثم یكبر حین یقوم من الجلوس في االثنتین ویفعل 
ذلك في كل ركعة حتى یفرغ من الصالة ثم یقول حین ینصرف والذي نفسي 

إن كانت ھذه لصالتھ حتى فارق ()بیده إني ألقربكم شبھا بصالة الرسول 
حین یرفع  ()ھریرة رضي اهللا عنھ كان رسول اهللا  قاال وقال أبو الدنیا

یدعو لرجال فیسمیھم ) . سمع اهللا لمن حمده ربنا ولك الحمد : ( رأسھ یقول
اللھم أنج الولید بن الولید وسلمة بن ھشام وعیاش بن أبي ( بأسمائھم فیقول 

ربیعة والمستضعفین من المؤمنین اللھم اشدد وطأتك على مضر واجعلھا 
 .وأھل المشرق یومئذ من مضر مخالفون لھ) . سنین كسني یوسف علیھم 

وأھل المشرق من مضر : ( وقولھ :١قال ابن رجب في فتح الباري
قبائل من مضر ، كانوا مشركین ، وكانت اقامتھم : ، یرید ) مخالفون لھ 

 -ألن ذلك مشرق المدینة ، ولھذا قال لھ عبد القیس ، بأرض نجد وما واالھا 
بیننا وبینك ھذا الحي من مضر ، ولن نصل إلیك :  -وفدھم علیھ  عند قدوم

 .إال في شھر حرام ، وكان عبد القیس یسكنون بالبحرین 

 ).ھم خیر أھل المشرق : ( ، أنھ قال فیھم ()وروي عن النبي 
 

 .ومساكن عبد القیس كما ال یخفى في جواثى بالبحرین: قلت 

محمد بن المثنى قال حدثنا أبو  حدثنا:٢قال اإلمام البخاري في صحیحھ
عامر العقدي قال حدثنا إبراھیم بن طھمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن 

 ()إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اهللا : عباس أنھ قال
 .في مسجد عبد القیس بجواثى من البحرین

                                                             
 )٩٣ص،٥ج( ١
 )٨٩٢(رقم) ٢٧٤ص( ٢
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البحرین ھكذا یتلفظ بھا في : ١قال یاقوت الحموي في معجم البلدان
ال الرفع والنصب والجر ولم یسمع على لفظ المرفوع من أحد منھم إال أن ح

الزمخشري قد حكى أنھ بلفظ التثنیة فیقولون ھذه البحران وانتھینا إلى 
وقال صاحب الزیج البحرین في اإلقلیم ، البحرین ولم یبلغني من جھة أخرى

ضھا الثاني وطولھا أربع وسبعون درجة وعشرون دقیقة من المغرب وعر
أربع وعشرون درجة وخمس وأربعون دقیقة وقال قوم ھي من اإلقلیم الثالث 
وعرضھا أربع وثالثون درجة وھو اسم جامع لبالد على ساحل بحر الھند 
بین البصرة وعمان قیل ھي قصبة ھجر وقیل ھجر قصبة البحرین وقد عدھا 

 .قوم من الیمن وجعلھا آخرون قصبة برأسھا

 .ھو نجد والبحرین ()فمشرق مدینتھ : قلت

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا : ٢قال اإلمام البخاري في صحیحھ 
اللھم : ( حسین بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال

اللھم : ( قال: قالوا وفي نجدنا ؟ قال: قال) . بارك لنا في شامنا وفي یمننا 
ھناك ( ؟ قال قال . لوا وفي نجدنا قال قا) . بارك لنا في شامنا وفي یمننا 

 ).الزالزل والفتن وبھا یطلع قرن الشیطان 

واالستدالل بھذا الحدیث على أن ال :٣قال ابن رجب في فتح الباري
ألن ھذا إنما سیق ، صالة للزلزلة بعید ، واالستدالل بالحدیث الذي قبلھ أیضا 

ر الزمان ، وما یحدث آخ لذم نجد وما یحدث فیھ ، كما أن الذي قبلھ سیق لذم
 .فیھ

جتماع قریش للتشاور في أمر ا:٤قال السھیلي في الروض االنف
ذكر فیھ تمثل ابلیس حین أتاھم في صورة شیخ جلیل وانتسابھ .()النبي

 .الى اھل نجد

                                                             
 )٣٤٨-٣٤٧ص،١ج(  ١
 )١٠٣٧(رقم) ٣٠٨ص(  ٢
 )٣٣٢ص،٦ج(  ٣
 )٣٠٥ص،٢ج(  ٤
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في صورة شیخ جلیل یقول جل الرجل وجلت المرأة إذا أسنت قال : قولھ
 :الشاعر 

 وما حظھا أن قیل عزت وجلت  

ویقال منھ جللت یارجل بفتح الالم وقیاسھ جللت ألن اسم الفاعل منھ جلیل  
ولكن الضم في المضاعف كلھ استثقاال لھ مع التضعیف إال في لببت فأنت 

 .لبیب حكاه بالضم على األصل 

وإنما قال لھم إني من أھل نجد فیما ذكر بعض أھل السیرة ألنھم قالوا 
ل تھامة ألن ھواھم مع محمد فلذلك تمثل ال یدخلن في المشاورة أحد من أھ

لھم في صورة شیخ وقد ذكرنا في خبر بنیان الكعبة أنھ تمثل في صورة شیخ 
في أمر الركن من یرفعھ فصاح ()نجدي أیضا حین حكموا رسول اهللا 

الشیخ النجدي یا معشر قریش أقد رضیتم أن یلیھ ھذا الغالم دون أشرافكم 
لخبر فلمعنى آخر تمثل نجدیا  وذلك أن نجدا وذوي أسنانكم فإن صح ھذا ا

حین قیل لھ وفي نجدنا یا ()منھا یطلع قرن الشیطان كما قال رسول اهللا 
فلم یبارك علیھا ) ھنالك الزالزل والفتن ومنھا یطلع قرن الشیطان ( اهللا قال 

كما على الیمن والشام وغیرھا وحدیثھ اآلخر أنھ نظر إلى المشرق فقال إن 
 .من حیث یطلع قرن الشیطان الفتنة 

الباب الثالث عشر بعد المائة : ١قال بدر الدین الشبلي في اكآم المرجان
 .في بیان طلوع قرن الشیطان من نجد

روى البخاري ومسلم وغیرھما من حدیث عبد اهللا بن عمر سمعت 
یقول وھو على المنبر أال إن الفتنة ھنا یشیر إلى المشرق  ()رسول اهللا 
یطلع قرن الشیطان وفي روایة قال وھو مستقبل المشرق إن الفتنة من حیث 

مستقبل المشرق  ()ھھنا ثالثا وذكر نحوه وفي أخرى أنھ سمع رسول اهللا 
یقول أال الفتنة ھھنا من حیث یطلع قرن الشیطان وزاد البخاري في روایة أن 

قالوا یا  قال اللھم بارك لنا في شامنا اللھم بارك لنا في یمننا ()النبي 
                                                             

 )٢٣٢ص(  ١
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رسول اهللا وفي نجدنا فأظنھ قال في الثالثة ھنالك الزالزل والفتن ومنھا یطلع 
 .قرن الشیطان

ذكر أھل السیر أن قریشا لما بنت الكعبة اختلفت فیمن یضع الركن 
ھو الذي وضعھ بیده وأن إبلیس تمثل في صورة شیخ  ()وأن رسول اهللا 

لركن فصاح إبلیس بأعلى في أمر ا ()نجدي حین حكموا رسول اهللا 
صوتھ یا معشر قریش أقد رضیتم أن یضع ھذا الركن وھو شرفكم غالم یتیم 
دون ذوى أسنتكم فكاد یثیر شرا فیما بینھم ثم سكنوا ذلك وكذلك لما اجتمعت 

تمثل لھم إبلیس أیضا في صورة شیخ  ()قریش للتشاور في أمر النبي 
مثل نجدیا ألن نجدا یطلع منھا قرن جلیل وانتسب إلى نجد فأما في الكعبة فت

 .الشیطان كما تقدم

خبار بأن اول حادثة في ھذه اإلذكر :١قال اإلمام ابن حبان في صحیحھ
 .مة تكون من البحریناُأل

أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن : أخبرنا عمر بن سعید بن سنان، قال
 () رأیت رسول اهللا: مالك، عن عبد اهللا بن دینارعن ابن عمر أنھ قال

ھا، إن الفتنة ھاھنا، إن الفتنة ھاھنا، من حیث : (یشیر نحو المشرق ویقول
 ).یطلع قرن الشیطان

البحرین، ومسیلمة منھا، وخروجھ : مشرق المدینة ھو: قال أبو حاتم
 .كان أول حادث حدث في اإلسالم

 .ذكر خبر ثان یصرح بصحة ما ذكرناه

حدثنا یحیى بن أیوب المقابري،  :أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال
وأخبرني عبد اهللا بن دینار أنھ سمع ابن : حدثنا إسماعیل بن جعفر، قال: قال

إن الفتنة ھنا، : (یشیر إلى المشرق ویقول ()رأیت رسول اهللا : عمر یقول
 ).إن الفتنة ھنا، من حیث یطلع قرن الشیطان

                                                             
 )٦٦٤٨(رقم) ٢٤ص،١٥ج(  ١
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تن من ناحیة من وقوع الف()ذكر اإلخبار عن وصف ما كان یتوقع 
 .البحرین

حدثنا : حدثنا الحسن بن الصباح البزار، قال: أخبرنا الحسن بن سفیان، قال
أخبرني إبراھیم بن عقیل بن معقل، عن أبیھ، : إسماعیل بن عبد الكریم، قال

: ، یقول ()سمعت النَِّبيَّ : عن وھب بن منبھ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال
ن منھم صاحب الیمامة ، ومنھم صاحب صنعاء ِإنَّ بین یدي الساعة كذابی

: اْلَعْنِسيُّ ، ومنھم صاحب ِحْمَیَر ، ومنھم الدجال وھو َأعظمھم فتنة ، قال 
 .ھم قریب من ثالثین كذابا: قال : وقال اصحابي 

فالمشرق : ١قال ابن تیمیھ في الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح
كذاب الذي ادعى النبوة وھو اول عن مدینتھ البحرین ومنھا خرج مسیلمة ال

 .حادث حدث بعده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 )١٢٨ص،٦ج(  ١
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ذكر اإلخبار عن الموضع الذي یخرج من :١قال اإلمام ابن حبان في صحیحھ
 .ناحیتھ الدجال

: حدثنا محمد بن مسلم بن وارة، قال: أخبرنا محمد بن الحسین بن مكرم، قال
حدثنا عمرو بن أبي قیس، عن مطرف، : حدثنا محمد بن سعید بن سابق، قال

 عن الشعبي، عن بالل بن أبي ھریرة

وأشار نحو ) یخرج الدجال من ھاھنا: (قال  ()عن أبیھ، عن النبي 
 .المشرق

أراد بھ ) وأشار نحو المشرق( )( ھریرة قول أبي: قال أبو حاتم
البحرین، ألن البحرین مشرق المدینة، وخروج الدجال یكون من جزیرة من 
جزائرھا ال من خراسان، والدلیل على صحة ھذا أنھ موثق في جزیرة من 

 .جزائر البحر، على ما أخبر تمیم الداري، ولیس بخراسان بحر وال جزیرة

حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن :٢قال اإلمام مسلم في صحیحھ
واللفظ لعبدالوارث ( عبدالوارث وحجاج بن الشاعر كالھما عن عبدالصمد 

حدثنا أبي عن جدي عن الحسین بن ذكوان حدثنا ابن بریدة ) بن عبدالصمد
أنھ سأل فاطمة بنت قیس : حدثني عامر بن شراحیل الشعبي شعب ھمدان

جرات األول فقال حدثیني حدیثا أخت الضحاك بن قیس وكانت من المھا
ال تسندیھ إلى أحد غیره فقالت لئن شئت ألفعلن  ()سمعتیھ من رسول اهللا 

فقال لھا أجل حدثیني فقالت نكحت ابن المغیرة وھو من خیار شباب قریش 
فلما تأیمت خطبني  ()یومئذ فأصیب في أول الجھاد مع رسول اهللا 

                                                             
 )٦٧٩٢(رقم) ٢٠٢ص،١٥ج( ١
 )٢٩٤٢(رقم) ٢٢٦١ص،٤ج( ٢


 بیان موضع الدجــــال وانھ موثوقما جاء في 

 .في جزیرة من جزائر البحر من ناحیة المشرق
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وخطبني رسول  ()سول اهللا عبدالرحمن بن عوف في نفر من أصحاب ر
 ()وكنت قد حدثت أن رسول اهللا ،على مواله أسامة بن زید  ()اهللا 
أمري بیدك : قلت ()فلما كلمني رسول اهللا . من أحبني فلیحب أسامة: قال

فأنكحني من شئت فقال انتقلي إلى أم شریك وأم شریك امرأة غنیة من 
علیھا الضیفان فقلت سأفعل فقال ال األنصار عظیمة النفقة في سبیل اهللا ینزل 

تفعلي إن أم شریك امرأة كثیرة الضیفان فإني أكره أن یسقط عنك خمارك أو 
ینكشف الثوب عن ساقیك فیرى القوم منك بعض ما تكرھین ولكن انتقلي إلى 

فھر ، وھو رجل من بني فھر( ابن عمك عبداهللا بن عمرو بن أم مكتوم 
فانتقلت إلیھ فلما انقضت عدتي سمعت ) نھ قریش وھو من البطن الذي ھي م
ینادي الصالة جامعة فخرجت إلى  ()نداء المنادي منادي رسول اهللا 

فكنت في صف النساء التي تلي ظھور  ()المسجد فصلیت مع رسول اهللا 
صالتھ جلس على المنبر وھو یضحك  ()القوم فلما قضى رسول اهللا 

أتدرون لما جمعتكم ؟ قالوا اهللا ورسولھ : فقال لیلزم كل إنسان مصاله ثم قال
إني واهللا ما جمعتكم لرغبة وال لرھبة ولكن جمعتكم ألن تمیما : أعلم قال

الداري كان رجال نصرانیا فجاء فبایع وأسلم وحدثني حدیثا وافق الذي كنت 
أحدثكم عن مسیح الدجال حدثني أنھ ركب في سفینة بحریة مع ثالثین رجال 

ب بھم الموج شھرا في البحر ثم أرفؤا إلى جزیرة في من لخم وجذام فلع
البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفینة فدخلوا الجزیرة فلقیتھم 
دابة أھلب كثیر الشعر ال یدرون ما قبلھ من دبره من كثرة الشعر فقالوا ویلك 

وا إلى أنا الجساسة قالوا وما الجساسة ؟ قالت أیھا القوم انطلق: ما أنت ؟ فقالت
ھذا الرجل في الدیر فإنھ إلى خبركم باألشواق قال لما سمت لنا رجال فرقنا 
منھا أن تكون شیطانة قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدیر فإذا فیھ أعظم 
إنسان رأیناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة یداه إلى عنقھ ما بین ركبتیھ إلى 

قدرتم على خبري فأخبروني ما قد : كعبیھ بالحدید قلنا ویلك ما أنت ؟ قال
نحن أناس من العرب ركبنا في سفینة بحریة فصادفنا البحر حین : ؟ قالواأنتم

اغتلم فلعب بنا الموج شھرا ثم أرفأنا إلى جزیرتك ھذه فجلسنا في أقربھا 
فدخلنا الجزیرة فلقیتنا دابة أھلب كثیر الشعر ال یدري ما قبلھ من دبره من 
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ویلك ما أنت ؟ فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة ؟ قالت كثرة الشعر فقلنا 
اعمدوا إلى ھذا الرجل في الدیر فإنھ إلى خبركم باألشواق فأقبلنا إلیك سراعا 
وفزعنا منھا ولم نأمن أن تكون شیطانة فقال أخبروني عن نخل بیسان قلنا 

عم قال أما عن أي شأنھا تستخبر ؟ قال أسألكم عن نخلھا ھل یثمر ؟ قلنا لھ ن
أخبروني عن بحیرة الطبریة قلنا عن أي شأنھا :إنھ یوشك أن ال تثمر قال 

تستخبر ؟ قال ھل فیھا ماء ؟ قالوا ھي كثیرة الماء قال أما إن ماءھا یوشك أن 
یذھب قال أخبروني عن عین زغر قالوا عن أي شأنھا تستخبر ؟ قال ھل في 

قلنا لھ نعم ھي كثیرة الماء وأھلھا العین ماء ؟ وھل یزرع أھلھا بماء العین ؟ 
یزرعون من مائھا قال أخبروني عن نبي األمیین ما فعل ؟ قالوا قد خرج من 
مكة ونزل یثرب قال أقاتلھ العرب ؟ قلنا نعم قال كیف صنع بھم ؟ فأخبرناه 
أنھ قد ظھر على من یلیھ من العرب وأطاعوه قال لھم قد كان ذلك ؟ قلنا نعم 

خیر لھم أن یطیعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسیح وإني قال أما إن ذلك 
أوشك أن یؤذن لي في الخروج فأخرج فأسیر في األرض فال أدع قریة إال 
ھبطتھا في أربعین لیلة غیر مكة وطیبة فھما محرمتان علي كلتاھما كلما 
أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منھما استقبلني ملك بیده السیف صلتا یصدني 

ا وإن على كل نقب منھا مالئكة یحرسونھا قالت قال رسول اهللا عنھ
() وطعن بمخصرتھ في المنبر ھذه طیبة ھذه طیبة ھذه طیبة یعني المدینة

أال ھل كنت حدثتكم ذلك ؟ فقال الناس نعم فإنھ أعجبني حدیث تمیم أنھ وافق 
ر الیمن الذي كنت أحدثكم عنھ وعن المدینة ومكة أال إنھ في بحر الشام أو بح

ال بل من قبل المشرق ما ھو من قبل المشرق ما ھو من قبل المشرق ما ھو 
 .()وأومأ بیده إلى المشرق قالت فحفظت ھذا من رسول اهللا 

 : ١قال شرف الحق في كتابھ عون المعبود شرح سنن أبي داود

قال )  وإنھ في بحر الشام أو بحر الیمن ال بل من قبل المشرق ماھو(  
أو قصد اإلبھام على السامع  ()منھ في التذكرة ھو شك أو ظن القرطبي 

                                                             
 )٣١٩-٣١٨ص ،١١ج ( ١
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ثم نفى ذلك وأضرب عنھ بالتحقیق فقال ال بل من قبل المشرق ثم أكد ذلك بما 
 الزائدة والتكرار اللفظي فما زائدة ال نافیة فاعلم ذلك انتھى 

قال القاضي لفظة ما ھو زائدة صلة للكالم :وقال النووي في شرح مسلم 
 بنافیة والمراد إثبات أنھ في جھات المشرق انتھى لیست 

وفي فتح الودود قیل ھذا شك أو ظن منھ علیھ السالم أو قصد اإلبھام على 
السامع ثم نفى ذلك وأضرب عنھ فقال ال بل من قبل المشرق ثم أكد ذلك 

 بقولھ ما ھو وما زائدة ال نافیة والمراد إثبات أنھ في جھة المشرق 

 ،ون موصولة أي الذي ھو فیھ المشرق قیل یجوز أن تك

ویحتمل أنھا نافیة أي ما ھو إال فیھ واهللا سبحانھ وتعالى أعلم : ١قلت 
ولفظ مسلم أال إنھ في بحر الشام أو بحر الیمن ال بل من قبل ) مرتین (انتھى 

المشرق ما ھو من قبل المشرق ما ھو من قبل المشرق ما ھو وأومىء بیده 
 .()أي أشار ) وأومأ (

یبین ان الدجال في جزیرة من جزائر البحر من جھة  افھذ: قلت
الن العراق لیس فیھ بحر وال .  ولیس في العراق كما توھم البعض. المشرق
ھم من یھود اصبھان ،كما ان اتباع الدجال الذین ورد النص بذكرھم . جزیرة

 .ولیس من اھل العراق

أبي ُمَزاحم حدثنا یحیى بن حدثنا منصور بن :٢قال اإلمام مسلم في صحیحھ
حمزَة عن اْلَأوزاعي عن إسحاق بن عبد اللَّھ عن عمھ َأنس بن مالك َأنَّ 

قال یتبع الدجال من یھود أصبھان سبعون َألفا علیھم  ()رسول اهللا 
 .الطََّیاِلَسُة 

 

 
                                                             

 )شرف الحق(  ١
 )٢٩٤٤(رقم،)٢٩٤٣ص ، ٤ج (  ٢
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حدثنا ع اإلمام لي بن عبد اهللا حدثنا :١قال اإلمام البخاري في صحیحھ
 ()ذكر النبي : أزھر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال

قالوا وفي نجدنا ؟ قال ) . ننا اللھم بارك لنا في شامنا اللھم بارك لنا في یم(
قالوا یا رسول اهللا وفي ) . نا اللھم بارك لنا في یمننا اللھم بارك لنا في شام(

طلع قرن ھناك الزالزل والفتن وبھا ی( نجدنا ؟ فأظنھ قال في الثالثة 
 ).الشیطان

 .٢وجاء في مسند اإلمام احمد بن حنبل

حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا أزھر بن سعد أبو بكر السمان أنا بن 
اللھم بارك لنا في شامنا : قال  ()ي عون عن نافع عن بن عمر أن النب

وفي نجدنا قال اللھم بارك لنا في شامنا اللھم : اللھم بارك لنا في یمننا قالوا
بارك لنا في یمننا قالوا وفي نجدنا قال ھنالك الزالزل والفتن منھا أو قال بھا 

 .یطلع قرن الشیطان

                                                             
 )٧٠٩٤(رقم) ١٧٢٤ص(  ١
 )٥٩٨٧(رقم) ١١٨ص،٢ج(  ٢

 ذكر الحدیث الصحیح عن النبي() بذم نجد. 
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ت أزھر حدثنا بشر بن آدم ابن بن: ١قال اإلمام الترمذي في سننھ
أن : السمان حدثني جدي أزھر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر 

قال اللھم بارك لنا في شأمنا اللھم بارك لنا في یمننا قالوا  ()رسول اهللا 
وفي نجدنا : وفي نجدنا قال اللھم بارك لنا في شأمنا وبارك لنا في یمننا قالوا

 .ا یخرج قرن الشیطانقال ھناك الزالزل والفتن وبھا أو قال منھ

 ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجھ من حدیث ابن عون: قال 

 

 

أخبرنا الحسن بن سفیان قال حدثنا بشر بن :٢قال اإلمام ابن حبان في صحیحھ
آدم ابن بنت ازھر قال أخبرني جدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن 

، )ا اللھم بارك لنا في یمننااللھم بارك لنا في شامن: (قال ()رسول اهللا 
، )اللھم بارك لنا في شامنا اللھم بارك لنا في یمننا: (قال، وفي نجدنا: قالوا
منھا یخرج : (أو قال) ھنالك الزالزل والفتن وبھا: (وفي نجدنا، قال: قالوا

 ).قرن الشیطان

وھذا الحدیث اشھر من ان اطیل بذكر من اخرجھ وال خالف بین اھل : قلت
 ).                             نجدنا(في صحتھ بلفظ العلم 

                                                             
 )٣٩٥٣(رقم) ٧٣٣ص،٥ج(  ١
 )٧٣٠١(رقم) ٢٩٠ص،١٦ج( ٢
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 .ما جاء من روایة معاذ بن جبل: اوال

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن :١قال الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد
بكیر المقرئ قال حدثني أحمد بن محمد بن إبراھیم األنباري قال انبأنا أبو 

ال نبأنا آدم بن أبي إیاس عن ابن أبي ذئب عن عمر محمد بن أحمد الحلیمین ق
: ()قال النبي : معن بن الولید عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال 

اللھم بارك لنا في صاعنا ومدنا وفي شامنا وفي یمننا وفي حجازنا قال فقام 
فلما كان في ()إلیھ رجل فقال یا رسول اهللا وفي عراقنا فأمسك النبي 

ي قال مثل ذلك فقام إلیھ الرجل فقال یا رسول اهللا وفي عراقنا الیوم الثان
فلما كان في الیوم الثالث قام إلیھ الرجل فقال یا رسول  ()فأمسك النبي 

فولى الرجل وھو یبكي فدعاه النبي ()اهللا وفي عراقنا فأمسك النبي 
() فقال أمن العراق أنت قال نعم قال أن أبي إبراھیم)(  ھم أن یدعو

علیھم فأوحى اهللا تعالى إلیھ ال تفعل فإني جعلت خزائن علمي فیھم وأسكنت 
 .الرحمة قلوبھم

: ٢قال فیھ الذھبي میزان االعتدال.احمد بن محمد بن ابراھیم االنباري : قلت
 .لینھ االزھري وابن ابي الفوارس وقاال نرجوا انھ ال یتعمد الكذب

محمد بن : ٣في میزان االعتدال قال الذھبي. ابوعمر محمد بن احمد الحلیمي
احمد الحلیمي من ولد حلیمھ السعدیة روى عن ادم بن ایاس احادیث منكره 

 .بل باطلھ قال ابن ماكوال الحمل علیھ فیھا

                                                             
 )٢٥-٢٤ص،١ج(  ١
 )٢٧٤ص،١ج( ٢
 )٥٣ص،٦ج( ٣


الروایات التي أتت بلفظ عراقنا بدًال من نجدنا ذكر 

 .وبیان نكارتھا 
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 .وفي اسناده انقطاع ما بین خالد بن معدان ومعاذ بن جبل: قلت

عن روى : ١قال اإلمام المزي في تھذیب الكمال في ترجمھ خالد بن معدان
 .معاذ بن جبل ولم یسمع منھ

وسمعتھ یقول خالد بن معدان عن : ٢وقال ابن ابي حاتم في كتابھ المراسیل
 .معاذ بن جبل مرسل لم یسمع منھ وربما كان بینھما اثنان 

 .فھذه روایة منكرة : قلت

 

 ما جاء من روایة ابن عباس: ثانیا

، بن علي المروزي  حدثنا محمد: ٣قال اإلمام الطبراني في المعجم الكبیر
سحاق بن عبد اهللا بن حدثنا ِإ، حدثنا ابو الدَّرداء عبد العزیز بن المنیب 

دعا نبي : قال، عن ابن عباس ، عن سعید بن جبیر ، عن ابیھ ، َكیسان
وبارك لنا في مكتنا ، ا اللَُّھمَّ بارك لنا في صاعنا َوُمدَِّن: فقال، ()اهللا

، یا نبي اهللا : فقال رجل من القوم، ویمننا وبارك لنا في شامنا، ومدینتنا
 .وِإنَّ الجفاء بالمشرق، ونبح الفتن ، ِإنَّ بھا قرن الشیطان : فقال، وعراقنا 

إسحاق بن عبد اهللا بن كیسان المروزي قال بن حجر في لسان  :قلت
شیخ لعبد العزیز بن المنیب لینھ أبو أحمد الحاكم انتھى وقال : ٤المیزان

ترجمة عبد اهللا بن كیسان لھ ابن یسمى إسحاق منكر الحدیث البخاري في 
وقال بن حبان في الثقات یتقي حدیثھ من روایة ابنھ عنھ وأورد أیضا في 
مسند ابن عباس من المختارة من روایة إسحاق ھذا عن أبیھ عن عكرمة عن 
بن عباس حدیثا طویال في نزول إذا جاء نصر اهللا والفتح فتعقبھ الصدر 

                                                             
 )١٦٨ص،٨ج( ١
 )٥٢ص،١ج( ٢
 )١٢٥٥٣(رقم) ٨٤ص،١٢ج( ٣
 )٦٤-٦٣ص،٢ج( ٤
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في فیما رأیت بخطھ فقال ھو من روایة إسحاق عن أبیھ وفیھما الیاسو
 الضعف الشدید

فھذه روایة منكرة ألنھا من روایة اسحاق بن عبد اهللا بن كیسان عن : قلت
 .ابیھ

 

 .ما جاء من روایة الحسن البصري: ثالثا

 :١قال یعقوب بن سفیان الفسوي في كتاب المعرفة والتاریخ

قال : سمعت الحسن یقول: عن محمد بن جحادة قالحدثنا قبیصة  ثنا سفیان 
اللَّھّم بارك لنا في مدینتنا، اللَّھّم بارك لنا في : رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم

: قال. و العراق؟ فأن منھا میرتنا و فیھا حاجتنا: فقال رجل لرسول اهللا. شامنا
 .و الفتنھنا یطلع قرن الشیطان و ھنالكم الزالزل : فسكت ثم أعاد فقال

قال حنبل بن :٢قال اإلمام المزي في تھذیب الكمال في ترجمھ قبیصة بن عقبھ
كان یحیى بن آدم أصغر من سمع من سفیان : قال أبو عبد اهللا : إسحاق 

فما قصة : قلت لھ . قبیصة أصغر مني بسنتین: َوَقال یحیى : قال . عندنا
فغیر ھذا ؟ : قلت لھ . غلطكان كثیر ال: قبیصة في سفیان ؟ فقال أبو عبد اهللا

 .كان صغیرا ال یضبط: قال 

 كان قبیصة رجال صالحا ثقة ال بأس بھ: فغیر سفیان ؟ قال : قلت لھ 

ومنكرة ألنھا من روایة قبیصة ) ارسلھا الحسن(فھذه روایة مرسلة: قلت
 .عن سفیان

 

 
                                                             

 )٧٧ص،٣ج( ١
 )٤٨٦-٤٨٤ص،٢٣ج( ٢
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 ما جاء من طریق نافع عن ابن عمر: رابعا

حدثنا الحسن بن علي :١عجم الكبیرقال اإلمام الطبراني في الم -١
، حدثنا عبید اهللا بن عبد اهللا بن عون ، حدثنا اسماعیل بن مسعود ، اْلَمْعَمِريُّ 
اللھم بارك لنا في :قال، ()َأّن النَِّبيَّ ، عن ابن عمر ، عن نافع ، عن ابیھ 

، او الرابعة  َفَلمَّا كان في الثالثة، َفَقاَلھا مرارا ، اللھم بارك في یمننا، شامنا 
ِإنَّ بھا الزالزل والفتن وبھا یطلع قرن : قال، یا رسول اهللا وفي عراقنا : َقاُلوا

 .الشیطان

الحسن بن علي بن شبیب البغدادي . الحسن بن علي المعمري ھو :قلت
 .المعمري

 .الحسن بن علي بن شبیب أبو علي المعمري: ٢بن عدي في الكاملاقال 

 .زاد في المتون أشیاء لیس فیھارفع أحادیث وھي موقوفة و

فھذه روایة منكرة لمخالفة المعمري لالئمة الذین ذكروا نجدنا ولم : قلت
 .یذكروا عراقنا

 

 :٣قال البزار في مسنده -٢

حدثني جدي أزھر بن َسْعد ، َحدَّثنا ابن عون ، َعن : وَحدَّثناه بشر بن آدم 
اللھم بارك لنا في شامنا  :قال ()نافع ، َعن ابن ُعَمر ؛ َأن رسول اهللا 

یا رسول : اللھم بارك لنا في شامنا قالوا : یا رسول اهللا وفي یمننا قال : قالوا 
منھا یطلع قرن : ھنالك الزالزل والفتن وبھا ، أو قال : اهللا وفي عراقنا قال 

 .الشیطان

                                                             
 )١٣٤٢٢(رقم) ٣٨٤ص،١٢ج( ١
٢  
 )٥٨٨١(رقم) ٢٠٢ص،١٢ج( ٣
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قال ابو حاتم والنسائي : ١بشربن ادم قال عنھ الذھبي في میزان االعتدال :قلت
 .لیس بقوي 

سمع منھ ابي وسالتھ عنھ فقال لیس : ٢وقال بن ابي حاتم في الجرح والتعدیل
 .بقوي

بشر لیس بقوي وقد خالف اإلمام احمد بن حنبل وعلي بن المدیني و : قلت
 .محمد بن المثنى فروایتھ منكرة

مع ان اإلمام الترمذي اخرج روایة بشربن ادم عن ازھر السمان بلفظ 
 .سنن الترمذي كما في)نجدنا(

 

حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزھر السمان :٣قال اإلمام الترمذي في سننھ 
أن رسول : حدثني جدي أزھر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر 

قال اللھم بارك لنا في شأمنا اللھم بارك لنا في یمننا قالوا وفي  ()اهللا 
وفي نجدنا قال : ا في یمننا قالوانجدنا قال اللھم بارك لنا في شأمنا وبارك لن

 .ھناك الزالزل والفتن وبھا أو قال منھا یخرج قرن الشیطان

 .ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجھ من حدیث ابن عون: قال

 

حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة :٤قال اإلمام الطبراني في مسند الشامیین -٣
الرھاوي حدثني أبي عن أبیھ ثنا أبو فروة یزید بن محمد بن یزید بن سنان 

حدثني أبو رزین الفلسطیني عن أبي عبید حاجب سلیمان بن عبد الملك عن 
اللھم بارك لنا في صاعنا ومدنا : قال ()نافع عن بن عمر أن رسول اهللا 

                                                             
 )٢٣ص،٢ج( ١
 )٣٥١ص،٢ج( ٢
 )٣٩٥٣(رقم) ٧٣٣ص،٥ج( ٣
 )١٣١٩(رقم) ٢٧٠ص،٢ج( ٤
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وفي مكتنا وفي مدینتنا وفي شامنا وفي یمننا فقال رجل یا رسول اهللا وفي 
 .الشیطان وثم الزالزل والفتن العراق ومصر فقال ھناك یطلع قرن

 : ١قال اإلمام المزي في تھذیب الكمال في ترجمھ یزید بن سنان

 .ضعیف: قال أحمد بن َأبي یحیى عن أحمد بن حنبل  

 .لیس حدیثھ بشيٍء: َوَقال أبو بكر بن َأبي خیثمة  عن یحیى بن َمِعین 

 .لیس بشيٍء: َوَقال َعباس الدُّوِريُّ عن یحیى 

 .ضعیف الحدیث: ي بن المدیني  َوَقال عل

كان مروان : َوَقال أبو بكر بن َأبي خیثمة أیضا  عن یحیى بن أیوب المقابري 
 .بن معاویة یثبتھ

محلھ الصدق ، وكان الغالب علیھ الغفلة ، یكتب حدیثھ وال : َوَقال أبو حاتم  
 .یحتج بھ

 .ي عنھ مناكیرمقارب الحدیث  إال أن ابنھ محمدا یرو: وَقال الُبخاِريُّ  

أبو فروة الجزري لیس بشيٍء ، : َوَقال أبو ُعَبید اآلجري  ، َعن أبي داود 
 .وابنھ لیس بشيٍء

 .ضعیف ، متروك الحدیث: َوَقال النََّسائي 

 .وھذا الحدیث من روایة ابنھ عنھ فھذه روایة منكرة: قلت

 .مع ان ابا رزین الفلسطیني مجھول مما یزید الروایة نكارة

 

 

                                                             
 )       ١٥٧-١٥٦ص،٣٢ج( ١
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 ما جاء من طریق سالم عن ابن عمر: ساخام

 

 .روایة زیاد بن بیان: اوال

حدثنا علي بن سعید قال نا :١قال اإلمام الطبراني في المعجم االوسط -١
حماد بن إسماعیل بن علیة قال نا ابي قال نا زیاد بن بیان قال نا سالم بن عبد 

فأقبل على  صالة الفجر ثم انفتل ()اهللا بن عمر عن ابیھ قال صلى النبي 
اللھم بارك لنا في مدینتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا اللھم بارك : القوم فقال

لنا في شامنا ویمننا فقال رجل والعراق یا رسول اهللا فسكت ثم قال اللھم بارك 
لنا في مدینتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا اللھم بارك لنا في حرمنا وبارك لنا 

والعراق یا رسول اهللا قال من ثم یطلع قرن  في شامنا ویمننا فقال رجل
الشیطان وتھیج الفتن لم یرو ھذا الحدیث عن زیاد بن بیان إال إسماعیل بن 

 .علیھ تفرد بھ عنھ ابنھ حماد

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن :٢قال ابو بكر المقرئ في معجم شیوخھ -٢
بن خالد نا سلیمان بن عمر علي بن حرب ، قاضي طبریة بطبریة حدث

، حدثنا إسماعیل بن إبراھیم ، ھو ابن علیة حدثنا زیاد بن بیان ، حدثنا األقطع
صالة الفجر ، ثم انفتل، فأقبل على  (): سالم ، عن عبد اهللا بن عمر قال 

اللھم بارك لنا في مدینتنا ، وبارك لنا في مدنا ، وصاعنا ، : القوم ، فقال 
: ، فقال رجل . ارك لنا في شامنا ویمننااللھم بارك لنا في حرمنا ، اللھم ب

والعراق یا : ثم عاد فقال مثل ذلك ، فقال الرجل : والعراق یا رسول اهللا قال 
اللھم بارك لنا في مدینتنا ، وبارك لنا في : فسكت ، ثم قال : رسول اهللا ، قال 

ل فقا. مدنا وصاعنا ، اللھم بارك لنا في حرمنا ، وبارك لنا في شامنا ویمننا
 .ثم یطلع قرن الشیطان ، وتھیج الفتن: قال . والعراق یا رسول اهللا : الرجل 

 

                                                             
 )٢٤٦-٢٤٥ص،٤ج( ١
 )٦٧ص،١ج( ٢
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أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن إبراھیم بن : ١قال بن عساكر في تاریخ دمشق -٣
أنبأنا أبو الفرج سھل بن بشر اإلسفرایني قاال أنبأنا أبو الحسن  ٢جعفر النشائي

أنا أبو الطاھر أحمد بن أحمد بن عبد محمد بن الحسین بن محمد النیسابوري 
اهللا الذھلي نا محمد بن عبدوس نا حماد بن إسماعیل بن علیة قال أنا أبي نا 

صالة الفجر ثم انفتل  ()زیاد بن بیان نا سالم عن عبد اهللا بن عمر قال 
فأقبل على القوم فقال اللھم بارك لنا في شامنا ویمننا قال رجل والعراق یا 

سكت ثم أعاد فقال اللھم بارك لنا في مدینتنا وبارك لنا في مدنا رسول اهللا ف
وصاعنا اللھم بارك لنا في حرمنا وبارك لنا في شامنا ویمننا قال قال رجل یا 
رسول اهللا والعراق قال فسكت ثم أعاد كما قال أوال فقال رجل والعراق یا 

 لي واآلخر نحوهرسول اهللا قال من ثم یطلع الشیطان وتھیج الفتن اللفظ للذھ

 

 .وفي ھذه االسانید علل: قلت 

ان االسانید الى زیاد بن بیان ضعیف فروایة الطبراني في  :العلة االولى
المعجم االوسط من طریق علي بن سعید ھو ابن بشیر الرازي قال عنھ 

 :٣الذھبي في السیر

 لم یكن بَذاك في حدیثھ،: سَألت الدارقطني عنھ، فقال: قال حمزة السھمي
 .سمعت بمصر َأنَّھ كان َواِلَي قریة، وكان یطالبھم ِبالَخَراِج، فما كانوا یعطونھ

 .فجمع الخنازیر في المسجد: قال

 فكیف ھو في الحدیث؟: قلت

 .حدث بأحادیث لم یتابع علیھا، وتكلم فیھ اصحابنا بمصر: قال
                                                             

 )١٣١ص،١ج( ١
 .النشابي،كذا في المطبوع والصواب ٢
 )١٤٦ص،١٤ج( ٣
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. االقطعاما روایة ابن المقرئ الى زیاد بن بیان ففیھا سلیمان بن عمربن خالد 
 .ولم یذكر فیھ جرحا والتعدیال ١ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعدیل

 .ولم یذكر فیھ جرحا وال تعدیال٢وذكره الذھبي في تاریخ االسالم 

 .فاألقطع لم یوثقھ احد ممن یعتد بتوثیقھ

ابو عبد اهللا محمد بن ابراھیم .واما روایة ابن عساكر الى زیاد بن بیان ففیھا 
لم یوثقھ احد اال ان بن عساكر قال عنھ في تاریخ . لنشابي المقرئبن جعفرا

 .كتبت عنھ وكان خیرا مستورا ٣:دمشق

 وھذا ال یفید التوثیق: قلت

 زیاد بن بیان متكلم فیھ :العلة الثانیة 

زیاد بن بیان، قال عبد الغفار بن داود :٤قال اإلمام البخاري في التاریخ الكبیر
سمع  -وذكر من فضلھ  -ى سمع سعید زیاد بن بیان حدثنا أبو الملیح الرق

على بن نفیل جد النفیلى سمع سعید بن المسیب عن ام سلمة زوج 
المھدى حق وھو من ولد فاطمة، قال أبو عبد : ()عن النبي  )(النبي

 .في اسناده نظر: اهللا

آدم  َحدََّثِني.زیاد بن بیان الرقى عن عِلي بن نفیل:٥وقال العقیلي في الضعفاء
زیاد بن بیان الرقى عن عِلي بن : َسِمْعُت الُبخاريَّ ، قال : بن موسى ، قال 

 .نفیل جد النفیلي قال البخاري في إسناده نظر

َحدََّثنا علي بن معبد بن شداد ، : وھذا الحدیث ، حدثناه ھارون بن كامل ، قال 
عن سعید بن َحدََّثنا أبو الملیح عن زیاد بن بیان عن عِلي بن نفیل : قال 

المھدى من ولد فاطمة وفى ()اْلُمَسیَّب عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا 
                                                             

 )١٣١ص،٤ج( ١
 )٢٨٩ص،١٨ج( ٢
 )١٨٨ص،٥١ج( ٣
 )٣٤٦ص،٣ج( ٤
 )٧٥ص،٢ج( ٥
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قال یخرج منى رجل ویقال ()المھدى أحادیث صالحة األسانید أن النبي 
من أھل بیتي یواطىء اسمھ اسمى واسم أبیھ اسم أبى فأما من ولد فاطمة ففي 

 إسناده نظر كما قال البخاري

سمع علي بن نفیل جد النفیلي . زیاد بن بیان:١في الكامل وقال فیھ ابن عدي
 .في إسناده نظر سمعُت ابن حماد یذكره عن البخاري

في . زیاد بن بیان سمع على بن نفیل:٢وقال ابن حبان في كتاب المجروحین
 .إسناده نظر

 .، لم یصح حدیثھ]د، ق [ زیاد بن بیان :٣وقال الذھبي في میزان االعتدال

 .في إسناد حدیثھ نظر: ريوقال البخا

وھو : بعد ان ذكر حدیث المھدي قال ٤قال ابن الجوزي في العلل المتناھیة 
كالم معروف من كالم سعید بن المسیب والظاھر ان زیاد بن بیان وھم في 

 .رفعھ قال ابن عدي زیاد معروف بھذا الحدیث وقد انكره علیھ البخاري

 

 .كن قبول روایتھفھذا حال زیاد بن بیان فال یم: قلت 

ان متن ھذه الروایة مخالف لالحادیث الصحیحة التي جاءت  :العلة الثالثة
 .بلفظ نجدنا

 .روایة ضمرة عن ابن شوذب: ثانیا

حدثنا محمد بن عبد العزیز الرملي حدثنا : ٥قال الفسوي في المعرفة والتاریخ
ر ضمرة بن ربیعة عن ابن شوذب عن توبة العنبري عن سالم عن ابن عم

                                                             
 )١٤٤ص،٤ج(  ١
 )٣٠٧ص،١ج(  ٢
٣  
 )٨٦٢ص،٢ج(  ٤
 )٧٦-٧٥ص  ٣ج (   ٥
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اللھم بارك لنا في مدینتنا وفي صاعنا وفي مدنا : ()قال رسول اهللا:قال 
وفي یمننا وفي شامنا فقال الرجل یا رسول اهللا وفي عراقنا فقال رسول اهللا 

 .بھا الزالزل والفتن ومنھا یطلع قرن الشیطان

حدثني سعید بن أسد قال حدثنا : ١وقال الفسوي في المعرفة والتاریخ
قال رسول : ن شوذب عن توبة العنبري عن سالم عن أبیھ قالضمرة ثنا اب

اللھم بارك لنا في مدینتنا ومدنا وصاعنا ویمننا وشامنا فقال رجل : ()اهللا
یا رسول اهللا وفي عراقنا فقال رسول اهللا بھا الزالزل والفتن ومنھا یطلع قرن 

 . الشیطان

ر بن أحمد بن أخبرنا أبو الفرج جعف:٢قال ابن عساكر في تاریخ دمشق
المكي بمدینة الرسول في مسجده بین قبره  ٣محمد بن عبد العزیز العباسي

ومنبره أنبأنا الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن أنبأنا أحمد بن إبراھیم بن 
فراس أنبأنا أبو جعفر أحمد بن إبراھیم بن عبد اهللا الدیبلي حدثنا أبو عمیر 

ن شوذب عن توبة العنبري عن عیسى بن محمد بن النحاس نا ضمرة عن اب
اللھم بارك لنا في مدنا وصاعنا : ()قال النبي : سالم أراه عن أبیھ قال

بھا الزالزل  ()وشامنا ویمننا فقال رجل یا رسول اهللا وعراقنا فقال النبي 
 . والفتن ومنھا یطلع قرنا الشیطان

كتب كذا أخبرنا أبو جعفر وكان أول كتابھ قد ذھب ف: قال ابن عساكر
إسناده من ال یعرف فقال فیھ أخبرنا الدیبلي وإنما یرویھ ابن فراس عن 
العباس بن محمد بن الحسن بن قتیبة عن أبي عمیر ورواه غیر أبي عمیر 

 .عن ضمرة بغیر شك 

اخطأ فیھ ضمرة كما بینھ ابن صاعد في تاریخ .وھذا االسناد خطأ : قلت
 .دمشق 

                                                             
 )٧٦ص  ٣ج (   ١
 )١٣٠ص -١ج(  ٢
 .فراحمد بن محمدابو جع،والصواب.كذا في المطبوع  ٣
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برنا أبو محمد بن طاوس نا سلیمان بن أخ: ١قال ابن عساكر في تاریخ دمشق
إبراھیم بن محمد الحافظ أنبأنا محمد بن إبراھیم الجرجاني إمالء أبو العباس 

 ٢نا العباس بن الولید البیروتي أخبرني أبي حدثني عبد اهللا بن شوذبثاألصم 
حدثني عبد اهللا بن القاسم ومطر وكثیر أبو سھل عن سالم بن عبد اهللا عن أبیھ 

دعا قال اللھم بارك لنا في مكتنا وبارك لنا في ()رسول اهللا  قال إن
مدینتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في یمننا وبارك لنا في صاعنا وبارك 
لنا في مدنا فقال رجل یا رسول اهللا وفي عراقنا فأعرض عنھ فرددھا ثالثا 

لفتن ومنھا كل ذلك یقول الرجل وفي عراقنا فیعرض عنھ فقال بھا الزالزل وا
وقال ابن صاعد فیھا یطلع قرن الشیطان وفي حدیث البیھقي قرنا الشیطان 
قال ابن شوذب إال أن كثیرا لم یذكر مكة وقال مكة یمانیة زاد ابن صاعد أي 

 .قد دخلت في الیمن

قال ابن صاعد وزاده ضمرة عن عبد اهللا بن شوذب عن توبة لم یذكر بینھما  
 .آخر

 : ٣كتابھ العلل الواردة في األحادیث النبویةوقال الدارقطني في 

اللھم بارك لنا في : اهللا  قال رسول: وسئل عن حدیث سالم ، عن أبیھ 
. وفي شامنا ، وفي یمننا :  فقال رجل. ، وفي مدنا ، وفي مدینتنا صاعنا

. رجل یا رسول اهللا ، وفي عراقنا : فقال . وفي شامنا ، وفي یمننا : فقال
 . الزالل والفتن ھناك : فقال

 . یرویھ زیاد بن بیان ، وتوبة العنبري ، عن سالم : فقال 

فرواه ضمرة بن ربیعة ، عن : حدث بھ عبد اهللا بن شوذب ، واختلف عنھ 
عبد اهللا بن شوذب ، عن توبة العنبري ، عن سالم ، عن أبیھ وخالفھ الولید بن 

                                                             
 )١٣١ص،١ج( ١
 .حیث سقط ذكر توبة العنبري.كذا في المطبوع ٢
 )  ٣٠١-٣٠٢ص ،   ٩ج ( ٣
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اهللا بن القاسم ،  مزید ، فرواه عن ابن شوذب ، عن  مطر الوراق ، وعبد
 . وكثیر بن زیاد ، عن توبة 

 .وقول الولید بن مزید أصح

 

 روایة الولید بن مزید: ثالثا

حدثنا العباس بن الولید بن مزید : ١قال الفسوي في كتابھ المعرفة والتاریخ 
وحدثنا عیسى بن محمد أخبرني الولید بن مزید قال حدثنا :أخبرني أبي قال 

دثني عبد اهللا بن القاسم ومطر وكثیر أبو سھل عن توبة عبد اهللا بن شوذب ح
العنبري عن سالم بن عبد اهللا عن أبیھ أن نبي اهللا دعا فقال اللھم بارك لنا في 
مكتنا وبارك لنا في مدینتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في یمننا اللھم بارك 

أعرض عنھ فردد لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا فقال الرجل وفي عراقنا ف
ھذا ثالثا كل ذلك یقول الرجل وفي عراقنا فیعرض عنھ فقال بھا الزالزل 

 . والفتن ومنھا یطلع قرن الشیطان

 

) وعراقنا(فھذه الروایة ھي اصح ما جاء من الروایات الواردة بلفظ: قلت
وھي روایة مركبة من عدة روایات اصلھا في الصحیحین او احدھما ولكن 

 . الفاظ منكرة احالت المعنى مثل ذكر العراق ومكةقد ادخل علیھا 

 .وھا انا اذكر الروایات الصحیحة التي ركبت منھا روایة الولید بن مزید

 

حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا أزھر بن : ٢قال اإلمام البخاري في صحیحھ -١
اللھم بارك لنا (  ()ذكر : سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال 

                                                             
 )٦٧ص،٣ج( ١
 )٧٠٩٤(رقم) ١٧٢٤( ٢
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یا رسول اهللا وفي نجدنا ؟ قال  قالوا) . ا اللھم بارك لنا في یمننا في شأمن
قالوا یا رسول اهللا وفي ) . اللھم بارك لنا في شأمنا اللھم بارك لنا في یمننا (

زل والفتن وبھا یطلع قرن ھناك الزال( نجدنا ؟ فأظنھ قال في الثالثة 
 ).الشیطان

 

 ).وفي نجدنا(ھيفھذه الروایة تبین اللفظة الصحیحة و: قلت

حدثنا عبداهللا بن عمر بن أبان وواصل : ١وقال اإلمام مسلم في صحیحھ -٢
قالوا حدثنا ابن ) واللفظ البن أبان ( بن عبداألعلى وأحمد بن عمر الوكیعي 

فضیل عن أبیھ قال سمعت سالم بن عبداهللا بن عمر یقول یا أھل العراق ما 
: ت أبي عبداهللا بن عمر یقول أسألكم عن الصغیرة وأركبكم للكبیرة سمع

یقول إن الفتنة تجئ من ھاھنا وأومأ بیده نحو ()سمعت رسول اهللا 
المشرق من حیث یطلع قرنا الشیطان وأنتم یضرب بعضكم رقاب بعض 

M  S وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال اهللا عز و جل 

Y  X     W  V  U   TZL٢. 

یحة تبین ان ذكر العراق ھو من كالم سالم بن عبد فھذه الروایة الصح: قلت
 .قد اخطأ من رفعھ، فھذا اثر مقطوع ،()اهللا ولیس من كالم النبي

قتیبة بن سعید عن مالك بن أنس  حدثنا: ٣وقال اإلمام مسلم في صحیحھ -٣
: عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة أنھ قال) فیما قرئ علیھ (

 فإذا أخذه رسول اهللا ()وا أول الثمر جاءوا بھ إلى النبي كان الناس إذا رأ
()بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدینتنا وبارك لنا في صاعنا  قال اللھم

وبارك لنا في مدنا اللھم إن إبراھیم عبدك وخلیلك ونبیك وإني عبدك ونبیك 

                                                             
 )٢٩٠٥(رقم)  ٢٩٠٥ص،٤ج( ١
 )سورة طھ( ٢
 )١٣٧٣(رقم) ١٠٠٠ص،٢ج( ٣
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فأما العراق المشھور فھي بالد :١قال یاقوت الحموي في معجم البلدان
والعراقان الكوفة والبصرة سمیت بذلك من عراق القربة وھو الخرز المثني 

ن الذي في أسفلھا أي أنھا أسفل أرض العرب وقال أبو القاسم الزجاجي قال اب
األعرابي سمي عراقا ألنھ سفل عن نجد ودنا من البحر أخذ من عراق القربة 
وھو الخرز الذي في أسفلھا وأنشد تكشري مثل عراق الشنھ وأنشد أیضا لما 
رأین دردري وسني وجبھتي مثل عراق الشن مت علیھن ومتن مني قال وال 

عراق في كالمھم یكون عراقھا إال أسفلھا من قربة أو مزادة قال وقال غیره ال
الطیر قالوا وھو جمع عرقھ والعرقة ضرب من الطیر ویقال أیضا العراق 
جمع عرق وقال قطرب إنما سمي العراق عراقا ألنھ دنا من البحر وفیھ سباخ 
وشجر یقال استعرقت إبلھم إذا أتت ذلك الموضع وقال الخلیل العراق شاطئ 

والفرات مدا حتى یتصل  البحر وسمي العراق عراقا ألنھ على شاطئ دجلة
 .بالبحر على طولھ قال وھو مشبھ بعراق القربة وھو الذي یثنى منھا فیخرز

نجد بفتح أولھ وسكون ثانیھ :٢وقال یاقوت الحموي في معجم البلدان
قال النضر النجد قفاف األرض وصالبھا وما غلظ منھا وأشرف والجماعة 

في ارتفاع من الجبل معترضا  النجاد وال یكون إال قفا أو صالبة من  األرض
 ......بین یدیك یرد طرفك عما وراءه

حد نجد ذات عرق من ناحیة الحجاز كما تدور الجبال : الى ان قال
معھا إلى جبال المدینة وما وراء ذات عرق من الجبال إلى تھامة فھو حجاز 
كلھ فإذا انقطعت الجبال من نحو تھامة فما وراءھا إلى البحر فھو الغور 

                                                             
 )٩٣ص،٤ج(  ١
 )٢٦٢-٢٦١ص،٥ج(  ٢

 ألن العراق أخفض أرض العرب ) نجدًا(ان العراق الیسمى
 .والنجد ھو قفا االرض وصالبھا وماغلظ منھا وأشرف
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الغور وتھامة واحد ویقال إن نجدا كلھا من عمل الیمامة وقال عمارة بن و
 .عقیل ما سال من ذات عرق مقبال فھو نجد إلى أن یقطعھ العراق

لذا ال .فھذا یبین بان العراق ال یسمى نجدا ال في اللغة والفي غیرھا :  قلت
 .یجوز حمل روایة نجدنا على ان المقصود منھا عراقنا
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البحرین ھكذا یتلفظ بھا في : ١قال یاقوت الحموي في معجم البلدان 
حال الرفع والنصب والجر ولم یسمع على لفظ المرفوع من أحد منھم وھو 

 .اسم جامع لبالد على ساحل بحر الھند بین البصرة وعمان 

العرب  فالبحرین بالد على ساحل البحر لذا جاز تسمیتھا عراقا الن: قلت
 .یسمون ما كان قریبا من البحر عراقا

 

واھل الحجاز یسمون ما كان قریبا من : ٢قال ابن منظور في لسان العرب
 .البحر عراقا

 .العراق شاطئ النھر او البحر على طولھ:٣وقال في لسان العرب

والعراق في كالم العرب شاطئ :٤وقال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة
 .البحر على طولھ

وأھل الحجاز یسمون ما كان قریبا : ٥وقال یاقوت الحموي في معجم البلدان
 .من البحر عراقا

 :وقال أبو صخر الھذلي یصف سحابا

                                                             
 )٣٤٧-٣٤٦ص،١ج(  ١
 )٢٤٧ص،١٠ج(  ٢
 )٢٤٨ص،١٠ج(  ٣
 )٢٨٩ص،٤ج(  ٤
 )٩٤-٩٣ص،٤ج(  ٥


 .یسمى عراقًا) نجد والبحرین( ان مشرق المدینة 
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 سنا لوحھ لما استقلت عروضھ 
     

 وأحیا ببرق في تھامة واصب 
 

 فجر على سیف العراق ففرشھ
      

 وأعالم ذي قوس بأدھم ساكب 
 

 فھ فلما عال سود البصاق كفا
         

 تھب الذرى فیھ بدھم مقارب 
 

 فجلل ذا عیر ووالى رھامھ
     

 وعن مخمص الحجاج لیس بناكب 
 

 فحلت عراه بین نقرى ومنشد 
    

 وبعج كلف الحنتم المتراكب 
 

 لیروي صدى داود واللحد دونھ 
        

 ولیس صدى تحت التراب بشارب 
 

 

رض بابل إنما ھو یصف الحجاز وھذه فھذا لم یرد العراق الذي ھو علم أل
 .المواضع كلھا بالحجاز

ملك حسان بن تبان وقتلھ على ید أخیھ :١وقال بن ھشام في السیرة النبویة
 .عمرو

فلما ملك ابنھ حسان بن تبان أسعد أبي كرب سار بأھل الیمن یرید أن یطأ بھم 
 .أرض العرب وأرض األعاجم حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق

 .بالبحرین فیما ذكر لي بعض أھل العلم: ابن ھشام قال 

                                                             
 )١٤١ص،١ج( ١
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فقولھم ببعض ارض العراق یمكن ان یحمل على االرض التي على : قلت
 .ساحل البحر وھي البحرین 

 .یسمى عراقًا)البحرین ونجد(فھذا یبین ان مشرق المدینة 

فما جاء من روایة عراقنا لمن یصححھا البد من ان یكون معناھا نجدنا 
السیما وان البحرین من . روایة ونجدنا الن ھذا مایقتضیھ الحال جمعا مع

بالتَّْحِتیَِّة ، كذا في ُأصول ) والَبْحَرْیِن : ( ١نجد قال الزبیدي في تاج العروس
القاموس والّصحاح وغیرھا من الدَّواِوین ، وفي الِمصباح واللَِّسان باَألِلف 

وُعَماَن ، وھو من بالد  الَبْصرِة بین) د : ( على ِصیَغِة المثنَّى المرفوِع 
 .َنْجٍد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 )١٢٢ص،١٠ج( ١
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85

 

 

        

                    

 

حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا :  ١قال اإلمام البخاري في صحیحھ
: یباني حدثنا یسیر بن عمرو قال قلت لسھل بن حنیف عبد الواحد حدثنا الش

یقول في الخوارج شیئا ؟ قال سمعتھ یقول وأھوى  ()ھل سمعت النبي 
یخرج منھ قوم یقرؤون القرآن ال یجاوز تراقیھم یمرقون ( بیده قبل العراق 

 ) من اإلسالم مروق السھم من الرمیة 

النعمان حدثنا مھدي بن حدثنا أبو :  ٢وقال اإلمام البخاري في صحیحھ
میمون سمعت محمد بن سیرین یحدث عن معبد بن سیرین عن أبي سعید 

یخرج ناس من قبل المشرق ( قال ()عن النبي :  )(الخدري 
ویقرؤون القرآن ال یجاوز تراقیھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من 

ما سیماھم ؟ قال  قیل) . الرمیة ثم ال یعودون فیھ حتى یعود السھم إلى فوقھ 
 ).سیماھم التحلیق أو قال التسبید ( 

 

  

 

 

                                                             
 )٦٩٣٤(رقم) ١٦٨٦ص(  ١
 )  ٧٥٦٢(رقم) ١٨٢٣-١٨٢٢ص(   ٢

 ١ماجاء في ان العراق من المشرق. 
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حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا : ١قال اإلمام البخاري في صحیحھ
: عبد الواحد حدثنا الشیباني حدثنا یسیر بن عمرو قال قلت لسھل بن حنیف 

یقول في الخوارج شیئا ؟ قال سمعتھ یقول وأھوى  () ھل سمعت النبي 
یخرج منھ قوم یقرؤون القرآن ال یجاوز تراقیھم یمرقون ( ه قبل العراق بید

 )  .من اإلسالم مروق السھم من الرمیة 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 )٦٩٣٤(رقم) ١٦٨٦ص( ١


 .الفتنة التي تشمل العراق ھي ظھور الخوارج
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باب من ترك قتال الخوارج للَتلُّف :١قال اإلمام البخاري في صحیحھ
 .ناس عنھولئال ینفر ال

حدثنا عبد اهللا بن محمد حدثنا ھشام أخبرنا معمر عن الزھري عن أبي 
یقسم جاء عبد اهللا بن ذي  ()بینا النبي : سلمة عن أبي سعید قال 

ویحك ومن یعدل إذا لم ( الخویصرة التمیمي فقال اعدل یا رسول اهللا فقال 
فإن لھ دعھ ( عمر بن الخطاب ائذن لي فأضرب عنقھ قال  قال). أعدل

أصحابا یحقر أحدكم صالتھ مع صالتھ وصیامھ مع صیامھ یمرقون من الدین 
كما یمرق السھم من الرمیة ینظر في قذذه فال یوجد فیھ شيء ثم ینظر إلى 
نصلھ فال یوجد فیھ شيء ثم ینظر إلى رصافھ فال یوجد فیھ شيء ثم ینظر في 

ل إحدى یدیھ أو قال نضیھ فال یوجد فیھ شيء قد سبق الفرث والدم آیتھم رج
ثدییھ مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر یخرجون على حین فرقة من 

 .) الناس 

وأشھد أن علیا قتلھم وأنا معھ  ()قال أبو سعید أشھد سمعت من النبي  
 (قال فنزلت فیھ ()جيء بالرجل على النعت الذي نعتھ النبي   

      (٢. 

 

                                                             
 )٦٩٣٣(رقم) ١٦٨٦ص(    ١
 )٥٨سورة التوبة(  ٢

اصل الخوارج لیس من العراق. 
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قال وقال ابن كثیر عن سفیان عن أبیھ :  ١قال اإلمام البخاري في صحیحھ
بعث علي رضي اهللا عنھ : عن ابن أبي نعم عن أبي سعید رضي اهللا عنھ قال 

بذھبیة فقسمھا بین األربعة األقرع بن حابس الحنظلي ثم  ()إلى النبي 
د بني نبھان وعلقمة بن المجاشعي وعیینة بن بدر الفزاري وزید الطائي ثم أح

عالثة العامري ثم أحد بني كالب فغضبت قریش واألنصار قالوا یعطي 
فأقبل رجل غائر العینین ) . إنما أتألفھم ( صنادید أھل نجد ویدعنا قال 

مشرف الوجنتین ناتئ الجبین كث اللحیة محلوق فقال اتق اهللا یا محمد فقال 
) . على أھل األرض فال تأمنونني  من یطع اهللا إذا عصیت ؟ أیأمنني اهللا(

إن من ( فمنعھ فلما ولى قال  -أحسبھ خالد بن الولید  -فسأل رجل قتلھ 
ضئضئ ھذا أو في عقب ھذا قوم یقرؤون القرآن ال یجاوز حناجرھم یمرقون 
من الدین مروق السھم من الرمیة یقتلون أھل اإلسالم ویدعون أھل األوثان 

 )  .قتل عاد لئن أنا أدركتھم ألقتلنھم 

فاصل الخوارج ھو ذو الخویصرة وھو لیس من اھل العراق ولكن : قلت
 .فتنھ الخوارج ظھرت في ارض العراق

 

 

                                                             
 )٣٣٤٤(رقم) ٨٥٤-٨٥٣ص(  ١
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حدثنا محمد بن عبداهللا بن نمیر وعبداهللا بن :  ١قال اإلمام مسلم في صحیحھ
سعید األشج جمیعا عن وكیع قال األشج حدثنا وكیع حدثنا األعمش عن خیثمة 

فألن  ()إذا حدثتكم عن رسول اهللا: قال علي : سوید بن غفلة قال  عن
أخر من السماء أحب إلي من أن أقول علیھ ما لم یقل وإذا حدثتكم فیما بیني 

یقول سیخرج في أخر  ()وبینكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول اهللا 
قرأون الزمان قوم أحداث األسنان سفھاء األحالم یقولون من خیر قول البریة ی

القرآن ال یجاوز حناجرھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة فإذا 
 .لقیتموھم فاقتلوھم فإن في قتلھم أجرا لمن قتلھم عند اهللا یوم القیامة

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي :   ٢وقال اإلمام مسلم في صحیحھ
حدثنا حماد بن زید ح حدثنا ابن علیة وحماد بن زید ح وحدثنا قتیبة بن سعید 

قاال حدثنا ) واللفظ لھما ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وزھیر بن حرب 
ذكر : إسماعیل بن علیة عن أیوب عن محمد عن عبیدة عن علي قال  

الخوارج فقال فیھم رجل مخدج الید أو مودن الید أو مثدون الید لوال أن 
قال قلت  ()على لسان محمد تبطروا لحدثتكم بما وعد اهللا الذین یقتلونھم 

؟ قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب ()آنت سمعتھ من محمد 
 .الكعبة

حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبدالرزاق :  ٣وقال اإلمام مسلم في صحیحھ
بن ھمام حدثنا عبدالملك بن أبي سلیمان حدثنا سلمة بن كھیل حدثني زید بن 

ش الذین كانوا مع علي رضي اهللا عنھ الذین أنھ كان في الجی: وھب الجھني 

                                                             
 )١٠٦٦( رقم) ٧٤٦ص ،  ٢ج (  ١
 )١٠٦٦( رقم) ٧٤٧ص ،  ٢ج (  ٢
 )١٠٦٦(  رقم) ٧٤٨ص ،  ٢ج (  ٣

 علي بن أبي طالبأمیر المؤمنین دور)  (  
 .ھل العراق في القضاء على فتنھ الخوارجأو

. 
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أیھا الناس إني سمعت رسول اهللا  )(ساروا إلى الخوارج فقال علي 
()  یقول یخرج قوم من أمتي یقرأون القرآن لیس قراءتكم إلى قرائتھم

بشيء وال صالتكم إلى صالتھم بشيء وال صیامكم إلى صیامھم بشيء 
علیھم ال تجاوز صالتھم تراقیھم یمرقون  یقرأون القرآن یحسبون أنھ لھم وھو

من اإلسالم كما یمرق السھم من الرمیة لو یعلم الجیش الذین یصیبونھم ما 
التكلوا عن العمل وآیة ذلك أن فیھم رجال ()قضي لھم على لسان نبیھم 

لھ عضد ولیس لھ ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي علیھ شعرات 
ل الشام وتتركون ھؤالء یخلفونكم في ذراریكم بیض فتذھبون إلى معاویة وأھ

وأموالكم واهللا إني ألرجو أن یكونوا ھؤالء القوم فإنھم قد سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا في سرح الناس فسیروا على اسم اهللا قال سلمة بن كھیل فنزلني زید 
بن وھب منزال حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقینا وعلى الخوارج یومئذ 

داهللا بن وھب الراسبي فقال لھم ألقوا الرماح وسلوا سیوفكم من جفونھا عب
فإني أخاف أن یناشدوكم كما ناشدوكم یوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحھم 
وسلوا السیوف وشجرھم الناس برماحھم قال وقتل بعضھم على بعض وما 

 التمسوا فیھم المخدج )(أصیب من الناس یومئذ إال رجالن فقال علي 
بنفسھ حتى أتى ناسا قد قتل بعضھم  )(فالتمسوه فلم یجدوه فقام علي 

على بعض قال أخروھم فوجدوه مما یلي األرض فكبر ثم قال صدق اهللا وبلغ 
رسولھ قال فقام إلیھ عبیدة السلماني فقال یا أمیر المؤمنین أهللا الذي ال إلھ إال 

ال إلھ إال ھو حتى  ؟ فقال إي واهللا الذي()ھ ھو لسمعت ھذا الحدیث من
 .استحلفھ ثالثا وھو یحلف لھ

وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن :  ١وقال اإلمام مسلم في صحیحھ
ذكر  ()أبي عدي عن سلیمان عن أبي نضرة عن أبي سعید أن النبي 

ھم : قوما یكونون في أمتھ یخرجون في فرقة من الناس سیماھم التحالق قال 
یقتلھم أدنى الطائفتین إلى الحق قال فضرب ) لخلق أو من أشر ا( شر الخلق 

) أو قال الغرض ( لھم مثال أو قال قوال الرجل یرمي الرمیة  ()النبي 

                                                             
 )١٠٦٤(رقم) ١٠٦٤ص ،  ٢ج (  ١
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فینظر في النصل فال یرى بصیرة وینظر في النضي فال یرى بصیرة وینظر 
 .في الفوق فال یرى بصیرة قال قال أبو سعید وأنتم قتلتموھم یا أھل العراق  

 

تبین مما تقدم ان اھل العراق استحقوا االجر الذي وعدوا بھ لقتلھم ف: قلت
وان ظھور الخوارج في العراق وقتل اھل العراق للخوارج یعد . للخوارج

وھذا في القتال . من مناقب اھل العراق وقد نالوا بذلك عظیم االجرفلیعلم ذلك
ع فیھ فقد جاء اما في العلم وما حفظوا لالمھ من امر دینھا فھذا مما ال نزا

نا ثحدثنا عبد الرحمن : ١في كتاب الجرح والتعدیل البن ابي حاتم قال
بن الولید بن مزید البیروتي قال حدثني الحارث بن العباس قال قلت ألبي 
مسھر تعرف أحد یحفظ على ھذه األمة أمر دینھا قال ال أعلمھ اال شابا في 

 .ناحیة المشرق یعنى أحمد بن حنبل 

ل أحمد بن محمد بن علي المقري في كتابھ المصباح المنیر في غریب وقا
و للشافعي رحمة اهللا علیھ تصنیف لطیف نصب : ٢الشرح الكبیر للرافعي

الخالف فیھ مع أبي حنیفة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى واختار ما 
ألن كل واحد منھما منسوب ) العراقیین ( رجح عنده دلیلھ ویسمى اختالف 

 ).عراقیان ( فھما ) العراق ( إلى 

وذكر علمائھم مما تضیق بأسمائھم ،فھؤالء ھم اھل العراق اھل علم وعمل 

   وقد قال اهللا عزوجل في كتابھ.الكتب            

٣    .ھل وأل:٤ورحم اهللا االمام ابن عبد البر فقد قال في كتابھ االستذكار

الكوفة والبصرة روایات رواھا علماؤھم في فضائلھا ذكر أبو بكر بن أبي 
) (شیبة  وغیره  كثیرا منھا ولم تختط الكوفة وال البصرة إال برأي عمر

                                                             
 )٢٩٢ص ،  ١ج (  ١
 )٤٠٥ص   ،٢ج (  ٢
 )سورة الرحمن(  ٣
 )٢٤٩,٢٤٨ص ،  ٢٧ج (   ٤
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ونزلھا جماعة من كبار الصحابة وكان بھا العلماء والعباد والفضالء وأھل 
اج إلى استشھاد األدب والفقھاء وأھل العلم وھذا أشھر وأغرب من أن یحت

تعرف لناحیتھا فضال  ١ألنھ علم ظاھر وعلم فسقة الجن علم باطن وكل آیة
تنشره إذا سئلت عنھ وتطلب العیب لمن عابھا ومن طلب عیبا وجده والفاضل 
حیث كان فھو فاضل والمفضول الساقط حیث كان من البلدان ال تصلحھ بلدة 

عملھ وإن من مدح بلدة وذم ألن األرض ال تقدس صاحبھا وإنما یقدس المرء 
أخرى یحتاج إلى توقیف ممن یجب التسلیم لھ على أنھ ال مدح وال ذم لبلدة إال 
على األغلب من أحوال أھلھا وأما على العموم فال وقد عم البالء والفتن الیوم 

 .في كل جھة من جھات الدنیا 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                                             
 .كذا في المطبوع ولعل الصواب والیة ١
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 .تاب اهللا الذي الیأتیھ الباطل المن بین یدیھ وال من خلفھك/ القران الكریم -١

أبو جعفر محمد بن جریر : جامع البیان في تفسیر القرآن -٢
محمد عبد ،محمد عادل محمد،احمد عبد الرزاق البكري:تحقیق،الطبري

لطبعھ ، دار السالم للطباعة والنشر،محمود مرسي عبد الحمید،اللطیف خلف
 .االولى

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي : رآن العظیمتفسیر الق -٣
الثانیة : الطبعة ، دار طیبة للنشر والتوزیع: سامي بن محمد سالمة: الدمشقي 

 .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠

شمس الدین محمد بن أحمد بن : تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم -٤
 .دار الكتاب العربي: دار النشر. عثمان الذھبي

عمر عبد السالم . د: تحقیق. األولى: الطبعة،م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧: نة النشرس
 .تدمري

ومعھ ، لألمام ابي عبد اهللا محمد بن اسماعیل البخاري:صحیح البخاري  -٥
 .الطبعة االولى، دار المعرفة، تحقیق خلیل مأمون شیحا. من ھدي الساري

بن الحسین بن علي  أبو بكر أحمد: السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي-٦
مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر : الناشر ، البیھقي

 .ھـ ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة : الطبعة ، آباد

 سلیمان بن أحمد الطبراني: اْلُمْعَجُم الصَِّغْیُر ِللطَّْبَراِنيِّ -٧

عة األولى، الطب، عمان، بیروت -دار عمار ، المكتب اإلسالمي: الناشر
 .محمد شكور محمود الحاج أمریر: تحقیق، م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥

 المصـــــــــــــــــــادر 



94

 :الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٨
 .دار الفكر بیروت

سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني ، دار :  المعجم الكبیر -٩
الثانیة ، : ، الطبعة  ١٩٨٣ - ١٤٠٤ -الموصل  -مكتبة الزھراء : النشر 
 .حمدي بن عبدالمجید السلفي: تحقیق 

 )ھـ  ٤٥٨ـ  ٣٨٤( اإلمام البیھقي : دالئل النبوة -١٠

عبد المعطى / الدكتور : وثق أصولھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ : تحقیق 
 دار الكتب العلمیة ـ ودار الریان للتراث: الناشر ،قلعجى 

 .م ١٩٨٨/  ھـ ١٤٠٨األولى : الطبعة

 :القرشي الدمشقي أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر: البدایة والنھایة -١١
دار إحیاء التراث : الناشر ،علي شیري: حققھ ودقق اصولھ وعلق حواشیھ 

 .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الطبعة االولى . العربي

، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري: صحیح مسلم -١٢
 .محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت تحقیق  –دار إحیاء التراث العربي : الناشر 

أبو زكریا یحیى بن : المؤلف : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج -١٣
  دار احیاء التراث العربي:الناشر ، شرف بن مري النووي

 .ھـ ١٣٩٢الطبعة الطبعة الثانیة، 

محمد بن أبي شیبة العبسي أبو بكر عبد اهللا بن : ُمصنف ابن أبي شیبة -١٤
الطبعة ،دار النشر دار التاج ، كمال یوسف الحوت: تحقیق ،الكوفي 

 .ھـ ١٤٠٩االولى

محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم : المستدرك على الصحیحین -١٥
 – ١٤١١الطبعة األولى، ، بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر. النیسابوري

 .ادر عطامصطفى عبد الق: تحقیق.١٩٩٠
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 ھـ ٢٣٠محمد بن سعد أبو عبد اهللا البصري : قات الكبرى:المحقق

بیروت                   –دار صادر : الناشر ،إحسان عباس : المحقق 
 .م ١٩٦٨ - ١: الطبعة 

محمد بن حبان أبو حاتم : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: ب :الناشر
 .بیروت -مؤسسة الرسالة  :الناشر .شعیب األرنؤوط: المحقق ،الُبستي

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد :  الكامل في التاریخ ، اسم المؤلف -١٨
دار الكتب : ھـ ، دار النشر ٦٣٠: بن محمد بن عبد الكریم الشیباني الوفاة

 .عبد اهللا القاضي: ، تحقیق  ٢ط: ھـ ، الطبعة ١٤١٥ -بیروت  -العلمیة 

أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد : اباالستیعاب في معرفة األصح -١٩
 ،بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

علي :المحقق،األولى:رقم الطبعة،١٤١٢:دار الجیل سنة النشر: دار النشر
 .محمد البجاوي

أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العباس : دیم الدھر وحدیثھ:المتوفى(أخبا -٢٠
 )ھـ٢٧٢: المتوفى (المكي الفاكھي 

: الطبعة ،بیروت –دار خضر : الناشر ،عبد الملك عبد اهللا دھیش. د: المحقق 
 .١٤١٤الثانیة ، 

: الناشر، عثمان بن سعید الداني أبو عمرو: المحكم في نقط المصاحف -٢١
 ١٤٠٧الطبعة الثانیة، ، دمشق –دار الفكر 

 .عزة حسن. د: تحقیق 

، البشائر اإلسالمیة دار. محمد بن اسماعیل البخاري: االدب المفرد-٢٢
 .الطبعة الثالثھ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي
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تألیف اِإلَمام َأبي ُمَحمٍَّد َعْبِد اِهللا : مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي -٢٣
دار الكتاب ، تحقیق خالد احمد زمرلي، ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن بن الفضل الدَّاِرِميَّ

 .الطبعة االولى،العربي

 محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد اهللا : ماأل -٢٤

 ١٣٩٣الثانیة، : الطبعة، بیروت –دار المعرفة : الناشر

 مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي: موطأ اإلمام مالك -٢٥

 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، مصر –دار إحیاء التراث العربي : الناشر

: الناشر ، بو عبداهللا الشیبانيأحمد بن حنبل أ: مسند اإلمام أحمد بن حنبل -٢٦
 .القاھرة –مؤسسة قرطبة 

العالمة القاضي أبو : للقاضي عیاض -إكمال المعلم شرح صحیح مسلم  -٢٧
یحیى :تحقیق ، دار الوفاء للطباعة والنشر،الفضل عیاض الیحصبي 

 .الطبعة االولى،اسماعیل

عبد الحلیم بن  تقي الدین أبو العباس أحمد بن: مجموع الفتاوى: الكتاب  -٢٨
 تیمیة الحراني 

 دار الوفاء: الناشر ، عامر الجزار -أنور الباز : الطبعة

 .م ٢٠٠٥/ ھـ  ١٤٢٦الثالثة ، : الطبعة 

 الباري ـ البن رجب:المؤلف

زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن ابن شھاب الدین البغدادي ثم : المؤلف 
 الدمشقي الشھیر بابن رجب

 ھـ١٤٢٢ -الدمام / السعودیة  -الجوزي دار ابن  :الطبعة

 .أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد: الثانیة ، تحقیق : الطبعة 
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 یاقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا: معجم البلدان -٣٠

 .بیروت –دار الفكر : الناشر 

عبد الرحمن بن عبد اهللا بن : الروض األنف في شرح غریب السیر -٣١
 .٥٨١المتوفى سنة أحمد السھیلي 

بدر الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا :  آكام المرجان في أحكام الجان  -٣٢
 .الطبعة الثانیة، ایمن البحیري:تحقیق،مؤسسھ الكتب الثقافیھ،الشبلي الحنفي 

أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة : الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح -٣٣
 الحراني أبو العباس

 ١٤١٤الطبعة األولى، ، الریاض –دار العاصمة  :الناشر

حمدان . د،عبد العزیز إبراھیم العسكر . د، علي حسن ناصر. د: تحقیق 
 .محمد

 محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي: سنن الترمذي -٣٤

أحمد محمد شاكر : تحقیق ، بیروت –دار إحیاء التراث العربي : الناشر 
 .وآخرون

 ،أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي :تاریخ بغداد -٣٥

 .بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر

شمس الدین أبوعبد اهللا محمد بن أحمد : میزان االعتدال في نقد الرجال -٣٦
 ،بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

 .الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود: تحقیق 

، الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزيیوسف بن : تھذیب الكمال  -٣٧
: الطبعة. بیروت –مؤسسة الرسالة : الناشر، بشار عواد معروف. د: المحقق 
 .١٩٨٠ – ١٤٠٠األولى، 
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، دار  ٣٢٧: عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي الوفاة:  المراسیل -٣٨
: األولى ، تحقیق : ، الطبعة  ١٣٩٧ -بیروت  -مؤسسة الرسالة : النشر 

 .شكر اهللا نعمة اهللا قوجاني

 أحمد بن علي بن حجر العسقالني: لسان المیزان -٣٩

 .مكتب المطبوعات االسالمیة: دار النشر ، عبد الفتاح أبو غدة: المحقق 

: المتوفى (أبو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي : المعرفة والتاریخ -٤٠
 ،)ھـ٣٤٧

 .بیروت –لمیة دار الكتب الع: الناشر، خلیل المنصور: المحقق

أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني : الكامل في ضعفاء الرجال -٤١
 -ھـ  ١٤١٨الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة: الناشر ،)ھـ٣٦٥: المتوفى (

 .م ١٩٩٧

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن : سیر أعالم النبالء -٤٢
 )ـھ٧٤٨: المتوفى (َقاْیماز الذھبي 

: الناشر ، مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط: المحقق 
 .م ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة

 أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار:مسند البزار -٤٣

 األولى، : الطبعة، المدینة المنورة -مكتبة العلوم والحكم : الناشر

دارطیبھ ،علي بن عمر الدارقطني: اردة في االحادیث النبویةالعلل الو -٤٤
 .خالد بن ابراھیم المصري:تحقیق،الطبعة االولى، للتوزیع والنشر

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن :  الجرح والتعدیل ، اسم المؤلف -٤٥
دار إحیاء : ، دار النشر  ٣٢٧: إدریس أبو محمد الرازي التمیمي الوفاة

 .األولى: ، الطبعة  ١٩٥٢ - ١٢٧١ -بیروت  -ربي التراث الع
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: المحقق،یوب أبو القاسم الطبرانيسلیمان بن أحمد بن أ: مسند الشامیین  -٤٦
: الطبعة ، بیروت –مؤسسة الرسالة : الناشر ، حمدي بن عبدالمجید السلفي

 .١٩٨٤ – ١٤٠٥األولى ، 

ألماثل ، اسم تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من ا -٤٧
أبي القاسم علي بن الحسن إبن ھبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي ، دار :  المؤلف
محب الدین أبي سعید عمر : ، تحقیق  ١٩٩٥ -بیروت  -دار الفكر : النشر 

 .بن غرامة العمري

السید ھاشم : المحقق ، محمد بن إسماعیل البخاري: التاریخ الكبیر -٤٨
 .دار الفكر، الندوي

أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقیلي : الضعفاء -٤٩
 )ھـ٣٢٢: المتوفى (

، بیروت –دار المكتبة العلمیة : الناشر ، عبد المعطي أمین قلعجي: المحقق 
 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤األولى ، : الطبعة 

اإلمام محمد بن حیان :  المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین -٥٠
دار : ھـ ، دار النشر ٣٥٤: أبي حاتم التمیمي البستي الوفاةبن أحمد بن 

 .محمود إبراھیم زاید: األولى ، تحقیق : ھـ ، الطبعة ١٣٩٦ -حلب  -الوعي 

، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة -٥١
خلیل : ق تحقی ١٤٠٣الطبعة األولى ، ، بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر 
 .المیس

عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري : السیرة النبویة البن ھشام -٥٢
 –دار الجیل : الناشر ، طھ عبد الرؤوف سعد: المحقق ، المعافري أبو محمد

 ١٤١١األولى ، : الطبعة ، بیروت

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق : تاج العروس من جواھر القاموس -٥٣
 ،لفیض ، الملّقب بمرتضى ، الزَّبیديالحسیني ، أبو ا
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 .دار الھدایة: الناشر، مجموعة من المحققین: تحقیق

: محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، دار النشر: لسان العرب -٥٤
 .األولى: بیروت، الطبعة -دار صادر 

: مد بن فارس بن زكریا ، دار النشرأبي الحسین أح: معجم مقاییس اللغة -٥٥
: الثانیة ، تحقیق: م ، الطبعة ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ -لبنان  -بیروت  -الجیل دار 

 .عبد السالم محمد ھارون

أحمد :  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي  ، اسم المؤلف -٥٦
 .بیروت –المكتبة العلمیة : بن محمد بن علي المقري الفیومي ، دار النشر 

أبو عمر :  فقھاء األمصار ، اسم المؤلفاالستذكار الجامع لمذاھب  -٥٧
دارقتیبة : یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري القرطبي ، دار النشر 

 ،الطبعة االولى،القاھرة  -دار الوعي حلب،بیروت  -للطباعة والنشر دمشق
 .عبد المعطي امین قلعجي. د: تحقیق ،   ١٩٩٣

محمد شمس الحق :  لفعون المعبود شرح سنن أبي داود ، اسم المؤ -٥٨
: م ، الطبعة ١٩٩٥ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : العظیم آبادي ، دار النشر 

 .الثانیة

أحمد بن یحیى بن جابر البالذري ، دار :  فتوح البلدان ، اسم المؤلف -٥٩
رضوان محمد : ، تحقیق  ١٤٠٣ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : النشر 

            .                    رضوان


