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احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم 
عىل نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم وعىل 
آلـه وصحبـه أمجعـني وبعـد : هـذا متن 
خمترص أحببنا أن نحيي به  شـأن األرض 
املقدسـة «فلسـطني» يف نفـوس النـاس 
ونؤكد به عقيدة الوالء لألرض املباركة 
ومـا جـاء يف فضلهـا وفضل مسـجدها 
واملرابطـني فيها وما سـيجري عليها من 
أحـداث إىل آخـر الزمان ، بنـرش ما ورد 
يف هـذا الشـأن مـن أحاديـث صحيحة 



٦
خمتـارة بعناية ومن غري تكرار يف معناها. 
الفلسـطينية»  األربعـون  «األحاديـث 
األرض  ارتبـاط  تؤكـد  نبويـة  وثيقـة 
السـامء  برسـالة  «فلسـطني»  املقدسـة 
وآخـره. ووسـطه  الزمـان  بدايـة  يف 
هو جزء حديثي وباب من أبواب العلم 
لـق  رس يف املسـاجد واملـدارس وحِ يُـدَّ
ــدي  قَ العلـم، كمنهج علمي تربـوي عَ
عـىل دعاتنـا مدارسـته وتعليمـه للناس 
خاصـة يف أيامنـا هـذه التي تـكاد ختبـو 
فيها أصوات املطالبني بحقوق املسلمني 
يّعت يف فلسـطني !!! وأصبحت  التي ضُ

بحوزة هيود أحقر خلق اهللا.



٧
ة  ـنَّ منهجنـا يف مجع هذا اجلزء احلديثي سُ
علميـة ورثناهـا عـن علامئنـا وحمدثينـا 
ممن صنفـوا الكتب و األجـزاء احلديثية 

األربعينية(١).
ـ  اهللا  أثاهبـم  ـ  نتاجهـم  وحـي  ومـن 
األربعـون  «األحاديـث  فكـرة  جـاءت 

الفلسطينية».
مـن  مجلـة  أن  البعـض  يتسـاءل  وقـد 
(١) اعتقـد بعض من ألف يف األحاديث األربعينية، فضل ذلك 
من أحاديث منسوبة إىل الرسول € منها قوله: «من حفظ عىل 
أمتي أربعني حديثاً من أمر دينها بعثه اهللا يوم القيامة فقيهاً عاملاً »

 ويف روايـة: «أعطـاه اهللا ثـواب الشـهداء الذيـن قتلـوا بعبدان 
وعسقالن». ويف رواية «قيل: ادخل من أي أبواب اجلنة شئت»  
وقد حكم عليها أئمة احلديث بالرد، فقال ابن اجلوزي: حديث 
ال يصح (العلل ١٢٦/١) رقم (١٧١) وكذا حكم عليه مجاعة= 



٨
جـاءت  الكتـاب  هـذا  يف  األحاديـث 
بذكر الشـام وليس فلسـطني وهنا جتدر 
اإلشـارة أن فلسـطني كلها جزء طبيعي 
أصيل داخل يف بالد الشـام والتي عرف 
حدها كام نقل ياقـوت احلموي يف كتابة

( معجم البلدان ٣٢١/٣ ) :
وأمـا حدهـا : فمـن الفـرات إىل العريش 
املتاخم للديار املرصية ، وأما عرضها : فمن 
جبـيل طيء من نحو القبلة إىل بحر الروم .
األبيـض  البحـر  رشق  تقـع  وفلسـطني 
ثني  منهم : الدارقطني يف العلل (٣٣/٦) (٩٥٩) وابن  من املحدِّ
حبـان يف الضعفـاء ( ١٣٤/١، ترمجـة ٥٧) وأخرجه ابن عدي
( ٦٦/٧) ترمجـة ١٩٩٠ وابـن عسـاكر ( ٤٥/٨ ، ٥١ /١٢٣)

وقـال النووي يف مقدمة األربعـني النووية: اتفق احلفاظ عىل أنه 
حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.



٩
املتوسـط تصـل بني غريب آسـيا وشـاميل 
افريقيا ، وشـبه جزيرة سـيناء عند نقطة 
إلتقـاء القارتـني ، وتنقسـم جغرافيا إىل 

أربع مناطق  من الغرب إىل الرشق :
( السـهل السـاحيل ـ املرتفعـات اجلبلية 
اجلليل ونابلس والقدس واخلليل ـ غور 

األردن  - صحراء النقب ).
ومتتد فلسـطني املعارصة عىل(٢٦٩٩٠) كم 
مربـع ، ما بني هنر األردن رشقاً ،والبحر 
األبيـض املتوسـط غربـاً وبـني احلـدود 
اللبنانيـة اجلنوبيـة شـامالً ورأس خليـج 

العقبة جنوباً .



١٠
واليفوتني يف هناية املطاف أن أشكر أخي 
الفاضـل/  نايـف فارس عىل مسـامهته 

معي يف ختريج بعض األحاديث .
واهللا أسـأل أن جيعل هلـذا العمل القبول 
يف األرض ويف السـامء، وينفـع بـه قوالً 
، ويكتـب لنا أجر ذلـك كله إىل  وعمـالً

قيام الساعة.
واحلمد هللا رب العاملني
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عن أيب إسحاق Ÿ قال: سمعت الرباء سمعت الرباء 
ابن عازب  ابن عازب  ‹ ‹   يقول: «صلينا مع رسول اهللا يقول: «صلينا مع رسول اهللا 
بعةَ  - أو سَ َ رشَ تَّة عَ بعةَ  نحو بيتِ املقدسِ  سِ - أو سَ َ رشَ تَّة عَ € نحو بيتِ املقدسِ  سِ
نَا   نحو الكعبة» (١). فْ ِ - شهراً، ثم رصُ َ رشَ نَا   نحو الكعبة» عَ فْ ِ - شهراً، ثم رصُ َ رشَ عَ
(١) أخـــرجـــه البخـاري (٢٧/٦) (٤٤٩٢) ، ومسـلــم

( ٣٧٤/١) (٥٢٥)، واللفظ له، والنسائي (٢٤٢/١) (٤٧٥) 
وأمحد (٢٨٨/٤) (١٨٧٣٨) ويف رواية للبخاري (٤٠)، عن 
الرباء: «أن النبي € كان أول ما قدم املدينة نزل عىل أجداده ـ 
أو قال: أخواله ـ من األنصار وأنه صىل قِبل بيت املقدس ستة 
عرش شهراً، أو سبعة عرش شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قِبل البيت، وأنه صىل أول صالة صالها صالة العرص وصىل 
مسجد  أهل  عىل  فمرَّ  معه،  صىل  ممن  رجل  فخرج  قوم،  معه 
وهم راكعون فقال: أشهد باهللا لقد صليت مع رسول اهللا € 
يكن  ومل  احلديث.  البيت...»  قبل  هم  كام  فداروا  مكة،  قبل 
اهللا  قـــال  بــوحي،  كــان  بــل  بسنة  املقدس  بيت  استقبال 
تعاىل: ( L       K  J  I  H   G...) اآلية، وكان= 
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حتويل القبلة، يف قول اجلمهور بعد ستة عرش شهراً من قدومه  
بشهرين.  بدر  قتال  قبل  الشمس  زوال  بعد  رجب  يف   ،  €
مسلم  عىل  النووي  ورشح   (١٦٢/١) البغوي  تفسري  انظر: 
.(١٢٠/١) الباري  وفتح   (٦٦/٣) املعاد  وزاد   ،(١٣/٥)

(١) أول: أي للصالة فيه.
ي األقىص لبعد املسافة بينه وبني الكعبة (فتح الباري  مِّ (٢) سُ

.(١٤٨/١٠
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رسول  يا  رسول قلت:  يا  قلت:  قال:   › ذر  أيب  عـن 
األرض  يف  عَ  ضِ وُ مسجد  أي   ، األرض   يف  عَ  ضِ وُ مسجد  أي   ،  € اهللا اهللا 
فقلت:  احلرام»،  قال: «املسجد  فقلت: ؟  احلرام»،  قال: «املسجد  (١)؟  لُ لُأَوَّ أَوَّ
«ثم  قال:  أي؟  ثم  اهللا،  رسول  «ثم يا  قال:  أي؟  ثم  اهللا،  رسول  يا 
كان  كم  قلت:  كان ،  كم  قلت:  األقىص»(٢)،  األقىص»املسجد  املسجد 
حيثام  ثم  سنــة،  «أربعون  قال:  حيثام بينهام؟  ثم  سنــة،  «أربعون  قال:  بينهام؟ 



١٣
لك  واألرض   ، فصلِّ الصالة  لك أدركتك  واألرض   ، فصلِّ الصالة  أدركتك 

مسجد»مسجد»(١).

ومسلم   ،(١٩٧/٤  ،١٧٧/٤) البخاري  أخرجه   (١)
(٣٧٠/١) ، والنسائي يف الكرب ( ٢٥٥/١) (٧٦٩) ، وابن 

ماجة (٢٤٨/١) (٧٥٣) ، وأمحد (١٥٠/٥) ( ٢١٦٥٩).
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عن أيب ذر‹ قال: تذاكرنا ونحن عند 
مسجد  أفضل:  أهيام   :€ اهللا  رسول 
املقدس؟  بيت  مسجد  أو   ، اهللا  رسول 
فقال رسول اهللا € : «صالة يف مسجدي  «صالة يف مسجدي 
هذا أفضل من أربعهذا أفضل من أربع(١) صلوات فيه  ولنعم  صلوات فيه  ولنعم 
كن(٢) أن يكون أن يكون(٣)    للرجل للرجل  كناملصىلَّ ، وليوشَ املصىلَّ ، وليوشَ
(١) أخرب النبي € أن أجـر الصـالة يف مسـجـد املدينة يعدل 
ألـف صـالة يف غـريه؛ قـال €: «صـالة يف مسـجدي هــذا 
خـري مـن ألف صـالة فيام سـواه إال املسـجد احلـرام» أخرجه 
البخاري (١١٩٠)،ومسلم (٢٠١٢/٢)(١٣٩٤)،والرتمذي 
وابـن   ،(٢٨٩٩)  (٢١٤/٥) النسـائي   ،  (٣٢٥)(١٤٧/٢)
ماجـة (٤٥٠/١) (١٤٠٤) وأخـرب هنـا: .. أفضـل مـن أربع 
» فهــذا يعنـي أن أجـر  صلـوات فيـهـ  أي املسـجد األقـىصـ 

الصالة يف املسجد األقىص يعدل مئتني ومخسني صالة.
. (٢) ليوشكن: أي ليقربن، أي البد من ذلك رسيعاً

(٣) يف املستدرك (٨٦٩٥): ( أن ال يكون للرجل ......)



١٥
مثلمثل «شطن»«شطن»(١) فرسه من األرض حيث  فرسه من األرض حيث 
ير منه بيت املقدس خري له من الدنيا ير منه بيت املقدس خري له من الدنيا 
مجيــعاً، أوقـــال: خيــر مـــن الـدنـيا مجيــعاً، أوقـــال: خيــر مـــن الـدنـيا 

وما فيها»وما فيها»(٢).
*     *     *     *

«املعجم  يف  قال  أشطان.  واجلمع:  احلبل،   : الشطنُ  (١)
: احلبل الطويل يستقى به من البئر، أو تشدُّ  الوسيط»: الشطنُ

به الدابة.
(٢) أخرجه الطرباين يف األوسط (١٠٣/٧) (٦٩٨٣)واحلاكم 
قال  الذهبي،  ووافقه  اإلسناد.  صحيح  وقال:   ،(٥٠٩/٤)
الصحيح“  رجال  ”رجاله   (١٠/٤) الزوائد  جممع  يف  اهليثمي 
قاال   كام  وهو   :(٥٤٨/١) املستطاب  الثمر  يف  األلباين  وقال 
فضل  يف  جاء  ما  أصح  هو   :(٩٥٤/٦) الصحيحة  يف  وقال 

الصالة فيه، قلت : وانظر متام املنة ( ٢٩٤).
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عن أيب هريرة ‹ أن رسول اهللا € قـال: 
ثـالثـة  إىل  إال   ثـالثـة   إىل  إال   الرحـال(٢)  الرحـال   (١) تشـد  تشـد «ال  «ال 
ومـسـجد   ، احلـرام  املسـجد  ومـسـجد مساجـد،   ، احلـرام  املسـجد  مساجـد، 

الرسـول، ومسجد األقىص» الرسـول، ومسجد األقىص» (٣).
ويف  النهي.  واملراد  نفي،  للمفعول،  البناء  عىل  تشد:  ال   (١)
هذا احلديث فضيلة هذه املساجد الثالثة، وفضيلة شد الرحال 
إليها؛ ألن معناه عند مجهور العلامء: ال فضيلة يف شد الرحال 
إىل مسجد غريها.اهـ «رشح النووي عىل مسلم » (٢٣٩/٩). 
يستقيم  ال  قال:  كأنه  النهي،  رصيح  من  أبلغ  هو  الطيبي:  قال 
أن يقصد بالزيارة إال هذه البقاع الختصاصها بام اختصت به. 

اهـ. (فتح الباري ٧٧/٣).
فخرج  للسفر  الزم  شدها  ألن  السفر  عن  كناية  الرحال:   (٢)

عىل الغالب يف ركوب املسافر.
ومسـلم  ،  (١١٨٩) البخـاري(٤٩١/٤)  أخرجـه   (٣)
(١٠١٤/٢) (١٣٩٧)، وأبو داود (٢١٦/٢)  (٢٠٣٣)والنسائي 

(٣٧/٢) (٧٠٠)،وابن ماجة(٤٥٢/١)(١٤٠٩).
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عـن حـذيفة بن اليـمـان ‹ قال: إنّ إنّ 
اعتكاف(١)  «ال  قال:  اعتكاف  «ال  قال:   € اهللا   اهللا رسـول  رسـول 
احلـرام  املسجد  الثالثة:  املساجد  يف  احلـرام إال  املسجد  الثالثة:  املساجد  يف  إال 
ومسـجـــد الـنـبـي ، ومسجــد بيـت ومسـجـــد الـنـبـي ، ومسجــد بيـت 

املقدس» املقدس» (٢).
  V :(١) االعتـكاف ال يصـح إال يف املسـاجد لقولـه تعـاىل
  `   _   ^   ]    \[   Z   Y   X   W
i    h   g    f   e   d    c   ba

وفيـه  مسـجد،  دون  بمسـجد  خيتـص  فـال   ،(١٨٧ (البقـرة: 
خـالف، فقـال حذيفـة: «ال اعتـكاف إال يف املسـاجد الثالثة: 
أجـر  عظـم  بيـان  وفيـه  واألقـىص»،  واملدينـة  مكـة  مسـجد 
.(١٤١/١١ ـ  القـاري  «عمـدة  الثالثـة:  املسـاجد  وقـدر 
 (١٥٠٠) املشـكل»  «رشح  يف  الطحـاوي  أخرجـه   (٢)
واالسامعييل يف املعجم (٣٤٥)(١١٢/٢)، والبيهقي يف السنن 
الكـرب» (٣١٦/٤) قـال ابـن تيميَّـة يف الصيـام مـن رشح=



١٨

 العمـدة (٧٢٤/٢): (إسـناده جيـد) ، وقال الذهبي يف سـري 
أعـالم النبالء (٨١/١٥) « صحيح غريـب عال» قال اهليثمي 
يف جممع الزوائد (١٧٦/٣)« رجاله رجال الصحيح وإسـناده 
مرسـل »إال أن األلباين ذكر شواهد له وله كالم نفيس يف ذلك 
فلرياجـع الصحيحـة (٢٨٥/٦)، وقـد قـال بـه من السـلف 
حذيفة بن اليامن وسعيد بن املسيب وعطاء راجع قيام رمضان 
لأللبـاين (ص٢٧) حيث ذكر من قال هبذا من السـلف بعد أن 
قال:« ثم وقفت عيل حديث رصيح خيصص املساجد املذكورة 

  Y  X  W  V : يف اآليـة (يقصد بقوله تعـاىل
Z  ]\   ) (البقرة ١٨٧) باملسـاجد الثالثة : املسـجد احلرام 
واملسـجد النبوي واملسـجد األقىص وإذا سلمنا بنسخ احلديث 
فال يُنسـخ ترشيف هذه املسـاجد الثالثة هبذا احلديث ، فيُنسخ 
احلكم ويبقى أمهية ورشف هذه املساجد بام يشهد له بأحاديث 
أخـر، وهنـاك مـن قـال بـأن احلديـث منسـوخ راجـع بيان 
مشـكل اآلثارللطحاوي(٤٠/٧) ، وصححه األلباين مرفوعاً 

يف«السلسلة الصحيحة»: (٢٧٨٦).

............................................................................

............................................................................
*     *     *     *



١٩
¢SOÉ°ùdG åjó◊G¢SOÉ°ùdG åjó◊G

”bI*«  XO  w  …öB «  —c  “«u”bI*«  XO  w  …öB «  —c  “«u

عـن جابـر بـن عبـد اهللا ‹ قـال : أنَّ : أنَّ 
: يا رسـولَ اهللاِ   : يا رسـولَ اهللاِ رجالً قامَ يومَ الفتحِ فقالَ رجالً قامَ يومَ الفتحِ فقالَ
ةَ  تَحَ اهللاُ عليكَ مكَّ ةَ  إينِّ نـذرتُ هللا إِن فَ تَحَ اهللاُ عليكَ مكَّ € إينِّ نـذرتُ هللا إِن فَ
أن أُصـيلِّ يف بَيتِ املقـدس ركعتنيِ قال: أن أُصـيلِّ يف بَيتِ املقـدس ركعتنيِ قال: 
نـا»، ثُـم أعـاد عليـه، فقال:  نـا»، ثُـم أعـاد عليـه، فقال: «صـلِّ هاهُ «صـلِّ هاهُ
نـا»، ثـم أَعـادَ عليـهِ، فقال:  نـا»، ثـم أَعـادَ عليـهِ، فقال: «صـلِّ هاهُ «صـلِّ هاهُ

.(١) « نْ » «شأنُكَ إِذَ نْ «شأنُكَ إِذَ
البيهقي  داود(٢٥٥/٢)(٣٣٠٥)،وأخرجه  أبو  أخرجه   (١)
يف السنن (٨٢/١٠) (٦٠٢٦)، وأمحد (٣٦٣/٣) (١٤٩٨١) 
عبد  أشارَ   ،  (٢٣٣٩) والدارمي   ،  (١٠٠٩) محيد  بن  وعبد 
احلق األشبييل يف مقدمة األحكام الصغر (٧٤٢) أنه صحيح 
اإلسناد ، وقال ابن دقيق العيد يف االقرتاح (١١٢):«صحيح»  
حسن»=  أو  صحيح   » أنه  املحتاج  حتفة  يف  امللقن  ابن  وأشارَ 



٢٠

إسناده  وقال:  الغليل» (٢٥٩٧)  يف «إرواء  األلباين  وصححه 
وقال   (٣٣٠٥) أبوداود  وصحيح  مسلم،  رشط  عىل  صحيح 
رشط  عىل  «صحيح   (٢٦٦) املسند  الصحيح  يف  الوادعي 
جيزئ  بأنه  للسائل   € النبي  إرشاد  احلديث  ويف    ، مسلم» 
جواز  يفيد  هنا   € النبي  فأمر  احلرام   املسجد  يف  بنذره  الوفاء 
ألن  العكس   جيوز  وال  الفاضل،  إىل  املفضول  من  االنتقال 

املسجد احلرام أفضل من سائر املساجد.

............................................................................

............................................................................
*     *     *     *
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اهللا  رسول  أنّ   › مالك  بن  أنس  عن 
دابة  وهو  دابة   وهو  بالرباق(١)  تيتُ  أُ بالرباق«  تيتُ  أُ  » قال:   €
البغل  ودون  احلامر  فوق  طويل  البغل أبيض  ودون  احلامر  فوق  طويل  أبيض 
قال:  فه،  رْ طَ منتهى  عند  حافره  قال: يضع  فه،  رْ طَ منتهى  عند  حافره  يضع 
فركبته حتى أتيت بيت املقدسفركبته حتى أتيت بيت املقدس(٢)، قال: ، قال: 
فربطته باحللقة التي يربط هبا األنبياء، ثم فربطته باحللقة التي يربط هبا األنبياء، ثم 
دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني، ثم دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني، ثم 
حممد   ركبها  احلامر،  وفوق  البغل  دون  دابة  اسم  الرباق:   (١)
وشدة  لونه  لنصوع  بذلك  سمي  واملعراج،  اإلرساء  ليلة   €
بريقه، وقيل: لرسعة حركته، شبهه فيها بالربق، ومحله جربيل 

. S عىل الرباق رديفاً
أي  املقدس:  وبيت  املطهر،  املقدس  البيت  املقدس:  بيت   (٢)

املكان الذي يطهر فيه من الذنوب.



٢٢
بإناء  ـ  بإناء   ـ   S ـ  جربيل  فجاءين  ـ خرجت،  جربيل  فجاءين  خرجت، 
اللبن  فاخرتت  لبن  من  وإناء  مخر  اللبن من  فاخرتت  لبن  من  وإناء  مخر  من 
عرج  ثم  الفطرة،  اخرتت  جربيل:  عرج فقال  ثم  الفطرة،  اخرتت  جربيل:  فقال 

بنا إىل السامء..» بنا إىل السامء..» (١).
*     *     *     *

 (١٦٢،١٤٥/١) ومسلم   ،(٣٨٨٧) البخاري  أخرجه   (١)
واللفظ له، وأمحد (٢١٦/٦)(٣٤٩٩).
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قالت:   Ÿ عائـشة  املؤمنـني  أم  عن 
«ملـا أسـري«ملـا أسـري(١) بالنـبـي  بالنـبـي € إلـى املسـجد  إلـى املسـجد 
بذلك   الناس  يتحدث  أصبح  بذلك  األقىص؛  الناس  يتحدث  أصبح  األقىص؛ 
وصدقوه  به  آمنوا  كانوا  ممن  ناس  وصدقوه فارتد  به  آمنوا  كانوا  ممن  ناس  فارتد 
 وهو سري الليل، يقال: أرس (١) أُرسي: مأخوذ من الرس
، إشارة إىل تقليل مدة اإلرساء، والعروج:  ورس، إذا سار ليالً
من  به  سارياً  الرباق  جعل  أي  به»   أرس» ومعنى  الصعود، 
وهو  األقىص  املسجد  إىل  مكة  مسجد  وهو  احلرام  املسجد 
مسجد بيت املقدس. وقيل: كان وقته قبل اهلجرة بسنة يف ربيع 
اإلمجاع  فنقل  حزم  ابن  بالغ  حتى  األكثرين  قول  وهو  األول، 

عىل ذلك (عمدة القاري ـ ٢٧/١٧).
فائدة: والذي دلت عليه األحاديث الصحيحة الكثرية هو ما ذهب 
بجسده  كان  اإلرساء  أن  من  واخللف  السلف  علامء  معظم  إليه 
وروحه يقظة إىل بيت املقدس ثم السموات وهو احلق والصواب 
.(٥٦٧/٨ ـ  األحوذي  (حتفة  عنه.  العدول  جيوز  ال  الذي 



٢٤
فقالوا:  فقالوا: بكر،  بكر،  أيب  إىل  بذلك  أيب وسعوا  إىل  بذلك  وسعوا 
يزعــــم  صاحبــك؟  إىل  لك  يزعــــم هــل  صاحبــك؟  إىل  لك  هــل 
بيــت  إىل  الليلــة  بـــه  أســري  بيــت أنه  إىل  الليلــة  بـــه  أســري  أنه 
املقــدس! قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم.املقــدس! قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم.
صدق. لقد  ذلك؛  قال  كان  لئن  قال:  صدق.  لقد  ذلك؛  قال  كان  لئن  قال:   
 قالوا: أوتصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت  قالوا: أوتصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت 

املقدس وجاء قبل أن يصبح؟املقدس وجاء قبل أن يصبح؟
أبعد  هو  فيام  ألصدقه  إين  نعم؛  قال:  أبعد   هو  فيام  ألصدقه  إين  نعم؛  قال:   
يف  السامء  بخرب  أصدقه  ذلك؛  يف من  السامء  بخرب  أصدقه  ذلك؛  من 
أبوبكر:  سمي  فلذلك  روحة؛  أو  أبوبكر: غدوة  سمي  فلذلك  روحة؛  أو  غدوة 

الصديق»الصديق»(١).
(١) أخرجه احلاكم (٦٢/٣ ـ ٦٣)، وصححه ووافقه الذهبي 
 (٦٥٢)(٢٤٦/٢) النبوة  دالئل  يف  والبيهقي  التلخيص  يف 
عساكر  وابن   (٦٢)(٨٢/١) الصحابة  معرفة  يف  نعيم  وأبو 
من طريق أيب نعيم (٥٥/٣٠)،وصححه األلباين يف «السلسلة 

الصحيحة» (٣٠٦).
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رسولُ  قال  قال:   › هريرةَ  أيب  عن 
موسى  رأيتُ  يب  أُرسيَ  موسى «ليلةَ  رأيتُ  يب  أُرسيَ  «ليلةَ   :€ اهللا 
كأنهُ كأنهُ   (٢) لٌ جِ رَ لٌ  جِ رَ  (١) بٌ ْ رضَ رجلٌ  هو  بٌوإِذا  ْ رضَ رجلٌ  هو  وإِذا 
ة(٣)، ورأيتُ عيسى فإذا ، ورأيتُ عيسى فإذا  وءَ جالِ شنُ ةمِن رِ جالِ شنُوءَ مِن رِ
من  رج  خَ كأنام  من   رج  خَ كأنام   (٤) أمحرُ بعةٌ  رَ جلٌ  رَ أمحرُهو  بعةٌ  رَ جلٌ  رَ هو 
مَّ  ثُ به.  إبراهيم  ولدِ  أشبَه  وإنَّه  مَّ   ثُ به.  إبراهيم  ولدِ  أشبَه  وإنَّه  ديامسديامس(٥) 

(١) رجل رضب: أي نحيف خفيف اللحم .
: مرسح شعره ومنظفه وحمسنه . لٌ جِِ (٢) رَ

(٣) شنوءة: حي يف اليمن معروفون بالطول.
(٤)  أي لونه يميل إيل احلمرة 

ام. (٥) ديامس: محّ



٢٦
ر  بَنٌ ويف اآلخَ تيتُ بإِناءيْنِ يفِ أحدمها لَ ر أُ بَنٌ ويف اآلخَ تيتُ بإِناءيْنِ يفِ أحدمها لَ أُ
تُ  ذْ فأخَ  ، شئْتَ ام  أهيَّ ارشب  فقال:  رٌ  ْ تُ مخَ ذْ فأخَ  ، شئْتَ ام  أهيَّ ارشب  فقال:  رٌ  ْ مخَ
، أما  : أخذتَ الفِطرةَ قيلَ ، فَ بْتهُ ِ بَنَ فَرشَ ، أما اللَّ : أخذتَ الفِطرةَ قيلَ ، فَ بْتهُ ِ بَنَ فَرشَ اللَّ

.(١)« تكَ تْ أمَّ وَ رَ غَ مْ َ »إِنَّكَ لَو أخذت اخلْ تكَ تْ أمَّ وَ رَ غَ مْ َ إِنَّكَ لَو أخذت اخلْ
*     *     *     *

(١) أخرجه البخاري (٣٣٩٤،١٨٦/٤)، واللفظ له، ومسلم 
وقـال  (٣١٣٠  ،٣٠٠/٥) والرتمـذي   (١٦٨  ،١٥٤/١)

” حسن صحيح ” ، وأمحد (٢٨١/٢) (٧٧٧٦).
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رسولُ  قالَ   : قالَ  › ريرةَ  هُ أَيب  عن 
يشٌ  رَ رِ وقُ يشٌ «لقد رأيتُني يفِ احلِجْ رَ رِ وقُ اهللاِ € : «لقد رأيتُني يفِ احلِجْ
اي، فسألتني عن أشياءَ  رسَ ألُني عن مَ اي، فسألتني عن أشياءَ تسْ رسَ ألُني عن مَ تسْ
بْتُ  رِ كُ فَ بْتُ ؛  رِ كُ فَ أثبِتْها(١)؛  مل  سِ  املقدِ بيتِ  أثبِتْهامن  مل  سِ  املقدِ بيتِ  من 
هُ  رفعَ فَ قال:   . قطُّ مثله  بْتُ  رِ كُ ا  مَ هُ   رفعَ فَ قال:   . قطُّ مثله  بْتُ  رِ كُ ا  مَ  (٢) بةً رْ بةًكُ رْ كُ
ءٍ  يشَ عن  ألُوينِ  يسْ ما  إلَيه.  أَنْظرُ  يلِ  ءٍ اهللا  يشَ عن  ألُوينِ  يسْ ما  إلَيه.  أَنْظرُ  يلِ  اهللا 
من  ةٍ  اعَ َ مجَ يف  رأَيتُني  د  وقَ به  همْ  أُ بَ أنْ من إال  ةٍ  اعَ َ مجَ يف  رأَيتُني  د  وقَ به  همْ  أُ بَ أنْ إال 
ا  إِذَ فَ  . يلِّ يُصَ ائِمٌ  قَ ى  وسَ مُ ا  إِذَ فَ  . ا األنبياءِ إِذَ فَ  . يلِّ يُصَ ائِمٌ  قَ ى  وسَ مُ ا  إِذَ فَ  . األنبياءِ

(١) مل أثبتها: مل أالحظها، مل أنتبه إليها .
(٢) كربت كربة: أخذين الغم الذي يأخذ بالنفس.



٢٨
ةَ   وءَ نُ ةَ  شَ وءَ نُ الِ شَ نْ رجَ نهُ مِ دٌ كأَ عْ الِ جَ نْ رجَ نهُ مِ دٌ كأَ عْ بٌ جَ ْ لٌ رضَ جُ بٌ رَ ْ لٌ رضَ جُ رَ
يلِّ  ائِمٌ يُصَ يلِّ   قَ ائِمٌ يُصَ يَمَ  S  قَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ ا عِ إِذَ يَمَ  وَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ ا عِ إِذَ وَ
ود  سعُ مَ بْنُ  روةُ  عُ ا  بَهً شَ به  النَّاسِ  ربُ  ود أقْ سعُ مَ بْنُ  روةُ  عُ ا  بَهً شَ به  النَّاسِ  ربُ  أقْ
يلِّ  يُصَ ائِمٌ  قَ يلِّ   يُصَ ائِمٌ  قَ  S يمُ  إِبراهِ ا  إِذَ وَ فيُّ  قَ يمُ الثَّ إِبراهِ ا  إِذَ وَ فيُّ  قَ الثَّ
 [ هُ سَ نَفْ نِي  [يَعْ مْ  كُ احبُ صَ به  النَّاسِ  ] أَشبهُ  هُ سَ نَفْ نِي  [يَعْ مْ  كُ احبُ صَ به  النَّاسِ  أَشبهُ 
تُ من  غْ رَ لَام فَ . فَ مْ هُ أَممتُ ة فَ الَ تُ من فَحانَت الصَّ غْ رَ لَام فَ . فَ مْ هُ أَممتُ ة فَ الَ فَحانَت الصَّ
مالكٌ  هذا   ! مدُ َ حمُ يَا   : قائلٌ قال  مالكٌ الصالة  هذا   ! مدُ َ حمُ يَا   : قائلٌ قال  الصالة 
إليه  تُّ  تَفَ الْ فَ عليه.  مْ  لِّ فسَ النارِ  احبُ  إليه صَ تُّ  تَفَ الْ فَ عليه.  مْ  لِّ فسَ النارِ  احبُ  صَ

.(١)« أَين بالسالمِ »فبدَ أَين بالسالمِ فبدَ
 (٥٢٨/٢) وأمحد   (١٧٢)  (١٦٥/١) مسلم  أخرجه   (١)
 .(١١٤١٦) و   (١١٢٢٠)  الكرب يف  والنسائي   (١٠٨٤٢)
هو  الذي  املقدس  بيت  وهو  األقىص)  كثري: (املسجد  ابن  قال 
مجعوا  وهلذا  اخلليل،  إبراهيم  لدن  من  األنبياء  دن  معْ إيلياء، 
هو  أنه  عىل  فدل  ودارهم،  حملتهم  يف  هم  فأمّ كلهم،  هنالك  له 
عليه  وسالمه  اهللا  صلوات  املقدم  والرئيس  األعظم،  اإلمام 

وعليهم أمجعني، تفسري القرآن العظيم (٥/٥).



٢٩
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€  ‰u dK   vÒK Ô   vB _«  b *« ‰u dK   vÒK Ô   vB _«  b *«
g dI  tHBO  WJ  w  g dI  tHBO  WJ  w  

عن جابر بن عبد اهللا ‹ قال: إن رسول 
اهللا € قال: «ملا كذبتني قريش«ملا كذبتني قريش(١) قمت  قمت 
املقدس(٣)  بيت  يل  اهللا  فجىلّ  املقدس  بيت  يل  اهللا  فجىلّ  احلِجر(٢)  احلِجريف  يف 
(٤) أخربهم   أخربهم  ............................................ تُ طفِقْ تُفَ طفِقْ فَ

(١) ملا كذبتني قريش: أي نسبوين إىل الكذب فيام ذكرت من 
قضية اإلرساء وطلبوا مني عالمات بيت املقدس.

(٢) احلجر: «بالكرس» اسم احلائط املستدير إىل جانب الكعبة 
من قبل الشام.

(٣) فجىلّ اهللا يل بيت املقدس: بتشديد الالم من التجلية: أي 
أظهره يل.

(٤) طفقت: أخذت ورشعت ، قال احلافظ يف الفتح (٢٤٠/٧): 
ويف  أعيد،  ثم  يراه  بحيث  وضع  أن  إىل  محل  أنه  يريد  أن  حيتمل 
حديث ابن عباس املذكور «فجيء باملسجد حتى وضع عند دار 
عقيل فنعته وأنا أنظر إليه»، وهذا أبلغ يف املعجزة، وال استحالة 
فيه، فقد أحرض عرش بلقيس يف طرفة عني لسليامن S ، وهو= 



٣٠
عن آياته عن آياته (١) وأنا انظر إليه»  وأنا انظر إليه» (٢).
*     *     *     *

يقتيض أنه أزيل من مكانه حتى أحرض إليه، وما ذاك يف قدرة اهللا 
بعزيز.اهـ.

(١) عن آياته: أي عالماته وأوضاعه وأحواله.
(٢) أخرجه البخاري (٣٨٨٦، ٤٧١٠)، ومسلم (١٥٦/١) 
(١٧٠) ، والرتمذي (٣٠١/٥) (٣١٣٣) ، وأمحد (٣٧٧/٣) 

.(١٥٠٩٩)



٣١
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 È—UB  u b   È—UB  u b  €  bL  w M « bL  w M «
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ِ بْنُ  يْدُ اهللاَّ بَ ينِ    عُ َ ربَ الَ أَخْ يِّ    قَ رِ هْ نْ    الزُّ عَ
هُ أَنَّ  َ ربَ بَّاسٍ Ÿ   أَخْ ِ    أَنَّ    ابْنَ عَ بْدِ اهللاَّ عَ
لَ   أَرسلَ  قْ لَ   أَرسلَ (   أنَّ    هرَ قْ هُ :(   أنَّ    هرَ َ ربَ يَانَ  ‹  أَخْ فْ بَا سُ  أَ
ول  مَّ    دعا بكتَابِ رسُ ول    ثُ مَّ    دعا بكتَابِ رسُ إليه وهم    بإِيلياءَ إليه وهم    بإِيلياءَ (١)   ثُ
هُ    رَ عندَ اءة الكتَاب كثُ هُ      فلامَّ فرغ منْ قرَ رَ عندَ اءة الكتَاب كثُ €   فلامَّ فرغ منْ قرَ
جنَا  رِ أُخْ ات وَ بُ   فارتَفعَت األصوَ خَ جنَا  الصَّ رِ أُخْ ات وَ بُ   فارتَفعَت األصوَ خَ  الصَّ
رَ  جنَا: لقد    أَمِ لتُ ألصحايبِ حني أخرِ رَ فقُ جنَا: لقد    أَمِ لتُ ألصحايبِ حني أخرِ فقُ
هُ خيافهُ ملكُ    بني  رُ    ابن أَيبِ كبْشةَ    إنَّ هُ خيافهُ ملكُ    بني    أَمْ رُ    ابن أَيبِ كبْشةَ    إنَّ    أَمْ

رِ  ) (٢) . فَ صْ رِ  ) األَ فَ صْ األَ
(١) إيلياء: بيت املقدس .

(٢) أخرجه البخاري (٢٩٧٨).



٣٢
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¡UOI _«  »«d  vB _«  b *«¡UOI _«  »«d  vB _«  b *«
عـن عبد اهللا بن مسـعود ‹ عن النبي 
€ قـال: «إنّ بنـي إرسائيل اسـتخلفوا «إنّ بنـي إرسائيل اسـتخلفوا 
خليفـة عليهـم بعد موسـى  خليفـة عليهـم بعد موسـى  S، فقام ، فقام 
يصـيل ليلة فـوق بيت املقـدس يف القمر يصـيل ليلة فـوق بيت املقـدس يف القمر 
ىلَّ  تَدَ رَ أمـوراً كان صنعها، فخـرج فَ كَ ذَ ىلَّ فَ تَدَ رَ أمـوراً كان صنعها، فخـرج فَ كَ ذَ فَ
يف  معلقـاً  ـببُ  السَّ فأصبـحَ  يف   معلقـاً  ـببُ  السَّ فأصبـحَ   (١) ـبَبَ ـبَبَبِسَ بِسَ
املسـجد، وقد ذهب، قال: فانطلق حتى املسـجد، وقد ذهب، قال: فانطلق حتى 
أتـى قومـاً عـىل شـط البحـر، فوجدهم أتـى قومـاً عـىل شـط البحـر، فوجدهم 
(٢) أو يصنعون لبناً، فسأهلم:  أو يصنعون لبناً، فسأهلم:  بِناً بِناًيرضبون لَ يرضبون لَ
يكون  حتى  سبباً  احلبل  يسمى  ال  وقيل:  احلبل،  السبب:   (١)

طرفه معلقاً بالسقف أو نحوه.
. (٢) اللبن: ما يعمل من الطني كالطوب واآلجرّ



٣٣
بِن؟ قـال:  بِن؟ قـال: كيف تأخذون عــىل هـذا اللَّ كيف تأخذون عــىل هـذا اللَّ
بَّنَ معهم، فـكان يأكل من  لَ بَّنَ معهم، فـكان يأكل من فأخــربوه فَ لَ فأخــربوه فَ
عمل يـده، فإذا كان حـني الصـالة قـام عمل يـده، فإذا كان حـني الصـالة قـام 
ِم(١)  قاهنِ هْ ِميصيل، فرفع ذلك العـامل إىل دِ قاهنِ هْ يصيل، فرفع ذلك العـامل إىل دِ
ـل  ـل أن فينـا رجـالً يفعل كذا وكذا، فأَرسَ أن فينـا رجـالً يفعل كذا وكذا، فأَرسَ
، ثالث مرات ثم  ، ثالث مرات ثم  أَن يـأتِيَـهُ إليــهِ فأبىإليــهِ فأبى(٢) أَن يـأتِيَـهُ
رَّ  رَّ إنـه جاء يسـري عـىل دابتــه، فلـام رآه فَ إنـه جاء يسـري عـىل دابتــه، فلـام رآه فَ
ـرين أُكلِّمك  ، فقـال: أنْظِ هُ ـبَقَ بعـهُ فسَ ـرين أُكلِّمك فاتَّ ، فقـال: أنْظِ هُ ـبَقَ فاتَّبعـهُ فسَ
هُ  هُ قـال: فقام حتـى كلمـه، فأخــربه خربَ قـال: فقام حتـى كلمـه، فأخــربه خربَ
رَّ من رهبة  رَّ من رهبة فلام أخربه أنه كان ملكاً  وأنه فَ فلام أخربه أنه كان ملكاً  وأنه فَ
نـي الحقٌ بِك، قال: بِك، قال:  نُّ ظُ نـي الحقٌ ربـه، قال: إِين ألَ نُّ ظُ ربـه، قال: إِين ألَ
رئيس  أو  القرية  رئيس  وضمها:  الدال  بكرس  دهقاهنم،   (١)

عرَّب. اإلقليم، وهو مُ
(٢) أبى: رفض وامتنع.



٣٤
ة(١)  يْـلَ مَ ةفاتبعـه، فعبـدا اهللا، حتى ماتـا بِرُ يْـلَ مَ فاتبعـه، فعبـدا اهللا، حتى ماتـا بِرُ

.« َ ».مِرصْ َ مِرصْ
الهتديتُ  ثَمَّ  نتُ  كُ لَوأَينِّ  اهللا:  عبد  الهتديتُ قال  ثَمَّ  نتُ  كُ لَوأَينِّ  اهللا:  عبد  قال 
إىل قربمها بصفة رسول اهللا التي وصف إىل قربمها بصفة رسول اهللا التي وصف 

لنا»لنا»(٢).
*     *     *     *

الراء  بضم  ـ  اهللا  رمحه  ـ  شاكر  أمحد  الشيخ  قال  برميلة:   (١)
أمحد  ميدان  كانت  اجلبل،  قلعة  حتت  ميدان  هي  امليم،  وفتح 
بن طولون، وهبا كانت قصوره وبساتينه، وهي املعروفة اآلن 
باسم «ميدان صالح الدين»، وباسم «املنشية» بالقاهرة. انظر 

النجوم الزاهرة (٤٩/٤). اهـ.
يف  اللفظ،والطرباين  هبذا   ،(١٩٩٠) البزار  أخرجه   (٢)
يعيل (٥٣٨٣)  وأبو   ، والكبري  األوسط (٦٥٩٩) (٣٥١/٦) 
(٢٦١/٩) قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( ٢٢١/١٠) «إسناده 
أمحد (١٥١/٦) «إسناده  مسند  يف  شاكر  أمحد  وقال   ، حسن» 
، وصححه األلباين  حسن»، وأخرجه أمحد (٤٥١/١) مطوالً

يف «السلسلة الصحيحة» (٢٨٣٣).



٣٥
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لكُ  ـلَ مَ لكُ «أُرسِ ـلَ مَ عن أيب هريرة ‹ قال: «أُرسِ
 (١) ــهُ صكَّ هُ  جاءَ لامَّ  فَ موسى،  إىل  ــهُاملوتِ  صكَّ هُ  جاءَ لامَّ  فَ موسى،  إىل  املوتِ 
هِ فقال: أَرسلتني  بَّ عَ إىل رَ جَ رَ قأَ عينهُ فَ فَ هِ فقال: أَرسلتني فَ بَّ عَ إىل رَ جَ رَ قأَ عينهُ فَ فَ فَ
ردَّ اهللاُ إليه  ، قال: فَ ردَّ اهللاُ إليه إىل عبدٍ ال يريدُ املوتَ ، قال: فَ إىل عبدٍ ال يريدُ املوتَ
عْ يَدهُ  ، وقال: ارجع إليه فقل له يَضَ ينهُ عْ يَدهُ عَ ، وقال: ارجع إليه فقل له يَضَ ينهُ عَ
بِكـلِّ  هُ  يَدُ تْ  طَّ غَ بام  هُ  لَ فَ ثور،  تنِ  مَ بِكـلِّ عىل  هُ  يَدُ تْ  طَّ غَ بام  هُ  لَ فَ ثور،  تنِ  مَ عىل 
ه: رضبه ولطمه، وال يمتنع أن يكون اهللا أذن له بذلك  (١) صكّ
امتحاناً للملطوم، أو أن موسىـ  Sـ  مل يعلم أنه ملك مرسل 
من اهللا وظن أنه رجل قصده، أو أنه إنام لطمه ألنه جـاء لقبض 
خيري  حتى  نبي  يقبض  مل  أنه  ثبت  ملا  خيريه،  أن  قبل  من  روحه 
ه يف املرة الثانية أذعـن. (فتح الباري ـ ٥١٠/٦). فلهذا ملا خريّ



٣٦
؟  هْ مَ ـمَّ  ثُ  ، بِّ رَ أَيْ  قــال:   ، ـنةٌ سَ عرةٍ  ؟ شَ هْ مَ ـمَّ  ثُ  ، بِّ رَ أَيْ  قــال:   ، ـنةٌ سَ عرةٍ  شَ
، قال: فاآلن». «فَسأل اهللاَ (١)  ، قال: فاآلن». «فَسأل اهللاَ قال: ثم املوتُ قال: ثم املوتُ
هُ (٢) مـنَ األَرضِ  مـنَ األَرضِ  ـَ ـدنِي هُ   أَن يُ ـَ ـدنِي [ أَي مـوسى ] [ أَي مـوسى ] *  أَن يُ
ميةً     بحجـر(٤)» فقال: رسول » فقال: رسول  ميةً     بحجـر رَ ـةِ (٣) رَ ـةِ املـقدسَ املـقدسَ
ـكـمْ  ـُ ألَريـت ثَـمَّ  ـنـتُ  كُ لـو  ـكـمْ :فَ ـُ ألَريـت ثَـمَّ  ـنـتُ  كُ لـو  :فَ  € اهللا اهللا 
تَ الكثـيـبِ  ـبـرهُ  إىل جانبِ الطريق  حتَ تَ الكثـيـبِ قَ ـبـرهُ  إىل جانبِ الطريق  حتَ قَ

.(٦)«(٥) األمحرِاألمحرِ
مسلم»  «رشح  يف  اهللا  رمحه  النووي  قال  اهللا:  فسأل   (١)
(١٨٦/١٥): «وأما سؤالــه ـ أي موسى  S ـ اإلدنـاء من 
من  املدفونني  من  فيها  من  وفضيلة  فلرشفها،  املقدسة  األرض 

األنبياء وغريهم».
(٢) يدنيه: يقربه.

(٣) األرض املقدسة: فلسطني (معجم البلدان، ياقوت احلموي 
٥٧٥/٤) يقال: بيت املقدس والبيت املقدَّس وبيت القدس  بضم 
.(٤٢/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  (النهاية  وسكوهنا.  الدال 
حجر. رمية  مقدار  وبينها  بيني  يكون  أي  بحجر:  رمية   (٤)
السهل. الكثيب  وقيل:  املجتمع.  الرمل  األمحر:  الكثيب   (٥)
(٦) أخرجه البخاري (١٣٣٩، ٣٤٠٧)، ومسلم (١٨٤٢/٤) 

(٢٣٧٢) ، والنسائي (١١٨/٤) (٢٠٨٩) واللفظ ملسلم.
. S توضيح:  بأن السائل هو موسى *



٣٧
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عــن أبــي هـريــرة ‹ قــال: قـال قـال 
بِسـت الشـمسُ  ا حُ بِسـت الشـمسُ  :«مَ ا حُ رســول اهللا رســول اهللا € :«مَ
ـعَ  ـَ ـعَ  قـط إِالَّ عىل يُـوشـ ـَ (١) قـط إِالَّ عىل يُـوشـ ــرٍ ـلَـى بَـشَ ــرٍعَ ـلَـى بَـشَ عَ
ـْتِ  ــارَ إِلَــى بَـيـ ِيَ سَ يـالـ ـْتِ  لَ ــارَ إِلَــى بَـيـ ِيَ سَ يـالـ ابـن نون ابـن نون (٢) لَ

.(٣)« سِ دِ َقْ »املْ سِ دِ َقْ املْ
وقيل:  أبراجها،  عىل  رجعت  إهنا  احلبس:  هذا  يف  قيل   (١)

وقفت فلم ترد، وقيل: هو بطء حركتها.
واملعتمد أهنا مل حتبس إال ليوشع، عىل هذا الوجه، عىل ما مىض 
من األنبياء قبل نبينا € . (انظر فتح الباريـ  ٢٥٥/٦، ٢٥٦). 
وسبب حبسها أنه قاتل اجلبارين يوم اجلمعة فلام أدبرت الشمس 
خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم، ويدخل السبت فال حيل له 

قتاهلم فدعا اهللا فرد له الشمس.
بني  يف  وخلفه   ،d موسى  فتى  نون  بن  يوشع  هو   (٢)

إرسائيل وفتح بيت املقدس بعد أن هزم العامليق.
(٣) أخرجه أمحـد (٣٢٥/٢) (٨٢٩)، واخلطيب (٩٩/٩)= 



٣٨

وابـن عسـاكر (٢٢٩/٢١) قـال ابـن حجـر يف فتـح البـاري 
التيسـري يف  املنـاوي  قـال   ،  « صحيـح  «إسـناده   (٢٢١/٦)
وصححـه   ،  « صحيـح  بإسـناد  أمحـد  رواه   »:(٦٧٤/٢  )
األلبـاين يف الصحيحـة (٢٠٢) و (٢٢٢٦) ، وصحيح اجلامع 
(٥٦١٢) ، قال شـعيب األرناؤوط يف مسـند أمحد (٣٢٥/٢) 
(٨٢٩٨):«إسـناده صحيـح عىل رشط البخـاري» ، وأخرجه 
يوشـع  ذكـر  دون   (٢٩٥٦)  (١١٣٦/٣) مطـوالً  البخـاري 
بـن نـون وبيت املقـدس ، وكـذا مسـلم (١٤٥/٥) (٤٦٥٣) 
ح ابـن حجر يف الفتـح أن املقصود بروايـة البخاري  وقـد وضَّ
بيـت املقـدس وذكـر روايـة أمحـد ، أنظـر الفتـح (٢٩٣/١)

و(٢٢١/٦). 

............................................................................

............................................................................
*     *     *     *



٣٩
ô°ûY ¢SOÉ°ùdG åjó◊Gô°ûY ¢SOÉ°ùdG åjó◊G

S   ÊULOK  ÊULOK
vB _«  b *«  ¡UM  œbvB _«  b *«  ¡UM  œb

عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص 
Ÿعن رسول اهللا € : «أنّ سليامن بن «أنّ سليامن بن 
داود ملا فرغ من بنيان مسجد بيت املقدس داود ملا فرغ من بنيان مسجد بيت املقدس 
سأل اهللا حكامً يصادف حكمهسأل اهللا حكامً يصادف حكمه(١)، وملكاً ، وملكاً 
ال ينبغي ألحدال ينبغي ألحد(٢) من بعده، وال يأيت هذا  من بعده، وال يأيت هذا 
املسـجداملسـجد(٣) أحــد ال يريد إال الصالة فيه  أحــد ال يريد إال الصالة فيه 
إال خـرج مـن خـطيئتـه كيـــوم ولدته إال خـرج مـن خـطيئتـه كيـــوم ولدته 
أمـه»، فقال رسـول اهللا أمـه»، فقال رسـول اهللا € : «أما اثنتان  : «أما اثنتان 
(١) حكامً يصادف حكمه: أي يوافق حكم اهللا، واملراد التوفيق 

للصواب يف االجتهاد.
(٢)  وملكاً ال ينبغي ألحد: أي ال يكون ألحد.

(٣) وال يأيت هذا املسجد: أي ال يدخل يف املسجد األقىص.



٤٠
فقد أعطيهامفقد أعطيهام(١)، وأنا أرجـوأن يكـون قد ، وأنا أرجـوأن يكـون قد 

أعطي الثالثة أعطي الثالثة (٢)»(٣).
*     *     *     *

(١) أما اثنتان فقد أعطيهام: أي احلكم وامللك.
(٢) أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة: وهي طلب املغفرة ملن 

أتى مسجده .
ماجـة  وابـن   ،(٦٩٣)(٣٤/٢) النسـائي  أخرجـه   (٣)
وابـن   ،(٦٦٤٤)  (١٧٦/٢) وأمحـد   ،(١٤٠٨)(٤٥٢/١)
 (٨٣)  (٨٤/١) واحلاكـم   ،(٦٤٢٠)(٣٣٠/١٤) حبـان 
وأشـار   (٤١٧٥)  (٤٩٤/٣) اإليـامن  شـعب  يف  والبيهقـي 
املنذري يف الرتغيب والرتهيب (٢٠٦/٢) أن«إسناده صحيح 
ات الدمشـقي يف التنكيت  أو حسـن أو ما قارهبام»، قال ابن مهَّ
واإلفـادة (٥٤) «مـن أجـود أحاديث الباب ». قـال ابن حجر 
يف الفتـح (٤٠٨/٦) «رواه النسـائي بإسـناد صحيـح»، وابن 
خزيمـة (١٣٣٤)، واللفـظ لـه، وصححه األلبـاين يف اجلامع 
الصغـري (٢٠٩٠)، وصحيـح ابن ماجـة (١١٦٤)  وصحيح 
ابـن خزيمـة (١٣٣٤) ،وقـال شـعيب األرنـاؤوط يف مسـند 
أمحـد (١٧٦/٢)(٦٦٤٤): «إسـناده صحيـح رجالـه ثقات»



٤١
ô°ûY ™HÉ°ùdG åjó◊Gô°ûY ™HÉ°ùdG åjó◊G
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 Ÿ عن القاسم بن حممد عن عائشة
يـوم  يـوم   األوزاغاألوزاغ(١)  قالت:«كـانـت «كـانـت  أهنا 
جـعـلـت جـعـلـت  املقـدس(٢)  بـيـت  املقـدسأُحـرق  بـيـت  أُحـرق 
تنفـخ الــنـار بأفــواهـهــا والوطواطتنفـخ الــنـار بأفــواهـهــا والوطواط(٣) 
(١) الوزغ: مجع وزغة ـ بالتحريك ـ وهي التي يقال هلا: سامّ 
احلديث  غريب  يف  النهاية  ووزغان.  أوزاغ  ومجعها:  أبرص، 
واألثر (١٨٠/٥)، وسامها النبي € فويسقة، وأمر بقتلها، كام 
وقاص  أيب  بن  سعد  حديث  من  مسلم (٢٢٣٨)،  صحيح  يف 

وهي جممع عىل حتريم أكلها.
(٢) أحـرق  بيت املقدس: حينام غزا بختنرص البابيل بني إرسائيل 
حتـى أتاهـم ببيت املقـدس، فسـبى أهلهـا وأحرق مسـجدها.

غريب  يف  النهاية  اخلفاش.  وقيل  اخلطاف،  الوطواط:   (٣)
احلديث واألثر (٢٠٤/٥).



٤٢
تطفئها بأجنحتها» تطفئها بأجنحتها» (١). . 

*     *     *     *

(١) أخرجـه الفاكهي  يف «أخبار مكـة» (٣٩٨/٣) بلفظ آخر 
وقال البيهقي يف «السنن الكرب» (٣١٨/٩) موقوف وإسناده 
احلبـري» (١٥٤/٤):  يف «تلخيـص  احلافـظ  وقـال  صحيـح، 
وحكمه الرفع؛ ألنه ال يقال بغري توقيف وما كانت عائشـة ممن 

يأخذ عن أهل الكتاب.اهـ.



٤٣
ô°ûY øeÉãdG åjó◊Gô°ûY øeÉãdG åjó◊G
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النبيَّ  النبيَّ أتى  أتى  قال:   › موسى  أيب  عن 
فأتاه  فقال: «ائتنا»،  فأكرمه،  أعرايبٌّ  فأتاه   فقال: «ائتنا»،  فأكرمه،  أعرايبٌّ   €
فقال: «سل حاجتك» فقال: ناقة نركبها فقال: «سل حاجتك» فقال: ناقة نركبها 
«أعجزتم  فقال:  أهيل.  حيلبها  «أعجزتم وأعنزاً  فقال:  أهيل.  حيلبها  وأعنزاً 
إرسائيل؟»  بني  عجوز  مثل  تكونوا  إرسائيل؟» أن  بني  عجوز  مثل  تكونوا  أن 
فقال أصحابه: يا رسول اهللا! وما عجوز فقال أصحابه: يا رسول اهللا! وما عجوز 
سار  ملا  موسى  «إن  قال:  إرسائيل؟  سار بني  ملا  موسى  «إن  قال:  إرسائيل؟  بني 
الطريق  وا  لُّ ضَ مرص؛  من  إرسائيل  الطريق ببني  وا  لُّ ضَ مرص؛  من  إرسائيل  ببني 
نحن  علامؤهم:  فقال  هذا؟  ما  نحن فقال:  علامؤهم:  فقال  هذا؟  ما  فقال: 
املوت  حرضه  ملا  يوسف  إنّ  املوت نحدثك:  حرضه  ملا  يوسف  إنّ  نحدثك: 
من  نخرج  أالّ  اهللا  من  موثقاً  علينا  من أخذ  نخرج  أالّ  اهللا  من  موثقاً  علينا  أخذ 



٤٤

(١) عظامه: أطلقوا العظام وهم يريدون البدن كله، من باب 
إطالق اجلزء وإرادة الكل، ومعلوم أن األرض ال تأكل أجساد 

األنبياء.
لينا». ليني» ولفـظ احلاكم «دُ (٢) لفـظ أبو يعىل والطـرباين « دُ

(٣) أنضبوا: أي جففوا.

قال:  معنا،  قال:   معنا،  عظامه(١)  ننقل  حتـى  عظامهمصـر  ننقل  حتـى  مصـر 
ما  قالـوا:  قربه؟  موضع  يعلم  ما فمن  قالـوا:  قربه؟  موضع  يعلم  فمن 
من  عجوز  إال  يوسف  قرب  أين  من ندري  عجوز  إال  يوسف  قرب  أين  ندري 
بني إرسائيل، فبعث إليها، فأتته، فقال: بني إرسائيل، فبعث إليها، فأتته، فقال: 
لوين(٢) عىل قرب يوسف. قالت: ال واهللا  عىل قرب يوسف. قالت: ال واهللا  لويندُ دُ
ال أفعل حتى تعطيني حكمي، قال: وما ال أفعل حتى تعطيني حكمي، قال: وما 
اجلنة  يف  معك  أكونُ  قالت:  اجلنة حكمك؟  يف  معك  أكونُ  قالت:  حكمك؟ 
إليه  اهللا  فأوحى  ذلك،  يعطيها  أن  إليه فكره  اهللا  فأوحى  ذلك،  يعطيها  أن  فكره 
إىل  هبم  فانطلقت  حكمها،  أعطها  إىل أن  هبم  فانطلقت  حكمها،  أعطها  أن 
فقالت:  ماء،  مستنقع  موضع  فقالت: بحرية؛  ماء،  مستنقع  موضع  بحرية؛ 
قالت:  فأنضبوا،  املاء،  هذا  قالت:   فأنضبوا،  املاء،  هذا   (٣) أنضبوا أنضبوا 
يوسف  عظام  واستخرجوا  يوسف احتفروا  عظام  واستخرجوا  احتفروا 



٤٥
وها إىل األرض؛ إذا الطريق مثل  وها إىل األرض؛ إذا الطريق مثل فلام أَقلُّ فلام أَقلُّ

ضوء النهار»ضوء النهار»(١).
*     *     *     *

(١) أخرجـــه أبـــو يعلـــى (٢٣٦/١٣)(٧٢٥٤) ، وابـــن 
حبــان(٥٠٠/٢) (٧٢٣) وصححه كام يف املطالب العالية البن 
حجر(٢٤٩/١٤)،والطرباين يف األوسط (٣٧٥/٧)(٧٧٦٧) 
واحلاكم(٤٣٩/٢)(٣٥٢٣)وصححـه، قال اهليثمي يف جممع 
الزوائـد (١٧٣/١٠):«رجالـه رجـال الصحيـح» ، وقال ابن 
حجر يف املطالب العالية (٣٦٤/٢):«إسناده حسن»  وصححه 
.(٦٢٣/١) أيضـاً (٣١٣)وانظـر  الصحيحـة  يف  األلبـاين 



٤٦
ô°ûY ™°SÉàdG åjó◊Gô°ûY ™°SÉàdG åjó◊G

¡UO _«  d M  vB _«  b *«¡UO _«  d M  vB _«  b *«
 Ÿ عن احلارث بن احلارث األشعري
رَ حييى  رَ حييى «إنَّ اهللاَ أَمَ أنَّ رسول اهللاِ € قال: «إنَّ اهللاَ أَمَ
ملَ هبن  لامتِ أَن يَعَ كريّا بِخمسِ كَ ملَ هبن ابن زَ لامتِ أَن يَعَ كريّا بِخمسِ كَ ابن زَ
هبن  يَعملوا  أن  إِرسائيلَ  بني  ر  مُ يأَ هبن وأن  يَعملوا  أن  إِرسائيلَ  بني  ر  مُ يأَ وأن 
عيسى:  إىل  اهللا  فأوحى  هبن،  أبطأ  عيسى: فكأنه  إىل  اهللا  فأوحى  هبن،  أبطأ  فكأنه 
عيسى  فأتاه  أوتبلغهن،  يبلغهنَّ  أن  عيسى إما  فأتاه  أوتبلغهن،  يبلغهنَّ  أن  إما 
كلامت  بخمس  أُمرت  إنك  له:  كلامت فقال  بخمس  أُمرت  إنك  له:  فقال 
أن  إرسائيل  بني  وتأمر  هبن،  تعمل  أن أن  إرسائيل  بني  وتأمر  هبن،  تعمل  أن 
أن  وإما  تبلغهن  أن  فإما  هبن،  أن يعملوا  وإما  تبلغهن  أن  فإما  هبن،  يعملوا 
إِنِّـي  اهللا  روح  يا  له:  فقال  إِنِّـي أبلغهن،  اهللا  روح  يا  له:  فقال  أبلغهن، 
بقتني أَن أُعذب أَوخيسف  بقتني أَن أُعذب أَوخيسف أَخـشى إِن سَ أَخـشى إِن سَ



٤٧
بيـت  يف  بيـت إرسائيل  يف  إرسائيل  بني  حييى  فجمع  بني يب،  حييى  فجمع  يب، 
عىل  دَ  عِ قُ فَ املسجد  امتأل  حـتى  عىل املقـدس  دَ  عِ قُ فَ املسجد  امتأل  حـتى  املقـدس 
ثم  عليه  وأثنى  اهللا  فحمد  ثم ،  عليه  وأثنى  اهللا  فحمد  فات(١)،  ُ فاتالرشُّ ُ الرشُّ
كلامت  بخمس  أَمـرين  اللـه  إنَّ  كلامت قـال:  بخمس  أَمـرين  اللـه  إنَّ  قـال: 
أن أعمـل هبـنَّ وآمركم أن تعملوا هبنَّ أن أعمـل هبـنَّ وآمركم أن تعملوا هبنَّ 
به  ترشكوا  وال  اهللاَ  تعبدوا  أن  به وأوهلن:  ترشكوا  وال  اهللاَ  تعبدوا  أن  وأوهلن: 
ل  جُ مثلِ رَ ن أَرشك باهللاِ كَ ثَلَ مَ ل شيئاً، فإن مَ جُ مثلِ رَ ن أَرشك باهللاِ كَ ثَلَ مَ شيئاً، فإن مَ
بِ أَو  هَ بِ أَو اشرت عبداً من خالص مالـه بِذَ هَ اشرت عبداً من خالص مالـه بِذَ
اعمل  فقال:  داراً  أسكنه  ثم  اعمل ،  فقال:  داراً  أسكنه  ثم   ،(٢) قٍ رِ قٍوَ رِ وَ
ويرفــع  يعمل  العبد  فجعل   ، إيلّ ويرفــع وارفع  يعمل  العبد  فجعل   ، إيلّ وارفع 
يكون  أَن  يَرىض  م  يّكُ فأَ هِ،  سيِّدِ غري  يكون إىل  أَن  يَرىض  م  يّكُ فأَ هِ،  سيِّدِ غري  إىل 
؟ وإنَّ اهللاَ خلقكم ورزقكـم  ذلِكَ هُ كَ بدُ ؟ وإنَّ اهللاَ خلقكم ورزقكـم عَ ذلِكَ هُ كَ بدُ عَ

فة» وهي أعىل كل يشء. ْ (١) الرشفات: مجع «رشُ
(٢) الورِق: الفضة.



٤٨
فاعبــدوه وال ترشكوا به شيئاً، وأمركم فاعبــدوه وال ترشكوا به شيئاً، وأمركم 
فال  الصالة  إىل  قمتم  وإذا  فال بالصالةِ،  الصالة  إىل  قمتم  وإذا  بالصالةِ، 
تلتفتوا فإن اهللا يقبل بوجهه عىل عبده ما تلتفتوا فإن اهللا يقبل بوجهه عىل عبده ما 
مل يلتفت، وأمركم بالصيام، ومثل ذلك مل يلتفت، وأمركم بالصيام، ومثل ذلك 
عصابة  يف  مسك  ة  َّ رصُ معه  رجل  عصابة كمثل  يف  مسك  ة  َّ رصُ معه  رجل  كمثل 
لوف(١) فم  فم  ، وإن خُ لوفكلهم جيد ريح املسكِ ، وإن خُ كلهم جيد ريح املسكِ
املسك  ريح  من  اهللا  عند  أطيب  املسك الصائم  ريح  من  اهللا  عند  أطيب  الصائم 
كمثل  ذلك  ومثل  بالصدقة،  كمثل وأمركم  ذلك  ومثل  بالصدقة،  وأمركم 
إىل  يديه  فشدوا  العـدو  أرسه  إىل رجل  يديه  فشدوا  العـدو  أرسه  رجل 
عنقـه وقدموه ليرضبوا عنقه، فقال هلم: عنقـه وقدموه ليرضبوا عنقه، فقال هلم: 
هل لكم أن أفتدي نفيس منكم؟ فجعل هل لكم أن أفتدي نفيس منكم؟ فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثري حتى يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثري حتى 
فك نفسه، وأمركم بذكر اهللا كثرياً، ومثل فك نفسه، وأمركم بذكر اهللا كثرياً، ومثل 

لوف: تغري طعم الفم لتأخري الطعام. (١) اخلُ



٤٩
ذلك كمثل رجل طلبه العدو رساعاً يف ذلك كمثل رجل طلبه العدو رساعاً يف 
أثره فأتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه فيه أثره فأتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه فيه 
وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان 
آمركم  وأنا  تعاىل،  اهللا  ذكر  يف  كان  آمركم إذا  وأنا  تعاىل،  اهللا  ذكر  يف  كان  إذا 
بخمس أمرين اهللا هبن: اجلامعة، والسمع بخمس أمرين اهللا هبن: اجلامعة، والسمع 
سبيل  يف  واجلــهاد  واهلجرة،  سبيل والطاعة،  يف  واجلــهاد  واهلجرة،  والطاعة، 
اهللا؛ فإنه من فارق اجلامعة قِيدَ شرب فقد اهللا؛ فإنه من فارق اجلامعة قِيدَ شرب فقد 
أن  إال  عنقه،  من  اإلسالم  بْقة  رِ أن خلع  إال  عنقه،  من  اإلسالم  بْقة  رِ خلع 
يراجـع، ومن دعا بدعوة اجلاهليـة فهو يراجـع، ومن دعا بدعوة اجلاهليـة فهو 
(١) جهنم، وإن صامَ وزعم أنه  جهنم، وإن صامَ وزعم أنه  اءِ ثَ ثَاءِمـن جُ مـن جُ
كم هبا  كم هبا مسلم، فادعوا بدعوة اهللا التي سامّ مسلم، فادعوا بدعوة اهللا التي سامّ

املسلمني املؤمنني عبادَ اهللا»املسلمني املؤمنني عبادَ اهللا»(٢). . 
ثاءِ : مجع جثوة، وهي اليشء املجموع. (١) جُ

صحيـح  وقال:(حسـن   (٢٨٦٣) الرتمـذي  أخرجـه   (٢)
غريب) ، والنسـائي يف الكرب(٨٨١٥)  و (١١٢٨٦) وأمحد 
(١٣٠/٤)(١٧٣٠٢)، وابـن خزيمة (١٨٩٥)، وابن حبان= 



٥٠

والتتبـع (١٠٠)  اإللزامـات  يف  الدارقطنـي  (٦٢٣٣)،وقـال 
«مـن رشط مسـلم» قـال البغـوي يف رشح السـنة (٣٠٤/٥) 
«حسن غريب» ، قال ابن العريب يف عارضة األحوذي (٨/٦) 
«صحيح » ،و أشـار ابـن امللقن يف حتفة املحتـاج (٣٦١/١) : 
«أنه صحيح أو حسـن» كام أشـرتط عىل نفسـه يف املقدمة ، قال 
ابـن كثـري يف التفسـري (٨٧/١) : «حسـن» ،قـال العراقـي يف 
املسـتخرج عىل املستدرك (٨٩):«صحيح» ،وأشار أمحد شاكر 
يف مقدمة عمدة التفسري (٩٢/١) إىل صحته وصححه األلباين 
يف صحيـح اجلامـع  (١٧٢٤) ، وصحيح الرتمـذي (٢٨٦٣)  

وصحيح ابن خزيمة (٤٨٣) و (٩٣٠)  .

............................................................................

............................................................................
*     *     *     *
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عن أيب عسيب ‹  موىل رسول اهللا € 
قال: قال رسول اهللا  قال رسول اهللا € :«أتـاين جربائيـل  :«أتـاين جربائيـل 
والطاعــــون(١)فأَمسكــت فأَمسكــت  والطاعــــونبالـحـمى  بالـحـمى 
احلـمـى بالـمـديـنـة وأَرسلت الطاعون احلـمـى بالـمـديـنـة وأَرسلت الطاعون 
تي  ألمّ شهادة  فالطاعون  تي ،  ألمّ شهادة  فالطاعون  الشام(٢)،  الشامإىل  إىل 
(١) الطاعون: من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه داالً 
إذا  وطعني  مطعون  فهو  عن  طُ يقال  كالوباء،  العام  املوت  عىل 
هذا  مطعون،  فهو  بالرمح  الطعن  أصابه  وإذا  الطاعون  أصابه 
كالم اجلوهري. وقال اخلليل: الطاعون الوباء، وقال صاحب 
النهاية: الطاعون املرض العام الذي يفسد له اهلواء وتفسد به 
األمزجة واألبدان، وقال أبو بكر بن العريب: الطاعون الوجع 
لعموم  بذلك  سمي  كالذبحة  الروح  يطفئ  الذي  الغالب 

مصابه ورسعة قتله. (فتح الباري ـ ١٨٠/١٠).
بني=  قرية  عمواس:  يف  اإلسالم  يف  وقع  طاعون  وأول   (٢)



٥٢
الكافر»(٢). عىل  الكافر»  عىل   (١) ورجـــسٌ ــة،  ورجـــسٌورمح ــة،  ورمح

*     *     *     *
الرملة وبيت املقدس (عمدة القاريـ  ٣٨١/٢١)، وكان ذلك 
ن مات فيه من الصحابة: معاذ بن جبل  سنة ثامين عرشة، ومِـمِّ
وأبو عبيدة بن اجلراح ويزيد بن أيب سفيان Ü. (التمهيد 

ـ ٢٧٧/٢).
(١) الرجس، ويف رواية (رجز): وهو العذاب.

يف  املنذري  (٨١/٥)(٢٠٧٨٦)،قال  أمحد  أخرجه   (٢)
الزوائد  جممع  يف  واهليثمي   (٢٢٠/٢) والرتهيب  الرتغيب 
(٣١٠/٢) «رواة أمحد ثقات مشهورون»  وابن أيب عاصم يف 
الكبري (٣٩١/٢٢ )  يف  والطرباين  واملثاين» (٤٦٦)،  «اآلحاد 
وقال:«له  دمشق (٣٥٧/١)  تاريخ  يف  عساكر  وابن   ،(٩٧٤)
ترمجة   (٣٩٩/٥) الثقات  يف  حبان  وابن  طرق»  عندي 
قال   ،  (٣٣) املاعون  بذل  يف  حجر  ابن  وحسنه   ،(٥٣٩٥)
اهليتمي املكي يف الزواجر (١٧٥/٢) «رواته ثقات مشهورون» 
وصححه األلباين يف «صحيح الرتغيب والرتهيب» (١٤٠١) 
والصحيحة (٧٦١)، وصحيح اجلامع (٦٠) ، قال الوادعي يف 

الصحيح املسند (١٢٥٤) «صحيح».



٥٣
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 Ÿ عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
قال: قال رسول : قال رسول € : «إين رأيتُ عمودَ  : «إين رأيتُ عمودَ 
يت، فنظرت  تِ وسادَ عَ من حتَ زِ يت، فنظرت الكتاب انتُ تِ وسادَ عَ من حتَ زِ الكتاب انتُ
مد به إىل الشام، أال  مد به إىل الشام، أال فإذا هو نورٌ ساطعٌ عُ فإذا هو نورٌ ساطعٌ عُ

إن اإليامن إذا وقعت الفتن بالشام»إن اإليامن إذا وقعت الفتن بالشام»(١).
 (٥٨/١٠) الزوائـد  جممـع  يف  كـام  الطـرباين  أخرجـه   (١)
الشـاميني  الصحيـح»،ويف  رجـال  اهليثمي:«رجالـه  وقـال 
(٣٤٥/١) (٦٠١)، واحلاكـم (٥٠٩/٤) (٨٥٥٤)وصححه 
أمحـد  أيضـاً  وأخرجـه   ، التلخيـص  يف  الذهبـي  ووافقـه 
(١٩٨/٤)(١٧٨١٠) مـن حديـث أيب الـدرداء ،قـال البـزار 
ا أحسـن من هذا اإلسـناد»  يف البحر الزخار «ال نعلم له إسـنادً
قـال البيهقـي يف دالئـل النبـوة (٤٤٧/٦) «إسـناده صحيـح 
وروي مـن وجـه آخـر»، قـال ابـن عسـاكر يف تاريخ دمشـق 
الرتغيـب  يف  املنـذري  وأشـار  غريـب»،  (١٠٢/١)«حسـن 
مـا  أو  أوحسـن  صحيـح  «إسـناده   (١٠٣/٤) والرتهيـب 
قارهبـام»ويف (١٠٤/٤) مـن روايـة أبوالـدرداء «رواتـه رواة 
الصحيح»،قال ابن رجب يف فضائل الشـام (٢٠٠/٣):«له =



٥٤
............................................................................
............................................................................

*     *     *     *

طرق»،قال ابن حجر يف الفتح (٤٢٠/١٢):«إسناده صحيح» 
 وصححه األلباين يف «فضائل الشام ودمشق» للربعي (ص ١٤)
 وصحيـح الرتغيـب (٣٠٩٢)(٣٠٩٤).قال الشـيخ العز بن 
عبدالسـالم رمحـه اهللا: «إن عمود اإلسـالم هو اإليـامن  يكون 
عنـد وقـوع الفتـن بالشـام، بمعنـى أن الفتـن إذا وقعـت يف 
الديـن كان أهل الشـام بـراء من ذلك ثابتني عـىل اإليامن، وإن 
وقعـت يف غري الدين كان أهل الشـام عاملني بموجب اإليامن  
وأي مـدح أتـم من ذلك». اهـ. (إسـعاد األخصـا ـ ٢٨/١).
والعمـود: ما يعتمـد عليه، وهـم محلته القائمون بـه، (جمموع 

فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ ٤٢/٢٧).
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عن ابن عمرŸ قال: ذكرَ النبي  ذكرَ النبي €: : 
كْ  بَارِ مَّ  هُ اللَّ نَا،  امِ شَ يفِ  نَا  لَ كْ  بَارِ مَّ  هُ كْ «اللَّ بَارِ مَّ  هُ اللَّ نَا،  امِ شَ يفِ  نَا  لَ كْ  بَارِ مَّ  هُ «اللَّ
ويف  اهللا،  رسول  يا  قالوا:  نِنَا»،  يَمَ يف  نَا  ويف لَ اهللا،  رسول  يا  قالوا:  نِنَا»،  يَمَ يف  نَا  لَ

نَا (١)! !  دِ نَا نَجْ دِ نَجْ
مَّ  هُ اللَّ نَا،  امِ شَ يفِ  نَا  لَ كْ  بَارِ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ مَّ قَ هُ اللَّ نَا،  امِ شَ يفِ  نَا  لَ كْ  بَارِ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ

نِنَا». نَا يفِ يَمَ كْ لَ نِنَا».بَارِ نَا يفِ يَمَ كْ لَ بَارِ
نَا!  دِ نَا! قالوا: يا رسولَ اهللا، ويف نَجْ دِ قالوا: يا رسولَ اهللا، ويف نَجْ

لُ  زِ الَ الزَّ نَاكَ  «هُ الثالثة:  يف  الَ  قَ لُ فأظنه  زِ الَ الزَّ نَاكَ  «هُ الثالثة:  يف  الَ  قَ فأظنه 
..............................  ، تَنُ فِ الْ ..............................وَ  ، تَنُ فِ الْ وَ

(١) نجد: بادية العراق ونواحيها وهي مرشق أهل املدينة.



٥٦
 . .(١) « انِ يْطَ نُ الشَّ رْ عُ قَ لُ ا يَطْ َ هبِ » وَ انِ يْطَ نُ الشَّ رْ عُ قَ لُ ا يَطْ َ هبِ وَ
*     *     *     *

(٧٠٩٤)،والـــرتمـــذي(٧٣٣/٥)  البخاري  أخرجه   (١)
(٣٩٥٣)،وأمحد(١١٨/٢)(٥٩٨٧)وابن حبان (٢٩٠/١٦) 

 .(٧٣٠١)
قال املهلب: إنام ترك النبي € الدعاء ألهل املرشق ليضعفوا 
الشيطان  الستيالء  جهتهم  يف  موضوع  هو  الذي  الرش  عن 

بالفتن. (فتح الباري ـ ١٣/ ٥٠، ٥١).
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  Ÿ عن عبداهللا بن عمرو  بن العاص
ولُ   :  ولُ   :      يَقُ ِ    €     يَقُ ولَ اهللاَّ سُ تُ رَ عْ ـمِ ِ    سَ ولَ اهللاَّ سُ تُ رَ عْ ـمِ قال : سَ
لِ  ارُ أَهْ يَ خِ ةٍ فَ رَ جْ دَ هِ ةٌ بَعْ رَ جْ ونُ هِ ـتَكُ لِ « سَ ارُ أَهْ يَ خِ ةٍ فَ رَ جْ دَ هِ ةٌ بَعْ رَ جْ ونُ هِ ـتَكُ « سَ
 (١) يـمَ اهِ ـرَ    إِبْرَ اجَ هَ ـمْ    مُ هُ مُ لْزَ ضِ    أَ رْ َ يـمَاألْ اهِ ـرَ    إِبْرَ اجَ هَ ـمْ    مُ هُ مُ لْزَ ضِ    أَ رْ َ األْ
مْ  هُ فِظُ لْ ا    تَ لِهَ ارُ أَهْ َ ضِ رشِ رْ َ ـى يفِ األْ بْقَ يَ مْ وَ هُ فِظُ لْ ا    تَ لِهَ ارُ أَهْ َ ضِ رشِ رْ َ ـى يفِ األْ بْقَ يَ وَ
(٣)ِ اهللاَّ ـسُ  ِنَفْ اهللاَّ ـسُ  نَفْ  (٢) ـمْ هُ رُ ذَ تَقْ ـمْ  وهُ ضُ ـمْ أَرْ هُ رُ ذَ تَقْ ـمْ  وهُ ضُ  أَرْ
................... ارُ ـمْ النَّ هُ ُ ْرشُ حتَ ................... وَ ارُ ـمْ النَّ هُ ُ ْرشُ حتَ  وَ

ام  . وَ الشَّ هُ ِيم وَ تْحِ اجلْ يم   : بِفَ اهِ ر إِبْرَ اجَ هَ (١) مُ
ـمْ ههُ رَ تَكْ أَيْ  ـة  مَ جَ ُعْ املْ ال  الـذَّ تْـحِ  بِفَ ـمْ  :  هُ رُ ذَ تَقْ  (٢)

اىلَ .  اته تَعَ اء أَيْ ذَ ونِ الْفَ كُ (٣)  نَفْس اهللاَّ  : بِسُ



٥٨
يـرِ (١) ».». نَازِ َ اخلْ ةِ وَ دَ رَ قِ ـعَ الْ يـرِ ... مَ نَازِ َ اخلْ ةِ وَ دَ رَ قِ ـعَ الْ ............... مَ

*     *     *     *

 (١٩٨/٢) وأمحد   (٢٤٨٢)  (٤/٣) داود  أبو  أخرجه   (١)
(٦٨٧١)،والطياليس(٣٠٢٧٥) (٢٢٩٣) واحلاكم (٥٣٣/٤)  
يف  اد  محَّ بن  ونعيم   ،  (٥٣/٦) احللية  يف  وأبونعيم   ،(٨٤٩٧)
الباري  فتح  يف  حجر  ابن  قال   (١٣٠٨)  (٤٦٤/٢) الفتن 
الرواة (٤٩٧/٥)  هداية  ويف  به»  بأس  ال  (٣٨٧/١١)«إسناده 
مسند  يف  شاكر  أمحد  قال   ، املقدمة  يف  كام  حسن  أنه  إىل  أشار 
يف  األلباين  وصححه  صحيح».  :«إسناده   (١٥٣/١١) أمحد 
الصحيحة (٣٢٠٣) بعد أن تراجع عن تضعيفه انظر مراجعات 

العالمة األلباين (٤/١) (٢٨) وصحيح الرتغيب (٣٠٩١).
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عن سـلمة بن نفيل الكنـدي ‹ قال: 
رُ (١) دارِ املؤمننيَ دارِ املؤمننيَ  قْ رُ «عُ قْ قال رسول اهللاقال رسول اهللا €: «عُ

بالشام»بالشام»(٢). 
*     *     *     *

وقال  أصلها،  األصمعي:  وقال  وسطها،  الدار:  قر  عُ  (١)
السدي: كأنه أشار إىل أن الشام يكون وقت الفتن آمناً، وأهل 

اإلسالم به أسلم.
(٢) أخرجه النسائي (٢١٤/٦) (٣٥٦١) ، وأمحد (١٠٤/٤) 
(١٧٠٠٦) والدارمـي (٤٣/١) (٥٥) ، والطـرباين (٥١/٧) 
 (١٨٠/١٥) حبـان  وابـن   ،  (٦٣٥٨،٦٣٥٧،٦٣٥٦ )
(٦٧٧٧)، واحلاكـم (٤٩٤/٤) (٨٣٨٣) ، قـال اهليثمـي يف 
جممع الزوائد (٣٠٦/٧): «رجالـه ثقات»، وصححه األلباين 
يف «الصحيحـة» (١٩٣٥)، وصحيح النسـائي (٣٥٦٣)، قال 
شعيب األرناؤوط يف صحيح ابن حبان (٢٩٦/١٦) «حديث 

صحيح».



٦٠
¿hô°û©dGh ¢ùeÉÿG åjó◊G¿hô°û©dGh ¢ùeÉÿG åjó◊G

ÊU e «  d ¬  w  5M R*«  –ö  ÂUA «ÊU e «  d ¬  w  5M R*«  –ö  ÂUA «
عـن سـامل بـن عبد اهللا بـن عمر عـن أبيه 
 :   :  € اهللا  رسـول  اهللا قـال  رسـول  قـال  قـال:   Ü
مــن  الزمـان  آخـر  يف  نـارٌ  جُ  رُ مــن «سـتَخْ الزمـان  آخـر  يف  نـارٌ  جُ  رُ «سـتَخْ
(٢). قلنــا: . قلنــا:  ُ النَّـاسَ ـرشُ ُ النَّـاسَ حتَ ـرشُ ـوتَ (١) حتَ مَ َ رضْ ـوتَ حَ مَ َ رضْ حَ
فـامذا تأمرنـا فـامذا تأمرنـا (٣) يـا رسـول اللــه؟ قال:  يـا رسـول اللــه؟ قال: 

امِ (٤)» » (٥). .  مْ بالشَّ ليكُ امِ «عَ مْ بالشَّ ليكُ «عَ
(١) حرضموت: بلد وقبيلة، جنوب اليمن.

(٢) حترش الناس: أي جتمعهم وتسوقهم.
(٣) فامذا تأمرنا: أي يف ذلك الوقت.

(حتفة  فريقها.  والزموا  طريقها  خذوا  أي  بالشام:  عليكم   (٤)
األحوذي ٣٨٤/٦).

«حسـن  وقـال:   (٢٢١٧)  (٤٩٨/٤) الرتمـذي  أخرجـه   (٥)
صحيـح»، وأمحـد (٨/٢) (٤٥٣٦)، وابـن حبـان (٢٩٤/١٦) 
(٧٣٠٥)، قال أمحد شاكر يف مسند أمحد (١٣٣/٧)و (٢٠٠/٧) 
«إسـناده صحيح» ، وصححـه أيضاً األلبـاين يف ختريج أحاديث 
الرتمـذي  (ص:٣٢)،وصحيـح  ودمشـق»  الشـام  «فضائـل 
املصابيـح (٦٢٢٧)  ومشـكاة  (٢٢/٧)والصحيحـة (٢٧٦٨) 

وصححه الوادعي يف الصحيح املسند (٧٤٢).



٦١
¿hô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG åjó◊G¿hô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG åjó◊G

…—uBM*«  WHzUD «  ÈËQ  ÂUA «…—uBM*«  WHzUD «  ÈËQ  ÂUA «
عــن سـعد بـن أيب وقـاص ‹ قال: 
أهـلُ  يـزالُ  أهـلُ  : «ال  يـزالُ  € : «ال  اهللا  رسـول  اهللا قـال  رسـول  قـال 
الغـربِ ظاهرين عىل احلـق، حتى تقومَ الغـربِ ظاهرين عىل احلـق، حتى تقومَ 

.(١)« »الساعةُ الساعةُ
*     *     *     *

(١) أخرجه مسلم (١٥٢٥/٣) (١٩٢٥)، والبزار (٥٧/٤) 
(١٢٢٢) ، وأبو يعيل (١١٨/٢) (٧٨٣) .قال اإلمام أمحد بن 
حنبل رمحه اهللا : أهل الغرب هم أهل الشام. وذلك أن النبي 
€ كان مقيامً باملدينة فام يغرب عنها فهو غربه، وما يرشق عنها 
فهو رشقه وكان يسمي أهل نجد وما يرشق عنها أهل املرشق 
ويقولون  املغرب،  أهل  الشام  أهل  يسمون  املدينة  أهل  وكان 
سفيان  عن  ويقولون  املغرب،  أهل  إمام  إنه  األوزاعي  عن 
 الثوري ونحوه إنه مرشقي إمام أهل املرشق. (جمموع الفتاو

البن تيمية ـ ٤٤٦/٤).



٦٢
¿hô°û©dGh ™HÉ°ùdG åjó◊G¿hô°û©dGh ™HÉ°ùdG åjó◊G

UN??K √Ë  ÂU??A U  t?K «  ÓqÓ ?? ÒH ÓJÓ  UN??K √Ë  ÂU??A U  t?K «  ÓqÓ ?? ÒH ÓJÓ  
عـن واثلة ‹ قال: قال رسـول اهللا قال رسـول اهللا € :  : 
«عليكم بالشـام فإهنا صفوةُ بـالد اهللا«عليكم بالشـام فإهنا صفوةُ بـالد اهللا(١) 
ـه من خلقـه(٢) فمن  فمن  ـهـا خـيـرتُ ـه من خلقـهيُـسـكنُ ـهـا خـيـرتُ يُـسـكنُ
(٥) مِن  مِن  ـقِ يَسْ لْ ـقِ، وَ يَسْ لْ أَبـىأَبـى(٣) فليلحق بيمنـه فليلحق بيمنـه(٤)، وَ

(١) صفوة بالد اهللا: أي الشام مصطفاه من بالده.
(٢) يسكنها خريته من خلقه: أي جيمع إليها املختارين من عباده.
الشام.  إىل  القصد  عن  منكم  وامتنع  رفض  أي  أبى:  فمن   (٣)
قال األلويس: وأخرج ابن أيب حاتم عن أيب األغبش، وكان قد 
أين  الشام  من  بورك  عام  سئل  أنه   ،  € النبي  أصحاب  أدرك 
اآلخر  واحلد  مرص،  عريش  حدوده  أول  فقال:  حده؟  مبلغ 
فيه  جـعل  اآلخر  واحلـد  الفرات،  اآلخر  واحلد  الثنية،  طرف 
الناس  متعارف  هو  ما  هبا  املراد  وليس   ،  S النبي  هود  قرب 
اليوم أعني دمشق، نعم هي داخلة. اهـ. (روح املعاين ٩ـ  ٣٨).

(٤) فليلحق بيمنه: أضاف اليمن إليهم ألنه خاطب العرب.
(٥) وليسق: املقصود مالزمة الرعي والسقي.



٦٣
بالشـام  يل  بالشـام   يل   (٢) ـلَ تَكفَّ اهللا  فـإن  ـلَ؛  تَكفَّ اهللا  فـإن  ه(١)؛  رِ ـدُ هغُ رِ ـدُ غُ

.(٣)« »وأهلهِ وأهلهِ
*     *     *     *

السيل. يغادرها  املاء  من  القطعة  وهو  غدير،  مجع  غدره:   (١)
(٢) تكفل: ضمن.

(٣) أخرجه الطرباين يف الكبري (٥٨/٢٢ )( ١٣٧) ويف مسـند 
الشـاميني (٣٣٨٧) وابـن عسـاكر يف تاريخ دمشـق (٧٨/١) 
والرتهيـب  الرتغيـب  يف  املنـذري  قـال  :«صحيـح»،  وقـال 
(١٠٢/٤) :«رواتـه ثقـات» ، قـال اهليثمـي يف جممـع الزوائد 
(٦٢/١٠) :«رجالـه ثقـات» وصححـه األلبـاين يف صحيـح 
اجلامـع الصغـري : (٤٠٧٠)، وصحيـح الرتغيـب والرتهيب 

. (٣٠٩٠)



٦٤

سهالً ومهموزاً، وشآم هبمزة  (١) الشام: إقليم معروف يقال مُ
عىل  وشآم  شامي،  ورجل  ويؤنث،  يذكر  والشام  مدة،  بعدها 
ثالثة  بذلك  تسميتها  ويف  سيبويه،  حكاه  أيضاً  وشامي  فعال، 
أقوال: أحدها ـ أهنا سميت بسام بن نوح، ألنه أول من نزهلا 
أهنا  ـ  والثاين  األعجمي،  للفظ  تغيرياً  شيناً  السني  فجعلت 
فشبهت  بعض  من  بعضها  وتداين  قراها  لكثرة  بذلك  سميت 
الكعبة  باب  ألن  بذلك  سميت  أهنا  ـ  والثالث  بالشامات، 
عن  اليمن  كانت  الشمس  طلوع  قابل  فمن  املطلع،  مستقبل 
لشمس   (١٦٤/١ ـ  (املطلع  الشؤمي،  يده  عن  والشام  يمينه 

الدين البعيل احلنبيل.

¿hô°û©dGh øeÉãdG åjó◊G¿hô°û©dGh øeÉãdG åjó◊G

UN? M √  W?D U  t?K «  W??JzöUN? M √  W?D U  t?K «  W??Jzö
ÂU??A «  v?KÂU??A «  v?K

عـن زيـد بن ثابـت ‹ قال: سـمعت سـمعت 
طوبـى  «يـا  يقـول:  طوبـى   «يـا  يقـول:   € اهللا  اهللا رسـول  رسـول 
للشــامللشــام(١)»، قالــوا: يـا رسـول اهللا وبم »، قالــوا: يـا رسـول اهللا وبم 
ذلك؟ قـال: «تلـك مالئكة اهللا باسـطة ذلك؟ قـال: «تلـك مالئكة اهللا باسـطة 



٦٥
أجنحتهاأجنحتها(١) عىل الشام»  عىل الشام» (٢).  .  

*     *     *     *

ودفع  الربكات  بإنزال  وحتوطها  حتفها  املالئكة  إن  أي   (١)
املهالك واملؤذيات.

وقال:«حسـن   (٣٩٥٤)  (٧٣٤/٥) الرتمـذي  (٢)أخرجـه 
غريـب»، وأمحـد (١٨٤/٥) (٢١٦٤٦) وصححـه ، وابـن أيب 
  (٤٩٣٣)  (١٥٨/٥) والطـرباين   (١٩٤٤٨)  (٢١٨/٤) شـيبة 
وابن حبان (٧٣٠٤) وصححـه ، واحلاكم (٢٤٩/٢) (٢٩٠٠) 
والبيهقي يف شعب اإليامن (٤٣٢/٢) (٢٣١١)، قال ابن عساكر 
يف تاريـخ دمشـق (١٢٨/١) «لـه متابعـة» قـال اهليثمي يف جممع 
الزوائـد (٦٠/١٠) «رواه الطـرباين ورجالـه رجـال الصحيح»
قال  الشام : (١)،  فضائل  أحاديث  ختريج  يف  األلباين  وصححه 

شعيب األرناؤوط يف مسند أمحد (١٨٤/٥)«حديث صحيح».



٦٦
¿hô°û©dGh ™°SÉàdG åjó◊G¿hô°û©dGh ™°SÉàdG åjó◊G

r?JO  dO  ö  ÂUA «  q √  b  «–≈r?JO  dO  ö  ÂUA «  q √  b  «–≈

قال  قال   قال:   › ةَ  رَّ قُ بن  معاوية  عن 
ام  الشَّ أَهلُ  دَ  سَ فَ «إِذا   : ام   الشَّ أَهلُ  دَ  سَ فَ «إِذا   :  € اهللا  اهللا رسول  رسول 
نْ  مِ نْ   مِ طائِفة(٢)  تَزالُ  ال  طائِفة،  تَزالُ  ال  فيكم(١)،   َ ريْ خَ فيكمفال   َ ريْ خَ فال 
ُم(٣)  هلَ ذَ نْ خَ م مَ هُ ُّ تي منصورين ال يَرضُ مَّ ُمأُ هلَ ذَ نْ خَ م مَ هُ ُّ تي منصورين ال يَرضُ مَّ أُ
أو  فيها  للقعود  أي  فيكم:  خري  فال  الشام  أهل  فسد  إذا   (١)

التوجه إليها. (حتفة األحوذي ـ ٤٣٣/٦).
(٢) ال تزال طائفة: البشارة بأن احلق ال يزول بالكلية كام زال 
من  يرضهم  ال  قلتهم  ومع  طائفة،  عليه  تزال  ال  بل  مىض  فيام 
والطائفة:  فيهم.  التوحيد  رشط  مع  خالفهم  من  وال  خذهلم 
اجلامعة من الناس، والتنكري للتقليل أو التعظيم لعظم قدرهم 
أصحاب  هم  اهللا:  رمحه  املديني  بن  عيل  قال  فضلهم،  ووفور 

احلديث.
خذالنا  خيذله  خذله  يقال:  النرصة،  ضد  اخلذل  خذهلم:   (٣)
للحريب  احلديث  (غريب  وحده  تُرك  خمذول:  ورجل  وخذالً 

ـ ٩٧٤/٣).



٦٧
.(١)« تَّى تقومَ الساعةُ »..... .... .... . حَ تَّى تقومَ الساعةُ ..... .... .... . حَ

*     *     *     *

«حسن  وقال:   (٢١٩٢)  (٤٨٥/٤) الرتمذي  أخرجه   (١)
شيبة  أيب  وابن   ،  (١٥٦٣٥)  (٤٣٦/٣) وأمحد   ، صحيح» 
  (٥٦،٥٥)  (٢٧/١٩) والطرباين   ،  (٣٢٤٦٠)  (٤٠٩/٦)
يف  األلباين  وصححه    ،  (٧٣٠٢)  (٢٩٢/١٦) حبان  وابن 
.(١٩)  : ص  للربعي  ودمشق  الشام  فضائل  أحاديث  ختريج 
الرتمـذي وصحيـح   ،  (٤٠٣) رقـم  الصحيحـة  والسلسـلة 
( ٢١٩٢) ، وصحيـح اجلامـع (٧٠٢) وصححـه الوادعي يف 
الصحيح املسند (١٠٨٣) ، وشعيب األرناؤوط يف مسند أمحد 

. (٤٣٦/٣)



٦٨
¿ƒKÓãdG åjó◊G¿ƒKÓãdG åjó◊G

tK «  qO  w  ◊U d «  qC √  ÊöItK «  qO  w  ◊U d «  qC √  ÊöI
عـن ابـن عبــاس Ÿ  قــال: قــال  قــال 
رســول اهللا رســول اهللا € : «أولُ هـذا األمر نبوةٌ  : «أولُ هـذا األمر نبوةٌ 
، ثم يكونُ  مَّ يكونُ خالفةً ورمحةً ، ثم يكونُ ورمحةٌ ثُ مَّ يكونُ خالفةً ورمحةً ورمحةٌ ثُ
(١)عـلـيـه عـلـيـه  ، ثـم يتـكـادمـونَ ، ثـم يتـكـادمـونَملكاً ورمحـةً ملكاً ورمحـةً
، فعليكم باجلـهـادِ وإن  رُ ـُ م ـُ مَ احل ، فعليكم باجلـهـادِ وإن تـكـادُ رُ ـُ م ـُ مَ احل تـكـادُ
، وإن أفـضلَ  بـاطُ ، وإن أفـضلَ أَفضلَ جهادكـم الـرِّ بـاطُ أَفضلَ جهادكـم الـرِّ

.(٣)«(٢) كم عسقالنُ كم عسقالنُرباطِ رباطِ
(١) يتكادمون: يقبضون ويعضون عليها، من: كدم احلامر كدماً 
أي عض بأدنى فمه. (جامع األحاديث ٣١٥/١٠)  وفيه إشارة 
السلطة!! عىل  وتنازع  تفرقة،  من  املسلمون  إليه  سيصل  ما  إىل 
(٢) عسقالن: هي مدينة فلسطينية ساحلية، ومل يُعرف جيش 
حاول فتح أو احتالل فلسطني مل حياول السيطرة عىل عسقالن 

كام أهنا استعصت عىل كل من حاول دخوهلا.
 =،(١١١٣٨  )  (٨٨/١١) الكبري  يف  الطرباين  أخرجه   (٣)



٦٩
¿ƒKÓãdG h …OÉ◊G åjó◊G¿ƒKÓãdG h …OÉ◊G åjó◊G

÷—_«  w??  W?? ö)«  ‰Ëe??÷—_«  w??  W?? ö)«  ‰Ëe??
ÊU??? e «  d??? ¬  W bI*«ÊU??? e «  d??? ¬  W bI*«

عـن عبد اهللا بن حوالـة األزدي ‹ قال: 
ـةَ   إذا  ـوالَ ـةَ   إذا  : «يا  بـن  حَ ـوالَ قال رسـول اهللا قال رسـول اهللا € : «يا  بـن  حَ
ـةَ  قــد نزلـت األَرض  ـةَ  قــد نزلـت األَرض رأيــتَ  اخلــالفَ رأيــتَ  اخلــالفَ
الزِلُ  و البالبل(٢)  الزِلُ  و البالبلالزَ قـد    دَنت(١) الزَ ةَ    فَ سَ نتاملقـدَّ قـد    دَ ةَ    فَ سَ املقـدَّ
ذٍ   أَقـربُ   اعةُ   يَومئـِ ذٍ   أَقـربُ  واألمورُ العظامُ  والسَّ اعةُ   يَومئـِ واألمورُ العظامُ  والسَّ

.(٣)« كَ »من  النـاس من يَدِي  هذه  من  رأَسِ كَ من  النـاس من يَدِي  هذه  من  رأَسِ
ثقات»  الزوائد» (١٩٠/٥): «رجاله  يف «جممع  اهليثمي  وقال 

وصححه األلباين يف «الصحيحة» : (٣٢٧٠).
(١) فقد دنت: أي قربت.

(٢) البالبل: هي اهلموم واألحزان، وبلبلة الصدر: وسواس 
اهلموم واضطراهبا. (عون املعبود ١٥٠/٧).

وقد  عنه  داود (١٩/٣) (٢٥٣٥) «وسكت  أبو  أخرجه   (٣)
قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح»،وأمحد 
 =(٨٣٠٩)  (٤٧١/٤) واحلاكم   ،  (٢٢٥٤٠)  (٢٨٨/٥)



٧٠
............................................................................
............................................................................

*     *     *     *

  (١٨٣٣٣)  (١٦٩/٩) والبيهقي   ، اإلسناد»  «صحيح  وقال 
وصححه    (٣٦١٥ (ترمجة   (٤٣٦/٨) التاريخ  يف  والبخاري 
األلباين يف «صحيح اجلامع الصغري» (٧٨٣٨)، وصحيح أيب 

داود (٢٥٣٥).



٧١
¿ƒKÓãdGh ÊÉãdG åjó◊G¿ƒKÓãdGh ÊÉãdG åjó◊G

W U «  U ö  s  ”bI*«  XO  `W U «  U ö  s  ”bI*«  XO  `
أتيت أتيت  قال:   › مالك  بن  عوف  عن 
ةٍ  بَّ قُ وهويف  تبوك  غزوة  يف  ةٍ   بَّ قُ وهويف  تبوك  غزوة  يف   € النبي النبي 
ي  يَدَ  َ بَنيْ اً  تَّ سِ دُ  دُ «اعْ فقــال:  م،  أَدَ ي من  يَدَ  َ بَنيْ اً  تَّ سِ دُ  دُ «اعْ فقــال:  م،  أَدَ من 
مَّ  ، ثُ تحُ بَيتِ املقدسِ مَّ فَ ويت، ثُ مَّ الساعة: مَ ، ثُ تحُ بَيتِ املقدسِ مَّ فَ ويت، ثُ الساعة: مَ
نَم(٢)  الغَ عاص  قُ كَ م  فيكُ ـذُ  نَميأخُ الغَ عاص  قُ كَ م  فيكُ ـذُ  يأخُ  (١) وتانٌ وتانٌمُ مُ
الرجل  يُعطى  حتى  املالِ  ةُ  استفاضَ مَّ  الرجل ثُ يُعطى  حتى  املالِ  ةُ  استفاضَ مَّ  ثُ
ال  فتنةٌ  ثم  ساخطاً،  لَّ  يظَّ فَ دينار،  ال مائة  فتنةٌ  ثم  ساخطاً،  لَّ  يظَّ فَ دينار،  مائة 
(١) موتان: هو املوت كثري الوقوع. (النهاية يف غريب احلديث 

واألثر ـ ٣٧٠/٤).
شيئاً  أنوفها  من  فيُسيل  الـدواب،  يصيب  داء  القعاص:   (٢)
فتموت فجأة. ويقال إن هذه اآلية ظهرت يف طاعون عمواس 
طريق  عىل  الرملة  من  أميال  ستة  عىل  فلسطني  يف  بلدة  «وهي 
ذلك  وكان   ،› اخلطاب  بن  عمر  خالفة  يف  املقدس»  بيت 
بعد فتح بيت املقدس (فتح الباري ـ ٣٢١/٦)، ووقع يف سنة=
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ثم   ، لتهُ خَ دَ إال  العرب  من  بيتٌ  ثم يَبقى   ، لتهُ خَ دَ إال  العرب  من  بيتٌ  يَبقى 
 (١) األصفرِ بني  وبني  بينكم  تكون  األصفرِهدنةٌ  بني  وبني  بينكم  تكون  هدنةٌ 
غاية(٢)  ثامننيَ  حتت  م  فيأتونَكُ رونَ  غايةفيغدِ ثامننيَ  حتت  م  فيأتونَكُ رونَ  فيغدِ

.(٣)« َ ألفاً رشَ »حتت كل غايةٍ  اثنا عَ َ ألفاً رشَ حتت كل غايةٍ  اثنا عَ
*     *     *     *

 ثامين عرشة للهجرة عىل املشهور الذي عليه اجلمهور، ثم انترش 
 Ü خلق كـثري من الصحابة يف أرض الشام، فامت فيه 
قيل بلغ عدد من مات فيه مخسـة وعرشين ألفـاً من املسلمني   
هذه  أمني  اجلراح  بن  عامر  أبوعبيدة  املشهورين  من  فيه  مات 
والنهاية  والبداية   (١٥٨ ـ   ١٥٧/٤) البلدان  معجم  األمة. 

(٩٤/٧)، وانظر احلديث التاسع عرش.
(١) بني األصفر: هم الروم.

(٢) غاية: الراية.
ماجة  وابن   ،  (٣١٧٦)  (١٢٣/٤) البخاري  أخرجه   (٣)

.(٤٠٤٢) (١٣٤١/٢)



٧٣
¿ƒKÓãdGh ådÉãdG åjó◊G¿ƒKÓãdGh ådÉãdG åjó◊G

 ÊU e «  d ¬  ”bI*«  XO  Ê«dL ÊU e «  d ¬  ”bI*«  XO  Ê«dL

عن معاذ بن جبل ‹ قال: قال رسول قال رسول 
رابُ  رابُ خَ خَ  (١) سِ املقدِ بَيتِ  رانُ  مْ «عِ  : سِ  املقدِ بَيتِ  رانُ  مْ «عِ  :  €
مةِ  امللحَ روجُ  خُ بَ  يَثرِ رابُ  وخَ  ، بَ  مةِ يَثرِ امللحَ روجُ  خُ بَ  يَثرِ رابُ  وخَ  ، بَ  يَثرِ
ةَ  سطنطينيَّ القُ تحُ  فَ ةَ   سطنطينيَّ القُ تحُ  فَ  (٢) مةِ امللحَ مةِوخروجُ  امللحَ وخروجُ 

.(٣)« الِ جَّ روجُ الدَّ ةِ خُ نطينيَّ سطَ تحُ القُ فَ »وَ الِ جَّ روجُ الدَّ ةِ خُ نطينيَّ سطَ تحُ القُ فَ وَ
والعقار  الرجال  بكثرة  عامرته  قيل  املقدس:  بيت  عمران   (١)
يف  األردبييل  وقال  الكفار،  باستيالء  عمرانه  وقيل  واملال، 
املقدس  بيت  بعمران  املراد  الشارحني:  بعض  قال  األزهار: 
عمرانه بعد خرابه فإنه خيرب يف آخر الزمان ثم يعمره الكفار 
واألصح أن املراد بالعمران الكامل يف العامرة أي عمران بيت 
بيت  فإن  يثرب،  خراب  وقت  احلد  عن  جماوزاً  كامالً  املقدس 

املقدس ال خيرب. (عون املعبود ـ ٢٧٠/١١).
(٢) خروج امللحمة: أي ظهور احلرب العظيمة.

(٣) أخرجه أبو داود (١١٠/٤) (٤٢٩٤) وسكت عنه «وقد=
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صحيح»   فهو  عنه  سكت  ما  كل  مكة  ألهل  رسالته  يف  قال   
 (٤٩١/٧) شيبة  أيب  وابن   ،  (٢٢١٧٤)  (٢٤٥/٥) وأمحد 
ابن  وأشار   ،  (٢١٤)  (١٠٨/٢٠) والطرباين   ،  (٣٧٤٧٧)
يف  قال  كام  حسن  أنه  إىل   (١٠٧/٥) الرواة  هداية  يف  حجر 
الصغري»   اجلامع  «صحيح  يف  األلباين  وصححه   ، املقدمة 
ومشكاة   (٤٢٩٤) داود  أيب  صحيح  (٤٠٩٦).،وانظر 

املصابيح (٥٣٥٠).

............................................................................

............................................................................
*     *     *     *



٧٥
¿ƒKÓãdGh ™HGôdG åjó◊G¿ƒKÓãdGh ™HGôdG åjó◊G

vB _«  b *«  q b  ô  ‰U b «vB _«  b *«  q b  ô  ‰U b «
النـبـي  أصـحـاب  مـن  رجـل  عـن 
  € € اللـه  رسـول  اللـه سـمعت  رسـول  سـمعت  قال:   €
الدجــال  ـِتـنـةَ  م ف ـُ ـك الدجــال يقــول: «أَنـذرتُ ـِتـنـةَ  م ف ـُ ـك يقــول: «أَنـذرتُ
متهُ  ـهُ أو أُ ــومَ رهُ قَ ليسَ مـن نبيِّ إال أَنـذَ ـهُ أو أُمتهُ فَ ــومَ رهُ قَ ليسَ مـن نبيِّ إال أَنـذَ فَ
ينِه اليرس، وإنه  عدٌ أعورُ عَ ، جَ هُ آدمُ ينِه اليرس، وإنه وإنَّ عدٌ أعورُ عَ ، جَ هُ آدمُ وإنَّ
طُ عىل  ة، وإنه يُسلَّ رَ نبتُ الشجَ طُ عىل يُمطرُ وال يُ ة، وإنه يُسلَّ رَ نبتُ الشجَ يُمطرُ وال يُ
طَ عىل  ييها، وال يُسلَّ لها، ثم حيُ تُ يقُ سٍ فَ طَ عىل نَفْ ييها، وال يُسلَّ لها، ثم حيُ تُ يقُ سٍ فَ نَفْ
وهنر  وماء  ونار،  جنة  معه  وإنه  وهنر غريها،  وماء  ونار،  جنة  معه  وإنه  غريها، 
جنة  وناره   ، نارٌ جنَّته  وإن   ، بْزٍ خُ جنة وجبلُ  وناره   ، نارٌ جنَّته  وإن   ، بْزٍ خُ وجبلُ 
دُ فيها  دُ فيها وإنه يلبث فيكم أربعني صباحاً يَرِ وإنه يلبث فيكم أربعني صباحاً يَرِ
مسجد  مساجد:  أربعة  إالّ  ؛  نهلٍ مَ مسجد كل  مساجد:  أربعة  إالّ  ؛  نهلٍ مَ كل 
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والطور(١)   ، املدينة  ومسجد   ، والطوراحلرام   ، املدينة  ومسجد   ، احلرام 
لَ عليكم أو  كَ لَ عليكم أو ومسجد األقىص، وإن شَ كَ ومسجد األقىص، وإن شَ

.(٢)« بِّه، فإنَّ اهللا ليس بِأَعورَ »شُ بِّه، فإنَّ اهللا ليس بِأَعورَ شُ
*     *     *     *

(١) الطور: جبل ممتد ما بني مرص وأيلة، سمي بطور إسامعيل 
ابن إبراهيم عليهام الصالة والسالم، وهو طور سيناء، وطور 

سينني، وهو الذي نودي منه موسى S ، قال تعاىل:
(H  G  F   E     D  C )، عمدة القاري (٢٧/٦) 
تشد  ال  الطور  ومسجد   (٨٩٧ ـ   ٣) استعجم  ما  ومعجم 

الرحال إليه.
(٢) أخرجـــه أمحــــد (٤٣٤/٥ )( ٢٣٧٣٤)،وابـــن أيب 
الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  قال   ،(٣٧٥٠٦)(٤٩٥/٧) شيبة 
يف «قصة  األلباين  وقال  الصحيح»  رجال  (٣٤٦/٧):«رجاله 
املسيح الدجال» (ص: ٧١): إسناده صحيح. وصحح إسناده 
يف «السلسلة الصحيحة» (٢٩٣٤)،قال شعيب األرناؤوط يف 

مسند أمحد (٤٣٤/٥): «إسناده صحيح».



٧٧
¿ƒKÓãdGh ¢ùeÉÿG åjó◊G¿ƒKÓãdGh ¢ùeÉÿG åjó◊G

Êu dA  Ãu Q Ë  Ãu QÊu dA  Ãu Q Ë  Ãu Q
5D K  w  W d  …dO  ÁUO5D K  w  W d  …dO  ÁUO

النبي  عن   › سمعان  بن  النواس  عن 
€ قال: «و يَبعثُ اهللاُ يأجوجَ ومأجوجَ «و يَبعثُ اهللاُ يأجوجَ ومأجوجَ 
رُّ  يمُ فَ رُّ ،  يمُ فَ  ،(١) لونَ  نْسِ يَ بٍ  دَ حَ لِّ  كُ من  م  لونَ وهُ نْسِ يَ بٍ  دَ حَ لِّ  كُ من  م  وهُ
يرشبونَ  فَ فَيرشبونَ ،   ،(٢) ةَ ربيَّ طَ ةِ  بُحريَ عىل  مْ  هُ ةَأَوائِلُ ربيَّ طَ ةِ  بُحريَ عىل  مْ  هُ أَوائِلُ
: لقد كانَ  ولونَ يقُ م فَ هُ رُ رُّ آخِ : لقد كانَ ما فيها، ويمُ ولونَ يقُ م فَ هُ رُ رُّ آخِ ما فيها، ويمُ
وا إِىل  تَهُ نْ تَّى يَ مَّ يَسريونَ حَ ةً ماءٌ ثُ رَّ هِ مَ وا إِىل هبذِ تَهُ نْ تَّى يَ مَّ يَسريونَ حَ ةً ماءٌ ثُ رَّ هِ مَ هبذِ

(١) ينسلون: خيرجون ويمشون مرسعني.
عرض  وأوسع  كم   (٢٣) طوهلا  يبلغ  طربية:  بحرية   (٢)
عن  وتنخفض  (٤٤)م  عىل  عمقها  يزيد  وال  كم،  فيها(١٣) 
اإلجاصة  يشبه  وشكلها  بـ(٢١٠)م.  البحر  سطح   مستو
جبال  عىل  الرشق  من  البحرية  تطل  األنواع،  كثري  وسمكها 
اجلوالن السورية  ومن الغرب عىل جبال النارصة، وبني بحرية 
طربية وبيت املقدس نحو مائة ميل، وقد فتح الصحايب اجلليل 

رشحبيل بن حسنة تلك املنطقة عام (١٣هـ ٦٣٤م) .



٧٨
سِ  املقدِ بَيتِ  بَلُ  وجَ وهُ سِ ،  املقدِ بَيتِ  بَلُ  وجَ وهُ  ،(١) رِ  مَ رِ اخلَ مَ اخلَ بَلِ  بَلِ جَ جَ
مَّ  لُ ، هَ نْ يف األَرضِ تلنا مَ : لقد قَ يقولونَ مَّ فَ لُ ، هَ نْ يف األَرضِ تلنا مَ : لقد قَ يقولونَ فَ
ِم  اهبِ بِنُشَّ ونَ  فَريمُ امءِ،  السَّ يف  نْ  مَ لْ  تُ قْ نَ لْ ِم فَ اهبِ بِنُشَّ ونَ  فَريمُ امءِ،  السَّ يف  نْ  مَ لْ  تُ قْ نَ لْ فَ
ُم  اهبَ نُشَّ يهِم  لْ عَ اهللاُ  دُّ  ُ ريَ فَ امءِ،  السَّ ُم إىل  اهبَ نُشَّ يهِم  لْ عَ اهللاُ  دُّ  ُ ريَ فَ امءِ،  السَّ إىل 

.(٢) « ماً ةً دَ وبَ ضُ » خمَ ماً ةً دَ وبَ ضُ خمَ
*     *     *     *

(١) جبل اخلمر: هو الشجر امللتف امللتصق الذي يسرت من فيه.
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٥٠/٤)(٢٩٣٧)، والرتمذي(٥١٠/٤) 

.(٢٢٤٠)



٧٩
¿ƒKÓãdGh ¢SOÉ°ùdG åjó◊G¿ƒKÓãdGh ¢SOÉ°ùdG åjó◊G

ÊU O  q  s  ‰Q  ‰U b «ÊU O  q  s  ‰Q  ‰U b «
5D K  w  W d  …dO Ë5D K  w  W d  …dO Ë

نبي  أن   ،  Ÿ قيس  بنت  فاطمة  عن 
فقال:  فضحك  املنرب  صعد   € اهللا 
بحديث  حدثني  بحديث   حدثني  الداري(١)  متيام  الداري«إنَّ  متيام  «إنَّ 
ناساً  أن  أحدثكم:  أن  فأحببت  ناساً ففرحت  أن  أحدثكم:  أن  فأحببت  ففرحت 
من أهل فلسطني ركبوا سفينة يف البحر من أهل فلسطني ركبوا سفينة يف البحر 
فَجالتفَجالت(٢) هبم حتى قذفتهم هبم حتى قذفتهم(٣) يف جزيرةٍ  يف جزيرةٍ 
ثم  باملدينة  وكان  للهجرة،  تسع  سنة  أسلم  الداري:  متيم   (١)
انتقل إىل الشام، فنزل ببيت املقدس، وقد رو عنه النبي € 
عىل  وقدم   ،› لتميم  رشيفة  منقبة  وهذه  اجلساسة،  قصة 
وكتب  فأجابه  ـ  اخلليل  ـ  حربون  يقطعه  أن  وسأله   € النبي 

. € له كتاباً
لتهم عن القصد واملسار. (٢) فجالت: حوَّ

(٣) قذفتهم: أي ألقتهم.



٨٠
 (١) ، فإذا هم بِداَبةٍ لبَّاسةٍ ، فإذا هم بِداَبةٍ لبَّاسةٍمن جزائرِ البحرِ من جزائرِ البحرِ
قالت:  ؟  أَنتِ ما  فقالوا:  شعرها  قالت: نارشة  ؟  أَنتِ ما  فقالوا:  شعرها  نارشة 
قالت:  فأخربينا،  قالوا:  قالت: .  فأخربينا،  قالوا:   .(٢) ةُ اسَ اجلسَّ ةُأنا  اسَ اجلسَّ أنا 
ولكن  م،  كُ ُ ربِ أَستَخْ وال  م  كُ أخربُ ولكن ال  م،  كُ ُ ربِ أَستَخْ وال  م  كُ أخربُ ال 
كم  ُ ربِ خيُ نْ  مَ ثَمَّ  فإن  القرية،  أقىص  كم ائتوا  ُ ربِ خيُ نْ  مَ ثَمَّ  فإن  القرية،  أقىص  ائتوا 
فإذا   ، القريةَ أقىص  أتيْنا  فَ م،  كُ ُ فإذا ويَستخربِ  ، القريةَ أقىص  أتيْنا  فَ م،  كُ ُ ويَستخربِ
وين  أَخربِ فقال:  لسلة،  بِسِ موثَق  وين رجل  أَخربِ فقال:  لسلة،  بِسِ موثَق  رجل 
فِقُ  تَدْ  أل مَ قلنا:  فِقُ ،  تَدْ  أل مَ قلنا:  ر(٣)،  غَ زُ  ِ نيْ عَ ن  رعَ غَ زُ  ِ نيْ عَ ن  عَ
قلنا:  قلنا: ،  البُحرية(٤)،  عن  أخربوين  البُحريةقال:  عن  أخربوين  قال: 
نَخل  عن  أخربوين  قال:  تدفق،   نَخل مأل عن  أخربوين  قال:  تدفق،   مأل

(١) لباسة: كثرية اللباس.
(٢) اجلساسة: سميت بذلك لتجسسها األخبار للدجال.

بلدة  وقيل  البلقاء،  أرض  من  بالشام  عني  زغر:  عني   (٣)
معروفة يف اجلانب القبيل من الشام.

بحرية  عن  مسـلم:  رواية  ويف  البحر.  تصغري  البحــرية:   (٤)
طربية.



٨١
وفلسطني  األردن  بني  وفلسطني الذي  األردن  بني  الذي  بَيْسانبَيْسان(١) 
أخربوين  قال:  نعم،  قلنا:  أخربوين ؟  قال:  نعم،  قلنا:  أطعم(٢)؟  أطعمهل  هل 
قال:  نعم،  قلنا:  بعث؟  هل  النبي  قال: عن  نعم،  قلنا:  بعث؟  هل  النبي  عن 
اعٌ  َ رسِ قلنا:  إليه؟  الناس  كيف  اعٌ أخربوين  َ رسِ قلنا:  إليه؟  الناس  كيف  أخربوين 
هً حتى كاد، قلنا: فام أنت؟  وَ  نَزْ نَزَّ هً حتى كاد، قلنا: فام أنت؟ قال: فَ وَ  نَزْ نَزَّ قال: فَ
قال: أنا الدجالقال: أنا الدجال(٣). وإنه يدخل األمصار . وإنه يدخل األمصار 

.(٤)« ، وطيبة: املدينةُ »كلها إال طيبةَ ، وطيبة: املدينةُ كلها إال طيبةَ

بني  وصل  حلقة  وتعد  فلسطني،  مدن  أقدم  من  بيسان:   (١)
حتت  وقعت  غرباً،  عامر  بني  ومرج  رشقاً  األردن  وادي 

االحتالل اليهودي يف ١٩٤٨/٥/١٢م.
(٢) هل أطعم: أي هل أثمر.

(٣) الدجال: أي الكذاب.
(٤) أخرجه مسلم (٢٢٦١/٤) (٢٩٤٢)، وأبو داود(٤٣٢٦)  
والرتمذي (٥٢١/٤) (٢٢٥٣) واللفظ له ، وأمحد (٣٧٤/٦) 
(٢٧١٤٦) ، والنسائي يف الكربي (٤٨١/٢) (٤٢٥٨) ، وابن 

حبان (١٩٣/١٥) (٦٧٨٧) و (١٩٨/١٥) (٦٧٨٩).
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عيلَّ  دخل  قالت:   Ÿ عائشة  عن 
رسول اهللا € وأنا أبكي، فقـال يل: «ما 
ذكرت  اهللا!  رسول  يا  قلت:  يبكيك؟» 
«إنْ  «إنْ   اهللا:  رسول  فقال   . فبكيتُ الدجالَ 
، وإِنْ  موهُ فيتُكُ جالُ وأنا حيٌّ كَ رجْ الدَّ ، وإِنْ خيَ موهُ فيتُكُ جالُ وأنا حيٌّ كَ رجْ الدَّ خيَ
ليس  م  ربكُ فإنَّ  بعدي؛  الدجالُ  رجْ  ليس خيَ م  ربكُ فإنَّ  بعدي؛  الدجالُ  رجْ  خيَ
 (١) أَصبهانَ يِة  ودَّ هيَ يف  جُ  خيرُ إنه  ورَ  أَصبهانَبأَعَ يِة  ودَّ هيَ يف  جُ  خيرُ إنه  ورَ  بأَعَ
(١) أصبهـان: مدينـة إيرانيـة تبعـد (٣٤٠) كم شـامل طهران 
فتحـت يف عهـد عمـر بـن اخلـطـاب عــام ١٩هــ أو ٢٣هــ 
وفيهـا عدد كبـري من اليهود والكنس اليهوديـة أهـمها كنـيس 
مـال يعقـوب اليهـودي، وأول مـا وجد فيهـا اليهـود يف عهد 
«بختنـرص» ملا غـزا بيـت املقدس وسـبى أهلها مــن اليهود= 



٨٣
، فينزلَ ناحيتها، وهلا يومئذٍ  َ املدينةَ ، فينزلَ ناحيتها، وهلا يومئذٍ حتَّى يأيتِ َ املدينةَ حتَّى يأيتِ
كانِ    لَ ل نقبٍ منها مَ كانِ   أبوابٍ ، عىل كُ لَ ل نقبٍ منها مَ سبعةُ سبعةُ أبوابٍ ، عىل كُ
يأيت  حتى   ، لها  أهَ أرشار  إليه  جَ  يأيت فيخرُ حتى   ، لها  أهَ أرشار  إليه  جَ  فيخرُ
(١)، فينزل عيسى، فيقتله  ، فينزل عيسى، فيقتله   دٍّ دٍّفلسطني باب لُ فلسطني باب لُ
ثُم يَمكثَ عيسى يف األرض أَربعنيَ سنةً ثُم يَمكثَ عيسى يف األرض أَربعنيَ سنةً 

.(٢)« طاً قسِ امً مُ كَ ، وحَ »إماماً عدالً طاً قسِ امً مُ كَ ، وحَ إماماً عدالً
وأنزهلم «أصبهـان» فبنوا هلم يف طرف مدينة «جي» حملة نزلوها 
سميت اليهودية وبعد أعوام اندرس كثري من مدينة «جي» وبقي 
منهـا القليل وعمرت مدينـة اليهودية ثم مدينـة أصبهان اليوم.

: مدينة فلسطينية تقع عىل مسافة (١٦) كم جنويب رشق  دُّ (١) لُ
الصحايب  فتحها  الرملة،  رشق  شاميل  كم   (٥) من  وأقل  يافا، 
واحتلها   ،› بكر  أيب  خالفة  يف   › العاص  بن  عمرو 

اليهود يف ١٩٤٨/٧/١١م.
حبان  ــن  واب  ،  (٢٤٥١١)  (٧٥/٦) أمحــد  أخرجه   (٢)
(٢٣٥/١٥) (٦٨٢٢)، وأشار ابن خزيمة يف مقدمة التوحيد 
ابن  قال   ، الصحيح  الثابت  باإلسناد  وثبت  صح  أنه   (١٠٣)
البأس  «إسناده   (١٣٥/١) والنهاية  البداية  هناية  يف  كثري 
 (٣٣٨/٧) الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  قال  شاهد»،  وله  به 
ابن  أشار  وهوثقة»  احلرضمي  غري  الصحيح  رجال  «رجاله 
حجر يف هداية الرواة (١٣٩/٥) أنه حسن كام بني يف املقدمة 
وصحح إسناده األلباين يف «قصة املسيح الدجال» (ص: ٦٠).
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سـمعت سـمعت  قـال:   › هريـرة   أيب  عـن 
 € املصـدوق  الصـادق  القاسـم  املصـدوق أبـا  الصـادق  القاسـم  أبـا 
يقـول:«خيـرج أعــور الدجـال مسـيحُ يقـول:«خيـرج أعــور الدجـال مسـيحُ 
الضاللـة قِبَـلَ املرشق يف زمـن اختالف الضاللـة قِبَـلَ املرشق يف زمـن اختالف 
رقة، فيبلغ ما شـاءَ اهللا أن يبلغ  رقة، فيبلغ ما شـاءَ اهللا أن يبلغ النَّـاس وفُ النَّـاس وفُ
مـن األرض يف أَربعـنيَ يوماً اهللا أَعلم ما مـن األرض يف أَربعـنيَ يوماً اهللا أَعلم ما 
مقدارها فيلقى املؤمنون شـدة شـديـدة مقدارها فيلقى املؤمنون شـدة شـديـدة 
ثـم ينـزل عيسـى ابـن مريم من السـامء  ثـم ينـزل عيسـى ابـن مريم من السـامء  
فيـؤم النـاسفيـؤم النـاس(١)، فــإذا رفـع رأسـه مـن ، فــإذا رفـع رأسـه مـن 
(١) قال األلباين يف صحيح موارد الظمآن (ج٢٣٦/٢-٢٣٧)   
  S يصيل هبم إماماً، وهذا وهو يف بيت املقدس حيث يقتل
الدجال بـ«لُد». وقال: فهو هناك مأموم ـ أي يف دمشق حيث=



٨٥
ركـعتـه ركـعتـه قـال: سـمع اهللا ملن محـده، قتل قـال: سـمع اهللا ملن محـده، قتل 
اهللا املسيح الدجال، وظهر املسلمون»اهللا املسيح الدجال، وظهر املسلمون»(١).

*     *     *     *

ينزلـ  ويف بيت املقدس، وذلك يكون بعد وفاة املهدي وانتقال 
عيسى S من دمشق إىل القدس.

وقـال   ،  (٦٨١٢)  (٢٢٣/١٥) حبـان  ابـن  أخرجـه   (١)
اهليثمـي يف «املجمع» (٣٤٩/٧): «رجالـه رجال الصحيح 
د إسـناده احلافظ يف الفتح  غـري عيل بن املنذر وهو ثقة» وجوَّ
الدجـال» املسـيح  يف «قصـة  األلبـاين  وقـال   ،(١٠٨/١٣)
( ص : ٥٤ ـ ٥٥): «إسـناده صحيـح»، وصحيـح مـوارد 
الظمـآن (٢٣٦/٢-٢٣٧)(١٥٩٨) ، والتعليقات احلسـان 

عـىل صحيـح ابـن حبـان (٤٤٨/٩)(٦٧٧٣).
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اهللاِ  رسـولَ  أنَّ   › ريـرةَ  هُ أيب  عـن 
ـاعةُ حتَّـى يقاتِلَ  ـاعةُ حتَّـى يقاتِلَ «ال تَقومُ السَّ € قـال:«ال تَقومُ السَّ
مُ املسـلمونَ  هُ لُ يقتُ ، فَ مُ املسـلمونَ املســلمونَ اليهـودَ هُ لُ يقتُ ، فَ املســلمونَ اليهـودَ
راءِ  وَ مِــن  ــوديُّ  هُ ـَ الي خيتبــئَ  راءِ حتَّــى  وَ مِــن  ــوديُّ  هُ ـَ الي خيتبــئَ  حتَّــى 
ـرُ  احلجَ يقـولُ  فَ ـرُ ،  احلجَ يقـولُ  فَ  ،(١) رِ ـجَ والشَّ ــرِ  ـجَ رِاحلَ ـجَ والشَّ ــرِ  ـجَ احلَ
 ! بـدَ اللـهِ ســلِمُ يا عَ ! : يـا مُ بـدَ اللـهِ ســلِمُ يا عَ أَو الشـجرأَو الشـجر(٢): يـا مُ
(١) «حتى خيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجر»: ذلك يقع 
قبل الدجال وهو من عالمات نبوة حممد € أن خيرب عام سيقع.

(٢) «فيقول احلجر أو الشجر: يا مسلم يا عبداهللا»: فال يبقى 
إال   ) اليشء  ذلك  اهللا  أنطق  إال  هيودي  به   يتوار مما  يشء 
الغرقد شجر اليهود )، ويف احلديث ظهور اآليات قرب قيام 
ذلك  أن  وظاهره  وحجر،  شجر  من  اجلامد  كالم  من  الساعة 
يفيدهم  ال  أهنم  املراد  يكون  بأن  املجاز  وحيتمل  حقيقة  ينطق 

االختباء. (فتح الباري ـ ٧٠٦/٦).



٨٧
، إِالَّ  ـهُ لْ تَعـالَ فاقتُ لفِـي فَ يٌّ خَ ـودِ ـذا هيَ ، إِالَّ هَ ـهُ لْ تَعـالَ فاقتُ لفِـي فَ يٌّ خَ ـودِ ـذا هيَ هَ
.(٢)« رِ اليهـودِ ـجَ نْ شَ »؛ فإِنَّـهُ مِ رِ اليهـودِ ـجَ نْ شَ (١)؛ فإِنَّـهُ مِ ـدَ رقَ ـدَالغْ رقَ الغْ

*     *     *     *

العوسج  يسمى  صغريه  الشوك  شجر  من  نوع  الغرقد:   (١)
معروف ببالد بيت املقدس وهناك يكون قتل الدجال واليهود. 

(رشح النووي عىل مسلم ـ ٦٢/١٨، ٦٣).
(٢) أخرجه البخاري (٥١/٤) (٢٩٢٦)، ومسلم(٢٢٣٩/٤) 

(٢٩٢٢)، واللفظ له ، وأمحد (٤١٧/٢) (٩٣٨٧).
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عن أيب ذر ‹  قال:قال   رسول € : 
.(٢)« ِ واملنرشَ ِ »«الشام أرضُ املحرشَ ِ واملنرشَ ِ «الشام أرضُ املحرشَ

*     *     *     *
فيها  الناس  جيمع  التي  البقعة  أي  واملنرش:  املحرش  أرض   (١)
إىل احلساب وينرشون من قبورهم ثم يساقون إليها، وخصت 
بذلك ألهنا األرض التي قال اهللا فيها: (   ¼  ½  ¾) 
وأكثر األنبياء بعثوا منها فانترشت يف العاملني رشائعهم فناسب 

كوهنا أرض املحرش واملنرش. (فيض القدير ـ ١٧١/١٤).
(٢) أخرجـه البيهقـي يف شـعب اإليـامن (٤٨٦/٣) (٤١٤٥) 
والطـرباين يف األوسـط (١٤٨/٨) (٨٢٣٠) ، قـال املنـذري يف 
الرتغيب والرتهيب «إسناده ال بأس به ويف متنه غرابة» قال العجلوين 
يف كشـف اخلفاء (٢/٢) «قال ابن الغرس قال شيخنا واحلديث 
حسـن لغريه» وقال اهليثمـي يف جممع الزوائـد (٧/٤) :« رجاله 
رجـال الصحيح »، قال احلاكـم (٥٥٤/٤) (٨٥٥٣):«صحيح 
اإلسـناد»، وصحيـح الرتغيب والرتهيـب لأللبـاين (١١٧٩).
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املقدمة
املسجــــد األقىص أول قبلـــة للمسلميـــــن
املسـجد األقـىص ثاين مسـجد وضـع يف األرض
األقـــىص ــســجــد  امل يف  الـــصـــالة  ــضــل  ف
حـال الرِّ إليهـا  تشـد  التـي  املسـاجد  ثالـث 
األقـىص املسـجد  يف  اإلعتـكاف  فضـل 
املقـدس بيـت  يف  الصـالة  نـذر  جـواز 
الـرباق دابـة الرسـول € من مكة إىل بيـت املقدس 
معجـزة إرساء النبـي € مـن مكـة إىل بيـت املقدس 
النبـي حممد € خيتـار الفطرة  يف املسـجد األقىص
اإلرساء  ليلـة  األنبيـاء  إمـام   € حممـد  النبـي 
مكـة يف    € للرسـول  ـىلّ  جيُ األقـىص  املسـجد 
النبي حممد € يدعو نصار بيت املقدس لإلسالم
ــاء ــي ــق ــــراب األت ــــىص حم ــجــد األق ــس امل
روحـه  يقبـض  أن  اهللا  يسـأل   S موسـى 
  S نـون  بـن  يوشـع  عـن  الشـمس  حبـس 
األقـىص املسـجد  بنـاء  جيـدد   S سـليامن 

الـوزغ تلهـب نـريان بيـت املقدس ملـا أحرقت 
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املباركة األرض  إىل  حيمل   S يوسف  جسد 
املســــجــــد األقصــــى منـــرب األنبيـــــاء
طاعـون الشـام شـهادة ألمـة النبـي حممـد € 
الــــشــــام يف  ـــــن  ـــــدي ال عــــمــــود 
للشام ــة  ــربك ــال ب ــو  ــدع ي  € الـــرســـول 
الــشــام بــــالد  إىل  اهلـــجـــرة  فــضــل 
بـــالـــشـــام ـــني  ـــن ـــؤم امل دار  ـــر  ـــق ع
الــزمــان آخــر  يف  املــؤمــنــني  مــالذ  ــام  ــش ال
ــصــورة ــن ــة امل ــف ــائ ــط ــــأو ال الـــشـــام م
وأهــلــهــا ـــام  ـــش ـــال ب اهللا  تــكــفــل 
الشـام عـىل  أجنحتهـا  باسـطة  اهللا  مالئكـة 
فيكم ــري  خ ــال  ف ــام  ــش ال أهـــل  فــســد  إذا 
اهللا سبيل  يف  ــاط  ــرب ال أفــضــل  عسقالن 
الزمان آخر  املقدسة  األرض  يف  اخلالفة  نزول 
الساعة عــالمــات  مــن  املــقــدس  بيت  فتح 
ــــر الـــزمـــان ـــدس آخ ـــق ــت امل ــي ـــران ب ـــم ع
ــىص األق املــســجــد  ــل  ــدخ ي ال  الـــدجـــال 
يأجـوج ومأجـوج يرشبـون مياه بحـرية طربية
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طربية وبحرية  بيسان  نخل  عن  يسأل  الدجال 
فلسـطني يف  الدجـال  يقتـل   S عيسـى 
املقـدس بيـت  يف  النـاس  يـؤم   S عيسـى 
فلسطني يف  اليهود  يفضح  واحلجر  الشجر 
واملــنــرش ــحــرش  امل أرض  ــدس  ــق امل بــيــت 
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