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مقدمة
ــه،  ــل ل ــا مض ــده اهلل ف ــن هي ــتعينه، م ــده ونس ــد هلل، نحم إن احلم
ــده ال  ــه إال اهلل، وح ــهد أن ال إل ــه، وأش ــادي ل ــا ه ــل ف ــن يضل وم

ــوله. ــده ورس ــًدا  عب ــه، وأن حمم ــك ل رشي

ــواردة يف  ــراق ال ــل الع ــر يف فضائ ــاب خمت ــذا كت ــد، فه ــا بع أم
أحاديــث النبــي  وأقــوال الصحابــة  ذكــرت فيــه الفضائــل 
ــمى  ــن مس ــو م ــا ه ــل كل م ــا لفضائ ــه، مبينً ــراق وأهل ــواردة يف الع ال
ــة مل  ــص عظيم ــه اهلل بخصائ ــذي خص ــد ال ــذا البل ــوم. ه ــراق الي الع
ــامل  ــرأ الع ــا أن يق ــل وع ــى اهلل ج ــد ارت ــره، فق ــا غ ــاركه فيه يش
ــم  ــراءة عاص ــراق - ق ــل الع ــراءة أه ــم بق ــرآن الكري ــامي الق اإلس
ابــن أيب النجــود الكــويف - وأن يتعبــد املســلمون بفقــه مذاهــب 
ــم والســنة  ــر أهــل العلــم يف القــرآن الكري أهــل العــراق، كــا أن أكاب
ــد ورد  ــه. وق ــكن في ــن س ــد أو مم ــذا البل ــل ه ــن أه ــوا م ــة كان النبوي
ــا  ــل وع ــال اهلل ج ــل األرض، ق ــائر أه ــن س ــم ع ــص بتخصيصه الن
يف كتابــه: ﴿َفَلــْواَل َكاَنــْت َقْرَيــٌة آَمنَــْت َفنََفَعَهــا إِيَاُنَــا إاِلَّ َقــْوَم 
ــا  ْنَي ــاَة الدُّ ــْزِي يِف احْلََي ــَذاَب اخِل ــْم َع ــْفنَا َعنُْه ــوْا َكَش ــآ آَمنُ ــَس مَلَّ ُيوُن
َوَمتَّْعنَاُهــْم إَِل ِحــٍن﴾))) فقــد جــاء يف تفســر هــذه اآليــة عنــد اإلمــام 
ــا  ــد معاينته ــت عن ــة آمن ــت قري ــا كان ــكام: ف ــى ال ــري، ومعن الط

)))  سورة يونس.
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ــه  ــَخط اهلل هبــا بعصيانــا رهبــا واســتحقاقها عقاب ــزول َس العــذاب ون
ــه  ــون إيان ــع فرع ــا مل ينف ــت، ك ــك الوق ــك يف ذل ــا ذل ــا إيان فنفعه
ــَخط اهلل  ــتحقاقه َس ــه، واس ــه يف غيِّ ــد متادي ــرق بع ــه الغ ــن أدرك ح
ــزول  ــد ن ــم بع ــم إيان ــم نفعه ــَس﴾ فإن ــْوَم ُيوُن ــِه، ﴿إاِلَّ َق بَِمْعِصَيتِ
العقوبــة وحلــول الســخط هبــم، فاســتثنى اهلل قــوم يونــس مــن أهــل 
ــاحتهم،  ــذاب بس ــزول الع ــد ن ــم بع ــم إيان ــن مل ينفعه ــرى الذي الق
ــن  ــة م ــم خاص ــم إيان ــه نفعه ــه أن ــر خلق ــُه)))، وأخ ــم ِمنْ وأخرجه

ــم))). ــم غره ــائر األم ــن س ب

ــه مل  ــة: والغــرض أن ــر يف تفســره هلــذه اآلي ــن كث ــال اإلمــام اب وق
توجــد قريــة آمنــت بكاهلــا بنبيهــم ممــن ســلف مــن القــرى، إال قــوم 
يونــس، وهــم أهــل نِينَــوى، ومــا كان إيانــم إال خوًفــا مــن وصــول 
العــذاب الــذي أنذرهــم بــه رســوهلم، بعدمــا عاينــوا أســبابه، وخــرج 
رســوهلم مــن بــن أظهرهــم، فعندهــا جــأروا إل اهلل واســتغاثوا 
بــه، وترعــوا لديــه واســتكانوا، وأحــروا أطفاهلــم ودواهبــم 
ومواشــيهم، وســألوا اهلل تعــال أن يرفــع عنهــم العــذاب الــذي 
ــذاب  ــم الع ــف عنه ــم اهلل، وكش ــا رمحه ــم، فعنده ــه نبيه ــم ب أنذره
ــْم  ــوْا َكَشــْفنَا َعنُْه ــآ آَمنُ ــَس مَلَّ ــْوَم ُيوُن ــُروا، كــا قــال تعــال: ﴿إاِلَّ َق وُأخِّ

إَِل ِحــٍن﴾))). َوَمتَّْعنَاُهــْم  ْنَيــا  الدُّ احْلََيــاَة  َعــَذاَب اخِلــْزِي يِف 

)))  يف املطبوع: )منهم(.
)))  »تفسر الطري« )ج5، ص69)4).

)))  »تفسر القرآن العظيم« )ج4، ص97)).
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ــره.  ــه غ ــص ب ــا مل خي ــد ب ــذا البل ــل ه ــا أه ــل وع ــصَّ اهلل ج  فَخ
ــَف أهــُل العلــم كتًبــا يف بعــض مــدن العــراق، منهــا الكتــاب  وقــد صنَّ
ــه اخلطيــب البغــدادي، والــذي كان  القيــم »تاريــخ بغــداد« الــذي صنََّف
كبــار أهــل العلــم يــودون أن تســطر أســاؤهم فيــه. فقــد ذكــر اإلمــام 
 الذهبــي يف »تاريــخ اإلســام« يف ترمجــة احلســن بــن أمحــد بــن
ــة.  ــار احلنابل ــن كب ــيُّ - كان م ــال: القفط ــي. ق ــن القفط ــد اهلل ع عب
ــع  ــات أو م ــع الثِّق ــه« م ــب يف »تارخي ــرين اخلطي ــل ذك ــال: ه ــأل فق س
ابــن؟ فقيــل لــه: مــا ذكــرك أصــًا. فقــال: ليتــه ذكــرين ولــو مــع  الكذَّ
ــا مكانــة  ابــن))). وقــال اإلمــام الذهبــي يف »تاريــخ اإلســام« مبينً الكذَّ
ــد  ــن عب ــي ب ــال مك ــداد«: ق ــخ بغ ــه »تاري ــدادي وكتاب ــب البغ اخلطي
ــنة  ــع األول س ــر ربي ــاين ع ــة ث ــداد يف ليل ــًا ببغ ــت نائ ــام: كن الس
ثــاث وســتن وأربعائــة فرأيــت عنــد الســحر كأنــا اجتمعنــا عنــد أيب 
بكــر اخلطيــب يف منزلــه لقــراءة التاريــخ عــى العــادة، فــكأن اخلطيــب 
ــه،  ــه عــن يمين ــم الفقي ــن إبراهي ــو الفضــل نــر ب جالــس والشــيخ أب
وعــن يمــن الفقيــه نــر رجــل مل أعرفــه، فســألت عنــه، فقيــل: هــذا 
ــة  ــذه جال ــي: ه ــت يف نف ــخ، فقل ــمع التاري ــاء ليس ــول اهلل  ج رس

أليب بكــر إذ حيــر رســول اهلل  جملســه))). 

ــد  ــم. إالَّ أين مل أج ــل العل ــد أه ــد عن ــذا البل ــة ه ــي مكان ــذه ه  فه
كتاًبــا خمتــًرا يف فضائــل العــراق جيمــع فضائــل مدنــه وأهلــه 

)))  »تاريخ اإلسام« )ج))، ص40).
)))  »تاريخ اإلسام« )ج))، ص08)- 09)).
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ــل  ــه، ولع ــاع ب ــهل االنتف ــًرا ليس ــا خمت ــه كتاًب ــب في ــت أن أكت فأحبب
اهلل  أن ييــر يل رشحــه وتطويلــه.

 هــذا وأســأل اهلل  أن يوفــق املســلمن عامــة وأهــل هــذا البلــد 
ــى  ــن، وص ــد هلل رب العامل ــرىض. واحلم ــب وي ــا حي ــكل م ــة ل خاص

ــلم. ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا حمم ــى نبين اهلل ع



الباب األول

ذكر ما ورد في فضل العراق وأهله
 والصحابة  عن النبي
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ما جاء عن النبي  في فتح العراق وانتشار األمن 
والرخاء فيه ودعائه  على أعدائه

قــال اإلمــام البخــاري: حدثنــي حممــد بــن احلكــم، أخرنــا النــر، 
ــة،  ــن خليف ــل ب ــا حم ــي، أخرن ــعد الطائ ــا س ــل، أخرن ــا إرسائي أخرن
ــل  ــاه رج ــي  إذ أت ــد النب ــا عن ــا أن ــال: بين ــم، ق ــن حات ــدي ب ــن ع ع
ــا  ــاه آخــر فشــكا قطــع الســبيل، فقــال: »ي ــم أت ــه الفاقــة، ث فشــكا إلي
ــا.  ــت عنه ــد أنبئ ــا، وق ــت: مل أره ــرة)))؟«. قل ــت احل ــل رأي ــدي ه ع
ــرة  ــن احل ــل م ــة ترحت ــن الظعين ــاة لرتي ــك حي ــت ب ــإن طال ــال: »ف ق
حتــى تطــوف بالكعبــة ال ختــاف أحــًدا إال اهلل«. قلــت فيــا بينــي وبــن 
ــاُر طــيء الذيــن قــد ســعروا البــاد. »ولئــن طالــت  نفــي: فأيــن ُدعَّ
بــك حيــاة لتفتحــن كنــوز كــرى«. قلــت: كــرى بــن هرمــز؟ قــال: 
ــن الرجــل خيــرج  ــاة لرتي ــن طالــت بــك حي ــن هرمــز، ولئ »كــرى ب
ــد  ــا جي ــه ف ــه من ــن يقبل ــب م ــة يطل ــب أو فض ــن ذه ــه م ــلء كف م
أحــًدا يقبلــه منــه، وليلقــن اهلل أحدكــم يــوم يلقــاه وليــس بينــه وبينــه 
ــك؟  ــواًل فيبلغ ــك رس ــث إلي ــن: أمل أبع ــه، فيقول ــم ل ــان يرتج ترمج
ــول:  ــك؟ فيق ــل علي ــااًل وأفض ــك م ــول: أمل أعط ــى. فيق ــول: ب فيق
ــاره  ــن يس ــر ع ــم، وينظ ــرى إال جهن ــا ي ــه ف ــن يمين ــر ع ــى. فينظ ب

ــن  ــال م ــة أمي ــى ثاث ــت ع ــة كان ــكون وراء. مدين ــم الس ــر ث ــرة: بالك )))  احل
ــدان« )ج )، ص 8))). ــم البل ــف. »معج ــه النج ــال ل ــع يق ــى موض ــة، ع الكوف
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فــا يــرى إال جهنــم«. قــال عــدي: ســمعت النبــي  يقــول: »اتقــوا 
ــة«. ــة طيب ــرة فبكلم ــقة مت ــد ش ــن مل جي ــرة، فم ــقة مت ــو بش ــار ول الن

حتــى  احلــرة  مــن  ترحتــل  الظعينــة  فرأيــت  عــدي:  قــال 
 تطــوف بالكعبــة ال ختــاف إال اهلل، وكنــت فيمــن افتتــح كنــوز
كــرى بــن هرمــز، ولئــن طالــت بكــم حيــاة لــرون مــا قــال النبــي 

أبــو القاســم : خيــرج مــلء كفــه))).

 وقــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا إســاعيل بــن عبــد اهلل قــال، 
حدثنــي إبراهيــم بــن ســعد، عــن صالــح، عــن ابــن شــهاب، عــن عبيــد 
اهلل بــن عبــد اهلل بــن عتبــة بــن مســعود، أن عبــد اهلل بــن عبــاس أخــره: 
ــم  ــه إل عظي ــره أن يدفع ــًا، وأم ــه رج ــث بكتاب ــول اهلل  بع أن رس
البحريــن، فدفعــه عظيــم البحريــن إل كــرى، فلــا قــرأه مزقــه، 
فحســبت أن ابــن املســيب قــال: فدعــا عليهــم رســول اهلل  أن يمزقــوا 

ممــزق))). كل 

 وقــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا أبــو اليــان، أخرنــا شــعيب، حدثنــا 
أبــو الزنــاد، عــن األعــرج، عــن أيب هريــرة  أن رســول اهلل  قــال: 
ــر  ــا قي ــر ف ــك قي ــده، وإذا هل ــرى بع ــا ك ــرى ف ــك ك »إذا هل

بعــده، والــذي نفــي بيــده لتنفقــن كنوزمهــا يف ســبيل اهلل«))).

)))  »صحيح البخاري« )ص4)9- 5)9(، رقم )595)).
)))  »صحيح البخاري« )ص89(، رقم )64).

)))  »صحيح البخاري« )ص799(، رقم )0)))).
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 قــال اإلمــام البيهقــي: قــال الشــافعي : وكانــت قريــش تنتــاب 
ــراق،  ــأيت الع ــه، وت ــها من ــن معاش ــر م ــًرا، وكان كث ــا كث ــام انتياًب الش
فيقــال ملــا دخلــت يف اإلســام ذكــرت للنبــي  خوفهــا مــن انقطــاع 
معاشــها بالتجــارة مــن الشــام والعــراق إذا فارقــت الكفــر ودخلــت يف 
اإلســام مــع خــاف ملــك الشــام والعــراق ألهــل اإلســام، فقــال 
النبــي : »إذا هلــك كــرى فــا كــرى بعــده«. فلــم يكــن بــأرض 
العــراق كــرى يثبــت لــه أمــر بعــده، وقــال: »إذا هلــك قيــر فــا 
ــم  ــده، وأجاهب ــر بع ــام قي ــأرض الش ــن ب ــم يك ــده«. فل ــر بع قي
ــن  ــع اهلل األكارسة ع ــم  وقط ــال هل ــا ق ــه. وكان ك ــوا ل ــا قال ــى م ع

العــراق وفــارس وقيــر ومــن قــام باألمــر بعــده عــن الشــام.

 وقــال النبــي  يف كرى: »مزق ملكــه«. فلم يبق لــأكارسة ملك، 
وقــال يف قيــر: »ثبــت ملكــه«. فثبــت لــه ملــك ببــاد الــروم إل اليوم 

وتنحــى ملكــه عــن الشــام. وكل هــذا متفــق يصــدق بعضه بعًضــا))).

)))  »السنن الكرى« )ج9، ص)8)(، رقم ) )909)).
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ما جاء في دعاء النبي  ألهل العراق بالهداية
ــطي،  ــه الواس ــن خالوي ــحاق ب ــا إس ــراين: حدثن ــام الط ــال اإلم ق
حدثنــا عــي بــن بحــر بــن بــري، حدثنــا هشــام بــن يوســف الصنعاين، 
 أخرنــا معمــر، حدثنــا ثابــت البنــاين، وســليان التيمــي، عــن
ــن  ــام واليم ــراق والش ــل الع ــر قب ــي  نظ ــك، أن النب ــن مال ــس ب أن
ــم«))). فقــال: »اللهــم أقبــل بقلوهبــم عــى طاعتــك وحــط مــن َوَرائِِه

ــل،  ــن حنب ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــا عب ــراين: حدثن ــام الط ــال اإلم  وق
حدثنــي َأيِب، حدثنــا عبــد الرمحــن بــن مهــدي، حدثنــا عمــران 
ــت،  ــن ثاب ــد ب ــن زي ــك، ع ــن مال ــس ب ــن َأن ــاَدَة، ع ــن َقَت ــان، ع القط
ُهــمَّ َأْقبـِـل بقلوهبــم«.  قــال: نظــر رســول اهلل  ِقَبــَل اليمــن، َفَقــال: »اللَّ
ــام  ُهــمَّ َأْقبـِـل بقلوهبــم«. ونظــر ِقَبــَل الشَّ ونظــَر ِقَبــَل العــراق فقــال: »اللَّ

ــا«))). َن ــا َوُمدِّ ــا يف صاعن ــارك لن ــل بقلوهبــم، وب ــمَّ َأْقبِ ُه ــال: »اللَّ َفَق

 وقــال عبــد اهلل ابــن اإلمــام أمحــد بــن حنبــل: حدثنــي أيب، 
ــال:  ــر، ق ــن جاب ــر، ع ــو الزب ــا أب ــة، ثن ــن هليع ــا اب ــن، ثن ــا حس ثن
»اللهــم   يوًمــا ونظــر إل الشــام فقــال:  ســمعت رســول اهلل 

)))  »املعجــم الصغــر« )ج)، ص)7)(. وقــال اهليثمي يف »جممــع الزوائد« )ج0)، 
ص4)(: رواه الطــراين يف الصغــر واألوســط ورجالــه رجــال الصحيــح غــر 

عــي بــن بحــر وهــو ثقــة.
ــع  ــي يف »جمم ــال اهليثم ــم )4790(. ق ــر« )ج5، ص6))(، رق ــم الكب )))  »املعج

ــن. ــناد حس ــزار بإس ــد والب ــد« )ج)، ص655(: رواه أمح الزوائ
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ــل  ــر قب ــك، ونظ ــو ذل ــال نح ــراق فق ــر إل الع ــم«. ونظ ــل بقلوهب أقب
ــرات األرض  ــن ثم ــا م ــم ارزقن ــال: »الله ــك، وق ــل ذل ــق ففع كل أف

ــا«))). ــا وصاعن ــا يف مدن ــارك لن وب

 وقــد بــوب اإلمــام البيهقــي يف »دالئــل النبــوة« عــى هــذا احلديــث 
وســاق أســانيده وعلــق عليــه فقــال: »بــاب مــا جــاء يف دعائــه ألهــل 

اليمــن والشــام والعــراق باهلدايــة ومــا ظهــر فيــه مــن اإلجابــة«.

ــاال،  ــرو ق ــن أيب عم ــعيد اب ــو س ــايض، وأب ــر الق ــو بك ــا أب  أخرن
ــد،  ــن حمم ــاس ب ــا العب ــوب، حدثن ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــو العب ــا أب حدثن
ــا  ــف، حدثن ــن يوس ــام ب ــا هش ــان، حدثن ــر القط ــن بح ــي ب ــا ع حدثن
  معمــر، أخــرين ثابــت وســليان التيمــي، عــن أنــس، أن رســول اهلل
نظــر قبــل العــراق والشــام واليمــن قــال: ال أدري بأيتهــن بــدأ، ثــم قــال: 

ــم«. ــن ورائه ــط م ــك وح ــم إىل طاعت ــل بقلوهب ــم أقب »الله

  وأخرنــا أبــو عبــد اهلل احلافــظ، أنبأنــا أبــو العبــاس، حدثنــا 
ــري،  ــن ب ــر ب ــن بح ــي ب ــا ع ــاين، حدثن ــحاق الصغ ــن إس ــد ب حمم

ــم«. ــن ورائه ــط م ــال: »وأح ــه ق ــه، إال أن ــناده مثل ــره بإس فذك

ــر،  ــن جعف ــد اهلل ب ــا عب ــورك ، أنبأن ــن ف ــر ب ــو بك ــا أب  وأخرن
حدثنــا يونــس بــن حبيــب، حدثنــا أبــو داود، حدثنــا عمــران القطــان، 
عــن قتــادة، عــن أنــس بــن مالــك، عــن زيــد بــن ثابــت، قــال: نظــر 
رســول اهلل قبــل اليمــن فقــال: »اللهــم أقبــل بقلوهبــم«. ثــم نظــر قبــل 

)))  »مسند اإلمام أمحد بن حنبل« )ج)، ص)4)(، رقم )))47)).
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الشــام قــال: »اللهــم أقبــل بقلوهبــم«. ثــم نظــر قبــل العــراق فقــال: 
»اللهــم أقبــل بقلوهبــم وبــارك لنــا يف صاعنــا ومدنــا«. قلــت))): وقــد 
ذكرنــا يف مغازيــه وأســفاره ســائر مــا روي عنــه يف دعواتــه واســتنصاره 
ــا  ــا هاهن ــا ويف إعادهت ــد منه ــوة يف كل واح ــار النب ــن آث ــر م ــا ظه وم

تطويــل وبــاهلل التوفيــق))).

ــران  ــا عم ــي: ثن ــو داود الطيال ــال أب ــر: وق ــن كث ــام اب ــال اإلم  ق
ــت،  ــن ثاب ــد ب ــن زي ــك، ع ــن مال ــس ب ــن أن ــادة، ع ــن قت ــان، ع القط
قــال: نظــر رســول اهلل  قبــل اليمــن فقــال: »اللهــم أقبــل بقلوهبــم«. 
ثــم نظــر قبــل الشــام فقــال: »اللهــم أقبــل بقلوهبــم«. ثــم نظــر قبــل 
العــراق فقــال: »اللهــم أقبــل بقلوهبــم، وبــارك لنــا يف صاعنــا ومدنــا«. 
ــم كان  ــل أهــل الشــام، ث وهكــذا وقــع األمــر، أســلم أهــل اليمــن قب

ــراق))). ــل الع ــة ِقب ــر والرك اخل

)))  البيهقي.
)))  »دالئل النبوة« ) ج6، ص6))- 7))).

)))  »البداية والنهاية« )ج6، ص88)).
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ما جاء عن النبي  في أن الفرات من الجنة
ــا  ــيبة، حدثن ــن أيب ش ــر اب ــو بك ــا أب ــلم: حدثن ــام مس ــال اإلم ق
ــد اهلل  ــن عبي ــهر، ع ــن مس ــي ب ــر، وع ــن نم ــد اهلل ب ــامة، وعب ــوأ س أب
ــد  ــا حمم ــر، حدثن ــن نم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــا حمم ــر، ح وحدثن ــن عم ب
ــن  ــن، ع ــد الرمح ــن عب ــب ب ــن خبي ــد اهلل، ع ــا عبي ــر، حدثن ــن ب  ب
 : ــول اهلل ــال رس ــال: ق ــرة، ق ــن أيب هري ــم، ع ــن عاص ــص ب حف

ــة«))). ــار اجلن ــن أهن ــل ُكلٌّ م ــرات والني ــان والف ــيحان وجيح »س

ــن طهــان، عــن شــعبة،  ــم ب ــال إبراهي ــال اإلمــام البخــاري: وق  ق
عــن قتــادة، عــن أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول اهلل : »رفعــت 
إىل الســدرة، فــإذا أربعــة أهنــار هنــران ظاهــران وهنــران باطنــان، 
ــة،  ــران يف اجلن ــان فنه ــا الباطن ــرات وأم ــل والف ــران الني ــا الظاه فأم
فأتيــت بثاثــة أقــداح قــدح فيــه لبــن، وقــدح فيــه عســل، وقــدح فيــه 
ــرة  ــت الفط ــل يل أصب ــت، فقي ــن فرشب ــه اللب ــذي في ــذت ال ــر، فأخ مخ

أنــت وأمتــك«))).

ــن أيب  ــا اب ــى، حدثن ــن املثن ــد ب ــا حمم ــلم: حدثن ــام مس ــال اإلم  ق
عــدي، عــن ســعيد، عــن قتــادة، عــن أنــس بــن مالــك، لعلــه قــال: عن 
 : ــي اهلل ــال نب ــال: ق ــه - ق ــن قوم ــل م ــة - رج ــن صعصع ــك اب مال
ــًا يقــول:  ــد البيــت بــن النائــم واليقظــان إذ ســمعت قائ ــا عن ــا أن »بين

)))  »صحيح مسلم« )ج4، ص)8))(، رقم )9)8)).
)))  »صحيح البخاري« )ص4)4)- 5)4)(، رقم )0)56).
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أحــد الثاثــة بــن الرجلــن، فأتيــت فانطلــق يب، فأتيــت بطســت 
ــذا  ــذا وك ــدري إىل ك ــرشح ص ــزم ف ــاء زم ــن م ــا م ــب فيه ــن ذه م
ــه(  ــفل بطن ــال إل أس ــي؟ ق ــا يعن ــي م ــذي مع ــت لل ــادة فقل ــال قت )ق
ــي  ــم ح ــه، ث ــد مكان ــم أعي ــزم ث ــاء زم ــل ب ــي، فغس ــتخرج قلب فاس
ــوق  ــراق ف ــه ال ــال ل ــض يق ــة أبي ــت بداب ــم أتي ــة، ث ــا وحكم إياًن
احلــار ودون البغــل، يقــع خطــوه عنــد أقــى طرفــه، فحملــت 
  ــل ــتفتح جري ــا، فاس ــاء الدني ــا الس ــى أتين ــا حت ــم انطلقن ــه، ث علي
 . فقيــل مــن هــذا؟ قــال: جريــل. قيــل: ومــن معــك؟ قــال: حممــد
قيــل: وقــد بعــث إليــه؟ قــال: نعــم، قــال: ففتــح لنــا وقــال: مرحًبــا بــه 
ــث  ــاق احلدي ــى آدم «. وس ــا ع ــال: فأتين ــاء. ق ــيء ج ــم املج ولنع
ــا  ــى عليه ــى وحيي ــة عيس ــاء الثاني ــي يف الس ــه: »لق ــر أن ــه، وذك بقصت
الســام، ويف الثالثــة يوســف، ويف الرابعــة إدريــس، ويف اخلامســة 
هــارون صــى اهلل عليهــم وســلم، قــال: ثــم انطلقنــا حتــى انتهينــا إىل 
ــال:  ــه فق ــلمت علي ــى  فس ــى موس ــت ع ــة، فأتي ــاء السادس الس
مرحًبــا بــاألخ الصالــح والنبــي الصالــح، فلــا جاوزتــه بكــى، فنــودي 
ــه  ــن أمت ــل م ــدي يدخ ــه بع ــام بعثت ــذا غ ــال: رب ه ــك؟ ق ــا يبكي م
ــا  ــى انتهين ــا حت ــم انطلقن ــال: ث ــي. ق ــن أمت ــل م ــا يدخ ــر مم ــة أكث اجلن
إىل الســاء الســابعة، فأتيــت عــى إبراهيــم«. وقــال يف احلديــث: 
وحــدث نبــي اهلل  أنــه: »رأى أربعــة أهنــار خيــرج مــن أصلهــا 
هنــران ظاهــران وهنــران باطنــان، فقلــت: يــا جريــل مــا هــذه األهنــار؟ 
قــال: أمــا النهــران الباطنــان فنهــران يف اجلنــة، وأمــا الظاهــران فالنيــل 
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والفــرات، ثــم رفــع يل البيــت املعمــور، فقلــت: يــا جريــل مــا هــذا؟ 
قــال: هــذا البيــت املعمــور، يدخلــه كل يــوم ســبعون ألــف ملــك، إذا 
ــن  ــت بإناءي ــم أتي ــم، ث ــا عليه ــر م ــه آخ ــودوا في ــه مل يع ــوا من خرج
ــل:  ــن، فقي ــرتت اللب ، فاخ ــَيَّ ــا َع ــن َفُعِرَض ــر لب ــر واآلخ ــا مخ أحدمه
ــَيَّ كل  ــت َع ــم فرض ــرة، ث ــى الفط ــك ع ــك أمت ــاب اهلل ب ــت أص أصب

ــث))). ــر احلدي ــا إل آخ ــر قصته ــم ذك ــاة«. ث ــون ص ــوم مخس ي

ــا النهــران  ــح مســلم«: أم ــووي يف »رشحــه لصحي ــال اإلمــام الن  ق
الباطنــان فنهــران يف اجلنــة، وأمــا الظاهــران فالنيــل والفــرات، هكــذا 
هــو يف أصــول »صحيــح مســلم«، خيــرج مــن أصلهــا، واملــراد 
ــاري«  ــح البخ ــا يف »صحي ــاء مبينً ــا ج ــى ك ــدرة املنته ــل س ــن أص م
وغــره، قــال مقاتــل: الباطنــان مهــا السلســبيل والكوثــر، قــال 
ــدرة  ــل س ــى أن أص ــدل ع ــث ي ــذا احلدي ــاض : ه ــايض عي الق
املنتهــى يف األرض خلــروج النيــل والفــرات مــن أصلهــا، قلــت: 
ــن  ــرج م ــار خت ــاه أن األن ــل معن ــازم، ب ــس ب ــه لي ــذي قال ــذا ال ه
ــن األرض  ــرج م ــى خت ــال حت ــث أراد اهلل تع ــر حي ــم تس ــا، ث أصله
وتســر فيهــا، وهــذا ال يمنعــه عقــل وال رشع وهــو ظاهــر احلديــث، 

ــم))). ــه، واهلل أعل ــر إلي ــب املص فوج

 قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة: حدثنــا يزيــد قــال، َأخرنــا ابــن عــون، 
ــئلت عــن  ــم، عــن األَســود، َأن أم املؤمنــن عائشــة  ُس عــن إِبراهي

)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص49)(، رقم )64)).
)))  »صحيح مسلم برح النووي« )ج)، ص4)) - 5))).
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ــم،  ــرات إل جانبك ــذا الف ــذا؟ ه ــون هب ــا تصنع ــت: م ؟ فقال ــَرِ النَّ
يســتنقع فيــه أحدكــم ســبًعا يســتقبل اجلريــة))).

ــن  ــي)))، ع ــن ع ــام ب ــا عث ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم  وق
ــت:  ــة  قال ــن عائش ــود، ع ــن األَس ــم، ع ــن إِبراهي ــش، ع األَعم
ــتقبل  ــرات فليس ــْأت الف ــْحٌر، فلي ، أو ِس ــمٌّ ــرة)))، أو ُس ــه ب ــن َأصاب م

ــرات)4). ــبع م ــه س ــس في ــة، فيغتم اجلري

  قــال عبــد اهلل ابــن اإلمــام أمحــد: حدثنــي أيب قــال، حدثنــا 
مؤمــل بــن إســاعيل قــال، حدثنــا محــاد - يعنــي ابــن ســلمة - قــال، 
ســمعت ســاًكا يقــول: ذهــب بــري فرأيــت إبراهيــم خليــل الرمحــن 
ــده عــى عينــي، فقــال يل: ائــت الفــرات فاغتمــس  ــام فمســح ي يف املن

ــري)5). ــي ب ــرد اهلل ع ــت ف ــاء. ففعل ــك يف امل ــح عيني ــه، وافت في

)))  )إسناده صحيح(. »املصنف« )ج5، ص40(، رقم )))5))).
)))  يف املطبوع )عثان(.

)))  كذا يف املطبوع، ولعل الصواب: نرة.
)4)  )إسناده صحيح(. »املصنف« )ج5، ص40(، رقم )7)5))).

)5)  )إسناده جيد(. »العلل ومعرفة الرجال« )ج )، ص 70)).
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ما جاء في أن أهل العراق لو علموا ما لهم من عظيم 
األجر التكلوا عن العمل

حدثنــا محيــد،  بــن  عبــد  حدثنــا  مســلم:  اإلمــام   قــال 
عبــد الــرزاق بــن مهــام، حدثنــا عبــد امللــك بــن أيب ســليان، 
ــه  ــي: أن ــب اجلهن ــن وه ــد ب ــي زي ــل، حدثن ــن كهي ــلمة ب ــا س حدثن
إل  ســاروا  الذيــن    عــي  مــع  كانــوا  الذيــن  اجليــش  يف  كان 
  ــول اهلل ــمعت رس ــاس إين س ــا الن ــي : أهي ــال ع ــوارج، فق اخل
ــم إىل  ــس قراءتك ــرآن لي ــرءون الق ــي يق ــن أمت ــوم م ــرج ق ــول: »خي يق
ــم إىل  ــيء وال صيامك ــم ب ــم إىل صاهت ــيء وال صاتك ــم ب قراءهت
ــم،  ــو عليه ــم، وه ــه هل ــبون أن ــرآن حيس ــرءون الق ــيء، يق ــم ب صيامه
ال جتــاوز صاهتــم تراقيهــم، يمرقــون مــن اإلســام كــا يمــرق 
ــي  ــا ق ــم م ــن يصيبوهن ــش الذي ــم اجلي ــو يعل ــة، ل ــن الرمي ــهم م الس
هلــم عــى لســان نبيهــم  التكلــوا عــن العمــل، وآيــة ذلــك أن فيهــم 
ــة  ــل حلم ــده مث ــى رأس عض ــه ذراع، ع ــس ل ــد ولي ــه عض ــًا ل رج
ــام  ــل الش ــة وأه ــون إل معاوي ــض«. فتذهب ــعرات بي ــه ش ــدي، علي الث
وتركــون هــؤالء خيلفونكــم يف ذراريكــم وأموالكــم، واهلل إين ألرجــو 
أن يكونــوا هــؤالء القــوم، فإنــم قــد ســفكوا الــدم احلــرام، وأغــاروا 

ــم اهلل. ــى اس ــروا ع ــاس، فس يف رسح الن

ــى  ــزاًل حت ــب من ــن وه ــد ب ــي زي ــل: فنزلن ــن كهي ــلمة ب ــال س ق
 قــال: مررنــا عــى قنطــرة، فلــا التقينــا وعــى اخلــوارج يومئــذ
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ــلوا  ــاح وس ــوا الرم ــم: ألق ــال هل ــبي فق ــب الراس ــن وه ــد اهلل ب عب
ــدوكم  ــا ناش ــدوكم ك ــاف أن يناش ــإين أخ ــا، ف ــن جفون ــيوفكم م س
يــوم حــروراء، فرجعــوا فوحشــوا برماحهــم وســلوا الســيوف 
ــض،  ــى بع ــم ع ــل بعضه ــال: وقت ــم. ق ــاس برماحه ــجرهم الن وش
ومــا أصيــب مــن النــاس يومئــذ إال رجــان، فقــال عــي : التمســوا 
ــى  فيهــم املخــدج، فالتمســوه فلــم جيــدوه، فقــام عــي  بنفســه حت
أتــى ناًســا قــد قتــل بعضهــم عــى بعــض، قــال: أخروهــم، فوجــدوه 
ــال:  ــوله. ق ــغ رس ــدق اهلل وبل ــال: ص ــم ق ــر ث ــي األرض، فك ــا ي مم
ــذي ال  ــن، اهلل ال ــر املؤمن ــا أم ــال: ي ــلاين فق ــدة الس ــه عبي ــام إلي فق
ــه إال هــو، لســمعت هــذا احلديــث مــن رســول اهلل ؟ فقــال: إي  إل
واهلل الــذي ال إلــه إال هــو. حتــى اســتحلفه ثاًثــا وهــو حيلــف لــه))).

 وقــال اإلمــام مســلم: وحدثنــا حممــد بــن أيب بكــر املقدمــي، 
ــعيد،  ــن س ــة ب ــا قتيب ــد، ح وحدثن ــن زي ــاد ب ــة، ومح ــن علي ــا اب حدثن
شــيبة،  أيب  بــن  بكــر  أبــو  وحدثنــا  ح  زيــد،  بــن  محــاد   حدثنــا 
وزهــر بــن حــرب )واللفــظ هلــا( قــاال: حدثنــا إســاعيل بــن 
ــر  ــال: ذك ــي ق ــن ع ــدة، ع ــن عبي ــد، ع ــن حمم ــوب، ع ــن أي ــة، ع علي
اخلــوارج فقــال: ))فيهــم رجــل خمــدج اليــد أو مــودن اليــد أو مثــدون 
ــم  ــن يقتلوهن ــد اهلل الذي ــا وع ــم ب ــروا حلدثتك ــوال أن تبط ــد((. ل الي
ــد ؟  ــن حمم ــمعته م ــت س ــت أأن ــال: قل ــد . ق ــان حمم ــى لس ع

ــة))). ــة، إي ورب الكعب ــة، إي ورب الكعب ــال: إي ورب الكعب ق
)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص748(، رقم )066)).
)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص747(، رقم )066)).
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ــه  قــال اإلمــام النــووي يف »رشحــه عــى صحيــح مســلم«: وحاصل
أنــه اســتحلف عليًّــا ثاًثــا، وإنــا اســتحلفه ليســمع احلارضيــن، ويؤكــد 
  ــول اهلل ــا رس ــر هب ــي أخ ــزة الت ــم املعج ــر هل ــم، ويظه ــك عنده ذل
ــون  ــم حمق ــق وأهن ــن باحل ــه أوىل الطائفت ــا وأصحاب ــم أن عليًّ ــر هل ويظه

يف قتاهلــم، وغــر ذلــك ممــا يف هــذه األحاديــث مــن الفوائــد))).

 قــال اإلمــام مســلم: حدثنــا حممــد بــن املثنــى، حدثنــا عبــد 
  ــدري ــعيد اخل ــن أيب س َة، ع ــْرَ ــن أيب َن ــا َداُوُد ع ــى، حدثن األع
َأنَّ رســول اهلل  قــال: »متــرق مارقــة يف فرقــة مــن النــاس فيــي قتلهــم 

باحلــق«))). الطائفتــن  َأوىل 

ــن  ــا اب ــى، حدثن ــن املثن ــد ب ــي حمم ــلم: وحدثن ــام مس ــال اإلم  وق
أيب عــدي، عــن ســليان، عــن أيب نــرة، عــن أيب ســعيد  أن 
النبــي  ذكــر قوًمــا يكونــون يف أمتــه، خيرجــون يف فرقــة مــن النــاس، 
اخللــق(  أرش  )أومــن  اخللــق  رش  »هــم  قــال:  التحليــق  ســياهم 
ــم  ــي  هل ــرب النب ــال: ف ــق«. ق ــن إىل احل ــى الطائفت ــم أدن يقتله
مثــًا أو قــال قــواًل: »الرجــل يرمــي الرميــة )أو: قــال الغــرض( فينظــر 
ــرة،  ــرى بص ــا ي ــي ف ــر يف الن ــرة، وينظ ــرى بص ــا ي ــل ف يف النص
ــو ســعيد: وأنتــم  وينظــر يف الفــوق فــا يــرى بصــرة«. قــال: قــال أب

قتلتموهــم يــا أهــل العــراق))).

)))  »صحيح مسلم برح النووي« )ج7، ص)7)).
)))  »صحيح مسلم« )ج )، ص 746(، رقم )064)).
)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص745(، رقم )064)).
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ُ مــا صــحَّ عن عــي  وأيب   قلــت: فهــذه األخبــار الصحيحــة ُتبــنِّ
ســعيد  يف الثنــاء عــى أهــل العــراق، فــدع عنــك أخبــار الكذابــن 
والروايــات املنكــرة التــي حتــاول تشــويه صــورة أهــل العــراق، فعندمــا 
ــر،  ــم األج ــوا عظي ــق، ونال ــوا األول باحل ــراق كان ــل الع ــل أه قات

ــة. ــح واجلاع ــل الصل ــوا أه ــوا كان ــم وتصاحل ــوا أيدهي ــا كف وعندم
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ما جاء في أن أرض العراق هي أرض الصلح والجماعة
 قــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا عبــد اهلل بــن حممــد، حدثنــا
حييــى بــن آدم، حدثنــا حســن اجلعفــي، عــن أيب موســى، عــن 
يــوم  ذات    النبــي  أخــرج  قــال:    بكــرة  أيب  عــن  احلســن، 
ــل  ــيد، ولع ــذا س ــي ه ــال: »ابن ــر فق ــى املن ــه ع ــد ب ــن  فصع احلس

ــلمن«))). ــن املس ــن م ــن فئت ــه ب ــح ب اهلل أن يصل

 وقــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا عبــد اهلل بــن حممــد، حدثنــا 
ــتقبل  ــول: اس ــن يق ــمعت احلس ــال: س ــى، ق ــن أيب موس ــفيان، ع س
أمثــال اجلبــال، فقــال  واهلل احلســن بــن عــي معاويــة بكتائــب 
ــا،  ــل أقران ــى تقت ــويل حت ــب ال ت ــاص: إين ألرى كتائ ــن الع ــرو ب عم
ــل  ــرو إن قت ــن: أي عم ــر الرجل ــة - وكان واهلل خ ــه معاوي ــال ل فق
هــؤالء هــؤالء، وهــؤالء هــؤالء، مــن يل بأمــور النــاس، مــن يل 
بنســائهم، مــن يل بضيعتهــم. فبعــث إليــه رجلــن مــن قريــش، 
ــن ــد اهلل ب ــمرة وعب ــن س ــن ب ــد الرمح ــمس، عب ــد ش ــي عب ــن بن  م
ــه  ــا علي ــل، فاعرض ــذا الرج ــا إل ه ــال: اذهب ــز، فق ــن كري ــر ب عام
وقــوال لــه واطلبــا إليــه. فأتيــاه فدخــا عليــه فتكلــا، وقــاال لــه فطلبــا 
إليــه، فقــال هلــا احلســن بــن عــي: إنــا بنــو عبــد املطلــب قــد 
أصبنــا مــن هــذا املــال، وإن هــذه األمــة قــد عاثــت يف دمائهــا، قــاال: 
فإنــه يعــرض عليــك كــذا وكــذا ويطلــب إليــك ويســألك، قــال: فمــن 

)))  »صحيح البخاري« )ص))9(، رقم )9)6)).
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ــن  ــاال: نح ــيًئا إال ق ــأهلا ش ــا س ــه، ف ــك ب ــن ل ــاال: نح ــذا؟ ق يل هب
ــا بكــرة يقــول:  ــه، فصاحلــه. فقــال احلســن: ولقــد ســمعت أب لــك ب
ــو  ــه وه ــي إل جنب ــن ع ــن ب ــر واحلس ــى املن ــول اهلل  ع ــت رس رأي
يقبــل عــى النــاس مــرة وعليــه أخــرى ويقــول: »إن ابنــي هــذا ســيد، 
ــال  ــلمن«. ق ــن املس ــن م ــن عظيمت ــن فئت ــه ب ــح ب ــل اهلل أن يصل ولع
ــرة  ــن أيب بك ــن م ــاع احلس ــا س ــت لن ــا ثب ــد اهلل: إن ــن عب ــي ب يل ع

ــث))). ــذا احلدي هب

 قــال اإلمــام ابــن حبــان: فلــا قتــل عــي بــن أيب طالــب - رضــوان 
ــن،  ــنة أربع ــان س ــن رمض ــر م ــابع ع ــوم الس ــك ي ــه - وذل اهلل علي
ــام ــل الش ــع أه ــة، وباي ــي بالكوف ــن ع ــن ب ــة احلس ــل الكوف ــع أه  باي
ــة،  ــد الكوف ــة يري ــار معاوي ــم س ــاء، ث ــفيان بإيلي ــن أيب س ــة ب معاوي
ــوا  ــار، فاصطلح ــة األنب ــوا بناحي ــي فالتق ــن ع ــن ب ــه احلس ــار إلي وس
ــة،  ــر إىل معاوي ــن األم ــلم احلس ــه، وس ــرشوط في ــم ب ــاب بينه ــى كت ع
وذلــك يــوم االثنــن خلمــس ليــال بقــن مــن شــهر ربيــع األول، ســنة 

ــة))). ــنة اجلاع ــنة س ــذه الس ــمى ه ــن، وتس ــدى وأربع إح

)))  »صحيح البخاري« )ص697- 698(، رقم )704)).
)))  »صحيح ابن حبان« )ج5)، ص7)- 8)( يف تعليقه عى حديث رقم )6657).
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ما جاء في فضل أخبية))) أهل العراق وما يدفع اهلل عنهم
ــعر،  ــا مس ــال، حدثن ــع ق ــا وكي ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم ق
كــن بــن الربيــع، عــن أبيــه قــال، قــال حذيفــة: مــا أخبيــة بعــد  عــن الرُّ
ــا ُيدفــع عــن هــذه،  ــدر ُيدفــع عنهــا َم ــي  بب ــة كانــت مــع النب َأخبي

يعنــي اْلُكوَفــَة))).

ــن  ــعبَة، ع ــن ش ــدر، ع ــا غن ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم  وق
ــن  ــة، ع ــن ُعميل ــع ب ــن ربي ــاف، ع ــن يس ــال ب ــن ه ــور، ع منص
ــل  ــن أه ــل م ــة ورج ــل الكوف ــن أه ــل م ــف رج ــال: اختل ــة، ق حذيف
ــية،  ــوم القادس ــاب ي ــن َأصح ــويف: نح ــال الك ــرا، فق ــام، فتفاخ الش
ويــوم كــذا ويــوم كــذا ويــوم كــذا. وقــال الشــامي: نحــن َأصحــاب 
ــهده  ــا مل يش ــة: كامه ــال حذيف ــذا. فق ــوم ك ــذا وي ــوم ك ــوك وي الرم
اهلل هلــك عــاد وثمــود، ومل ُيَؤاِمــْرُه اهلل فيهــا ملــا أهلكهــا، ومــا 

ــة))). ــي الكوف ــة، يعن ــا عظيم ــع عنه ــَرى َأْن تدف ــة َأْح ــن قري م

)))  اخلبــاء مــن األبنيــة: واحــد األخبيــة وهــو مــا كان من وبــر أو صــوف، وال يكون 
مــن شــعر، وهــو عــى عموديــن أو ثاثــة، ومــا فــوق ذلــك فهــو بيــت. وقــال 
ابــن األعــرايب: اخلبــاء مــن شــعر أو صــوف وهــو دون املظلــة، كذلــك حكاهــا 
هاهنــا بفتــح امليــم، وقــال ثعلــب عــن يعقــوب: مــن الصــوف خاصــة. واخلبــاء: 
مــن بيــوت األعــراب مجعه أخبيــة با مهــز. »لســان العــرب« )ج4)، ص)))).

)))  )إسناده صحيح(. »املصنف« )ج6، ص408(رقم ))45))).
)))  )إسناده صحيح(. »املصنف« )ج6، ص407( رقم )444))).
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ــن  ــل، ع ــن فضي ــد ب ــا حمم ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم  وق
ــال:  ــدب األَزدي، ق ــن جن ــك، ع ــن رشي ــد اهلل ب ــن عب ــح، ع األَجل
فقــال:  الكوفــة،  إل  َفاْلَتَفــَت  احلــرة  إل  ســلان  مــع  خرجنــا 
ــذه  ــن ه ــُع ع ــا ُيْدَف ــا م ــُع عنه ــاٍص ُيْدَف ــن َأْخَص ــا م ــام، م ــُة اإلس ُقبَّ
األخصــاص، إالَّ َأْخَصــاص كان هبــا حممــد  وال تذهــب الدنيــا 

ــا))). ــواه إليه ــل ه ــا، أو رج ــن فيه ــع كل ُمؤم ــى جيتم حت

 وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة: حدثنــا عبــد اهلل بــن نمٍر، عن ســفيان، 
عــن عبــد اهلل بــن رشيــك قــال، حدثنــي جنــدب، قــال: كنــا مع ســلان 

ونحــن َجــاُءون مــن احلــرة، فقــال: الكوفــة ُقبــة اإلســام مرتــن))).

 وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة: حدثنــا وكيــع قــال، حدثنــا رشيــك، 
عــن عبــد اهلل بــن رشيــك، عــن جنــدب، عــن ســلان، قــال: الكوفــة 
ــْأيت عــى النــاس زمــان ال يبقــى فيهــا مؤمــن إالَّ هبــا،  ُقبــة اإلســام، ي

أو قلبــه هيــوي إليهــا))).

حدثنــا  قــال،  التــار  نــر  أبــو  وحدثنــا  البــاذري:   قــال 
ــن  ــدب، ع ــن جن ــري، ع ــك العام ــن أيب رشي ــد اهلل ب ــن عب ــك ب رشي
ــان ال  ــاس زم ــى الن ــأيت ع ــام، ي ــة اإلس ــة قب ــال: الكوف ــلان، ق س

ــا)4). ــه إليه ــوي قلب ــا أو هي ــن إال وهوهي ــى مؤم يبق
)))  )إسناده حسن(. »املصنف« )ج6، ص407( رقم ))44))).
)))  )إسناده حسن(. »املصنف« )ج6، ص407(رقم ))44))).
)))  )إسناده حسن(. »املصنف« )ج6، ص408(رقم ))45))).

)4)  )إسناده حسن(. »فتوح البلدان« )ج )، ص 87)).
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ما جاء في أن أهل العراق هم كنز أهل اإلسالم وجماجم العرب
قــال ابــن ســعد: أخرنــا عفــان بــن مســلم قــال، حدثنــا محــاد بــن 
ســلمة، عــن أيب التيــاح، عــن عبــد اهلل بــن أيب اهلذيــل، أن وفــد أهــل 
الكوفــة قدمــوا عــى عمــر، وفيهــم زيــد بــن صوحــان، فجــاءه رجــل 
مــن أهــل الشــام يســتمد، فقــال: يــا أهــل الكوفــة، إنكــم كنــز أهــل 
ــتمدكم  ــم، وإن اس ــرة أمددمتوه ــل الب ــتمدكم أه ــام، وإن اس اإلس
أهــل الشــام أمددمتوهــم. وجعــل عمــر يرحــل لزيــد وقــال: يــا أهــل 

الكوفــة، هكــذا فاصنعــوا بزيــد وإال عذبتكــم))).

ــد اهلل  ــن عب ــد ب ــن حمم ــو احلس ــرين أب ــم: أخ ــام احلاك ــال اإلم ق
ــا  ــى، ثن ــو موس ــا أب ــام، ثن ــحاق اإلم ــن إس ــد ب ــا حمم ــري، ثن اليعم
ــد بــن مخــر حيــدث  ــا شــعبة قــال: ســمعت يزي حممــد بــن جعفــر، ثن
أنــه ســمع عبــد الرمحــن بــن جبــر بــن نفــر حيــدث عــن أبيــه، قــال 
ــة. فقــال:  ــد اخلاف ــون: إنــك تري ــاس يقول ــن عــي: إن الن للحســن ب
ــاملون  ــت ويس ــن حارب ــون م ــدي حيارب ــرب يف ي ــم الع ــد كان مجاج ق
ــة  ــاء أم ــن دم ــاىل، وحق ــه اهلل تع ــاء وج ــا ابتغ ــاملت، تركته ــن س م
ــح  ــناد صحي ــذا إس ــاز. ه ــل احلج ــاس))) أه ــا باتئ ــم ابتزه ــد  ث حمم

خيرجــاه))). ومل  الشــيخن  رشط  عــى 

)))  )إسناده صحيح(. »الطبقات« )ج6، ص4))( رقم )7550).
)))  وورد أيًضا بأتياس وورد بأوباش أهل احلجاز.

)))  )إسناده صحيح(. »املستدرك« )ج)، ص86)( رقم )4795).
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 قلــت: وهــذا األثــر الصحيــح عــن احلســن  يبــن ثنــاء 
ــى  ــراق ع ــل الع ــه  أله ــراق وتفضيل ــل الع ــى أه ــن  ع احلس

غرهــم حتــى بعــد ختليــه عــن اخلافــة.

ــا  ــال، أخرن ــى ق ــن موس ــد اهلل ب ــا عبي ــعد: أخرن ــن س ــال اب  ق
ــن  ــر ب ــن عم ــة، ع ــن عطي ــمر ب ــن ش ــش، ع ــن األعم ــفيان، ع س
ــرزون  ــح اهلل حي ــم رم ــان وه ــز اإلي ــا كن ــراق هب ــال: الع ــاب، ق اخلط

ــار))). ــدون األَمص ــم ويم ثغوره

ــال،  ــَباَبُة ق ــا َش ــه«: حدثن ــيبه يف »مصنف ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم  ق
حدثنــا شــعبة، عــن ســلمة بــن ُكهيــل، عــن َحبَّــَة الُعــرين، َأن عمــر بــن 
ــا،  ــرب َومُجُْجَمُتَه ــم رْأس الع ــة، َأنت ــل الكوف ــا َأه ــال: َي ــاب ق اخلط
ــا، َوإيِن  ــا وهاهن ــن هاهن ــاين يشء م ــه إِن َأت ــي ب ــذي أرم ــهمي ال وس
بعثــت إَليكــم بعبــد اهلل بــن مســعود َواخرتتــه لكــم َوآَثْرُتُكــم بــه عــى 

ــَرًة))). ــي إْث نف

ــا وكيــع بــن اجلــراح، عــن   قــال ابــن ســعد يف »الطبقــات«: أخرن
قيــس، عــن شــمر عــن عطيــة، عــن شــيخ مــن بنــي عامــر، قــال: قــال 
ــان،  ــز اإلي ــح اهلل، وكن ــة: رم ــل الكوف ــر أه ــاب وذك ــن اخلط ــر ب عم

ــار))). ــدون األَمص ــم ويم ــزون ثغوره ــرب، جي ــة الع ومججم

)))  )شمر بن عطية عن عمر مرسل(. »الطبقات« )ج6، ص5( رقم )9))7).
)))  )حبة عن عمر مرسل(. »املصنف« )ج6، ص408( رقم )445))).

)))  )فيه جمهول(. الطبقات )ج6، ص5( رقم )8))7).
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ــن  ــس، ع ــن يون ــع، ع ــا وكي ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم  ق
الشــعبي، َأن عمــر كتــب إىل َأهــل الكوفــة: إىل رْأس العــرب))).

ــن  ــفيان، ع ــن س ــع، ع ــا وكي ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم  وق
ــن  ــال: كتــب عمــر ب ــر، ق ــن جب ــع ب ــن َأيب ثابــت، عــن ناف حبيــب ب

اخلطــاب إىَل َأهــل الكوفــة: إىل ُوُجــوه النــاس))).

ــم )447))).  ــف« )ج6، ص408( رق ــل(. »املصن ــر مرس ــن عم ــعبي ع )))  )الش
وجــاء يف »هتذيــب الكــال« للمــزي )ج4)، ص5)(: َوَقــال أمحــد بــن َعبــد اهلل 
ــعبي  ــول اهلل  والش ــاب رس ــن أصح ــن م ــة وأربع ــن ثاني ــمع م ــي: س العج
ــن  ــك ب ــد املل ــن عب ــر م ــحاق أك ــو إس ــنتن، وأب ــحاق بس ــن أيب إس ــر م أك

ــا. ــل إال صحيًح ــكاد يرس ــح، ال ي ــعبي صحي ــل الش ــنتن، ومرس ــر بس عم
)))  )نافع عن عمر مرسل(. »املصنف« )ج))، ص87)( رقم ))))))).
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ما جاء في أن الصحابة  إنما تعلموا الكتابة من أهل العراق
ــن  ــعود ب ــا مس ــك، حدثن ــا مال ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم ق
ُل العــرب كتــب - يعنــي  ســعد، عــن جمالــد، عــن الشــعبي، قــال: َأوَّ
بالعربيــة - حــرب بــن ُأميــة بــن عبــد شــمس. قيــل: ممــن تعلــم ذلــك؟ 
ــن  ــال: م ــرة؟ ق ــل احل ــم أه ــن تعل ــال: مم ــرة. ق ــل احل ــن َأه ــال: م ق

ــار))). َأهل األَنب

قــال الفاكهــي: حدثنــا عبــد اجلبــار قــال، ثنــا ســفيان، عــن 
ــم  ــن تعلمت ــن أي ــن م ــألنا املهاجري ــال: س ــعبي، ق ــن الش ــد، ع جمال
ــن  ــن أي ــرة: م ــل احل ــألنا أه ــرة. فس ــل احل ــن أه ــوا: م ــة؟ قال الكتاب

ــار))). ــل األنب ــن أه ــوا: م ــم؟ قال تعلمت

قــال اإلمــام أبــو عمــرو الــداين: حدثنــا عبــد الرمحــن بــن 
ــال،  ــر ق ــن زه ــد ب ــا أمح ــال، ن ــغ ق ــن أصب ــم ب ــا قاس ــال، ن ــان ق عث
ــر، عــن عامــر،  ــل، عــن جاب ــا إرسائي ــال، ن ــن دكــن ق ــا الفضــل ب ن
ــا  ــة فوجدهت ــاب العربي ــرت يف كت ــال: نظ ــدب ق ــن جن ــمرة ب ــن س ع

ــرة))). ــر باحل ــل أن مت ــار قب ــرت باألنب ــد م ق

)))  »املصنف« )ج7، ص55)( رقم )5)58)).
)))  »أخبار مكة« )ج)، ص4))( رقم )997)).

)))  »نقط املصاحف« )ج)، ص5)).
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ــب  ــن كت ــكان أول م ــن خل ــر اب ــم ذك ــر: ث ــن كث ــام اب ــال اإلم ق
بالعربيــة، فقيــل: إســاعيل ، وقيــل أول مــن كتــب بالعربيــة مــن 
قريــش حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس، أخذهــا مــن بــاد احلــرة 
ــتها؟  ــن اقتبس ــأله مم ــدرة، وس ــن س ــلم ب ــه أس ــال ل ــل يق ــن رج ع
فقــال: مــن واضعهــا رجــل يقــال لــه مرامــر بــن مــروة، وهــو رجــل 

ــار))). ــة يف العــرب مــن األنب ــار، فأصــل الكتاب مــن أهــل األنب

)))  »البداية والنهاية« )ج))، ص8)).
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ما جاء في الحث على الجهاد في العراق ودور أهل العراق  
في تمزيق ُملك كسرى وزوال الدولة الفارسية

ــن  ــر ب ــن عم ــر املؤمن ــر ألم ــدور الكب ــل ال ــذا الفص ــن ه  يب
طاقاهتــم،  واســتثار  العــراق،  بأهــل  االهتــام  يف    اخلطــاب 
ــة  ــى الدول ــاء ع ــرق، والقض ــوح امل ــهم يف فت ــتعانة بجيوش واالس
الفارســية)))، ممــا يبــن أن أهــل العــراق إنــا يصلحهــم ويظهــر 
ــة التــي تقــدر قيمــة وفضــل  ــة الفطن ــة العادل ــادة العمري طاقاهتــم القي
ــد. ــتخراجها كل أح ــى اس ــدر ع ــة ال يق ــادن الثمين ــإن املع ــا، ف رعيته

ــال،  ــن ق ــن دك ــل ب ــا الفض ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم  ق
ــن  ــا م ــال: قدمن ــر ق ــمعت أيب يذك ــال، س ــارث ق ــن احل ــش ب ــا حن ثن
ــر  ــع ونظ ــاف يف النخ ــر فط ــا عم ــرج علين ــة، فخ ــا املدين ــن نزلن اليم
إليهــم فقــال: يــا معــرش النخــع، إين أرى الــرشف فيكــم مرتبًعــا فعليكم 
ــام،  ــل الش ــن، ال ب ــر املؤمن ــا أم ــا: ي ــارس. فقلن ــوع ف ــراق ومج بالع
نريــد اهلجــرة إليهــا. قــال: ال، بــل العــراق، فــإين قــد رضيتهــا لكــم. 
قــال حتــى قــال بعضنــا: يــا أمــر املؤمنــن، ال إكــراه يف الديــن. قــال: 
ــم،  ــوع العج ــا مج ــال: فيه ــراق. ق ــم بالع ــن عليك ــراه يف الدي ــا إك ف
ــع  ــن النخ ــل م ــية فقت ــا القادس ــال: فأتين ــائة. ق ــان ومخس ــن ألف ونح

)))  وســيأيت يف الفصــل القــادم مــن هــذا الكتــاب بيــان دور عمــر  يف االهتــام 
بشــكل خــاص بنــر العلــم يف العــراق.
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ــر:  ــال عم ــون. فق ــاس ثان ــائر الن ــن س ــًا م ــذا رج ــذا وك ــد وك واح
مــا شــأن النخــع أصيبــوا مــن بــن ســائر النــاس؟ أَفــرَّ النــاس عنهــم؟ 

قالــوا: ال، بــل ولــو أعظــم األمــر وحدهــم))).

ــة  ــو عوان ــا أب ــا عفــان قــال، ثن  وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة: حدثن
ــن أيب وقــاص  ــال: جــاء ســعد ب ــل ق ــا حصــن، عــن أيب وائ ــال، ثن ق
ــد  ــا أال نزي ــا أدري لعلن ــال: ف ــاس، ق ــزل القادســية ومعــه الن ــى ن حت
عــى ســبعة آالف أو ثانيــة آالف بــن ذلــك، واملركــون ســتون 
ــا:  ــوا لن ــوا قال ــا نزل ــال: فل ــول. ق ــم الفي ــك، معه ــو ذل ــا أو نح ألًف
ــا ال نــرى لكــم عــدًدا، وال نــرى لكــم قــوة وال ســاًحا  ارجعــوا وإن
فارجعــوا. قــال: قلنــا: مــا نحــن براجعــن. قــال: وجعلــوا يضحكــون 
ــم  ــا عليه ــا أبين ــال: فل ــازل. ق ــبهونا باملغ ــون دوك، يش ــا ويقول بنبلن
ــن  ــم م ــاء بك ــذي ج ــا بال ــًا خيرن ــًا عاق ــا رج ــوا إلين ــوا: ابعث قال
ــرة  ــال املغ ــال: فق ــدة. ق ــدًدا وال ع ــم ع ــرى لك ــا ال ن ــم، فإن بادك
ــا. قــال: فعــر إليهــم، قــال: فجلــس مــع رســتم عــى  ــن شــعبة: أن ب
الريــر. قــال: فنخــر ونخــروا حــن جلــس معــه عــى الريــر. قــال: 
ــال:  ــم. ق ــص صاحبك ــذا وال نق ــي ه ــا زادين يف جمل ــرة: م ــال املغ ق
فقــال: أخــروين مــا جــاء بكــم مــن بادكــم، فــإين ال أرى لكــم عــدًدا 
وال عــدة؟ قــال: فقــال: كنــا قوًمــا يف شــقاء وضالــة، فبعــث اهلل فينــا 
ــا  ــا رزقن ــكان في ــه، ف ــى يدي ــا ع ــه، ورزقن ــى يدي ــا اهلل ع ــا، فهدان نبين
ــا  ــا وأطعمن ــا منه ــا أكلن ــذه األرض، فل ــت هب ــا تنب ــوا أن ــة زعم حب

)))  )إسناده صحيح(. »املصنف« )ج6، ص)55( رقم )759))).
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منهــا أهلينــا قالــوا ال خــر لنــا حتــى تنزلــوا هــذه البــاد، فنــأكل هــذه 
ــا  ــا دخلن ــإن قتلتمون ــال: ف ــال: فقــال رســتم: إًذا نقتلكــم، ق ــة. ق احلب
ــا  ــال: فل ــة. ق ــم اجلزي ــار، وإال أعطيت ــم الن ــم دخلت ــة وإن قتلناك اجلن
ــح  ــوا: ال صل ــروا، وقال ــوا ونخ ــال: صاح ــة ق ــم اجلزي ــال أعطيت ق
ــم؟  ــر إليك ــا أو نع ــرون إلين ــرة: أتع ــال املغ ــال: فق ــم. ق ــا وبينك بينن
قــال: فقــال رســتم: بــل نعــر إليكــم. قــال: فاســتأخر منــه املســلمون 
حتــى عــر منهــم مــن عــر. قــال: فحمــل عليهــم املســلمون فقتلوهــم 
وهزموهــم. قــال حصــن: كان ملكهــم رســتم مــن أهــل أذربيجــان. 
قــال حصــن: وســمعت شــيًخا منــا يقــال لــه عبيــد بــن جحــش قــال: 
ــدق عــى ظهــور  ــا نمــي عــى ظهــور الرجــال، نعــر اخلن لقــد رأيتن
الرجــال مــا مســهم ســاح، قــد قتــل بعضهــم بعًضــا. قــال: ووجدنــا 
جراًبــا فيــه كافــور. قــال: فحســبناه ملًحــا ال نشــك فيــه أنه ملــح. قال: 
ــا  ــر بن ــًا فم ــه طع ــد ل ــا مل نج ــه، فل ــه في ــا من ــًا فطرحن ــا حل فطبخن
ــدوا  ــن، ال تفس ــر املعرب ــا مع ــال: ي ــال: فق ــص، ق ــه قمي ــادي مع عب
طعامكــم، فــإن ملــح هــذه األرض ال خــر فيــه، هــل لكــم أن أعطيكم 
فيــه هــذا القميــص قــال: فأعطانــا بــه قميًصــا، فأعطينــاه صاحًبــا لنــا 
ــن  ــإذا ثم ــال: ف ــه. ق ــب من ــه، ونعج ــف ب ــا نطي ــال: فجعلن ــه، ق فلبس
ــي أرشت  ــد رأيتن ــال: ولق ــان. ق ــاب درمه ــا الثي ــن عرفن ــص ح القمي
إل رجــل وإن عليــه لســوارين مــن ذهــب وإن ســاحه حتــت يف 
ــا. قــال: فــا كلمنــاه  قــر مــن تلــك القبــور وأرشت إليــه فخــرج إلين
ــا  ــال: فركبن ــرات. ق ــوا الف ــى بلغ ــم حت ــه فهزمناه ــا عنق ــى رضبن حت
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عليهــم. قــال: فســار إليهــم فالتقــوا، فــكان أول قتيــل. قــال: وأخــذ 
ســويد بــن مقــرن الرايــة ففتــح اهلل هلــم وأهلــك اهلل املركــن، 
ــر  ــل كل م ــال: وكان أه ــذ. ق ــد يومئ ــة بع ــم مجاع ــم هل ــم يق فل

بادهــم. يف  عدوهــم  إل  يســرون 

ــوالء  ــم بجل ــن حلقه ــن املدائ ــون م ــزم املرك ــا ه ــن: مل ــال حص ق
ــال:  ــن. ق ــزل املدائ ــى ن ــارس فســار حت ــن ي ــم رجــع وبعــث عــار ب ث
ــر أن  ــغ عم ــا فبل ــاس وكرهوه ــا الن ــاس فاجتواه ــا بالن وأراد أن ينزهل
ــوا: ال، ألن  ــل؟ قال ــا اإلب ــح هب ــل يصل ــأل ه ــا، فس ــاس كرهوه الن
هبــا البعــوض. قــال: فقــال عمــر: فــإن العــرب ال تصلــح بــأرض ال 
ــا، قــال:  يصلــح هبــا اإلبــل. قــال: فارجعــوا. قــال: فلقــي ســعد عباديًّ
ــن  ــأت م ــة، وتطأط ــن البقع ــت م ــى أرض ارتفع ــم ع ــا أدلك ــال أن فق
ــال: أرض  ــة. ق الســبخة، وتوســطت الريــف، وطعنــت يف أنــف الرب

ــرات))). ــرة والف ــن احل ب

ــال،  ــداين ق ــد اهلم ــن حمم ــر ب ــا عم ــان: أخرن ــن حب ــام اب ــال اإلم ق
ــاس  ــن أيب إي ــا آدم ب ــال، حدثن ــقاين ق ــف العس ــن خل ــد ب ــا حمم حدثن
قــال، حدثنــا مبــارك بــن فضالــة قــال، حدثنــا زيــاد بــن جبــر بــن حيــة 
ــال  ــه - ق ــوان اهلل علي ــاب - رض ــن اخلط ــر ب ــرين أيب: أن عم ــال، أخ ق
ــه:  ــال ل ــه ق ــك أن ــح يل، وذل ــك فانص ــي بنفس ــا إذ فتن ــزان: أم للهرم
ــوم  ــارس الي ــم، إن ف ــزان: نع ــال اهلرم ــه. فق ــأس، فأمن ــم، ال ب تكل

)))  )إسناده صحيح(. »املصنف« )ج6، ص)55- )55( رقم )747))).
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ــان  ــد مــع بنذاذق ــال: بنهاون ــن الــرأس؟ ق ــال: فأي رأس وجناحــان. ق
فــإن معــه أســاورة كــرى وأهــل أصفهــان. قــال: فأيــن اجلناحــان؟ 
ــن  ــع اجلناح ــزان: فاقط ــال اهلرم ــيته، فق ــا نس ــزان مكاًن ــر اهلرم فذك
ــا  ــت ي ــه: كذب ــوان اهلل علي ــر - رض ــه عم ــال ل ــرأس. فق ــن ال توه
ــي  ــه اهلل عن ــه اهلل، وإذا قطع ــرأس فيقطع ــد إل ال ــل أعم ــدو اهلل، ب ع
ــوا:  ــه فقال ــه بنفس ــر إلي ــر أن يس ــأراد عم ــان، ف ــي اجلناح ــض عن انف
ــإن  ــم، ف ــك إل العج ــر بنفس ــن أن تس ــر املؤمن ــا أم ــرك اهلل ي نذك
ــال:  ــود. ق ــث اجلن ــن ابع ــام، ولك ــلمن نظ ــن للمس ــا مل يك ــت هب أصب
فبعــث أهــل املدينــة، وبعــث فيهــم عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب، 
وبعــث املهاجريــن واألنصــار، وكتــب إىل أيب موســى األشــعري 
ــل  ــان أن رس بأه ــن الي ــة ب ــب إىل حذيف ــرة، وكت ــل الب أن رس بأه
ــم  ــم فأمرك ــإذا اجتمعت ــد، ف ــا بنهاون ــوا مجيًع ــى جتتمع ــة، حت الكوف
النعــان بــن مقــرن املــزين، قــال: فلــا اجتمعــوا بنهاونــد مجيًعــا 
ــرب  ــر الع ــا مع ــا ي ــلوا إلين ــج أن أرس ــان العل ــم بنذاذق ــل إليه أرس
ــال أيب:  ــعبة. ق ــن ش ــرة ب ــاس املغ ــار الن ــه، فاخت ــم نكلم ــًا منك رج
ــع  ــا رج ــاه، فل ــور. فأت ــعر أع ــل، أش ــل طوي ــه رج ــر إلي ــكأين أنظ ف
ــه:  ــا: إين وجــدت العلــج قــد استشــار أصحاب ــا ســألناه، فقــال لن إلين
يف أي يشء تأذنــون هلــذا العــريب؟ أبشــارتنا وهبجتنــا وملكنــا أو 
ــل  ــه بأفض ــأذن ل ــل ن ــوا: ب ــا؟ فقال ــا يف أيدين ــده ع ــه فنزه ــف ل نتقش
ــراب  ــك احل ــت تل ــم رأي ــا أتيته ــدة. فل ــارة والع ــن الش ــون م ــا يك م
ــو  ــه وإذا ه ــى رأس ــا ع ــم قياًم ــر ورأيته ــه الب ــع من ــدرق يلتم وال
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ــا  ــا أن ــت ك ــاج، فمضي ــه الت ــى رأس ــب، وع ــن ذه ــر م ــى رسي ع
ــرت،  ــت ون ــال: فدفع ــر، ق ــى الري ــه ع ــد مع ــت رأيس ألقع ونكس
ــا أنــت كلــب،  ــوا يل: إن فقلــت: إن الرســل ال يفعــل هبــم هــذا، فقال
ــم.  ــذا فيك ــن ه ــي م ــا أرشف يف قوم ــت: ألن ــك؟ فقل ــع املل ــد م أتقع
ــال:  ــه، فق ــم يل قول ــت فرج ــس. فجلس ــال: اجل ــرين. وق ــال: فانته ق
يــا معــر العــرب، إنكــم كنتــم أطــول النــاس جوًعــا، وأعظــم النــاس 
ــن كل  ــده م ــاس داًرا، وأبع ــد الن ــذًرا، وأبع ــاس ق ــذر الن ــقاء، وأق ش
خــر، ومــا كان منعنــي أن آمــر هــؤالء األســاورة حــويل أن ينتظموكــم 
بالنشــاب إال تنجًســا بجيفكــم؛ ألنكــم أرجــاس، فــإن تذهبــوا نخــي 
ــدت اهلل  ــرة: فحم ــال املغ ــم. ق ــم مصارعك ــوا نرك ــم، وإن تأب عنك
ــا شــيًئا،  ــا ونعتن ــه، وقلــت: واهلل مــا أخطــأت مــن صفتن وأثنيــت علي
ــاس  ــم الن ــا، وأعظ ــاس جوًع ــد الن ــاس داًرا، وأش ــد الن ــا ألبع إن كن
ــواًل،  ــا رس ــث اهلل إلين ــى بع ــر، حت ــن كل خ ــاس م ــد الن ــقاء، وأبع ش
ــرف  ــزل نتع ــم ن ــرة، فل ــة يف اآلخ ــا، واجلن ــر يف الدني ــا الن فوعدن
مــن ربنــا مــذ جاءنــا رســوله  الفلــج والنــر، حتــى أتيناكــم، وإنــا 
واهلل نــرى لكــم ملــًكا وعيًشــا، ال نرجــع إل ذلــك الشــقاء أبــًدا 
ــى نغلبكــم عــى مــا يف أيديكــم أو نقتــل يف أرضكــم. فقــال: أمــا  حت
األعــور فقــد صدقكــم الــذي يف نفســه، فقمــت مــن عنــده وقــد واهلل 
ــا  ــا العلــج: إمــا أن تعــروا إلين أرعبــت العلــج جهــدي، فأرســل إلين
ــال  ــا. ق ــروا فعرن ــان: اع ــال النع ــم. فق ــر إليك ــا نع ــد وإم بنهاون
ــد  ــال احلدي ــم جب ــون كأن ــوج جييئ ــط، إن العل ــوم ق ــم أر كالي أيب: فل
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وقــد تواثقــوا أال يفــروا مــن العــرب، وقــد قــرن بعضهــم إل بعــض 
ــوا:  ــد خلفهــم وقال ــك احلدي ــوا حس ــران، وألق ــى كان ســبعة يف ق حت
ــن  ــعبة ح ــن ش ــرة ب ــال املغ ــد، فق ــك احلدي ــره حس ــا عق ــر من ــن ف م
ــا يركــون أن يتتامــوا فــا  رأى كثرهتــم: مل أر كاليــوم فشــًا، إن عدون
ــال: وكان  ــه. ق ــم ب ــد أعجلته ــر إيل لق ــو أن األم ــا واهلل ل ــوا، أم يعجل
النعــان رجــًا بــكاء، فقــال: قــد كان اهلل جــل وعــا يشــهدك أمثاهلــا 
ــم  ــي أن أناجزه ــا منعن ــه واهلل م ــك وإن ــري موقف ــك وال يع ــا خيزي ف
ــزا  ــول اهلل  كان إذا غ ــول اهلل  إن رس ــن رس ــهدته م ــيء ش إال ل
ــب  ــوات، وهت ــر الصل ــى حت ــل حت ــار مل يعج ــل أول النه ــم يقات فل
األرواح، ويطيــب القتــال، ثــم قــال النعــان: اللهــم إين أســألك 
ــه، وذل  ــام وأهل ــز اإلس ــه ع ــون في ــح يك ــوم بفت ــي الي ــر عين أن تق
ــال:  ــم ق ــهادة، ث ــك بالش ــر ذل ــى إث ــم يل ع ــم اخت ــه، ث ــر وأهل الكف
أمنــوا يرمحكــم اهلل. فأمنــا وبكــى وبكينــا ثــم قــال النعــان: إين 
ــن  ــوا متيري ــة فكون ــازه الثاني ــم ه ــاح، ث ــروا للس ــي فتي ــاز لوائ ه
ــوم  ــل كل ق ــة فليحم ــه الثالث ــإذا هززت ــم، ف ــم بإزائه ــال عدوك لقت
ــرت  ــا ح ــال: فل ــة اهلل. ق ــى برك ــم ع ــن عدوك ــم م ــن يليه ــى م ع
ــح واهلل إن  ــح الفت ــال: ري ــا، وق ــر وكرن ــت األرواح ك ــاة، وهب الص
شــاء اهلل، وإين ألرجــو أن يســتجيب اهلل يل وأن يفتــح علينــا، فهــز 
ــا كل  ــا مجيًع ــة ثــم هــزه الثالثــة فحملن اللــواء فتيــروا ثــم هــزه الثاني
ــاس  ــى الن ــت فع ــا أصب ــان: إن أن ــال النع ــم، وق ــن يليه ــى م ــوم ع ق
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حذيفــة بــن اليــان، فــإن أصيــب حذيفــة ففــان، فــإن أصيــب فــان 
فــان، حتــى عــد ســبعة آخرهــم املغــرة بــن شــعبة. قــال أيب: 
ــه  ــع إل أهل ــب أن يرج ــًدا حي ــلمن أح ــن املس ــت م ــا علم ــواهلل م ف
ــمع إال وقــع احلديــد  ــم نس ــوا لنــا فل ــل أو يظفــر، وثبت ــى يقت حت
عــى احلديــد حتــى أصيــب يف املســلمن مصابــة عظيمــة، فلــا 
رأوا صرنــا ورأونــا ال نريــد أن نرجــع انزمــوا، فجعــل يقــع الرجــل 
فيقــع عليــه ســبعة يف قــران فيقتلــون مجيًعــا، وجعــل يعقرهــم حســك 
ــا نقــدم اللــواء  ــد خلفهــم فقــال النعــان: قدمــوا اللــواء فجعلن احلدي
فنقتلهــم ونرهبــم، فلــا رأى النعــان أن اهلل قــد اســتجاب لــه ورأى 
الفتــح جاءتــه نشــابة فأصابــت خارصتــه فقتلتــه، فجــاء أخــوه معقــل 
ــال:  ــم ق ــه، ث ــدم ب ــواء فتق ــذ الل ــا وأخ ــه ثوًب ــجى علي ــرن فس ــن مق ب
ــا  ــا نتقــدم فنهزمهــم ونقتلهــم، فلــا فرغن تقدمــوا رمحكــم اهلل، فجعلن
واجتمــع النــاس قالــوا: أيــن األمــر؟ فقــال معقــل: هــذا أمركــم قــد 
أقــر اهلل عينــه بالفتــح، وختــم لــه بالشــهادة. فبايــع النــاس حذيفــة بــن 
ــة يدعــو اهلل وينتظــر مثــل صيحــة  ــان قــال: وكان عمــر  باملدين الي
ــلمن  ــن املس ــل م ــع رج ــح م ــر بالفت ــة إل عم ــب حذيف ــى، فكت احلب
ــه  ــز اهلل في ــح أع ــن بفت ــر املؤمن ــا أم ــر ي ــال: أب ــه ق ــدم علي ــا ق فل
ــه الــرك وأهلــه. وقــال: النعــان بعثــك؟  اإلســام وأهلــه، وأذل في
ــرجع،  ــر واس ــى عم ــن. فبك ــر املؤمن ــا أم ــان ي ــب النع ــال: أحتس ق
قــال: وَمــْن وحيــك؟ فقــال: فــان، وفــان، وفــان، حتــى عــد ناًســا 
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  ــر ــال عم ــم. فق ــن ال تعرفه ــر املؤمن ــا أم ــن ي ــال: وآخري ــم ق ث
وهــو يبكــي: ال يرهــم أن يعرفهــم عمــر، لكــن اهلل يعرفهــم))).

ــم  ــن لأعاج ــد، ومل يك ــت ناون ــي: وافتتح ــام الذهب ــال اإلم  ق
ــة))). ــك مجاع ــد ذل بع

ناونــد  فتــح  يســمون  املســلمون  وكان  األثــر:  ابــُن  قــال 
الفتــوح؛ ألنــه مل يكــن للفــرس بعــده اجتــاع. وملــك  فتــح 

بادهــم))). املســلمون 

قــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا موســى بــن إســاعيل، حدثنــا أبــو 
عوانــة، عــن حصــن، عــن عمــرو بــن ميمــون قــال: رأيــت عمــر بــن 
ــن  ــة وقــف عــى حذيفــة ب ــام باملدين ــل أن يصــاب بأي اخلطــاب  قب
ــا  ــان أن تكون ــا؟ أختاف ــف فعلت ــال: كي ــف ق ــن حني ــان ب ــان وعث الي
قــد محلتــا األرض مــا ال تطيــق؟ قــاال: محلناهــا أمــًرا هــي لــه مطيقــة 
ــا ال  ــا األرض م ــا محلت ــرا أن تكون ــال: انظ ــل. ق ــر فض ــا كب ــا فيه م
تطيــق. قــال: قــاال: ال. فقــال عمــر: لئــن ســلمني اهلل ألدعــن أرامــل 
ــت  ــا أت ــال: ف ــًدا. ق ــدي أب ــل بع ــن إل رج ــراق ال حيتج ــل الع أه

عليــه إال رابعــة حتــى أصيــب)4).

)))  )إسناده صحيح(. »صحيح ابن حبان« )ج))، ص64- 69( رقم )4756).
)))  »تاريخ اإلسام« )ج)، ص77)).

)))  »الكامل« )ج)، ص9)4).
)4)  »صحيح البخاري« )ص7)9- 8)9( رقم )700)).



44

قلــت: وإنــا ازداد اهتــاُم عمــر  بأرامــل أهــل العــراق دون 
ــال  ــراق يف قت ــل الع ــال أه ــن رج ــهد م ــن اسُتش ــرة م ــن لكث غره
الصحيــح  األثــر  هــذا  يبــن  كــا  املــرق،  وفتوحــات  الفــرس 
العــراق  بأهــل    عمــر  اهتــام    اخلطــاب  بــن  عمــر  عــن 
إل  املنســوبة  املنكــرة  الروايــات  عنــك  فــدع    وفاتــه  حتــى 
ذكرهــا  عــن  أعرضــت  والتــي  وأهلــه  العــراق  ذم  يف    عمــر 

. اخلطــاب  بــن  عمــر  عــن  صــح  ملــا  وخمالفتهــا  لنكارهتــا 

ــن  ــم ب ــا قاس ــوارث، حدثن ــد ال ــا عب ــر: أخرن ــد ال ــن عب ــال اب ق
ــر،  ــن أيب عم ــا اب ــام، حدثن ــد الس ــن عب ــد ب ــا حمم ــغ، حدثن أصب
ــمعت  ــال، س ــعيد ق ــن س ــى ب ــن حيي ــة، ع ــن عيين ــفيان ب ــا س حدثن
  ــاب ــن اخلط ــر ب ــؤة عم ــو لؤل ــل أب ــول: قت ــيب يق ــن املس ــعيد ب س
فطعــن معــه اثنــا عــر رجــًا فــات ســتة. وقــال: فرمــى عليــه رجــل 
مــن أهــل العــراق برنًســا، ثــم بــرك عليــه فلــا رأى أنــه ال يســتطيع أن 

يتحــرك وجــأ نفســه فقتلهــا))).

)))  )إسناده صحيح(. »االستيعاب« )ج)، ص)5))).
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ما جاء في اهتمام الصحابة  وثنائهم على أهل العراق
ــا  ــد الغفــار بــن داود قــال، حدثن ــا عب قــال اإلمــام البخــاري: حدثن
يعقــوب بــن عبــد الرمحــن، عــن موســى بــن عقبــة، عــن ابــن شــهاب: 
ــة  ــن أيب حثم ــليان ب ــن س ــر ب ــا بك ــأل أب ــز س ــد العزي ــن عب ــر ب أن عم
ــم كان  ــول اهلل، ث ــة رس ــر خليف ــن أيب بك ــب: م ــر يكت ــو بك مل كان أب
عمــر يكتــب بعــده: مــن عمــر بــن اخلطــاب خليفــة أيب بكــر. مــن أول 
ــت  ــفاء وكان ــديت الش ــي ج ــال: حدثتن ــن؟ فق ــر املؤمن ــب أم ــن كت م
ــل  ــو دخ ــاب  إذا ه ــن اخلط ــر ب ــرات األول وكان عم ــن املهاج م
ــل  ــاب إل عام ــن اخلط ــر ب ــب عم ــت: كت ــا، قال ــل عليه ــوق دخ الس
ــراق  ــن الع ــأهلا ع ــن أس ــن نبيل ــن جلدي ــث إيل برجل ــن أن ابع العراق
وأهلــه، فبعــث إليــه صاحــب العراقــن بلبيــد بــن ربيعــة وعــدي بــن 
ــا  ــم دخ ــجد ث ــاء املس ــا بفن ــا راحلتيه ــة فأناخ ــا املدين ــم، فقدم حات
ــتأذن  ــرو، اس ــا عم ــه: ي ــاال ل ــاص فق ــن الع ــرو ب ــدا عم ــجد فوج املس
ــر  ــى عم ــل ع ــرو فدخ ــب عم ــر. فوث ــن عم ــر املؤمن ــى أم ــا ع لن
فقــال: الســام عليــك يــا أمــر املؤمنــن. فقــال لــه عمــر: مــا بــدا لــك 
ــم،  ــال: نع ــت. ق ــا قل ــن مم ــاص، لتخرج ــن الع ــا اب ــم؟ ي ــذا االس يف ه
ــى  ــا ع ــتأذن لن ــاال يل: اس ــم فق ــن حات ــدي ب ــة وع ــن ربيع ــد ب ــدم لبي ق
ــن  ــر ونح ــه األم ــمه، وإن ــا اس ــا واهلل أصبت ــت أنت ــن، فقل ــر املؤمن أم

ــوم))). ــك الي ــن ذل ــاب م ــرى الكت ــون، فج املؤمن

)))  )إسناده صحيح(. »األدب املفرد« )ج)، ص)5)( رقم )))0)).
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ــوب،  ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــو العب ــا أب ــم: حدثن ــام احلاك ــال اإلم ق
ــال،  ــب ق ــن وه ــأ اب ــم، أنب ــد احلك ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــأ حمم أنب
ــان، عــن عامــر الشــعبي،  ــة حيــدث عــن بي ــن عيين ســمعت ســفيان ب
ــا ــى معن ــراق فمش ــد الع ــا نري ــال: خرجن ــب ق ــن كع ــة ب ــن قرظ  ع
ــيت  ــدرون مل مش ــال: أت ــم ق ــأ ث ــاب إىل ِصار، فتوض ــن اخلط ــر ب عم
ــا.  ــيت معن ــول اهلل  مش ــاب رس ــن أصح ــم، نح ــوا: نع ــم؟ قال معك
قــال: إنكــم تأتــون أهــل قريــة هلــم دوي بالقــرآن كــدوي النحــل فــا 
ــة  ــوا الرواي ــرآن وأقل ــردوا الق ــغلونكم، ج ــث فيش ــم باألحادي تبدوهن
عــن رســول اهلل  وامضــوا وأنــا رشيككــم. فلــا قــدم قرظــة قالــوا: 
حدثنــا. قــال: هنانــا ابــن اخلطــاب. هــذا حديــث صحيــح اإلســناد لــه 
ــايب  ــاري: صح ــب األنص ــن كع ــة ب ــا. وقرظ ــر هب ــع ويذاك ــرق جتم ط
ســمع مــن رســول اهلل  ومــن رشطنــا يف الصحابــة أال نطوهيــم وأمــا 

ســائر رواتــه فقــد احتجا بــه))).

ــا  ــعبة، ثن ــا ش ــاد، ثن ــن مح ــهل ب ــا س ــي: أخربن ــام الدارم ــال اإلم ق
بيــان، عــن الشــعبي، عــن قرظــه بــن كعــب: أن عمــر شــيع األنصــار 
ــا: حلــق  حــن خرجــوا مــن املدينــة، فقــال: أتــدرون مل شــيعتكم؟ قلن
ــزاز  ــرآن اهت ــنتهم بالق ــز ألس ــا هتت ــون قوًم ــم تأت ــال: إنك ــار. ق األنص
النخــل، فــا تصدوهــم باحلديــث عــن رســول اهلل  وأنــا رشيككــم. 

ــايب))). ــمع َأصح ــا س ــمعت ك ــد س ــيء وق ــت ب ــا حدث ــال: ف ق

)))  )إسناده صحيح(. »املستدرك« )ج)، ص83)( رقم )347).
)))  )إسناده صحيح(. »مسند الدارمي« )ج)، ص97( رقم )79)).
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حــازم،  بــن  جريــر  بــن  وهــب  َأخرنــا  ســعد:  ابــن   قــال 
 وحييــى بــن عبــاد، َقــااَل، َأخرنــا شــعبة، عــن َأيب إِســحاق، عــن
ب، قــال: قــرأت كتــاب عمــر بــن اخلطــاب إَِل َأهــل  حارثــَة بــن امْلُــَرِّ
ــًا  ــد اهلل ُمعل ــإيِن بعثــت إَِليكــم عــاًرا َأمــًرا، وعب ــة: َأمــا بعــد، َف الكوف
ــمعوا  ــول اهلل  َفاس ــاب رس ــن أصح ــاء م ــن النجب ــا م ــًرا، ومه ووزي

ــرة))). ــي أث ــى نف ــد اهلل ع ــم بعب ــد آثرتك ــا، َوإيِن ق ــُدوا هب ــا واْقَت هل

ــش،  ــا األعم ــال، ثن ــع ق ــا وكي ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم ق
ــر  ــدت إل عم ــال: وف ــد ق ــن أيب خال ــارث، ع ــن احل ــك ب ــن مال ع

)))  )إسناده صحيح(. »الطبقات« )ج6، ص7( رقم )0))7).
اهتام عمر بن اخلطاب  بنرش العلم يف العراق

وقــد كان الهتــام عمــر  بأهل العراق وإرســال عبد اهلل بن مســعود لتعليمهم، 
األثــر الكبــر يف انتشــار العلــم يف العــراق ومتيــز علــاء أهــل العراق عــى غرهم.
ــا القاســم بــن معــن، عــن  ــا الفضــل بــن دكــن، أخرن قــال ابــن ســعد: أخرن
  ــول اهلل ــاب رس ــاممت أصح ــال: ش ــروق ق ــن م ــلم، ع ــن مس ــور، ع منص
فوجــدت علمهــم انتهــى إل ســتة؛ إل عمــر وعــي وعبــد اهلل ومعــاذ وأيب الدرداء 
ــي  ــى إل ع ــم انته ــدت علمه ــتة فوج ــؤالء الس ــاممت ه ــت، فش ــن ثاب ــد ب وزي

ــرى« )ج )، ص )5)). ــات الك ــد اهلل. »الطبق وعب
ــد قــال، ســمعت  ــا ســفيان، عــن زبي ــا عــي، أن وقــال عــي بــن اجلعــد: حدثن
ــند  ــة. »مس ــذه القري ــد اهلل رسج ه ــاب عب ــول: كان أصح ــر يق ــن جب ــعيد ب س

ــد« )ج )، ص 65)). ــن اجلع اب
ــة  ــن صدق ــفيان، ع ــن س ــر، ع ــن أيب عم ــال اب ــقي: ق ــة الدمش ــو زرع ــال أب وق
قــال: ســمعت جماهــًدا يقــول: مــا رأيــت مســجًدا أحــرى أن نســمع فيــه علــًا 
- مل نســمعه - مــن مســجد الكوفــة. »تاريــخ أيب زرعــة الدمشــقي« )ج )، 
ص 55)(.ويف »كتــاب العلــل« لإلمــام أمحــد قــال: حدثنــي أبــو ســعيد قــال، 
حدثنــا ابــن إدريــس، عــن هشــام، عــن ابــن ســرين قــال: مــا رأيــت قوًمــا ســود 
الــرءوس أعلــم مــن أهل الكوفــة. »العلــل ومعرفــة الرجــال« )ج )، ص 495).
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ــل  ــا أه ــال: ي ــه، فق ــا ل ــزة، فقلن ــا يف اجلائ ــام علين ــل الش ــل أه ففض
ــد  ــزة لبع ــم يف اجلائ ــام عليك ــل الش ــت أه ــم أن فضل ــة، أجزعت الكوف

شــقتهم؟ لقــد آثرتكــم بابــن أم عبــد))).

قــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا عبــدان، عــن أيب محــزة، عــن 
ــن  ــع اب ــا م ــا جلوًس ــال: كن ــة ق ــن علقم ــم، ع ــن إبراهي ــش، ع األعم
ــد الرمحــن، أيســتطيع هــؤالء  ــا عب ــا أب ــاب فقــال: ي مســعود فجــاء خب
ــرت  ــئت أم ــو ش ــك ل ــا إن ــال: أم ــرأ؟ ق ــا تق ــرءوا ك ــباب أن يق الش
ــال  ــة. فق ــا علقم ــرأ ي ــال: اق ــل. ق ــال: أج ــك؟ ق ــرأ علي ــم يق بعضه
زيــد بــن حديــر أخــو زيــاد بــن حديــر: أتأمــر علقمــة أن يقــرأ وليــس 
ــي  يف  ــال النب ــا ق ــك ب ــئت أخرت ــك إن ش ــا إن ــال: أم ــا؟ ق بأقرئن
 قومــك وقومــه؟ فقــرأت مخســن آيــة مــن ســورة مريــم، فقــال
عبــد اهلل: كيــف تــرى؟ قــال: قــد أحســن. قــال عبــد اهلل: مــا أقــرأ شــيًئا 
ــب  ــن ذه ــم م ــه خات ــاب وعلي ــت إل خب ــم التف ــرؤه. ث ــو يق إال وه
ــراه عــي  ــن ت ــك ل ــا إن ــال: أم ــم أن يلقــى؟ ق ــأن هلــذا اخلات فقــال: أمل ي

بعــد اليــوم، فألقــاه))).

ــد،  ــا يزي ــن جعفــر، حدثن ــى ب ــا حيي ــال اإلمــام البخــاري: حدثن وق
عــن شــعبة، عــن مغــرة، عــن إبراهيــم، عــن علقمــة أنــه قــدم الشــام، 
وحدثنــا أبــوا لوليــد، حدثنــا شــعبة، عــن مغــرة، عــن إبراهيــم قــال: 
ذهــب علقمــة إل الشــام فأتــى املســجد فصــى ركعتــن فقــال: 

)))  )إسناده صحيح(. »املصنف« )جزء6، صفحة84)( رقم )6))))).
)))  »صحيح البخاري« )ص089)( رقم ))9)4).
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ــت؟  ــن أن ــال: مم ــدرداء، فق ــد إل أيب ال ــا، فقع ــي جليًس ــم ارزقن الله
ــذي  ــر ال ــب ال ــم صاح ــس فيك ــال: ألي ــة. ق ــل الكوف ــن أه ــال: م ق
كان ال يعلمــه غــره؟ يعنــي حذيفــة، أليــس فيكــم أو كان فيكــم الــذي 
أجــاره اهلل عــى لســان رســوله  مــن الشــيطان؟ يعنــي عــاًرا، 
أوليــس فيكــم صاحــب الســواك والوســاد؟ يعنــي ابــن مســعود، كيــف 
ــى.  ــر واألنث ــال: والذك ــى﴾؟ ق ــل إذا يغش ــرأ ﴿واللي ــد اهلل يق كان عب
ــن  ــمعتها م ــد س ــككونني، وق ــى كادوا يش ــؤالء حت ــا زال ه ــال: م فق

.(((   رســول اهلل

ــا عــي بــن  قــال اإلمــام مســلم: حدثنــي ســويد بــن ســعيد، حدثن
ــه قــال:  مســهر، عــن داود، عــن أيب حــرب بــن أيب األســود، عــن أبي
ــه  ــل علي ــرة فدخ ــل الب ــراء أه ــعري إىل ق ــى األش ــو موس ــث أب بع
ــار أهــل البــرة  ــم خي ــة رجــل قــد قــرءوا القــرآن، فقــال: أنت ثاثائ
ــا  ــم ك ــو قلوبك ــد فتقس ــم األم ــن عليك ــوه، وال يطول ــم فاتل وقراؤه
قســت قلــوب مــن كان قبلكــم، وإنــا كنــا نقــرأ ســورة كنــا نشــبهها يف 
الطــول والشــدة بــراءة فأنســيتها، غــر أين قــد حفظــت منهــا )لــو كان 
البــن آدم واديــان مــن مــال البتغــى وادًيــا ثالًثــا، وال يمــأ جــوف ابــن 
ــبحات  ــدى املس ــبهها بإح ــا نش ــورة كن ــرأ س ــا نق ــراب(. كن آدم إال ال
فأنســيتها غــر أين حفظــت منهــا )يــا أهيــا الذيــن آمنــوا مل تقولــون مــاال 

تفعلــون فتكتــب شــهادة يف أعناقكــم فتســألون عنها يــوم القيامــة())).

)))  »صحيح البخاري« )ص947( رقم ))74)).
)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص6)7( رقم )050)).
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ــب  ــا ُوَهي ــال، حدثن ــان ق ــا عف ــيبة: حدثن ــن أيب ش ــام اب ــال اإلم ق
ــود،  ــن َأيب األَس ــرب ب ــن َأيب ح ــد، ع ــن أيب هن ــا داود ب ــال، حدثن ق
اَء فقــال: ال َيْدُخَلــنَّ عليكــم  عــن أبيــه قــال: مجــع أبــو موســى  اْلُقــرَّ
ــا،  ــل َفَوَعَظنَ ــة رج ــاَء ثاثائ ــا ُزَه ــال: فدخلن ــرآن، ق ــع الق ــن مج إاِلَّ م
ــُد  ــم األََم ــنَّ عليك ــَا َيُطوَل ــم، َف ــد وَأنت ــذا البل ــراء ه ــم ق ــال: َأنت وق

فتقســو قلوبكــم كــا قســت قلــوب َأهــل الكتــاب))).

ــن  ــا مالــك، عــن حييــى بــن ســعيد، عــن اب قــال الشــافعي: أخرن
ــه أو قتلهــا،  ــه رجــًا فقتل املســيب َأن رجــًا بالشــام وجــد مــع امَرأت
ــك  ــن ذل ــه ع ــَأل ل ــَأن يس ــعري ب ــى األَش ــة إَل أيب موس ــب معاوي فكت
ــا  َفســَأله، فقــال عــي: إنَّ هــذا لــيء مــا هــو بــَأرض اْلعــراق،  عليًّ
عزمــت عليــك َلُتْخــِرين، َفَأْخــره، فقــال عــي : أنــا أبــوا حلســن إن 
تـِـه. قــال الشــافعي : وهبــذا كله  مل يــْأت بَأربعــة شــهداء َفْلُيعــَط بُِرمَّ

َنْأُخــُذ، وال َأحَفــُظ عــن َأحــد َقبَلنــا مــن َأهــل العلــم فيــه خمالًفــا))).

ــن  ــعيد ب ــن س ــعيد، ع ــن س ــى ب ــن حيي ــك: ع ــام مال ــال اإلم ق
ابــن خيــري  لــه  يقــال  الشــام  أهــل  مــن  أن رجــًا  املســيب: 
 وجــد مــع امرأتــه رجــًا فقتلــه أو قتلهــا مًعــا، فأشــكل عــى 
موســى  أيب  إل  فكتــب  فيــه،  القضــاء  ســفيان  أيب  بــن  معاويــة 
ــو  ــأل أب ــك، فس ــن ذل ــب ع ــن أيب طال ــي ب ــه ع ــأل ل ــعري يس األش
ــذا  ــي: إن ه ــه ع ــال ل ــب فق ــن أيب طال ــي ب ــك ع ــن ذل ــى ع موس

)))  )إسناده صحيح(. »املصنف« )ج7، ص)4)( رقم )))48)).
)))  )إسناده صحيح(. »األم« لإلمام الشافعي )ج6، ص7))).
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الــيء مــا هــو بــأريض، عزمت عليــك لتخــرين. فقــال له أبو موســى: 
كتــب إيل معاويــة بــن أيب ســفيان أن أســألك عــن ذلــك. فقــال 

عــي: أنــا أبــوا حلســن، إن مل يــأت بأربعــة شــهداء فليعــط برمتــه))).

)))  )إسناده صحيح(. »املوطأ« )ج)، ص7)7( رقم )6)4)).
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ما جاء في أن الفتنة من المشرق
قــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، حدثنــا ليــث، عــن 
نافــع، عــن ابــن عمــر    أنه ســمع رســول اهلل  وهو مســتقبل املرق 

ــيطان«))).  ــرن الش ــع ق ــث يطل ــن حي ــا م ــة هاهن ــول: »أال إن الفتن يق

وقــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا عبــد اهلل بــن مســلمة، عــن مالــك، 
ــت  ــال: رأي ــر   ق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــار، ع ــن دين ــد اهلل ب ــن عب ع
ــا، إن  ــة هاهن ــا إن الفتن ــال: »ه ــرق فق ــر إل امل ــول اهلل  يش رس

الفتنــة هاهنــا مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان«))).

قــال اإلمــام مســلم: حدثنــا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، وأبــو كريــب 
ــن  ــح، ع ــن أيب صال ــش، ع ــن األعم ــة، ع ــو معاوي ــا أب ــاال: حدثن ق
أيب هريــرة قــال: قــال رســول اهلل : »أتاكــم أهــل اليمــن هــم ألــن 
قلوًبــا وأرق أفئــدة، اإليــان يــان، واحلكمــة يانيــة، رأس الكفــر 

قبــل املــرشق«))).

ــا شــعيب، عــن  ــو اليــان، أخرن ــا أب قــال اإلمــام البخــاري: حدثن
ــال:  ــر   ق ــن عم ــد اهلل ب ــد اهلل، أن عب ــن عب ــامل ب ــن س ــري، ع الزه
ســمعت رســول اهلل  يقــول وهــو عــى املنــر: »أال إن الفتنــة 

املــرق. إل  يشــر  هاهنــا«.  

)))  »صحيح البخاري« )ص4)7)( رقم ))709).
)))  »صحيح البخاري« )ص8)8( رقم )79))).

)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص)7( رقم ))5).
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ما جاء في صفات أهل المشرق الذين يطلع منهم قرن الشيطان
 قــال اإلمــام مســلم: وحدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم، أخرنــا
عبــد اهلل بــن احلــارث املخزومــي، عــن ابــن جريــج قــال، أخــرين أبــو 
 : يقــول: قــال رســول اهلل  الزبــر أنــه ســمع جابــر بــن عبــد اهلل

ــاز«))). ــل احلج ــان يف أه ــرشق واإلي ــاء يف امل ــوب واجلف ــظ القل »غل

حدثنــا املثنــى،  بــن  حممــد  حدثنــا  البخــاري:  اإلمــام   قــال 
  ــعود ــن أيب مس ــس، ع ــن قي ــاعيل، ع ــن إس ــعيد، ع ــن س ــى ب حيي
قــال: وأشــار النبــي  بيــده نحــو اليمــن: »اإليــان هاهنــا - مرتــن - أال 
ــا الشــيطان  ــن حيــث يطلــع قرن وإن القســوة وغلــظ القلــوب يف الفدادي

ربيعــة ومــر«))).

وقــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل: ثنــا حييــى بــن آدم، ثنــا أبــو عوانــة، 
ــال:  ــه ق ــي  أن ــن النب ــر، ع ــن جاب ــليان، ع ــن س ــر، ع ــن أيب ب ع
ــن يف  ــاء يف الفدادي ــوب واجلف ــظ القل ــاز وغل ــل احلج ــان يف أه »اإلي

ــرشق«))). ــل امل أه

حدثنــا حييــى بــن آدم، عــن َأيب  قــال اإلمــام بــن أيب شــيبة: 
ــال:  ــر  ق ــن جاب ــفيان، ع ــن َأيب س ــش، ع ــن األَعم ــوص، ع األَح

)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص)7( رقم ))5).
)))  »صحيح البخاري« )ص)6))( رقم ))0)5).

)))  )إسناده صحيح(. »مسند أمحد بن حنبل« )ج)، ص)))( رقم )4598)).
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قــال رســول اهلل : »اإِليــان يف َأهــل احلجــاز، والقســوة وِغَلــظ 
ــر«))). ــة وم ــرشق ربيع ــَل امل ــوب ِقَب القل

قــال اإلمــام مســلم: حدثنــا عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن، أخرنــا أبــو 
ــيب،  ــن املس ــعيد ب ــي س ــري، حدثن ــن الزه ــعيب، ع ــن ش ــان، ع الي
أن أبــا هريــرة  قــال: ســمعت النبــي  يقــول: »جــاء أهــل اليمــن 
ــة،  ــة ياني ــان، واحلكم ــان ي ــا، اإلي ــف قلوًب ــدة، وأضع ــم أرق أفئ ه
ــر  ــن أهــل الوب ــاء يف الفدادي ــم، والفخــر واخلي الســكينة يف أهــل الغن

قبــل مطلــع الشــمس«))).

وقــال اإلمــام مســلم: حدثنــا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، حدثنــا أبــو 
ــب،  ــو كري ــا أب ــا أيب، ح وحدثن ــر، حدثن ــن نم ــا اب ــامة، ح وحدثن أس
ابــن إدريــس، كلهــم عــن إســاعيل بــن أيب خالــد، ح  حدثنــا 
ــر،  ــا معتم ــه، حدثن ــظ ل ــي واللف ــب احلارث ــن حبي ــى ب ــا حيي وحدثن
  عــن إســاعيل قــال: ســمعت قيًســا يــروي عــن أيب مســعود
قــال: أشــار النبــي  بيــده نحــو اليمــن فقــال: »أال إن اإليــان هاهنــا 
وإن القســوة وغلــظ القلــوب يف الفداديــن عنــد أصــول أذنــاب اإلبــل 

ــر«))). ــة وم ــيطان يف ربيع ــا الش ــع قرن ــث يطل حي

ــي  هبــذا  قــال القــايض عيــاض: فالفــدادون إًذا الذيــن عنــى النب
ــظ  ــوة وغل ــاء والقس ــن اجلف ــاف م ــذه األوص ــم هب ــث ووصفه احلدي

)))  )إسناده صحيح(. »املصنف« )ج6، ص406( رقم )4)4))).
)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص)7( رقم ))5).
)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص)7( رقم ))5).
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القلــوب والفخــر واخليــاء هــم كــا فرهــم يف احلديــث أهــل 
ــو  ــر، وه ــة وم ــن ربيع ــر، وم ــل والوب ــل واإلب ــل اخلي ــد، وأه نج
ــي  ــول األصمع ــه ق ــد من ــد، وال يبع ــو عبي ــك وأب ــال مال ــا ق ــو م نح
يف  املرتفعــة  األصــوات  أصحــاب  الفداديــن  أن  مــن  والقتبــي 
حروثهــم وأمواهلــم ومواشــيهم؛ ألن فيــه الريــاء واخليــاء، وال 
يبعــد أيًضــا قــول أيب َعمــرو ملــا ذكــره مــن اجلفــاء والتبــدي، 
ــبب  ــال بس ــا ق ــر م ــاء والك ــن اخلي ــة ففــي هــؤالء كلهــم م وباجلمل
كثــرة املــال، ومــن اجلفــاء والغلظــة والقســوة بســبب التبــدي، 
واالشــتغال بأمواهلــم وحبهــا واإلقبــال عليهــا عــن التفقــه يف ديــن اهلل 
تعــال، واالهتبــال بمصالــح دنياهــم وأخراهــم. وقــد يكــون القســوة 
ــون  ــم، ويك ــي  إليه ــار النب ــن أش ــؤالء الذي ــة ه ــن طبيع ــاء م واجلف
وصفهــم بكوهنــم أصحــاب إبــل للتعريــف هبــم والتعيــن هلــم. 
ــا الشــيطان ورأس الكفــر قبــل  ــه فيهــم: »مــن حيــث يطلــع قرن وقول
ــر؛  ــة وم ــد وربيع ــل نج ــن أه ــه م ــه علي ــا نب ــارة إىل م ــرشق« إش امل
ألنــم الذيــن عانــدوا النبــوة وقَســوا عــن إجابــة احلــق وقبــول 
ــل وأصحــاب  ــل وإب الدعــوة، وهــم بالصفــة التــي وصــف أهــل خي
ــه  ــر أن ــا ذك ــى م ــوك، ع ــن تب ــة، أوم ــن املدين ــد رشق م ــر. ونج وب
ــه  ــر معظم ــرأس الكف ــراد ب ــوك. وامل ــث بتب ــذا احلدي ــض ه ــال بع ق
ــذ  ــرق يومئ ــل امل ــك وأه ــال ذل ــه ق ــم أن ــأول بعضه ــد ت ه، وق ورشُّ
أهــل كفــر، وأن مــراده بقولــه: »رأس الكفــر نحــو املــرشق« فــارس، 
ومــا ذكرنــاه أول؛ لقولــه يف احلديــث: »أهــل الوبــر قبــل مطلــع 
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الشــمس«. وفــارس ليســوا أهــل وبــر. وقولــه: »مــن ربيعــة ومــر«. 
ــك ال  ــم أول بذل ــاء ه ــاء واخلي ــك باجلف ــد ذل ــن بع وأن املوصوف
ــك  ــدد وطأت ــم اش ــر: »الله ــث اآلخ ــه يف احلدي ــده قول ــم، ويؤي غره
ــر  ــن م ــذ م ــرق يومئ ــل امل ــث: )وأه ــال يف احلدي ــر«. ق ــى م ع
خمالفــون لــه، ويكــون هــذا الكفــر مــا كانــوا عليــه مــن عــداوة الديــن 
والتعصــب عليــه، ويعضــده حديــث ابــن عمــر عنــه  حيــث قــال: 
ــول اهلل، ويف  ــا رس ــوا: ي ــامنا«. قال ــا ويف ش ــا يف يمنن ــارك لن ــم ب »الله
ــا  ــون وهب ــزالزل والطاع ــاك ال ــة: »هن ــال يف الثالث ــه ق ــا. فأظن نجدن

يطلــع قــرن الشــيطان«))).

)))  »إكال املعلم« )ج)، ص96)- 97)).
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ما جاء في تسمية أهل المشرق الذين يطلع منهم قرن 
الشيطان وبيان مساكنهم

ــا  ــال، أخرن ــد ق ــن اجلع ــي ب ــا ع ــاري: حدثن ــام البخ ــال اإلم ق
ــني  ــاس جيلس ــن عب ــع اب ــد م ــت أقع ــال: كن ــرة ق ــن أيب مج ــعبة، ع ش
ــن  ــهًا م ــك س ــل ل ــى أجع ــدي حت ــم عن ــال: أق ــره فق ــى رسي ع
ــا  ــس مل ــد القي ــد عب ــال: إن وف ــم ق ــهرين ث ــه ش ــت مع ــايل. فأقم م
أتــوا النبــي  قــال: »مــن القــوم؟« أو »مــن الوفــد؟« قالــوا: ربيعــة. 
قــال: »مرحًبــا بالقــوم« أو »بالوفــد غــر خزايــا وال ندامــى«. فقالــوا: 
يــا رســول اهلل، إنــا ال نســتطيع أن نأتيــك إال يف الشــهر احلــرام وبيننــا 
ــه  ــا بأمــر فصــل نخــر ب ــار مــر، فمرن وبينــك هــذا احلــي مــن كف
ــم  ــة، فأمره ــن األرشب ــألوه ع ــة. وس ــه اجلن ــل ب ــا وندخ ــن وراءن م
ــال:  ــده ق ــاهلل وح ــان ب ــم باإلي ــع، أمره ــن أرب ــم ع ــع وناه بأرب
ــم  ــوله أعل ــوا اهلل ورس ــده؟«. قال ــاهلل وح ــان ب ــا اإلي ــدرون م »أت
قــال: »شــهادة أن ال إلــه إال اهلل، وأن حممــًدا رســول اهلل، وإقــام 
ــم  ــن املغن ــوا م ــان، وأن تعط ــام رمض ــزكاة، وصي ــاء ال ــاة، وإيت الص
اخلمــس«. وناهــم عــن أربــع، عــن احلنتــم والدبــاء والنقــر 
واملزفــت. وربــا قــال )املقــر(. وقــال: »احفظوهــن وأخــروا 

ــم«))). ــن وراءك ــن م هب

)))  »صحيح البخاري« )ص85( رقم ))5).
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 قــال ابــن تيميــة: وقــد قــدم عــى النبــي  وفــد عبــد القيــس، وكان 
قدومهــم قبــل فتــح مكــة كــا قــد بينــاه، وقالــوا: يــا رســول اهلل، إن بيننــا 
ــن  ــد م ــل نج ــك أه ــون بذل ــر. يعن ــار م ــن كف ــي م ــذا احل ــك ه وبين
ــد  ــة، وعب ــن املدين ــن وب ــن البحري ــم ب ــان؛ ألهن ــد وغطف ــم وأس متي

القيــس هــم مــن ربيعــة ليســوا مــن مــر))).

قــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا أبــو اليــان قــال، حدثنــا شــعيب، عــن 
ــن  ــارث ب ــن احل ــن ب ــد الرمح ــن عب ــر ب ــو بك ــرين أب ــال، أخ ــري ق الزه
ــرة  كان يكــر يف  ــا هري ــد الرمحــن، أن أب ــن عب ــو ســلمة ب هشــام، وأب
كل صــاة مــن املكتوبــة وغرهــا يف رمضــان وغــره، فيكــر حــن يقــوم 
ــول:  ــم يق ــده. ث ــن مح ــمع اهلل مل ــول: س ــم يق ــع، ث ــن يرك ــر ح ــم يك ث
ربنــا ولــك احلمــد. قبــل أن يســجد، ثــم يقــول: اهلل أكــر. حــن هيــوي 
ــن  ــر ح ــم يك ــجود، ث ــن الس ــه م ــع رأس ــن يرف ــر ح ــم يك ــاجًدا، ث س
يســجد، ثــم يكــر حــن يرفــع رأســه مــن الســجود، ثم يكــر حــن يقوم 
مــن اجللــوس يف االثنتــن، ويفعــل ذلــك يف كل ركعــة حتــى يفــرغ مــن 
ــده إين ألقربكــم  ــذي نفــي بي ــم يقــول حــن ينــرف: وال الصــاة، ث
شــبًها بصــاة الرســول  إن كانــت هــذه لصاتــه حتــى فــارق الدنيــا. 
قــاال: وقــال أبــو هريــرة : كان رســول اهلل  حــن يرفــع رأســه يقــول: 
ــميهم  ــال فيس ــو لرج ــد(. يدع ــك احلم ــا ول ــده ربن ــن مح ــمع اهلل مل )س
بأســائهم فيقــول: )اللهــم أنــج الوليــد بــن الوليــد وســلمة بــن هشــام 

)))  »جمموع الفتاوى« )ج7، ص607).
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وعيــاش بــن أيب ربيعــة واملســتضعفن مــن املؤمنــن اللهــم اشــدد 
وطأتــك عــى مــر واجعلهــا عليهــم ســنن كســني يوســف(. وأهــل 

ــه))). ــون ل ــر خمالف ــن م ــذ م ــرشق يومئ امل

ــون  ــر خمالف ــن م ــرق م ــل امل ــه: )وأه ــب: وقول ــن رج ــال اب ق
ــم  ــت إقامته ــن، وكان ــوا مرشك ــر، كان ــن م ــل م ــد: قبائ ــه(. يري ل
ــال  ــذا ق ــة، وهل ــرشق املدين ــك م ــا؛ ألن ذل ــا وااله ــد وم ــأرض نج ب
ــذا  ــك ه ــا وبين ــه: بينن ــم علي ــدوم وفده ــد ق ــس - عن ــد القي ــه عب ل
احلــي مــن مــر، ولــن نصــل إليــك إال يف شــهر حــرام، وكان عبــد 
ــال فيهــم:  ــه ق ــي  أن ــن. وروي عــن النب القيــس يســكنون بالبحري

ــرشق«))). ــل امل ــر أه ــم خ »ه

قلت: ومساكن عبد القيس كا ال خيفى يف جواثى بالبحرين.

ــا  ــال، حدثن ــى ق ــن املثن ــد ب ــا حمم ــاري: حدثن ــام البخ ــال اإلم ق
أبــو عامــر العقــدي قــال، حدثنــا إبراهيــم بــن طهــان، عــن 
أيب مجــرة الضبعــي، عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: إن أول مجعــة 
يف مســجد عبــد    اهلل  بعــد مجعــة يف مســجد رســول  مجعــت 

ــن))). ــن البحري ــى م ــس بجواث القي

)))  »صحيح البخاري« )ص55)( رقم ))80- 804).
)))  »فتح الباري رشح صحيح البخاري« )ج5، ص)9).

)))  »صحيح البخاري« )ص74)( رقم ))89).
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بيان موقع البحرين
قــال ياقــوت احلمــوي: البحريــن هكــذا يتلفــظ هبــا يف حــال 
ــد  ــن أح ــوع م ــظ املرف ــى لف ــمع ع ــر، ومل يس ــب واجل ــع والنص الرف
منهــم إال أن الزخمــري قــد حكــى أنــه بلفــظ التثنيــة، فيقولــون هــذه 
البحــران وانتهينــا إل البحريــن، ومل يبلغنــي مــن جهــة أخــرى، 
ــع  ــا أرب ــاين، وطوهل ــم الث ــن يف اإلقلي ــج: البحري ــب الزي ــال صاح وق
ــع  ــا أرب ــرب وعرضه ــن املغ ــة م ــرون دقيق ــة وع ــبعون درج وس
ــن  ــي م ــوم: ه ــال ق ــة، وق ــون دقيق ــس وأربع ــة ومخ ــرون درج وع
اإلقليــم الثالــث، وعرضهــا أربــع وثاثــون درجــة، وهــو اســم جامــع 
ــي  ــل: ه ــان. قي ــرة وع ــن الب ــد ب ــر اهلن ــاحل بح ــى س ــاد ع لب
ــة البحريــن، وقــد عدهــا قــوم مــن  قصبــة هجــر، وقيــل: هجــر قصب

ــة برأســها))). اليمــن، وجعلهــا آخــرون قصب

قلت: فمرشق مدينته  هو نجد والبحرين.

ــا ــال، حدثن ــى ق ــن املثن ــد ب ــا حمم ــاري: حدثن ــام البخ ــال اإلم  ق
حســن بــن احلســن قــال، حدثنــا ابــن عــون، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر 
قــال: )اللهــم بارك لنا يف شــامنا ويف يمننا(. قــال: قالــوا ويف نجدنا؟ قال: 
قــال: )اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ويف يمننــا( . قــال: قالــوا ويف نجدنــا؟ 

)))  »معجم البلدان« )ج)، ص47)- 48)).
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قــال: قــال: )هنــاك الــزالزل والفتــن وهبــا يطلــع قــرن الشــيطان())).

ــاة  ــى أن ال ص ــث ع ــذا احلدي ــتدالل هب ــب: واالس ــن رج ــال اب ق
ــذا  ــا؛ ألن ه ــه أيًض ــذي قبل ــث ال ــتدالل باحلدي ــد، واالس ــة بعي للزلزل
ــيق  ــه س ــذي قبل ــا أن ال ــه، ك ــدث في ــا حي ــد وم ــذم نج ــيق ل ــا س إن

ــه))). ــدث في ــا حي ــان، وم ــر الزم ــذم آخ ل

ــر  ــي . ذك ــر النب ــاور يف أم ــش للتش ــاع قري ــهيي: اجت ــال الس ق
ــابه  ــل وانتس ــيخ جلي ــورة ش ــم يف ص ــن أتاه ــس ح ــل إبلي ــه متث في
ــل  ــل الرج ــول ج ــل، يق ــيخ جلي ــورة ش ــه: يف ص ــد. قول ــل نج إىل أه

ــاعر:  ــال الش ــنت. ق ــرأة إذا أس ــت امل وجل

وما حظها أن قيل عزت وجلت

ويقــال منــه: جللــت يــا رجــل بفتــح الــام وقياســه جللــت؛ ألن 
اســم الفاعــل منــه جليــل، ولكــن الضــم يف املضاعــف كلــه اســتثقااًل 
ــى  ــم ع ــكاه بالض ــب، ح ــت لبي ــت فأن ــف، إال يف لبب ــع التضعي ــه م ل
األصــل. وإنــا قــال هلــم: إين مــن أهــل نجــد فيــا ذكــر بعــض أهــل 
الســرة؛ ألنــم قالــوا: ال يدخلــن يف املشــاورة أحــد مــن أهــل هتامــة؛ 
ــد  ــيخ، وق ــورة ش ــم يف ص ــل هل ــك متث ــد، فلذل ــع حمم ــم م ألن هواه
ذكرنــا يف خــر بنيــان الكعبــة أنــه متثــل يف صــورة شــيخ نجــدي أيًضــا 
ــاح  ــه، فص ــن يرفع ــن م ــر الرك ــول اهلل  يف أم ــوا رس ــن حكم ح

)))  »صحيح البخاري« )ص08)( رقم )7)0)).
)))  »فتح الباري رشح صحيح البخاري« )ج6، ص)))).
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الشــيخ النجــدي: يــا معــر قريــش، أقــد رضيتــم أن يليــه هــذا الغــام 
ــى  ــر فلمعن ــذا اخل ــح ه ــإن ص ــنانكم؟ ف ــم وذوي أس دون أرشافك
ــا، وذلــك أن نجــًدا منهــا يطلــع قــرن الشــيطان كــا  آخــر متثــل نجديًّ
ــا يــا رســول اهلل؟ قــال:  قــال رســول اهلل  حــن قيــل لــه: ويف نجدن
»هنالــك الــزالزل والفتــن ومنهــا يطلــع قــرن الشــيطان«. فلــم يبــارك 
ــه نظــر  ــه اآلخــر أن عليهــا كــا عــى اليمــن والشــام وغرهــا، وحديث
ــيطان«))). ــرن الش ــع ق ــث يطل ــن حي ــة م ــال: »إن الفتن ــرق فق إل امل

ــاب الثالــث عــر بعــد  ــن الشــبي يف آكام املرجــان: الب ــدر الدي قــال ب
ــة يف بيــان طلــوع قــرن الشــيطان مــن نجــد: روى البخــاري ومســلم  املائ
وغرمهــا مــن حديــث عبــد اهلل بــن عمــر ســمعت رســول اهلل  يقــول 
ــث  ــن حي ــرق »م ــر إل امل ــا« يش ــة هن ــر: »أال إن الفتن ــى املن ــو ع وه
يطلــع قــرن الشــيطان«. ويف روايــة قــال وهــو مســتقبل املــرق: »إن الفتنــة 
هاهنــا ثاًثــا«. وذكــر نحــوه، ويف أخــرى أنه ســمع رســول اهلل  مســتقبل 
املــرق يقــول: »أال الفتنــة هاهنــا مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان«. وزاد 
البخــاري يف روايــة أن النبــي  قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا، اللهــم 
ــال يف  ــه ق ــا؟ فأظن ــول اهلل، ويف نجدن ــا رس ــوا: ي ــا«. قال ــا يف يمنن ــارك لن ب
الثالثــة: »هنالــك الــزالزل والفتــن ومنهــا يطلع قــرن الشــيطان«. ذكــر أهل 
ــن، وأن  ــع الرك ــن يض ــت فيم ــة اختلف ــت الكعب ــا بن ــا مل ــر أن قريًش الس
رســول اهلل  هــو الــذي وضعــه بيــده، وأن إبليــس متثــل يف صــورة شــيخ 
نجــدي حــن حكمــوا رســول اهلل  يف أمــر الركــن، فصــاح إبليــس بأعى 

)))  »الروض األنف« )ج)، ص05)).
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صوتــه: يــا معــر قريش، أقــد رضيتــم أن يضــع هــذا الركن وهــو رشفكم 
ا فيــا بينهــم، ثــم ســكنوا  غــام يتيــم دون ذوي أســنتكم؟ فــكاد يثــر رشًّ
ــل  ــي  متث ــر النب ــاور يف أم ــش للتش ــت قري ــا اجتمع ــك مل ــك، وكذل ذل
ــا يف  ــد، فأم ــب إل نج ــل وانتس ــيخ جلي ــورة ش ــا يف ص ــس أيًض ــم إبلي هل

ــا؛ ألن نجــًدا يطلــع منها قــرن الشــيطان كا تقــدم))). الكعبــة فتمثــل نجديًّ

ــذه  ــة يف ه ــأن أول حادث ــار ب ــر األخب ــان: ذك ــن حب ــام اب ــال اإلم ق
ــن. ــن البحري ــون م ــة تك اأْلُم

ــن أيب  ــد ب ــا أمح ــال: أخرن ــنان، ق ــن س ــعيد ب ــن س ــر ب ــا عم أخرن
بكــر، عــن مالــك، عــن عبــد اهلل بــن دينــار، عــن ابــن عمــر أنــه قــال: 
ــة  ــا إن الفتن ــول: »ه ــرق ويق ــو امل ــر نح ــول اهلل  يش ــت رس رأي
هاهنــا، إن الفتنــة هاهنــا، مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان(. قــال أبــو 
حاتــم : مــرشق املدينــة هــو البحريــن، ومســيلمة منهــا، وخروجــه 

كان أول حــادث حــدث يف اإلســام.

ذكر خر ثان يرح بصحة ما ذكرناه: 

حدثنــا قــال،  الســامي  الرمحــن  عبــد  بــن  حممــد  أخرنــا    
حييــى بــن أيــوب املقابــري قــال، حدثنــا إســاعيل بــن جعفــر، 
ــول:  ــر يق ــن عم ــمع اب ــه س ــار أن ــن دين ــد اهلل ب ــرين عب ــال، وأخ ق
ــا،  ــة هن ــول: »إن الفتن ــرشق ويق ــر إىل امل ــول اهلل  يش ــت رس رأي

ــيطان«. ــرن الش ــع ق ــث يطل ــن حي ــا، م ــة هن إن الفتن

)))  »آكام املرجان« )ص)))).
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ــن  ــوع الفت ــن وق ــع  م ــا كان يتوق ــف م ــن وص ــار ع ــر اإلخب ذك
ــن:  ــة البحري ــن ناحي م

ــاح  ــن الصب ــن ب ــا احلس ــال، حدثن ــفيان ق ــن س ــن ب ــا احلس أخرن
 البــزار قــال، حدثنــا إســاعيل بــن عبــد الكريــم قــال، أخــرين
إبراهيــم بــن عقيــل بــن معقــل، عــن أبيــه، عــن وهــب بــن منبــه، عــن 
جابــر بــن عبــد اهلل قال: ســمعت النَّبـِـيَّ  يقــول: »إِنَّ بن يدي الســاعة 
 ، ــِيُّ ــاء اْلَعنْ ــب صنع ــم صاح ــة، ومنه ــب اليام ــم صاح ــن منه كذاب
، ومنهــم الدجــال وهــو َأعظمهــم فتنــة«.  ومنهــم صاحــب مِحْــَرَ

ــا«))). ــن كذاًب ــن ثاث ــب م ــم قري ــال: »ه ــايب: ق ــال أصح ــال: وق ق

قلــت: لذلــك قــال ابــن تيميــة: فاملــرشق عــن مدينتــه البحريــن، 
ــو أول  ــوة وه ــى النب ــذي ادع ــذاب ال ــيلمة الك ــرج مس ــا خ ومنه

حــادث حــدث بعــده))).

)))  »صحيح ابن حبان« )ج5)، ص4)( رقم)6648).
)))  »اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح« )ج6، ص8))).
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ما جاء في بيان موضع الدجال))) وأنه موثوق في جزيرة من 
جزائر البحر من ناحية المشرق )الخليج العربي(

ــع  ــة موض ــى معرف ــد ادع ــد ق ــن صائ ــل اب ــن مث ــض الدجال ــا جــاء يف أن بع )))  م
ــن  ــل ب ــة للتواص ــاك إمكاني ــي أن هن ــذا فيعن ــاؤه ه ــح ادع ــإن ص ــال، ف الدج

ــن. ــض الدجال ــن بع ــال وب ــور الدج األع
ــوح،  ــن ن ــامل ب ــا س ــي، حدثن ــن املثن ــد ب ــا حمم ــلم: حدثن ــام مس ــال اإلم ق
ــا  ــال: خرجن ــدري ق ــعيد اخل ــن أيب س ــرة، ع ــن أيب ن ــري، ع ــرين اجلري أخ
ــاس،  ــرق الن ــزاًل فتف ــا من ــال: فنزلن ــد، ق ــن صائ ــا اب ــاًرا ومعن ــا أو ع حجاًج
ــال:  ــه، ق ــال علي ــا يق ــديدة مم ــة ش ــه وحش ــت من ــو فاستوحش ــا وه ــت أن وبقي
ــه  ــو وضعت ــديد فل ــر ش ــت: إن احل ــي، فقل ــع متاع ــه م ــه فوضع ــاء بمتاع وج
ــاء  ــق فج ــم فانطل ــا غن ــت لن ــال: فرفع ــل، ق ــال: ففع ــجرة، ق ــك الش ــت تل حت
ــا  ــار، م ــن ح ــديد واللب ــر ش ــت: إن احل ــعيد، فقل ــا س ــال: ارشب أب ــس، فق بع
يب إال أين أكــره أن أرشب عــن يــده. أو قــال: آخــذ عــن يــده، فقــال: أبــا 
ــول  ــا يق ــق مم ــم أختن ــجرة ث ــه بش ــًا فأعلق ــذ حب ــت أن آخ ــد مهم ــعيد، لق س
ــي  ــا خف ــول اهلل  م ــث رس ــه حدي ــي علي ــن خف ــعيد م ــا س ــا أب ــاس، ي يل الن
عليكــم معــر األنصــار، ألســت مــن أعلــم النــاس بحديــث رســول اهلل ؟ 
ــال  ــد ق ــس ق ــلم؟ أولي ــا مس ــر« وأن ــو كاف ــول اهلل : »ه ــال رس ــد ق ــس ق  ألي
رســول اهلل : »هــو عقيــم ال يولــد لــه« وقــد تركــت ولــدي باملدينــة؟ أوليــس 
ــن  ــت م ــد أقبل ــة«. وق ــة وال مك ــل املدين ــول اهلل : »ال يدخ ــال رس ــد ق ق
ــو ســعيد اخلــدري: حتــى كــدت أن أعــذره،  ــد مكــة؟ قــال أب ــا أري ــة وأن املدين
ثــم قــال: أمــا واهلل إين ألعرفــه، وأعــرف مولــده، وأيــن هــو اآلن. قــال: قلــت 

لــه: تبًّا لك ســائر اليوم. »صحيــح مســلم« )ج 4، ص)4))( رقم )7)9)).
ــور  ــو األع ــس ه ــد لي ــن صائ ــى أن اب ــل ع ــث دلي ــذا احلدي ــت: ويف ه  قل
الدجــال، وكذلــك يؤخــذ مــن هــذا احلديــث أن تشــخيص الدجــال والبحــث 
ــض  ــن بع ــد ظ ــئ، فق ــث أو خيط ــه الباح ــب في ــد يصي ــادي ق ــر اجته ــه أم عن

ــر. ــال األك ــو الدج ــد ه ــن صائ ــة  أن اب الصحاب



69

ــذي  ــع ال ــن املوض ــار ع ــر األخب ــان: »ذك ــن حب ــام اب ــال اإلم ق
خيــرج مــن ناحيتــه الدجــال«: 

ــن  ــد ب ــا حمم ــال، حدثن ــرم ق ــن مك ــن ب ــن احلس ــد ب ــا حمم أخرن
ــال،  ــابق ق ــن س ــعيد ب ــن س ــد ب ــا حمم ــال، حدثن ــن وارة ق ــلم ب مس
ــن ــعبي، ع ــن الش ــرف، ع ــن مط ــس، ع ــن أيب قي ــرو ب ــا عم  حدثن
بــال بــن أيب هريــرة، عــن أبيــه، عــن النبــي  قــال: »خيــرج 

الدجــال مــن هاهنــا«. وأشــار نحــو املــرق.

ــرق(  ــو امل ــار نح ــرة )وأش ــول أيب هري ــم : ق ــو حات ــال أب ق
ــال  ــروج الدج ــة، وخ ــرشق املدين ــن م ــن؛ ألن البحري ــه البحري أراد ب
ــى  ــل ع ــان، والدلي ــن خراس ــا ال م ــن جزائره ــرة م ــن جزي ــون م يك
صحــة هــذا أنــه موثــق يف جزيــرة مــن جزائــر البحــر، عــى مــا أخــر 

ــرة))). ــر وال جزي ــان بح ــس بخراس ــداري، ولي ــم ال متي

ــاد عــى ســاحل  ــد تقــدم أن )البحريــن) اســم جامــع لب قلــت: ق
بحــر اهلنــد بــن البــرة وعــان، فــكل مــا كان عــى ســاحل اخلليــج 
العــريب - والــذي ســاه صاحــب معجــم البلــدان بحــر اهلنــد - بــن 

البــرة وُعــان فهــو مــن البحريــن.

قــال اإلمــام مســلم: حدثنــا عبــد الــوارث بــن عبــد الصمــد بــن 
ــد  ــد الصم ــن عب ــا ع ــاعر كامه ــن الش ــاج ب ــوارث، وحج ــد ال عب
)واللفــظ لعبــد الــوارث بــن عبــد الصمــد(، حدثنــا أيب، عــن 

)))  »صحيح ابن حبان« )ج5)، ص)0)( رقم ))679).
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ــي  ــدة، حدثن ــن بري ــا اب ــوان، حدثن ــن ذك ــن ب ــن احلس ــدي، ع ج
ــة  ــأل فاطم ــه س ــدان: أن ــعب مه ــعبي - ش ــل الش ــن رشاحي ــر ب عام
ــرات  ــن املهاج ــت م ــس وكان ــن قي ــاك ب ــت الضح ــس أخ ــت قي بن
األول فقــال: حدثينــي حديًثــا ســمعتيه مــن رســول اهلل  ال تســنديه 
ــل  ــا: أج ــال هل ــن، فق ــئت ألفعل ــن ش ــت: لئ ــره. فقال ــد غ إل أح
ــباب  ــار ش ــن خي ــو م ــرة وه ــن املغ ــت اب ــت: نكح ــي. فقال حدثين
قريــش يومئــذ فأصيــب يف أول اجلهــاد مــع رســول اهلل  فلــا 
ــاب  ــن أصح ــر م ــوف يف نف ــن ع ــن ب ــد الرمح ــي عب ــت خطبن تأيم
ــن  ــامة ب ــواله أس ــى م ــول اهلل  ع ــي رس ــول اهلل  وخطبن رس
ــي  ــن أحبن ــال: »م ــول اهلل  ق ــت أن رس ــد حدث ــت ق ــد، وكن زي
فليحــب أســامة«. فلــا كلمنــي رســول اهلل  قلــت: أمــري بيــدك 
فأنكحنــي مــن شــئت. فقــال: »انتقــي إىل أم رشيــك«. وأم رشيــك 
امــرأة غنيــة مــن األنصــار عظيمــة النفقــة يف ســبيل اهلل ينــزل عليهــا 
الضيفــان، فقلــت: ســأفعل. فقــال: »ال تفعــي، إن أم رشيــك امــرأة 
ــف  ــارك أو ينكش ــك مخ ــقط عن ــره أن يس ــإين أك ــان ف ــرة الضيف كث
الثــوب عــن ســاقيك فــرى القــوم منــك بعــض مــا تكرهــن ولكــن 
ــو  ــوم«. وه ــن أم مكت ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب ــك عب ــن عم ــي إىل اب انتق
ــي فهــر، فهــر قريــش، وهــو مــن البطــن الــذي هــي  رجــل مــن بن
ــادي،  ــداء املن ــمعت ن ــديت س ــت ع ــا انقض ــه، فل ــت إلي ــه. فانتقل من
إل  فخرجــت  جامعــة،  الصــاة  ينــادي    اهلل  رســول  منــادي 
املســجد فصليــت مــع رســول اهلل  فكنــت يف صــف النســاء 
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ــه جلــس  ــي تــي ظهــور القــوم، فلــا قــى رســول اهلل  صات الت
ــم  ــزم كل إنســان مصــاه«. ث ــر وهــو يضحــك، فقــال: »ليل عــى املن
قــال: »أتــدرون مل مجعتكــم؟« قالــوا: اهلل ورســوله أعلــم. قــال: 
ــًا  ــم ألن متي ــن مجعتك ــة، ولك ــة وال لرهب ــم لرغب ــا مجعتك »إين واهلل م
ــا  ــي حديًث ــلم وحدثن ــع وأس ــاء فباي ــا فج ــًا نرانيًّ ــداري كان رج ال
وافــق الــذي كنــت أحدثكــم عــن مســيح الدجــال، حدثنــي أنــه ركــب 
ــم  ــب هب ــذام فلع ــم وج ــن خل ــًا م ــن رج ــع ثاث ــة م ــفينة بحري يف س
املــوج شــهًرا يف البحــر ثــم أرفئــوا إىل جزيــرة يف البحــر حتــى مغــرب 
ــم  ــرة فلقيته ــوا اجلزي ــفينة، فدخل ــرب الس ــوا يف أق ــمس، فجلس الش
ــرة  ــن كث ــره م ــن دب ــه م ــا قبل ــدرون م ــعر، ال ي ــر الش ــب كث ــة أهل داب
الشــعر، فقالــوا: ويلــك مــا أنــت؟ فقالــت: أنــا اجلساســة. قالــوا: ومــا 
ــر  ــل يف الدي ــذا الرج ــوا إىل ه ــوم، انطلق ــا الق ــت: أهي ــة؟ قال اجلساس
فإنــه إىل خركــم باألشــواق. قــال: ملــا ســمت لنــا رجــًا فرقنــا 
منهــا أن تكــون شــيطانة. قــال: فانطلقنــا رساًعــا حتــى دخلنــا الديــر، 
ــة  ــا، جمموع ــده وثاًق ــا، وأش ــط خلًق ــاه ق ــان رأين ــم إنس ــه أعظ ــإذا في ف
ــك  ــا: ويل ــد، قلن ــه باحلدي ــه إىل كعبي ــن ركبتي ــا ب ــه، م ــداه إىل عنق ي
مــا أنــت؟ قــال: قــد قدرتــم عــى خــري، فأخــروين مــا أنتــم؟ قالــوا: 
ــر  ــا البح ــة فصادفن ــفينة بحري ــا يف س ــرب ركبن ــن الع ــاس م ــن أن نح
ــك  ــا إىل جزيرت ــم أرفأن ــهًرا، ث ــوج ش ــا امل ــب بن ــم، فلع ــن اغتل ح
هــذه فجلســنا يف أقرهبــا، فدخلنــا اجلزيــرة، فلقيتنــا دابــة أهلــب كثــر 
الشــعر ال يــدرى مــا قبلــه مــن دبــره مــن كثــرة الشــعر، فقلنــا: ويلــك 
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ــت:  ــة؟ قال ــا اجلساس ــا: وم ــة. قلن ــا اجلساس ــت: أن ــت؟ فقال ــا أن م
ــواق.  ــم باألش ــه إىل خرك ــر، فإن ــل يف الدي ــذا الرج ــدوا إىل ه اعم
ــيطانة.  ــون ش ــن أن تك ــا، ومل نأم ــا منه ــا وفزعن ــك رساًع ــا إلي فأقبلن
فقــال: أخــروين عــن نخــل بيســان. قلنــا: عــن أي شــأهنا تســتخر؟ 
ــا  ــال: أم ــم. ق ــه: نع ــا ل ــر؟ قلن ــا هــل يثم ــن نخله ــألكم ع ــال: أس ق
ــا:  ــة. قلن ــرة الطري ــن بح ــروين ع ــال: أخ ــر. ق ــك أال تثم ــه يوش إن
عــن أي شــأهنا تســتخر؟ قــال: هــل فيهــا مــاء؟ قالــوا: هــي كثــرة 
املــاء. قــال: أمــا إن ماءهــا يوشــك أن يذهــب. قــال: أخــروين عــن 
ــن  ــل يف الع ــال: ه ــتخر؟ ق ــأهنا تس ــن أي ش ــوا: ع ــر. قال ــن زغ ع
ــا لــه: نعــم، هــي كثــرة  مــاء؟ وهــل يــزرع أهلهــا بــاء العــن؟ قلن
املــاء، وأهلهــا يزرعــون مــن مائهــا. قــال: أخــروين عــن نبــي 
األميــن مــا فعــل؟ قالــوا: قــد خــرج مــن مكــة ونــزل يثــرب. قــال: 
ــاه  ــم؟ فأخرن ــع هب ــف صن ــال: كي ــم. ق ــا: نع ــرب؟ قلن ــه الع أقاتل
أنــه قــد ظهــر عــى مــن يليــه مــن العــرب وأطاعــوه. قــال هلــم: قــد 
ــوه  ــم أن يطيع ــر هل ــك خ ــا إن ذل ــال: أم ــم. ق ــا: نع ــك؟ قلن كان ذل
وإين خمركــم عنــي إين أنــا املســيح)))، وإين أوشــك أن يــؤذن يل 
يف اخلــروج فأخــرج فأســر يف األرض فــا أدع قريــة إال هبطتهــا 
ــا  ــي كلتامه ــان ع ــا حمرمت ــة فه ــة، وطيب ــر مك ــة غ ــن ليل يف أربع
ــك  ــتقبلني مل ــا اس ــًدا منه ــدة أو واح ــل واح ــا أردت أن أدخ كل
بيــده الســيف صلًتــا يصــدين عنهــا، وإن عــى كل نقــب منهــا مائكــة 
)))  يعنــي الدجــال. ويف هــذا احلديــث دليــل عــى أن لقــاء بعــض النــاس )مثــل متيم 
الــداري ومــن معــه( للدجــال وحماورتــه أمــر ممكــن غــر ممتنــع رشًعــا وال عقًا.
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 وطعــن بمخرتــه يف  حيرســوهنا«. قالــت: قــال رســول اهلل 
ــة »أال  ــي املدين ــة«. يعن ــذه طيب ــة، ه ــذه طيب ــة، ه ــذه طيب ــر: »ه املن
ــي  ــه أعجبن ــاس: نعــم. »فإن هــل كنــت حدثتكــم ذلــك؟« فقــال الن
ــة  ــن املدين ــه وع ــم عن ــت أحدثك ــذي كن ــق ال ــه واف ــم أن ــث متي حدي
ــل  ــن قب ــل م ــن، ال ب ــر اليم ــام أو بح ــر الش ــه يف بح ــة، أال إن ومك
ــرشق،  ــل امل ــن قب ــو م ــا ه ــرشق، م ــل امل ــن قب ــو م ــا ه ــرشق، م امل
ــن  ــذا م ــت ه ــت: فحفظ ــرشق، قال ــده إىل امل ــأ بي ــو« وأوم ــا ه م

.(((  رســول اهلل

ــل  ــن، ال ب ــر اليم ــام أو بح ــر الش ــه يف بح ــق: )وإن ــال رشف احل ق
مــن قبــل املــرق مــا هــو(. قــال القرطبــي يف »التذكــرة«: هوشــك أو 
ظــن منــه  أو قصــد اإلهبــام عــى الســامع، ثــم نفــى ذلــك وأرضب 
ــك  ــد ذل ــم أك ــرشق«. ث ــل امل ــن قب ــل م ــال: »ال ب ــق، فق ــه بالتحقي عن
ــم  ــة، فاعل ــدة ال نافي ــا( زائ ــي، فـ)م ــرار اللفظ ــدة، والتك ــا( الزائ بـ)م
ذلــك انتهــى. وقــال النــووي يف »رشح مســلم«: قــال القــايض لفظــة 
)مــا هــو( زائــدة، صلــة للــكام ليســت بنافيــة، واملــراد إثبــات أنــه يف 
جهــات املــرشق. انتهــى. ويف »فتــح الــودود«: قيــل هــذا شــك أو ظــن 
ــك وأرضب  ــى ذل ــم نف ــامع ث ــى الس ــام ع ــد اإلهب ــه ، أو قص من
عنــه، فقــال: »ال بــل مــن قبــل املــرشق«. ثــم أكــد ذلــك بقولــه: »مــا 

)))  »صحيح مسلم« )ج4، ص)6))( رقم ))94)(. وقد صحح اإلمام البخاري هذا 
احلديــث، قــال اإلمــام الرمــذي، قــال حممــد: وحديــث الشــعبي عــن فاطمــة 
بنــت قيــس يف الدجال هــو حديث صحيح. »علــل الرمــذي« )ج )، ص 8))).
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ــرشق.  ــة امل ــه يف جه ــات أن ــراد إثب ــة، وامل ــدة ال نافي ــا( زائ ــو« و)م ه
قيــل: جيــوز أن تكــون موصولــة أي: الــذي هــو فيــه املــرق. قلــت: 
وحيتمــل أنــا نافيــة أي: مــا هــو إال فيــه، واهلل  أعلــم. انتهــى 
ــه يف بحــر الشــام أو بحــر اليمــن، ال  )مرتــن(. ولفــظ مســلم: »أال إن
بــل مــن قبــل املــرشق، مــا هــو مــن قبــل املــرشق، مــا هــو مــن قبــل 

.(((  أي: أشــار )ــده )وأومــأ ــأ بي ــا هــو«. وأوم املــرشق، م

ــن  ــر م ــر البح ــن جزائ ــرة م ــال يف جزي ــن أن الدج ــذا يب ــت: فه قل
ــراق  ــض؛ ألن الع ــم البع ــا توه ــراق ك ــس يف الع ــرشق، ولي ــة امل جه
ليــس فيــه بحــر وال جزيــرة. كــا أن أتبــاع الدجــال الذيــن ورد النــص 

بذكرهــم، هــم مــن هيــود أصبهــان ال مــن أهــل العــراق.

ــا  ــم، حدثن ــن أيب ُمزاح ــور ب ــا منص ــلم: حدثن ــام مس ــال اإلم  ق
ــن  ــد اهلل، ع ــن عب ــحاق ب ــن إس ــي، ع ــن األوزاع ــزة، ع ــن مح ــى ب حيي
عمــه َأنــس بــن مالــك، أن رســول اهلل  قــال: يتبــع الدجــال مــن هيود 

أصبهــان ســبعون َألًفــا عليهــم الطيالســة))).

ــة  ــن ناحي ــر م ــر البح ــن جزائ ــرة م ــال يف جزي ــن أن الدج ــإذا تب ف
ــال  ــرة الدج ــو أن جزي ــذي أراه ه ــن - فال ــد والبحري ــرق - نج امل
ــذي  ــرق ال ــر امل ــو بح ــريب ه ــج الع ــريب؛ ألن اخللي ــج الع يف اخللي
يــي مــرق املدينــة - نجــد والبحريــن، كــا أن البحــار الواقعــة 

)))  »عون املعبود رشح سنن أيب داود« )ج ))، ص 8))- 9))).
)))  »صحيح مسلم« )ج 4، ص )94)(، رقم )944)).
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ــح  ــا يص ــة، ف ــرق املدين ــا م ــال عنه ــريب ال يق ــج الع ــوب اخللي جن
أن يقــال عــى بحــر غــر اخلليــج العــريب بأنــه مــرق املدينــة 

ــها. ــع شمس ومطل

ــا  ــال، ثن ــد ق ــا يزي ــال، ثن ــر ق ــا ب ــري: حدثن ــام الط ــال اإلم ق
ــران  ــن، والبح ــع البحري ــغ جمم ــى أبل ــه: حت ــادة، قول ــن قت ــعيد، ع س
ــر  ــرب وبح ــي املغ ــا ي ــروم مم ــر ال ــروم، وبح ــر ال ــارس وبح ــر ف بح

فــارس ممــا يــي املــرشق))).

قلت: وبحر فارس هو اخلليج العريب الذي يي املرق.

وبحــر  املــرق  بحــر  بالنطفتــن:  أراد  منصــور:  أبــو  وقــال 
ــرة،  ــي الب ــد نواح ــع عن ــه ينقط ــرشق فإن ــر امل ــا بح ــرب، فأم املغ

وأمــا بحــر املغــرب فمنقطعــه عنــد القلــزم))).

ــن  ــرة م ــي جزي ــال ه ــرة الدج ــذا أن جزي ــن ه ــن م ــت: فيتب قل
ــرق،  ــر امل ــو بح ــريب ه ــج الع ــإن اخللي ــريب، ف ــج الع ــر اخللي جزائ
ــة  ــاكن ربيع ــن مس ــد والبحري ــة - نج ــرق املدين ــي م ــا ي ــو م وه
ــن  ــه م ــم أتباع ــارس، وه ــاد ف ــه ب ــي من ــرف الرق ــر - والط وم

ــان. ــود أصبه هي

)))  »تفسر الطري« )ج5)، ص )7)).
)))  »هتذيب اللغة« )ج ))، ص 47)).
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في بيان صحة األحاديث التي أتت بذم نجد
وبيان نكارة الروايات التي أتت بذم العراق
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ذكر الحديث الصحيح عن النبي  بذم نجد
بــن عبــد اهلل، حدثنــا حدثنــا عــي  البخــاري:   قــال اإلمــام 
أزهــر بــن ســعد، عــن ابــن عــون، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر قــال: 
ــا يف  ــارك لن ــم ب ــامنا، الله ــا يف ش ــارك لن ــم ب ــي : »الله ــر النب ذك
يمننــا«. قالــوا: ويف نجدنــا؟ قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا، اللهــم 
بــارك لنــا يف يمننــا«. قالــوا: يــا رســول اهلل، ويف نجدنــا؟ فأظنــه قــال 

يف الثالثــة: »هنــاك الــزالزل والفتــن وهبــا يطلــع قــرن الشــيطان«))).

ــر  ــو بك ــعد أب ــن س ــر ب ــا أزه ــل: ثن ــن حنب ــد ب ــام أمح ــال اإلم  وق
  ــي ــر، أن النب ــن عم ــن اب ــع، ع ــن ناف ــون، ع ــن ع ــا اب ــان، أن الس
قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا، اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا«. قالــوا: 
ــا يف  ــارك لن ــم ب ــامنا، الله ــا يف ش ــارك لن ــم ب ــال: »الله ــا؟ ق ويف نجدن
يمننــا«. قالــوا: ويف نجدنــا؟ قــال: »هنالــك الــزالزل والفتــن، منهــا - 

ــيطان«))). ــرن الش ــع ق ــا يطل ــال: هب أو ق

ــر  ــت أزه ــن بن ــن آدم اب ــر ب ــا ب ــذي: حدثن ــام الرتم ــال اإلم  ق
الســان، حدثنــي جــدي أزهــر الســان، عــن ابــن عــون، عــن نافــع، 
عــن ابــن عمــر: أن رســول اهلل  قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا، 
ــارك  ــا؟ قــال: »اللهــم ب ــوا: ويف نجدن ــا«. قال ــا يف يمنن ــارك لن اللهــم ب

)))  »صحيح البخاري« )ص4)7)( رقم )7094).
)))  »مسند أمحد بن حنبل« )ج)، ص8))( رقم)5987).
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لنــا يف شــامنا، وبــارك لنــا يف يمننــا«. قالــوا: ويف نجدنــا؟ قــال: »هنــاك 
ــيطان«))). ــرن الش ــرج ق ــا خي ــال: منه ــا – أو ق ــن، وهب ــزالزل والفت ال

قــال اإلمــام ابــن حبــان: أخرنــا احلســن بــن ســفيان قــال، حدثنــا 
بــر بــن آدم ابــن بنــت أزهر قــال، أخرين جــدي، عــن ابن عــون، عن 
نافــع، عــن ابن عمــر، أن رســول اهلل  قــال: »اللهم بارك لنا يف شــامنا، 
اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا«. قالــوا: ويف نجدنــا؟ قــال: »اللهــم بــارك لنا 
يف شــامنا، اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا«. قالــوا: ويف نجدنا؟ قــال: »هنالك 

ــيطان«))). ــرن الش ــرج ق ــا خي ــال: منه ــا - أو ق ــن وهب ــزالزل والفت ال

ــل بذكــر مــن أخرجــه،  قلــت: وهــذا احلديــث أشــهر مــن أن أطي
ــا). ــه بلفــظ )نجدن وال خــاف بــن أهــل العلــم يف صحت

)))  »سنن الرمذي« )ج5، ص))7( رقم ))95)).
)))  »صحيح ابن حبان« )ج6)، ص90)( رقم ))0)7).
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ذكر الروايات التي أتت بلفظ عراقنا بداًل من نجدنا 
وبيان نكارتها

أواًل: ما جاء من رواية معاذ بن جبل
ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــر حمم ــو بك ــا أب ــدادي: أخرن ــب البغ ــال اخلطي ق
ــاري  ــم األنب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــي أمح ــال، حدثن ــرئ ق ــر املق بك
ــا آدم  ــال، نبأن ــي ق ــد احلليم ــن أمح ــد ب ــر حمم ــو عم ــا أب ــال، أنبأن ق
ــن ــد، ع ــن الولي ــن ب ــن مع ــب، ع ــن أيب ذئ ــن اب ــاس، ع ــن أيب إي  ب
خالــد بــن معــدان، عــن معــاذ بــن جبــل قــال: قــال النبــي : »اللهــم 
بــارك لنــا يف صاعنــا ومدنــا، ويف شــامنا ويف يمننــا، ويف حجازنــا«. قــال: 
  فقــام إليــه رجــل فقــال: يــا رســول اهلل، ويف عراقنــا؟ فأمســك النبــي
فلــا كان يف اليــوم الثــاين قــال مثــل ذلــك، فقــام إليــه الرجــل فقــال: يــا 
رســول اهلل، ويف عراقنــا؟ فأمســك النبــي  فلــا كان يف اليــوم الثالــث 
  قــام إليــه الرجــل فقــال: يــا رســول اهلل، ويف عراقنــا؟ فأمســك النبــي
فــول الرجــل وهــو يبكــي، فدعــاه النبــي  فقــال: أمــن العــراق أنــت؟ 
ــى  ــم فأوح ــو عليه ــمَّ أن يدع ــم  ه ــال: إن أيب إبراهي ــم. ق ــال: نع ق
اهلل تعــال إليــه ال تفعــل، فــإين جعلــت خزائــن علمــي فيهــم، وأســكنت 

ــم))). ــة قلوهب الرمح

 قلــت: أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم األنبــاري. قــال فيــه 
ــه  ــو أن ــاال: نرج ــوارس وق ــن أيب الف ــري واب ــه األزه ــي: لين الذهب

)))  »تاريخ بغداد« )ج)، ص4)- 5)).
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ــال  ــي. ق ــد احلليم ــن أمح ــد ب ــر حمم ــو عم ــذب))). أب ــد الك ال يتعم
ــعدية،  ــة الس ــد حليم ــن ول ــي م ــد احلليم ــن أمح ــد ب ــي: حمم الذهب
ــن  ــال اب ــة، ق ــل باطل ــرة، ب ــث منك ــاس أحادي ــن إي ــن آدم ب روى ع
ماكــوال: احلمــل عليــه فيهــا))).ويف إســناده انقطــاع مــا بــن خالــد بــن 
ــن  ــد ب ــه خال ــزي يف ترمج ــام امل ــال اإلم ــل. ق ــن جب ــاذ ب ــدان ومع مع
معــدان: روى عــن معــاذ بــن جبــل ومل يســمع منــه))). وقــال ابــن أيب 
حاتــم: وســمعته يقــول خالــد بــن معــدان عــن معــاذ بــن جبل مرســل 

ــرة. ــة منك ــذه رواي ــان)4). فه ــا اثن ــا كان بينه ــه ورب ــمع من مل يس

ثانًيا: ما جاء من رواية ابن عباس
املــروزي،  عــي  بــن  حممــد  حدثنــا  الطــراين:  اإلمــام  قــال 
ــن ــحاق ب ــا إِس ــب، حدثن ــن املني ــز ب ــد العزي رداء عب ــدَّ ــو ال ــا أب  حدثن
ــن  ــن اب ــر، ع ــن جب ــعيد ب ــن س ــه، ع ــن أبي ــان، ع ــن َكيس ــد اهلل ب عب
ــا  ــا يف صاعن ــارك لن ــمَّ ب ُه ــال: »اللَّ ــي اهلل  فق ــا نب ــال: دع ــاس، ق عب
َنــا، وبــارك لنــا يف مكتنــا ومدينتنــا، وبــارك لنــا يف شــامنا ويمننــا«.  َوُمدِّ
فقــال رجــل مــن القــوم: يــا نبــي اهلل، وعراقنــا؟ فقــال: »إِنَّ هبــا قــرن 

ــرشق«)5). ــاء بامل ــن، وإِنَّ اجلف ــح الفت ــيطان، ونب الش

)))  »ميزان االعتدال« )ج)، ص74)).
)))  »ميزان االعتدال« )ج6، ص)5).
)))  »هتذيب الكال« )ج8، ص68)).

)4)  »املراسيل« )ج)، ص)5).
)5)  »املعجم الكبر« )ج))، ص84( رقم ))55))).
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قلــت: إســحاق بــن عبــد اهلل بــن كيســان املــروزي، قــال فيــه ابــن 
ــم.  ــد احلاك ــو أمح ــه أب ــب، لين ــن املني ــز ب ــد العزي ــيخ لعب ــر: ش حج
ــن  ــه اب ــان: ل ــن كيس ــد اهلل ب ــة عب ــاري يف ترمج ــال البخ ــى. وق انته
ــات«:  ــان يف »الثق ــن حب ــال اب ــث. وق ــر احلدي ــحاق منك ــمى إس يس
يتقــى حديثــه مــن روايــة ابنــه عنــه. وأورد أيًضــا يف مســند ابــن عبــاس 
ــه عــن عكرمــة عــن  ــة إســحاق هــذا عــن أبي ــارة مــن رواي مــن املخت
ابــن عبــاس حديًثــا طويــًا يف نــزول إذا جــاء نــر اهلل والفتــح، فتعقبه 
الصــدر الياســويف فيــا رأيــت بخطــه فقــال: هــو مــن روايــة إســحاق 
ــا  ــرة؛ ألهن ــة منك ــذه رواي ــديد))). فه ــف الش ــا الضع ــه وفيه ــن أبي ع

مــن روايــة إســحاق بــن عبــد اهلل بــن كيســان عــن أبيــه.

ثالًثا: ما جاء من رواية الحسن البصري
قــال يعقــوب بــن ســفيان الفســوي: حدثنــا قبيصــة، ثنــا ســفيان، 
عــن حممــد بــن جحــادة قــال: ســمعت احلســن يقــول: قــال 
ــا يف  ــارك لن ــمَّ ب ــا، اللَّه ــا يف مدينتن ــارك لن ــمَّ ب ــول اهلل : »اللَّه رس
ــا  ــا مرتن ــإن منه ــراق؟ ف ــول اهلل: والع ــل لرس ــال رج ــامنا«. فق ش
ــرن  ــع ق ــا يطل ــال: »هن ــاد فق ــم أع ــكت ث ــال: فس ــا. ق ــا حاجتن وفيه

ــن«))). ــزالزل والفت ــم ال ــيطان وهنالك الش

ــال  ــة، ق ــن عقب ــة ب ــه قبيص ــزي يف ترمج ــام امل ــال اإلم ــت: ق  قل
ــر  ــن آدم أصغ ــى ب ــد اهلل: كان حيي ــو عب ــال أب ــحاق، ق ــن إس ــل ب حنب

)))  »لسان امليزان« )ج)، ص)6- 64).
)))  »املعرفة والتاريخ« )ج)، ص77).
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ــر  ــة أصغ ــى: قبيص ــال حيي ــال: وق ــا. ق ــفيان عندن ــن س ــمع م ــن س م
ــو  ــال أب ــفيان؟ فق ــة يف س ــة قبيص ــا قص ــه: ف ــت ل ــنتن. قل ــي بس من
عبــد اهلل: كان كثــر الغلــط. قلــت لــه: فغــر هــذا؟ قــال: كان صغــًرا 
ال يضبــط. قلــت لــه: فغــر ســفيان؟ قــال: كان قبيصــة رجــًا صاحلًــا 
ثقــة ال بــأس بــه))). فهــذه روايــة مرســلة - أرســلها احلســن - ومنكــرة؛ 

ــة قبيصــة عــن ســفيان))). ألهنــا مــن رواي

رابًعا: ما جاء من طريق نافع عن ابن عمر
 ، ــِريُّ ــي امْلَْعَم ــن ع ــن ب ــا احلس ــراين: حدثن ــام الط ــال اإلم )- ق
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل ب ــا عبي ــعود، حدثن ــن مس ــاعيل ب ــا إس حدثن
ــال:  ــيَّ  ق ــر، أن النَّبِ ــن عم ــن اب ــع، ع ــن ناف ــه، ع ــن أبي ــون، ع ع
ــراًرا،  ــا م ــا«. فقاهل ــارك يف يمنن ــم ب ــامنا، الله ــا يف ش ــارك لن ــم ب »الله
ــا؟  ــول اهلل، ويف عراقن ــا رس ــوا: ي ــة، َقاُل ــة أو الرابع ــاَّ كان يف الثالث َفَل

ــيطان«))). ــرن الش ــع ق ــا يطل ــن وهب ــزالزل والفت ــا ال ــال: »إِن هب ق

ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــو احلس ــري ه ــي املعم ــن ع ــن ب ــت: احلس قل
ــن  ــل«: احلس ــدي يف »الكام ــن ع ــال اب ــري. ق ــدادي املعم ــبيب البغ ش
ــي  ــث وه ــع أحادي ــري، رف ــي املعم ــو ع ــبيب أب ــن ش ــي ب ــن ع ب
ــرة  ــة منك ــذه رواي ــا)4). فه ــس فيه ــياء لي ــون أش ــة، وزاد يف املت موقوف

ملخالفــة املعمــري لألئمــة الذيــن ذكــروا نجدنــا ومل يذكــروا عراقنــا.

)))  »هتذيب الكال« )ج))، ص484- 486).
)))  وقد صح لقبيصة عن سفيان أخبار ليس هذا منها.

)))  »املعجم الكبر« )ج))، ص84)( رقم )))4))).
)4)  »الكامل يف ضعفاء الرجال« )ج )، ص 7))).
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ثنــاه بــر بــن آدم، حدثنــي جــدي أزهــر بــن  )- قــال البــزار: وَحدَّ
  ثنــا ابــن عــون، َعــن نافــع، َعــن ابــن ُعَمــر، َأن رســول اهلل َســْعد، َحدَّ
قــال: »اللهــم بارك لنا يف شــامنا«. قالــوا: يا رســول اهلل، ويف يمننــا؟ قال: 
»اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا«. قالــوا: يــا رســول اهلل، ويف عراقنــا؟ قــال: 

»هنالــك الــزالزل والفتن وهبــا - أو قال: منهــا يطلع قرن الشــيطان«))).

قلــت: بــر بــن آدم قــال عنــه الذهبــي: قــال أبــو حاتــم والنســائي 
ــه  ــألته عن ــه أيب، وس ــمع من ــم: س ــن أيب حات ــال اب ــوي))). وق ــس بق لي

فقــال: ليــس بقــوي))). 

ــي  ــل وع ــن حنب ــد ب ــام أمح ــف اإلم ــد خال ــوي وق ــس بق ــرش لي فب
ــام  ــع أن اإلم ــرة، م ــه منك ــى، فروايت ــن املثن ــد ب ــي وحمم ــن املدين ب
ــظ  ــان بلف ــر الس ــن أزه ــن آدم ع ــر ب ــة ب ــرج رواي ــذي أخ الرم

ــذي«. ــنن الرتم ــا يف »س ــا( ك )نجدن

ــر  ــت أزه ــن بن ــن آدم اب ــر ب ــا ب ــذي: حدثن ــام الرتم ــال اإلم ق
الســان، حدثنــي جــدي أزهــر الســان، عــن ابــن عــون، عــن نافــع، 
عــن ابــن عمــر: أن رســول اهلل  قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا، 
ــارك  ــا؟ قــال: »اللهــم ب ــوا: ويف نجدن ــا«. قال ــا يف يمنن ــارك لن اللهــم ب
لنــا يف شــامنا، وبــارك لنــا يف يمننــا«. قالــوا: ويف نجدنــا؟ قــال: »هنــاك 

ــيطان«)4). ــرن الش ــرج ق ــا خي ــال: منه ــا – أو ق ــن وهب ــزالزل والفت ال

)))  »مسند البزار« )ج))، ص)0)( رقم ))588).
)))  »ميزان االعتدال« )ج)، ص))).

)))  »اجلرح والتعديل« )ج)، ص)5)).
)4)  »سنن الرمذي « )ج5، ص))7( رقم ))95)).
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ــة،  ــن صدق ــد ب ــن حمم ــد ب ــا أمح ــراين: حدثن ــام الط ــال اإلم )- ق
ثنــا أبــو فــروة يزيــد بــن حممــد بــن يزيــد بــن ســنان الرهــاوي، حدثنــي 
أيب، عــن أبيــه، حدثنــي أبــو رزيــن الفلســطيني، عــن أيب عبيــد حاجــب 
  ســليان بــن عبــد امللــك، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، أن رســول اهلل
قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف صاعنــا ومدنــا، ويف مكتنــا ويف مدينتنــا، ويف 
شــامنا ويف يمننــا«. فقــال رجــل: يــا رســول اهلل، ويف العــراق ومــر؟ 

ــن«))). ــزالزل والفت ــم ال ــيطان وث ــرن الش ــع ق ــاك يطل ــال: »هن فق

قلــت: قــال اإلمــام املــزي يف ترمجــة يزيــد بــن ســنان: قــال 
ــو  ــال أب ــف. َوَق ــل: ضعي ــن حنب ــد ب ــن أمح ــى ع ــن َأيب حيي ــد ب أمح
ــيٍء،  ــه ب ــس حديث ــن: لي ــن َمِع ــى ب ــن حيي ــة ع ــن َأيب خيثم ــر ب بك
ــن  ــي ب ــال ع ــيٍء. َوَق ــس ب ــى: لي ــن حيي وِريُّ ع ــدُّ ــاس ال ــال َعب َوَق
ــا  ــة أيًض ــن َأيب خيثم ــر ب ــو بك ــال أب ــث. َوَق ــف احلدي ــي: ضعي املدين
ــه.  ــة يثبت ــن معاوي ــروان ب ــري: كان م ــوب املقاب ــن أي ــى ب ــن حيي ع
َوَقــال أبــو حاتــم: حملــه الصــدق، وكان الغالــب عليــه الغفلــة، 
: مقــارب احلديــث إال  ــال الُبخــاِريُّ يكتــب حديثــه وال حيتــج بــه. وَق
ــال أبــو ُعَبيــد اآلجــري، َعــن  أن ابنــه حممــًدا يــروي عنــه مناكــر. َوَق
أيب داود: أبــو فــروة اجلــزري ليــس بــيٍء، وابنــه ليــس بــيٍء. 

ــث))). ــروك احلدي ــف، م ــائي: ضعي ــال النََّس َوَق

)))  »مسند الشامين« )ج)، ص70)( رقم )9)))).
)))  »هتذيب الكال« )ج))، ص56)- 57)).
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وهــذا احلديــث مــن روايــة ابنــه عنــه، فهــذه روايــة منكــرة، مــع أن 
ــكارة. ــة ن ــد الرواي ــا يزي ــول مم ــطيني جمه ــن الفلس ــا رزي أب

خامًسا: ما جاء من طريق سالم عن ابن عمر
أواًل: رواية زياد بن بيان: 

 )- قــال اإلمــام الطــراين: حدثنــا عــي بــن ســعيد قــال، نــا
محــاد بــن إســاعيل بــن عليــة قــال، نــا أيب قــال، نــا زيــاد بــن 
ــى ــال: ص ــه ق ــن أبي ــر، ع ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــامل ب ــا س ــال، ن ــان ق  بي
النبــي  صــاة الفجــر ثــم انفتــل فأقبــل عــى القــوم فقــال: »اللهــم 
بــارك لنــا يف مدينتنــا، وبــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا، اللهــم بــارك لنــا 
ــكت  ــول اهلل؟ فس ــا رس ــراق ي ــل: والع ــال رج ــا«. فق ــامنا ويمنن يف ش
ثــم قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف مدينتنــا، وبــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا، 
اللهــم بــارك لنــا يف حرمنــا، وبــارك لنــا يف شــامنا ويمننــا«. فقــال رجل: 
والعــراق يــا رســول اهلل؟ قــال: »مــن ثــم يطلــع قــرن الشــيطان، وهتيــج 
ــن  ــان إال إســاعيل ب ــن بي ــاد ب ــرو هــذا احلديــث عــن زي ــن«. مل ي الفت

عليــة، تفــرد بــه عنــه ابنــه محــاد))).

حدثنــا شــيوخه«:  »معجــم  يف  املقــرئ  بكــر  أبــو  قــال   -( 
ــة  ــايض طري ــرب ق ــن ح ــي ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب حمم
بطريــة، حدثنــا ســليان بــن عمــر بــن خالــد األقطــع، حدثنــا 

)))  »املعجم األوسط« )ج4، ص45)- 46)).
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ــان،  ــن بي ــاد ب ــا زي ــة، حدثن ــن علي ــو اب ــم ه ــن إبراهي ــاعيل ب إس
  ــول اهلل ــى رس ــال: ص ــر، ق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــامل، ع ــا س حدثن
صــاة الفجــر، ثــم انفتــل، فأقبــل عــى القــوم، فقــال: »اللهــم بــارك 
ــا يف  ــارك لن ــم ب ــا، الله ــا وصاعن ــا يف مدن ــارك لن ــا، وب ــا يف مدينتن لن
ــا«. فقــال رجــل: والعــراق  ــا يف شــامنا ويمنن ــارك لن ــا، اللهــم ب  حرمن
ــل:  ــال الرج ــك، فق ــل ذل ــال مث ــاد فق ــم ع ــال: ث ــول اهلل؟ ق ــا رس ي
ــارك  ــم ب ــال: »الله ــم ق ــكت، ث ــال: فس ــول اهلل؟ ق ــا رس ــراق ي والع
ــا يف  ــارك لن ــم ب ــا، الله ــا وصاعن ــا يف مدن ــارك لن ــا، وب ــا يف مدينتن لن
ــراق  ــل: والع ــال الرج ــا«. فق ــامنا ويمنن ــا يف ش ــارك لن ــا، وب  حرمن

يا رسول اهلل؟ قال: »ثم يطلع قرن الشيطان، وهتيج الفتن«))).

بــن  حممــد  اهلل  عبــد  أبــو  أخرنــا  عســاكر:  ابــن  قــال   -(
ــر  ــن ب ــهل ب ــرج س ــو الف ــا أب ــائي)))، أنبأن ــر النش ــن جعف ــم ب إبراهي
اإلســفراييني قــاال، أنبأنــا أبــو احلســن حممــد بــن احلســن بــن 
بــن أمحــد  بــن  أمحــد  الطاهــر  أبــو  أنــا  النيســابوري،   حممــد 
بــن محــاد  نــا  عبــدوس،  بــن  حممــد  نــا  الذهــي،  اهلل   عبــد 
ــامل،  ــا س ــان، ن ــن بي ــاد ب ــا زي ــا أيب، ن ــال، أن ــة ق ــن علي ــاعيل ب إس
ــر  ــاة الفج ــول اهلل  ص ــى رس ــال: ص ــر، ق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ع
ــامنا  ــا يف ش ــارك لن ــم ب ــال: »الله ــوم فق ــى الق ــل ع ــل فأقب ــم انفت ث

)))  »معجم ابن املقرئ« )ج)، ص67).
)))  كذا يف املطبوع، والصواب: النشايب.
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ويمننــا«. قــال رجــل: والعــراق يــا رســول اهلل؟ فســكت ثــم أعــاد، 
ــا،  ــا وصاعن ــا يف مدن ــارك لن ــا، وب ــا يف مدينتن ــارك لن فقــال: »اللهــم ب
ــال:  ــا«. ق ــامنا ويمنن ــا يف ش ــارك لن ــا، وب ــا يف حرمن ــارك لن ــم ب الله
قــال رجــل: يــا رســول اهلل، والعــراق؟ قــال: فســكت ثــم أعــاد كــا 
ــم  ــن ث ــال: »م ــول اهلل؟ ق ــا رس ــراق ي ــل: والع ــال رج ــال أواًل، فق ق
ــوه))). ــر نح ــي واآلخ ــظ للذه ــن«. اللف ــج الفت ــيطان وهتي ــع الش يطل

قلت: ويف هذه األسانيد الثاثة املتقدمة علل: 

ــة  ــة، فرواي ــان ضعيف ــن بي ــاد ب ــانيد إل زي ــة األوىل: أن األس العل
ــو  ــعيد ه ــن س ــي ب ــق ع ــن طري ــط« م ــم األوس ــراين يف »املعج الط
ابــن بشــر الــرازي، قــال عنــه الذهبــي: قــال محــزة الســهمي: ســَألت 
ــه  الدارقطنــي عنــه فقــال: مل يكــن بــَذاك يف حديثــه، ســمعت بمــر َأنَّ
ــال:  ــه، ق ــوا يعطون ــا كان ــَراِج، ف ــم بِاخلَ ــة، وكان يطالبه كان َوايِلَ قري
ــر يف املســجد، قلــت: فكيــف هــو يف احلديــث؟ قــال:  فجمــع اخلنازي

ــا بمــر))). ــه أصحابن ــم في ــع عليهــا، وتكل حــدث بأحاديــث مل يتاب

ففيهــا بيــان  بــن  زيــاد  إل  املقــرئ  ابــن  روايــة   أمــا 
ســليان بــن عمــر بــن خالــد األقطــع. ذكــره ابــن أيب حاتــم يف 
ــره  ــًا)))، وذك ــا وال تعدي ــه جرًح ــر في ــل« ومل يذك ــرح والتعدي »اجل

)))  »تاريخ دمشق« )ج)، ص)))).
)))  »سر أعام النباء« )ج4)، ص46)).

)))  »اجلرح والتعديل« )ج4، ص)))).
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ــًا))).  ــا وال تعدي ــه جرًح ــر في ــام« ومل يذك ــخ اإلس ــي يف »تاري الذهب
فاألقطــع مل يوثقــه أحــد ممــن يعتــد بتوثيقــه.

ــد اهلل  ــو عب ــا أب ــان ففيه ــن بي ــاد ب ــاكر إل زي ــن عس ــة اب ــا رواي وأم
ــد،  ــه أح ــرئ، مل يوثق ــايب املق ــر النش ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب حمم
ــه وكان  ــخ دمشــق«: كتبــت عن ــه يف »تاري ــال عن ــن عســاكر ق إال أن اب

خــًرا مســتوًرا))). وهــذا ال يفيــد التوثيــق.

ٌم فيه:  العلة الثانية: زياد بن بيان متكلَّ

ــال  ــان، ق ــن بي ــاد ب ــر«: زي ــخ الكب ــاري يف »التاري ــام البخ ــال اإلم ق
عبــد الغفــار بــن داود: حدثنــا أبــو املليــح الرقــي ســمع ســعيد زيــاد بــن 
بيــان - وذكــر مــن فضلــه - ســمع عــي بــن نفيــل جــد النفيــي، ســمع 
 : ــي ــن النب ــي  ع ــلمة زوج النب ــن أم س ــيب، ع ــن املس ــعيد ب س
»املهــدي حــق، وهــو مــن ولــد فاطمــة«. قــال أبــو عبــد اهلل: يف إســناده 
ــن ــي ع ــان الرق ــن بي ــاد ب ــاء«: زي ــي يف »الضعف ــال العقي ــر))). وق  نظ
ــاري  ــِمْعُت البخ ــال، َس ــى ق ــن موس ــي آدم ب َثنِ ــل. َحدَّ ــن نفي ــِي ب ع
ــال  ــي، ق ــد النفي ــل ج ــن نفي ــي ب ــن ع ــي ع ــان الرق ــن بي ــاد ب ــال: زي ق
البخــاري: يف إســناده نظــر. وهــذا احلديــث، حدثنــاه هــارون بــن كامــل 
قــال، حدثنــا عــي بــن معبــد بــن شــداد قــال، حدثنــا أبــو املليــح، عــن 

)))  »تاريخ اإلسام« )ج8)، ص89)).
)))  »تاريخ دمشق« )ج)5، ص88)).

)))  »الضعفاء الكبر« )ج)، ص46)).
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ــن املســيب، عــن  ــل، عــن ســعيد ب ــن نفي ــان، عــن عــي ب ــن بي ــاد ب زي
ــة«.  ــد فاطم ــن ول ــدي م ــول اهلل : »امله ــال رس ــت: ق ــلمة قال أم س
ــرج  ــال: »خي ــي  ق ــانيد أن النب ــة األس ــث صاحل ــدي أحادي ويف امله
منــي رجــل، ويقــال مــن أهــل بيتــي، يواطــئ اســمه اســمي واســم أبيــه 
ــال  ــا ق ــر ك ــناده نظ ــي إس ــة« فف ــد فاطم ــن ول ــا »م ــم أيب«. فأم اس
البخــاري))). وقــال فيــه ابــن عــدي يف »الكامــل«: زيــاد بــن بيــان، ســمع 
ــاد  ــن مح ــمعُت اب ــر. س ــناده نظ ــي - يف إس ــد النفي ــل ج ــن نفي ــي ب ع
ــن«: ــاب املجروح ــان يف »كت ــن حب ــال اب ــاري))). وق ــن البخ ــره ع  يذك
زيــاد بــن بيان ســمع عــي بــن نفيــل - يف إســناده نظــر. وقــال الذهبي يف 
»ميــزان االعتــدال«: زيــاد بــن بيــان مل يصــح حديثــه، وقــال البخــاري: 

يف إســناد حديثــه نظر))).

ــث  ــر حدي ــد أن ذك ــة« بع ــل املتناهي ــوزي يف »العل ــن اجل ــال اب ق
املســيب،  بــن  ســعيد  كام  مــن  معــروف  كام  وهــو  املهــدي: 
ــاد  ــدي: زي ــن ع ــال اب ــه. ق ــم يف رفع ــان وه ــن بي ــاد ب ــر أن زي والظاه

ــاري)4). ــه البخ ــره علي ــد أنك ــث، وق ــذا احلدي ــروف هب مع

فهذا حال زياد بن بيان، فا يمكن قبول روايته.

ــة  ــث الصحيح ــف لألحادي ــة خمال ــذه الرواي ــن ه ــة: مت ــة الثالث العل
التــي جــاءت بلفــظ )نجدنــا(.

)))  )ج)، ص75).
)))  )ج4، ص44)).
)))  )ج)، ص07)).
)4)  )ج)، ص)86).
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ثانًيا: رواية ضمرة عن ابن شوذب: 

ــا  ــي، حدثن ــز الرم ــد العزي ــن عب ــد ب ــا حمم ــوي: حدثن ــال الفس ق
ــن  ــري، ع ــة العن ــن توب ــوذب، ع ــن ش ــن اب ــة، ع ــن ربيع ــرة ب ضم
ــارك  ــم ب ــول اهلل : »الله ــال رس ــال: ق ــر، ق ــن عم ــن اب ــامل، ع س
ــال  ــامنا«. فق ــا ويف ش ــا، ويف يمنن ــا ويف مدن ــا، ويف صاعن ــا يف مدينتن لن
الرجــل: يــا رســول اهلل، ويف عراقنــا؟ فقــال رســول اهلل: »هبــا الــزالزل 

ــيطان«))). ــرن الش ــع ق ــا يطل ــن ومنه والفت

ــا ضمــرة،  ــال، حدثن ــن أســد ق ــي ســعيد ب ــال الفســوي: حدثن وق
ــه، قــال:  ــة العنــري، عــن ســامل، عــن أبي ــا ابــن شــوذب، عــن توب ثن
ــا،  ــا وصاعن ــا، ومدن ــا يف مدينتن ــارك لن ــم ب ــول اهلل : »الله ــال رس ق
ــال  ــا؟ فق ــول اهلل، ويف عراقن ــا رس ــل: ي ــال رج ــامنا«. فق ــا وش ويمنن
رســول اهلل: »هبــا الــزالزل والفتــن، ومنهــا يطلــع قــرن الشــيطان«))).

ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــرج جعف ــو الف ــا أب ــاكر: أخرن ــن عس ــال اب ق
حممــد بــن عبــد العزيــز العبــايس))) املكــي بمدينــة الرســول يف 
ــن  ــن ب ــد الرمح ــن عب ــن ب ــا احلس ــره، أنبأن ــره ومن ــن ق ــجده ب مس
ــر  ــو جعف ــا أب ــراس، أنبأن ــن ف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــا أمح ــن، أنبأن احلس
عمــر أبــو  حدثنــا  الديبــي،  اهلل  عبــد  بــن  إبراهيــم  بــن   أمحــد 

)))  »املعرفة والتاريخ« ) ج )، ص 75- 76).
)))  »املعرفة والتاريخ« ) ج )، ص 76).

)))  كذا يف املطبوع، والصواب: أبو جعفر أمحد بن حممد.
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ــوذب،  ــن ش ــن اب ــرة، ع ــا ضم ــاس، ن ــن النح ــد ب ــن حمم ــى ب عيس
ــي  ــال النب ــال: ق ــه، ق ــن أبي ــامل، أراه ع ــن س ــري، ع ــة العن ــن توب ع
ــال  ــا«. فق ــامنا ويمنن ــا، وش ــا وصاعن ــا يف مدن ــارك لن ــم ب : »الله
ــزالزل  ــا ال ــي : »هب ــال النب ــا؟ فق ــول اهلل، وعراقن ــا رس ــل: ي رج
ــذا  ــاكر: ك ــن عس ــال اب ــيطان«. ق ــا الش ــع قرن ــا يطل ــن، ومنه والفت
أخرنــا أبــو جعفــر، وكان أول كتابــه قــد ذهــب، فكتــب إســناده مــن 
 ال يعــرف فقــال فيــه: أخرنــا الديبــي، وإنــا يرويــه ابــن فــراس، عــن
ــر، ورواه  ــن أيب عم ــة، ع ــن قتيب ــن ب ــن احلس ــد ب ــن حمم ــاس ب العب

ــك))). ــر ش ــرة بغ ــن ضم ــر ع ــر أيب عم غ

ــه  ــه علي ــا نب ــرة ك ــه ضم ــأ في ــأ، أخط ــناد خط ــذا اإلس ــت: وه قل
ــق«. ــخ دمش ــد يف »تاري ــن صاع اب

قــال ابــن عســاكر: أخرنــا أبــو حممــد بــن طــاوس، نــا ســليان بــن 
ــاين  ــم اجلرج ــن إبراهي ــد ب ــا حمم ــظ، أنبأن ــد احلاف ــن حمم ــم ب إبراهي
إمــاء أبــو العبــاس األصــم، نــا العبــاس بــن الوليــد البــرويت، أخرين 
ــن القاســم،  ــد اهلل ب ــي عب ــن شــوذب)))، حدثن ــد اهلل ب ــي عب أيب، حدثن
ومطــر، وكثــر أبــو ســهل، عــن ســامل بــن عبــد اهلل، عــن أبيــه، قــال: 
ــا  إن رســول اهلل  دعــا قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف مكتنــا، وبــارك لن
ــا  ــارك لن ــا، وب ــا يف يمنن ــارك لن ــامنا، وب ــا يف ش ــارك لن ــا، وب يف مدينتن

)))  »تاريخ دمشق« )ج)، ص0))).
)))  كذا يف املطبوع، حيث سقط ذكر توبة العنري.
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ــول اهلل، ويف  ــا رس ــل: ي ــال رج ــا«. فق ــا يف مدن ــارك لن ــا، وب يف صاعن
عراقنــا؟ فأعــرض عنــه، فرددهــا ثاًثــا، كل ذلــك يقــول الرجــل: ويف 
عراقنــا؟ فيعــرض عنــه، فقــال: »هبــا الــزالزل والفتــن ومنهــا - وقــال 
ــي:  ــث البيهق ــيطان«. ويف حدي ــرن الش ــع ق ــا يطل ــد: فيه ــن صاع اب
ــة،  ــر مك ــًرا مل يذك ــوذب: إال أن كث ــن ش ــال اب ــيطان«. ق ــا الش »قرن
وقــال: مكــة يانيــة، زاد ابــن صاعــد: أي قــد دخلــت يف اليمــن. قــال 
ــة مل  ــن توب ــوذب ع ــن ش ــد اهلل ب ــن عب ــرة ع ــد: وزاده ضم ــن صاع اب

يذكــر بينهــا آخــر))).

ــي«:  ــة للدارقطن ــث النبوي ــواردة يف األحادي ــل ال ــاب »العل ويف كت
وســئل عــن حديــث ســامل، عــن أبيــه: قــال رســول اهلل: »اللهــم بــارك 
لنــا يف صاعنــا، ويف مدنــا، ويف مدينتنــا«. فقــال رجــل: ويف شــامنا ويف 
ــا رســول اهلل،  ــا«. فقــال: رجــل ي ــا؟ فقــال: »ويف شــامنا ويف يمنن يمنن
ويف عراقنــا؟ فقــال: »هنــاك الــزالل والفتــن«. فقــال: يرويــه زيــاد بــن 
بيــان وتوبــة العنــري عــن ســامل - حــدث بــه عبــد اهلل بــن شــوذب، 
واختلــف عنــه، فــرواه ضمــرة بــن ربيعــة، عــن عبــد اهلل بــن شــوذب، 
عــن توبــة العنــري، عــن ســامل، عــن أبيــه، وخالفــه الوليــد بــن مزيــد، 
فــرواه عــن ابــن شــوذب، عــن مطــر الــوراق، وعبــد اهلل بــن القاســم، 

وكثــر بــن زيــاد، عــن توبــة. وقــول الوليــد بــن مزيــد أصــح))).

)))  »تاريخ دمشق« )ج)، ص)))).
)))  »العلل الواردة يف األحاديث النبوية« )ج 9، ص )0)- )0)).



95

ثالًثا: رواية الوليد بن مزيد: 

ــرين  ــد، أخ ــن مزي ــد ب ــن الولي ــاس ب ــا العب ــوي: حدثن ــال الفس ق
ــد  ــن مزي ــد ب ــرين الولي ــد، أخ ــن حمم ــى ب ــا عيس ــال، وحدثن أيب ق
ــم،  ــن القاس ــد اهلل ب ــي عب ــوذب، حدثن ــن ش ــد اهلل ب ــا عب ــال، حدثن ق
ــن ــامل ب ــن س ــري، ع ــة العن ــن توب ــهل، ع ــو س ــر أب ــر، وكث  ومط
عبــد اهلل، عــن أبيــه، أن نبــي اهلل دعــا فقــال: »اللهــم بــارك لنــا يف مكتنا، 
ــا،  ــا يف يمنن ــارك لن ــامنا، وب ــا يف ش ــارك لن ــا، وب ــا يف مدينتن ــارك لن وب
اللهــم بــارك لنــا يف صاعنــا وبــارك لنــا يف مدنــا«. فقــال الرجــل: ويف 
ــا، كل ذلــك يقــول الرجــل:  عراقنــا؟ فأعــرض عنــه، فــردد هــذا ثاًث
ــا  ــن، ومنه ــزالزل والفت ــا ال ــال: »هب ــه، فق ــرض عن ــا؟ فيع ويف عراقن

يطلــع قــرن الشــيطان«))).

قلــت: فهــذه الروايــة هــي أفضــل مــا جــاء مــن الروايــات الــواردة 
ــل  ــات )دخ ــدة رواي ــن ع ــة م ــة مركب ــي رواي ــا(، وه ــظ )وعراقن بلف
ــد  ــن ق ــا، ولك ــن أو أحدمه ــا يف الصحيح ــض( أصله ــا يف بع بعضه
ــراق  ــر الع ــل ذك ــى مث ــت املعن ــرة أحال ــاظ منك ــا ألف ــل عليه أدخ
ومكــة. وهــا أنــا أذكــر الروايــات الصحيحــة التــي ركبــت منهــا روايــة 

ــد. ــن مزي ــد ب الولي

ــا ــد اهلل، حدثن ــن عب ــي ب ــا ع ــاري: حدثن ــام البخ ــال اإلم  )- ق
أزهــر بــن ســعد، عــن ابــن عون، عــن نافــع، عــن ابن عمــر، قــال: ذكر 

)))  »املعرفة والتاريخ« )ج)، ص67).
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النبــي : »اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا، اللهم بارك لنــا يف يمننــا«. قالوا: 
يــا رســول اهلل، ويف نجدنــا؟ قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا، اللهــم 
بــارك لنــا يف يمننــا«. قالــوا: يــا رســول اهلل، ويف نجدنــا؟ فأظنــه قــال 

يف الثالثــة: »هنــاك الــزالزل والفتــن، وهبــا يطلــع قــرن الشــيطان«))).

فهذه الرواية تبن اللفظة الصحيحة وهي: )ويف نجدنا(.

أبــان، بــن  عمــر  بــن  اهلل  عبــد  مســلم:  اإلمــام  وقــال   -( 
ــظ  ــي، )واللف ــر الوكيع ــن عم ــد ب ــى، وأمح ــد األع ــن عب ــل ب وواص
ــمعت  ــال، س ــه ق ــن أبي ــل، ع ــن فضي ــا اب ــوا: حدثن ــان( قال ــن أب الب
ــألكم  ــا أس ــراق، م ــل الع ــا أه ــول: ي ــر يق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــامل ب س
ــر  ــن عم ــد اهلل ب ــمعت أيب عب ــرة، س ــم للكب ــرة وأركبك ــن الصغ ع
يقــول: ســمعت رســول اهلل  يقــول: »إن الفتنــة جتــيء مــن هاهنــا«. 
ــم  ــا الشــيطان، وأنت ــده نحــو املــرق مــن حيــث يطلــع قرن وأومــأ بي
يــرب بعضكــم رقــاب بعــض، وإنــا قتــل موســى الــذي قتــل مــن 
ــَن  ــاَك ِم ْينَ ــا َفنَجَّ ــَت َنْفًس ــه: ﴿َوَقَتْل ــال اهلل  ل ــأ، فق ــون خط آل فرع

ــاَك ُفُتوًنــا﴾))). اْلَغــمِّ َوَفَتنَّ

ــن كام  ــو م ــراق ه ــر الع ــن أن ذك ــة تب ــة الصحيح ــذه الرواي فه
ســامل بــن عبــد اهلل وليــس مــن كام النبــي  فهــذا أثــر مقطــوع قــد 

أخطــأ مــن رفعــه.

)))  »صحيح البخاري« )4)7)( رقم )7094).
)))  »صحيح مسلم« )ج4، ص905)( رقم )905)(. )سورة طه(.
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)- وقــال اإلمــام مســلم: حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، عــن مالــك بــن 
أنــس )فيــا قــرئ عليــه(، عــن ســهيل بــن أيب صالــح، عــن أبيــه، عــن 
ــه إل  ــاءوا ب ــر ج ــاس إذا رأوا أول الثم ــال: كان الن ــه ق ــرة، أن أيب هري
النبــي  فــإذا أخــذه رســول اهلل  قــال: »اللهــم بــارك لنــا يف ثمرنــا، 
ــا،  ــا يف مدن ــارك لن ــا، وب ــا يف صاعن ــارك لن ــا، وب ــا يف مدينتن ــارك لن وب
اللهــم إن إبراهيــم عبــدك وخليلــك ونبيــك، وإين عبــدك ونبيــك، وإنــه 
ــه  ــة ومثل ــاك ملك ــا دع ــل م ــة بمث ــوك للمدين ــة، وإين أدع ــاك ملك دع

ــر))). ــك الثم ــه ذل ــه فيعطي ــد ل ــر ولي ــو أصغ ــم يدع ــال: ث ــه«. ق مع

 فهــذه الروايــة تبــن أن النبــي  مل يــدع ملكــة، وإنــا اكتفــى بدعــاء 
ــد  ــن مزي ــد ب ــة الولي ــة يف رواي ــراق ومك ــر الع ــا. فذك ــم  هل إبراهي

ــة. ــث الصحيح ــا يف األحادي ــا مل ــا ملخالفته ــأ راوهي ــى خط ــدل ع ي

)))  »صحيح مسلم« )ج)، ص000)( رقم ))7))).





الباب الرابع

في بيان أن من صحح رواية )وعراقنا(
يلزمه أن يجمعها مع رواية )ونجدنا(
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في بيان أن العراق ال يسمى نجًدا ألن العراق أخفض أرض العرب 
والنجد هو قفاف األرض وصالبها وما غلظ منها وأشرف

قــال ياقــوت احلمــوي: فأمــا العــراق املشــهور فهــي بــاد، 
والعراقــان الكوفــة والبــرة، ســميت بذلــك مــن عــراق القربــة وهــو 
اخلــرز املثنــي الــذي يف أســفلها؛ أي أهنــا أســفل أرض العــرب. وقــال 
أبــو القاســم الزجاجــي: قــال ابــن األعــرايب: ســمي عراًقــا ألنــه ســفل 
عــن نجــد ودنــا مــن البحــر، أخــذ مــن عــراق القربة وهــو اخلــرز الذي 

ــا:  ــد أيًض ــنه. وأنش ــراق الش ــل ع ــري: مث ــد تك ــفلها. وأنش يف أس
وســني دردري  رأيــن  ملــا 
وجبهتــي مثــل عــراق الشــن
منــي ومتــن  عليهــن  مــت 

ــال:  ــزادة. ق ــة أو م ــن قرب ــفلها م ــا إال أس ــون عراقه ــال: وال يك ق
ــوا: وهــو مجــع عرقــة،  وقــال: غــره. العــراق يف كامهــم الطــر، قال
ــرق،  ــع ع ــراق مج ــا: الع ــال أيًض ــر. ويق ــن الط ــة رضب م والعرق
وقــال قطــرب: إنــا ســمي العــراق عراًقــا ألنــه دنــا مــن البحــر وفيــه 
ــع.  ــك املوض ــت ذل ــم إذا أت ــتعرقت إبله ــال: اس ــجر، يق ــباخ وش س
ــا ألنــه  وقــال اخلليــل: العــراق شــاطئ البحــر، وســمي العــراق عراًق
ا حتــى يتصــل بالبحــر عــى طولــه،  عــى شــاطئ دجلــة والفــرات مــدًّ
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قــال: وهــو مشــبه بعــراق القربــة وهــو الــذي يثنــي منهــا فيخــرز))).

ــال  ــه، ق ــكون ثاني ــه وس ــح أول ــد بفت ــوي: نج ــوت احلم ــال ياق وق
ــا وأرشف،  ــظ منه ــا غل ــا وم ــاف األرض وصاهب ــد قف ــر: النج الن
ــن األرض يف  ــة م ــاف أو صاب ــون إال قف ــاد، وال يك ــة النج واجلاع
ــا وراءه...  ــك ع ــرد طرف ــك ي ــن يدي ــا ب ــل معرًض ــن اجلب ــاع م ارتف
إل أن قــال: قــال الســكري: حــد نجــد ذات عــرق مــن ناحيــة 
احلجــاز كــا تــدور اجلبــال معهــا إل جبــال املدينــة، ومــا وراء 
ــت  ــإذا انقطع ــه، ف ــاز كل ــو حج ــة فه ــال إل هتام ــن اجلب ــرق م ذات ع
اجلبــال مــن نحــو هتامــة فــا وراءهــا إل البحــر فهــو الغــور، 
ــة.  ــل اليام ــن عم ــا م ــًدا كله ــال: إن نج ــد، ويق ــة واح ــور وهتام والغ
وقــال عــارة بــن عقيــل: مــا ســال مــن ذات عــرق مقبــًا فهــو نجــد 

العــراق))). إل أن يقطعــه 

قلــت: فهذا يبن أن العراق ال يســمى نجــًدا ال يف اللغة وال يف غرها. 
ــا. ــا( عــى أن املقصــود منهــا عراقن ــة )نجدن ــذا ال جيــوز محــل رواي ل

)))  »معجم البلدان« )ج4، ص)9).
)))  »معجم البلدان« )ج5، ص)6)- )6)).
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ما جاء في أن مشرق المدينة )نجد والبحرين( يسمى عراًقا
قــال ياقــوت احلمــوي: البحريــن هكــذا يتلفــظ هبــا يف حــال الرفــع 
ــم،  ــد منه ــن أح ــوع م ــظ املرف ــى لف ــمع ع ــر، ومل يس ــب واجل والنص

وهــو اســم جامــع لبــاد عى ســاحل بحــر اهلنــد بــن البــرة وعان.

ــميتها  ــاز تس ــذا ج ــر، ل ــاحل البح ــى س ــاد ع ــن ب ــت: فالبحري قل
عراًقــا؛ ألن العــرب يســمون مــا كان قريًبــا مــن البحــر عراًقــا))). قــال 
ابــن منظــور يف »لســان العــرب«: وأهــل احلجــاز يســمون مــا كان قريًبا 
ــر أو  ــاطئ النه ــراق ش ــور: الع ــن منظ ــال اب ــا))). وق ــر عراًق ــن البح م
البحــر عــى طولــه))). وقــال ابــن فــارس يف »معجــم مقاييــس اللغــة«: 
والعــراق يف كام العــرب شــاطئ البحــر عــى طولــه)4). وقــال ياقــوت 
احلمــوي يف »معجــم البلــدان«: وأهــل احلجــاز يســمون مــا كان 

قريًبــا مــن البحــر عراًقــا. وقــال أبــو صخــر اهلــذيل يصــف ســحاًبا:
ــه ــتقلت عروض ــا  اس ــه مل ــنا  لوح واصــبس هتامــة  يف  بــرق  وأحيــا 

ــه ــراق ففرش ــيف الع ــى س ــر ع ــاكبفج ــم س ــوس بأده ــام ذي ق وأع
هتــب الــذرى فيــه بدهــم مقــاربفلــا عــا ســود البصــاق كفافــه
رهامــه وواىل  عــر  ذا  ــبفجلــل  ــس بناك ــاج لي ــص احلج ــن خمم وع

)))  »معجم البلدان« )ج)، ص46)- 47)).
)))  »لسان العرب« )ج0)، ص47)).
)))  »لسان العرب« )ج0)، ص48)).

)4)  »معجم مقاييس اللغة« )ج4، ص89)).
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ــد ــرى ومنش ــن نق ــراه ب ــت ع املرتاكــبفحل احلنتــم  كلــف  وبعــج 

ــه ــد دون ــدى داود واللح ــروي ص وليــس صــدى حتت الــرتاب بشــاربل

ــو  ــا ه ــل، إن ــم ألرض باب ــو عل ــذي ه ــراق ال ــرد الع ــذا مل ي فه
يصــف احلجــاز، وهــذه املواضــع كلهــا باحلجــاز))).

قــال ابــن هشــام يف »الســرة النبويــة«: ملــك حســان بــن تبــان وقتله 
ــان أســعد أيب  ــن تب ــه حســان ب ــا ملــك ابن ــه عمــرو، فل ــد أخي عــى ي
ــرب وأرض  ــم أرض الع ــأ هب ــد أن يط ــن يري ــل اليم ــار بأه ــرب س ك
ــام:  ــن هش ــال اب ــراق. ق ــض أرض الع ــوا ببع ــى إذا كان ــم حت األعاج

ــم))). ــل العل ــض أه ــر يل بع ــا ذك ــن في بالبحري

قلــت: فقوهلــم ببعــض أرض العــراق يمكــن أن حيمــل عــى 
ــن أن  ــذا يب ــن. فه ــي البحري ــر وه ــاحل البح ــى س ــي ع األرض الت
ــا  ــة. ف ــا يف اللغ ــمى عراًق ــد - يس ــن ونج ــة - البحري ــرق املدين م
جــاء مــن روايــة )عراقنــا( ملــن يصححهــا ال بــد مــن أن يكــون معناهــا 
)نجدنــا(، مجًعــا مــع روايــة )ونجدنــا(؛ ألن هــذا مــا يقتضيــه احلــال. 
ــروس«:  ــاج الع ــدي يف »ت ــال الزبي ــد، ق ــن نج ــن م ــيا أن البحري الس
حــاح وغرهــا  )والَبْحَرْيــِن( بالتَّْحتِيَّــِة، كــذا يف ُأصــول القامــوس والصِّ
ــى  ــة املثنَّ ــى صيغ ــف ع ــان باألَلِ ــاح واللَِّس ــن، ويف املِصب واِوي ــن الدَّ م

ــٍد))). ــاد َنْج ــن ب ــو م ــَاَن، وه ــْرِة وُع ــن الَب ــوع: ب املرف

)))  »معجم البلدان« )ج4، ص)9- 94).
)))  »السرة النبوية« )ج)، ص)4)).

)))  »تاج العروس« )ج0)، ص)))).
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الفتنة التي تشمل العراق هي ظهور الخوارج
قــال اإلمــام البخــاري: حدثنــا موســى بــن إســاعيل، حدثنــا عبــد 
ــت  ــال: قل ــرو، ق ــن عم ــر ب ــا يس ــيباين، حدثن ــا الش ــد، حدثن الواح
لســهل بــن حنيــف: هــل ســمعت النبــي  يقــول يف اخلــوارج شــيًئا؟ 
ــوم  ــه ق ــرج من ــراق: »خي ــل الع ــده ِقَب ــوى بي ــول وأه ــمعته يق ــال: س ق
ــروق  ــام م ــن اإلس ــون م ــم يمرق ــاوز تراقيه ــرآن ال جي ــرءون الق يق

الســهم مــن الرميــة«))).

)))  »صحيح البخاري« )ص686)( رقم )4)69).
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ظهور أصل الخوارج لم يكن بالعراق وإنما بالجعرانة
ــف  ــوارج للتأل ــال اخل ــرك قت ــن ت ــاب م ــاري: ب ــام البخ ــال اإلم ق

ــه:  ــاس عن ــر الن ــا ينف ولئ

ــن  ــر، ع ــا معم ــام، أخربن ــا هش ــد، حدثن ــن حمم ــد اهلل ب ــا عب حدثن
  الزهــري، عــن أيب ســلمة، عــن أيب ســعيد قــال: بينــا النبــي
ــدل  ــال: اع ــي فق ــرة التميم ــن ذي اخلوي ــد اهلل ب ــاء عب ــم ج يقس
ــال ــدل؟«. ق ــدل إذا مل أع ــن يع ــك، وم ــال: »وحي ــول اهلل. فق ــا رس  ي
ــه  ــإن ل ــه ف ــال: »دع ــه. ق ــأرضب عنق ــذن يل ف ــاب: ائ ــن اخلط ــر ب عم
ــه،  ــع صيام ــه م ــه، وصيام ــع صالت ــه م ــم صالت ــر أحدك ــا حيق أصحاًب
ــذذه  ــة، ينظــر يف ق ــن كــا يمــرق الســهم مــن الرمي يمرقــون مــن الدي
ــه يشء،  ــد في ــال يوج ــه ف ــر إىل نصل ــم ينظ ــه يشء، ث ــد في ــال يوج ف
ــال  ــه ف ــر يف نضي ــم ينظ ــه يشء، ث ــد في ــال يوج ــه ف ــر إىل رصاف ــم ينظ ث
ــدى  ــل إح ــم رج ــدم، آيته ــرث وال ــبق الف ــد س ــه يشء، ق ــد في يوج
يديــه أو قــال ثدييــه مثــل ثــدي املــرأة – أو قــال: مثــل البضعــة 
ــعيد:  ــو س ــال أب ــاس«. ق ــن الن ــة م ــن فرق ــى ح ــون ع ــدردر، خيرج ت
ــه،  ــا مع ــم وأن ــا قتله ــهد أن عليًّ ــي  وأش ــن النب ــمعت م ــهد س أش
جــيء بالرجــل عــى النعــت الــذي نعتــه النبــي  قــال فنزلــت فيــه: 

ــاِت﴾))). َدَق ــُزَك ِف الصَّ ــْن َيْلِم ــْم َم ﴿َوِمنُْه

)))  »صحيح البخاري« ) ص686)( رقم )6933(. )سورة التوبة: 58(.
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 قــال اإلمــام البخــاري: وقــال ابــن كثــر، عــن ســفيان، عــن أبيــه، 
عــن ابــن أيب نعــم، عــن أيب ســعيد  قــال: بعــث عــي  إل 
النبــي  بذهبيــة فقســمها بــن األربعــة، األقــرع بــن حابــس احلنظــي 
ثــم املجاشــعي، وعيينــة بــن بــدر الفــزاري، وزيــد الطائــي، ثــم أحــد 
ــي كاب،  ــد بن ــم أح ــري ث ــة العام ــن عاث ــة ب ــان وعلقم ــي نبه بن
ــد  ــل نج ــد أه ــي صنادي ــوا: يعط ــار، قال ــش واألنص ــت قري فغضب
ويدعنــا، قــال: »إنــا أتألفهــم«. فأقبــل رجــل غائــر العينــن، مــرف 
ــا  ــق اهلل ي ــال: ات ــوق. فق ــة حمل ــث اللحي ــن، ك ــئ اجلب ــن، نات الوجنت
ــل  ــى أه ــي اهلل ع ــت؟ أيأمنن ــع اهلل إذا عصي ــن يط ــال: »م ــد. فق حمم
ــن  ــد ب ــبه خال ــه - أحس ــل قتل ــأل رج ــي؟«. فس ــا تأمنونن األرض ف
الوليــد - فمنعــه، فلــا ول قــال: »إن مــن ضئضــئ هــذا – أو: يف 
عقــب هــذا قــوم يقــرءون القــرآن ال جيــاوز حناجرهــم، يمرقــون مــن 
ــون أهــل اإلســام ويدعــون  ــة، يقتل ــن مــروق الســهم مــن الرمي الدي

أهــل األوثــان، لئــن أنــا أدركتهــم ألقتلنهــم قتــل عــاد«))).

ــا قــرة،  ــن إبراهيــم، حدثن ــا مســلم ب قــال اإلمــام البخــاري: حدثن
ــا  ــال: بين ــد اهلل   ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــار، ع ــن دين ــرو ب ــا عم حدثن
ــدل،  ــل: اع ــه رج ــال ل ــة إذ ق ــة باجلعران ــم غنيم ــول اهلل  يقس رس

ــدل«))). ــقيت إن مل أع ــد ش ــه: »لق ــال ل فق

)))  »صحيح البخاري« )ص)85-854( رقم )44))).
)))  »صحيح البخاري« رقم )8)))).
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ــم إن  ــا، ث ــه إمجاًع ــر أول ــة بك ــوي: اجلعران ــوت احلم ــال ياق  ق
ــان  ــل اإلتق ــددون راءه، وأه ــه ويش ــرون عين ــث يك ــاب احلدي أصح
ــي  ــد حك ــراء، وق ــون ال ــن وخيفف ــكنون الع ــم ويس واألدب خيطئون
ــة  ــديد اجلعران ــون يف تش ــون خيطئ ــال: املحدث ــه ق ــافعي أن ــن الش ع
أنــا  عندنــا  والــذي  نقلتــه.  ممــا  هنــا  إل  احلديبيــة  وختفيــف 
ــن  ــي ب ــن ع ــايض ع ــن الق ــاعيل ب ــى إس ــان، حك ــان جيدت روايت
ــل  ــة وأه ــون احلديبي ــه ويثقل ــة يثقلون ــل املدين ــال: أه ــه ق ــي أن املدين
ــمع  ــة، وس ــف اجلعران ــافعي ختفي ــب الش ــا، ومذه ــراق خيففون الع
مــن العــرب مــن قــد يثقلهــا، وبالتخفيــف قيدهــا اخلطــايب وهــي مــاء 
بــن الطائــف ومكــة وهــي إىل مكــة أقــرب، نزهلــا النبــي   ملــا قســم 
غنائــم هــوازن مرجعــه مــن غــزاة حنــن، وأحــرم منهــا  ولــه فيهــا 

مســجد وهبــا بئــار متقاربــة، وأما يف الشــعر فلــم نســمعها إال خمففة))).

 قلــت: فأصــل اخلــوارج هــو ذو اخلويــرة، وظهــوره كان يف 
ــراق،  ــل الع ــن أه ــس م ــة - ولي ــف ومك ــن الطائ ــاء ب ــة - م اجلعران

ــد. ــا بع ــراق في ــرت يف أرض الع ــوارج ظه ــه اخل ــن فتن ولك

)))  »معجم البلدان« )جزء )،صفحة )4)).
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دور علي بن أبي طالب  وأهل العراق في القضاء على 
فتنة الخوارج

 قــال اإلمــام مســلم: حدثنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن نمــر،
وعبــد اهلل بــن ســعيد األشــج مجيًعــا عــن وكيــع، قــال األشــج، حدثنــا 
ــال،  ــة ق ــن غفل ــا األعمــش، عــن خيثمــة، عــن ســويد ب ــع، حدثن وكي
ــاء  ــن الس ــر م ــأن أخ ــول اهلل  ف ــن رس ــم ع ــي: إذا حدثتك ــال ع ق
ــي  ــا بين ــم في ــل، وإذا حدثتك ــا مل يق ــه م ــول علي ــن أن أق ــب إيل م أح
وبينكــم فــإن احلــرب خدعــة، ســمعت رســول اهلل  يقــول: »ســيخرج 
يف آخــر الزمــان قــوم أحــداث األســنان، ســفهاء األحــام، يقولــون مــن 
خــر قــول الريــة، يقــرءون القــرآن ال جيــاوز حناجرهــم، يمرقــون مــن 
الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، فــإذا لقيتموهــم فاقتلوهــم فــإن 

يف قتلهــم أجــًرا ملــن قتلهــم عنــد اهلل يــوم القيامــة«))).

وقــال اإلمــام مســلم: وحدثنــا حممــد بــن أيب بكــر املقدمــي، 
ــعيد،  ــن س ــة ب ــا قتيب ــد، ح وحدثن ــن زي ــاد ب ــة، ومح ــن علي ــا اب حدثن
شــيبة، أيب  بــن  بكــر  أبــو  وحدثنــا  ح  زيــد،  بــن  محــاد   حدثنــا 
وزهــر بــن حــرب )واللفــظ هلــا( قــاال، حدثنــا إســاعيل بــن 
ــر  ــال: ذك ــي، ق ــن ع ــدة، ع ــن عبي ــد ع ــن حمم ــوب، ع ــن أي ــة، ع علي
اخلــوارج فقــال: »فيهــم رجــل خمــدج اليــد أو مــودن اليــد أو مثــدون 
ــم  ــن يقتلون ــد اهلل الذي ــا وع ــم ب ــروا حلدثتك ــوال أن تبط ــد«. ل الي

)))  »صحيح مسلم« )ج )، ص 746( رقم )066)).
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ــد ؟  ــن حمم ــمعته م ــت س ــت: أأن ــال: قل ــد  ق ــان حمم ــى لس ع
ــة))). ــة، إي ورب الكعب ــة، إي ورب الكعب ــال: إي ورب الكعب ق

حدثنــا محيــد،  بــن  عبــد  حدثنــا  مســلم:  اإلمــام   وقــال 
عبــد الــرزاق بــن مهــام، حدثنــا عبــد امللــك بــن أيب ســليان، 
حدثنــا ســلمة بــن كهيــل، حدثنــي زيــد بــن وهــب اجلهنــي: أنــه كان يف 
 اجليــش الذيــن كانــوا مــع عــي  الذيــن ســاروا إل اخلــوارج، فقــال
عــي : أهيــا النــاس، إين ســمعت رســول اهلل  يقــول: »خيــرج قــوم 
ــيء، وال  ــم ب ــم إىل قراءهت ــس قراءتك ــرآن، لي ــرءون الق ــي يق ــن أمت م
صاتكــم إىل صاهتــم بــيء، وال صيامكــم إىل صيامهــم بــيء، 
ــم  ــاوز صاهت ــم، ال جت ــو عليه ــم وه ــه هل ــبون أن ــرآن حيس ــرءون الق يق
تراقيهــم، يمرقــون مــن اإلســام كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة«. لــو 
  ــم ــان نبيه ــى لس ــم ع ــي هل ــا ق ــم م ــن يصيبوهن ــش الذي ــم اجلي يعل
التكلــوا عــن العمــل، وآيــة ذلــك أن فيهــم رجــًا لــه عضــد وليــس لــه 
ــض.  ــعرات بي ــه ش ــدي، علي ــة الث ــل حلم ــده مث ــى رأس عض ذراع، ع
فتذهبــون إل معاويــة وأهــل الشــام وتركــون هــؤالء خيلفونكــم 
ــوم،  ــؤالء الق ــوا ه ــو أن يكون ــم؟ واهلل إين ألرج ــم وأموالك يف ذراريك
ــروا  ــاس، فس ــاروا يف رسح الن ــرام، وأغ ــدم احل ــفكوا ال ــد س ــم ق فإن
عــى اســم اهلل. قــال ســلمة بــن كهيــل: فنزلنــي زيــد بــن وهــب منــزاًل 
ــذ  ــوارج يومئ ــى اخل ــا وع ــا التقين ــرة، فل ــى قنط ــا ع ــال: مررن ــى ق حت
ــلوا  ــاح، وس ــوا الرم ــم: ألق ــال هل ــبي، فق ــب الراس ــن وه ــد اهلل ب عب

)))  »صحيح مسلم« )ج )، ص 747( رقم )066)).
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ــدوكم  ــا ناش ــدوكم ك ــاف أن يناش ــإين أخ ــا، ف ــن جفون ــيوفكم م س
يــوم حــروراء، فرجعــوا فوحشــوا برماحهــم وســلوا الســيوف، 
ــض،  ــى بع ــم ع ــل بعضه ــال: وقت ــم. ق ــاس برماحه ــجرهم الن وش
ومــا أصيــب مــن النــاس يومئــذ إال رجــان، فقــال عــي : التمســوا 
ــى  ــه حت ــي  بنفس ــام ع ــدوه، فق ــم جي ــوه فل ــدج، فالتمس ــم املخ فيه
أتــى ناًســا قــد قتــل بعضهــم عــى بعــض، قــال: أخروهــم. فوجــدوه 
ــال:  ــوله، ق ــغ رس ــدق اهلل وبل ــال: ص ــم ق ــر ث ــي األرض، فك ــا ي مم
ــذي ال  ــن، آهلل ال ــر املؤمن ــا أم ــال: ي ــلاين، فق ــدة الس ــه عبي ــام إلي فق
ــال: إي  ــول اهلل ؟ فق ــن رس ــث م ــذا احلدي ــمعت ه ــو، لس ــه إال ه إل

واهلل الــذي ال إلــه إال هــو، حتــى اســتحلفه ثاًثــا وهــو حيلــف لــه))).

ــن أيب  ــا اب ــى، حدثن ــن املثن ــد ب ــي حمم ــلم: وحدثن ــام مس ــال اإلم وق
عــدي، عــن ســليان، عــن أيب نــرة، عــن أيب ســعيد، أن النبــي  ذكــر 
قوًمــا يكونــون يف أمتــه خيرجــون يف فرقــة مــن النــاس ســياهم التحالــق، 
ــن  ــى الطائفت ــم أدن ــق( يقتله ــن أرش اخلل ــق )أو: م ــم رش اخلل ــال: »ه ق
إىل احلــق«. قــال: فــرب النبــي  هلــم مثــًا، أو قــال قــواًل: »الرجــل 
ــة )أو قــال: الغــرض( فينظــر يف النصــل فــا يــرى بصــرة،  يرمــي الرمي
وينظــر يف النــي فــا يــرى بصــرة، وينظــر يف الفــوق فــا يرى بصــرة«. 

قــال: قــال أبــو ســعيد: وأنتــم قتلتموهم يــا أهــل العــراق))).

قلــت: فتبــن ممــا تقــدم أن أهــل العــراق اســتحقوا األجــر الــذي 
وعــدوا بــه لقتلهــم للخــوارج، وأن ظهــور اخلــوارج يف العــراق 

)))  »صحيح مسلم« ) ج )، ص 748(رقم )066)).
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وقتــل أهــل العــراق للخــوارج يعــد مــن مناقــب أهــل العــراق، وقــد 
نالــوا بذلــك عظيــم األجــر، فليعلــم ذلــك. وهــذا يف القتــال، أمــا يف 
ــه،  ــزاع في ــا ال ن ــذا مم ــا فه ــر دينه ــن أم ــة م ــوا لأم ــا حفظ ــم وم العل
ــا  ــال: ن ــم، ق ــن أيب حات ــل« الب ــرح والتعدي ــاب اجل ــاء يف »كت ــد ج فق
ــد البــرويت قــال، حدثنــي احلــارث بــن  ــد بــن مزي العبــاس بــن الولي
ــذه  ــى ه ــظ ع ــًدا حيف ــرف أح ــهر: تع ــت أليب مس ــال: قل ــاس ق العب
ا يف ناحيــة املــرشق يعنــي  األمــة أمــر دينهــا؟ قــال: ال أعلمــه، إال شــابًّ
أمحــد بــن حنبــل))). وقــال أمحــد بــن حممــد بــن عــي املقــري 
يف »كتابــه املصبــاح املنــر يف غريــب الــرشح الكبــر للرافعــي«: 
وللشــافعي رمحــة اهلل عليــه تصنيــف لطيــف نصــب اخلــاف فيــه مــع 
أيب حنيفــة وحممــد بــن عبــد الرمحــن بــن أيب ليــى، واختــار مــا 
ــد  ــن(؛ ألن كل واح ــاف )العراقي ــمى اخت ــه، ويس ــده دليل ــح عن رج

منهــا منســوب إىل )العــراق( فهــا )عراقيــان())).

ــم  ــر علائه ــل، وذك ــم وعم ــل عل ــراق أه ــل الع ــم أه ــؤالء ه  فه
ــْل  ــه ﴿َه ــال اهلل  يف كتاب ــد ق ــب. وق ــائهم الكت ــق بأس ــا تضي مم
ــد  ــن عب ــام اب ــم اهلل اإلم ــاُن﴾))). ورح ْحَس ــاِن إاِلَّ اإْلِ ْحَس ــَزاُء اإْلِ َج
ــرة  ــة والب ــل الكوف ــتذكار«: وأله ــه االس ــال يف »كتاب ــد ق ــر، فق ال
روايــات رواهــا علاؤهــم يف فضائلهــا ذكــر أبــو بكــر بــن أيب 
ــرأي ــرة إال ب ــة وال الب ــط الكوف ــا، ومل ختت ــًرا منه ــره كث ــيبة وغ  ش

)))  »اجلرح والتعديل« )ج )، ص )9)).
)))  »املصباح املنر« ) ج ) ص 405).
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عمــر  ونزهلــا مجاعــة مــن كبــار الصحابــة، وكان هبــا العلــاء 
والعبــاد والفضــاء وأهــل األدب والفقهــاء وأهــل العلم، وهذا أشــهر 
ــم  ــر، وعل ــم ظاه ــه عل ــهاد؛ ألن ــاج إل استش ــن أن حيت ــرب م وأغ
فســقة اجلــن علــم باطــن، وكل آيــة))) تعــرف لناحيتهــا فضًا تنــره إذا 
ســئلت عنــه، وتطلــب العيــب ملــن عاهبــا، ومــن طلــب عيًبــا وجــده، 
ــث كان  ــاقط حي ــول الس ــل، واملفض ــو فاض ــث كان فه ــل حي والفاض
مــن البلــدان ال تصلحــه بلــدة؛ ألن األرض ال تقــدس صاحبهــا، وإنــا 
ــاج إل  ــرى حيت ــدة وذم أخ ــدح بل ــن م ــه، وإن م ــرء عمل ــدس امل يق
ــدة إال  ــدح وال ذم لبل ــه ال م ــى أن ــه، ع ــليم ل ــب التس ــن جي ــف مم توقي
عــى األغلــب مــن أحــوال أهلهــا، وأمــا عــى العمــوم فــا، وقــد عــم 

البــاء والفتــن اليــوم يف كل جهــة مــن جهــات الدنيــا))).

ــلم  ــى اهلل وس ــر وص ــذا املخت ــه يف ه ــه وبيان ــر مجع ــا تي ــذا م ه
ــن. ــه أمجع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا حمم ــى نبين ــارك ع وب

)))  كذا يف املطبوع ولعل الصواب: والية.
)))  »االستذكار« )ج 7)، ص 48)، 49)).
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المصادر
1 - القرآن الكريم.

ــر  ــن جري ــد ب ــر حمم ــو جعف ــرآن: أب ــر الق ــان يف تفس ــع البي 2 - جام
عــادل  حممــد  البكــري،  الــرزاق  عبــد  أمحــد  حتقيــق:  الطــري، 
ــد،  ــد احلمي ــريس عب ــود م ــف، حمم ــف خل ــد اللطي ــد عب ــد، حمم حمم

دار الســام للطباعــة والنــر، الطبعــة األوىل.

3 - تفســر القــرآن العظيــم: أبــوا لفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر 
ــة  ــامة، دار طيب ــد س ــن حمم ــامي ب ــق: س ــقي، حتقي ــريش الدمش الق

للنر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1420هـ - 1999 م.

ــن  ــمس الدي ــام: ش ــاهر واألع ــات املش ــام ووفي ــخ اإلس 4 - تاري
حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي. دار النــر: دار الكتــاب 
العــريب، ســنة النــر: 1407هـــ - 1987م، الطبعــة األوىل. حتقيــق: د. 

ــري. ــام تدم ــد الس ــر عب عم

ــاعيل  ــن إس ــد ب ــد اهلل حمم ــام أيب عب ــاري: لإلم ــح البخ 5 - صحي
ــون  ــل مأم ــق: خلي ــاري(، حتقي ــدي الس ــن ه ــه )م ــاري، ومع البخ

األوىل. الطبعــة  املعرفــة،  دار  شــيحا، 

6 - الســنن الكــرى ويف ذيلــه اجلوهــر النقــي: أبــو بكــر أمحــد 
ــارف  ــرة املع ــس دائ ــارش: جمل ــي، الن ــي البيهق ــن ع ــن ب ــن احلس ب
النظاميــة الكائنــة يف اهلنــد ببلــدة حيــدر آبــاد، الطبعــة األوىل 1344 هـ.
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: ســليان بــن أمحــد الطــراين، النــارش:  ايِنِّ ــَرَ ِغــُر لِلطَّ 7 - امْلُْعَجــُم الصَّ
املكتــب اإلســامي، دار عــار - بــروت، عــان، الطبعــة األول، 
ــر. ــاج أمري ــود احل ــكور حمم ــد ش ــق: حمم 405)هـــ ـ 985)م، حتقي

ــن  ــي ب ــن ع ــور الدي ــظ ن ــد: احلاف ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ 8 - جمم
ــروت. ــر - ب ــي، دار الفك ــر اهليثم أيب بك

ــم  ــوا لقاس ــوب أب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــر: س ــم الكب 9 - املعج
الطــراين، دار النــر: مكتبــة الزهــراء - املوصــل - 404) - )98)، 

الطبعــة الثانيــة، حتقيــق: محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي.

0) - دالئــل النبــوة: اإلمــام البيهقــي )84) ـ 458 هـــ(، وثق أصوله 
ــي،  ــي قلعج ــد املعط ــور عب ــه: الدكت ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث وخ
الطبعــة  للــراث،  الريــان  ودار  ـ  العلميــة  الكتــب  دار  النــارش: 

األول، 408) هـ / 988) م.

)) - البدايــة والنهايــة: أبــوا لفــداء إســاعيل بــن عمر بن كثــر القريش 
ــري،  ــي ش ــيه: ع ــق حواش ــه وعل ــق أصول ــه ودق ــقي: حقق الدمش
النــارش: دار إحياء الراث العريب، الطبعة األول، 408) هـ - 988) م.

ــوا حلســن القشــري  ــن احلجــاج أب ــح مســلم: مســلم ب )) - صحي
بــروت،   – العــريب  الــراث  إحيــاء  دار  النــارش:  النيســابوري، 

حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي.

)) - املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج: املؤلــف أبــو 
زكريــا حييــى بــن رشف بــن مــري النــووي، النــارش: دار إحيــاء 

الــراث العــريب، الطبعــة الثانيــة، )9))هـــ.
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ــن أيب  ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــر عب ــو بك ــيبة: أب ــن أيب ش ــف اب 4) - ُمصن
ــر  ــوت، دار الن ــف احل ــال يوس ــق: ك ــويف، حتقي ــي الك ــيبة العب ش

دار التــاج، الطبعة األول، 409) هـ.

ــد  ــو عب ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــن: حمم ــى الصحيح ــتدرك ع 5) - املس
ــروت،  ــة – ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــابوري. الن ــم النيس اهلل احلاك
الطبعــة األول، ))4) – 990). حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا.

املحقــق: قــات الكــرى، حممد بن ســعد أبو عبــد اهلل البــري 0)) هـ.

املحقــق: إحســان عبــاس، النــارش: دار صــادر – بــروت - 968) م.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــو احلس ــف: أب ــم املؤل ــخ، اس ــل يف التاري 8) - الكام
الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم الشــيباين، الوفــاة: 0)6هـــ، 
دار النــر: دار الكتــب العلميــة - بــروت - 5)4)هـ، الطبعــة الثانية، 

ــايض. ــد اهلل الق ــق: عب حتقي

ــن  ــف ب ــر يوس ــو عم ــاب: أب ــة األصح ــتيعاب يف معرف 9) - االس
عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، 
األول،  الطبعــة   ،(4(( النــر:  ســنة  اجليــل،  دار  النــر:  دار 

البجــاوي. حممــد  عــي  املحقــق: 

ــاس  ــن العب ــحاق ب ــن إس ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــة: أب ــار مك 0) - أخب
ــد  ــك عب ــد املل ــق: د. عب ــوىف: )7)هـــ(، املحق ــي )املت ــي الفاكه املك
اهلل دهيــش، النــارش: دار خــر – بــروت، الطبعــة الثانيــة، 4)4)هـ.



119

ــو  ــداين أب ــعيد ال ــن س ــان ب ــف: عث ــط املصاح ــم يف نق )) - املحك
ــة، 407)هـــ،  ــة الثاني ــق، الطبع ــر – دمش ــارش: دار الفك ــرو، الن عم

حتقيــق: د. عــزة حســن.

)) - األدب املفــرد: حممــد بــن إســاعيل البخــاري، دار البشــائر 
ــة. ــة الثالث ــي، الطبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــامية، حتقي اإلس

ــام َأيب  )) - مســند الدارمــي املعــروف بســنن الدارمــي: تأليــف اإِلَم
ــق:  ، حتقي ــيِّ اِرِم ــل الدَّ ــن الفض ــِن ب مْحَ ــِد الرَّ ــِن َعْب ــِد اهللِ ْب ــٍد َعْب حُمَمَّ

خالــد أمحــد زمــريل، دار الكتــاب العــريب، الطبعــة األول.

ــارش: دار  ــد اهلل، الن ــو عب ــافعي أب ــس الش ــن إدري ــد ب 4) - األم: حمم
املعرفــة – بــروت، الطبعــة الثانيــة، )9))هـــ.

5) - موطــأ اإلمــام مالــك: مالك بــن أنس أبــو عبــد اهلل األصبحي، 
حممــد  حتقيــق:  مــر،   – العــريب  الــراث  إحيــاء  دار  النــارش: 

فــؤاد عبــد الباقــي.

6) - مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل: أمحــد بــن حنبــل أبــو عبــد اهلل 
الشــيباين، النــارش: مؤسســة قرطبــة – القاهــرة.

7) - إكــال املعلــم رشح صحيــح مســلم - للقــايض عيــاض: 
العامــة القــايض أبــو الفضــل عيــاض اليحصبــي، دار الوفــاء للطباعــة 

األول. الطبعــة  إســاعيل،  حييــى  حتقيــق:  والنــر، 
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ــد  ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــي الدي ــاوى: تق ــوع الفت 8) - جمم
احلليــم بــن تيميــة احلــراين، أنــور البــاز - عامــر اجلــزار، النــارش: دار 

الوفاء، الطبعة: الثالثة، 6)4) هـ / 005) م.

ــد اهلل،  ــو عب ــد اهلل احلمــوي أب ــن عب ــدان: ياقــوت ب 0) - معجــم البل
ــروت. ــر – ب ــارش: دار الفك الن

ــن  ــن ب ــد الرمح ــر: عب ــب الس ــف يف رشح غري ــروض األن )) - ال
ــنة )58. ــوىف س ــهيي املت ــد الس ــن أمح ــد اهلل ب عب

)) - آكام املرجــان يف أحــكام اجلــان: بــدر الديــن أبــو عبــد اهلل 
حممــد بــن عبــد اهلل الشــبي احلنفــي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 

حتقيــق: أيمــن البحــري، الطبعــة الثانيــة.

ــد  ــن عب ــد ب ــيح: أمح ــن املس ــدل دي ــن ب ــح مل ــواب الصحي )) - اجل
ــة –  ــارش: دار العاصم ــاس، الن ــو العب ــراين أب ــة احل ــن تيمي ــم ب احللي
ــارص، د.  ــن ن ــي حس ــق: د. ع ــة األول، 4)4)، حتقي ــاض، الطبع الري

ــد. ــدان حمم ــكر، د. مح ــم العس ــز إبراهي ــد العزي عب

ــذي  ــى الرم ــو عيس ــى أب ــن عيس ــد ب ــذي: حمم ــنن الرم 4) - س
بــروت،   – العــريب  الــراث  إحيــاء  دار  النــارش:  الســلمي، 

وآخريــن. شــاكر  حممــد  أمحــد  حتقيــق: 

ــدادي،  ــب البغ ــر اخلطي ــو بك ــي أب ــن ع ــد ب ــداد: أمح ــخ بغ 5) - تاري
النــارش: دار الكتــب العلميــة – بــروت.
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6) - ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال: شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل 
ــيخ  ــق: الش ــي، حتقي ــاز الذهب ــن َقاْي ــان ب ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب حمم

ــود. ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــيخ ع ــوض والش ــد مع ــي حمم ع

7) - هتذيــب الكــال: يوســف بــن الزكــي عبــد الرمحــن أبــو 
النــارش:  معــروف،  عــواد  بشــار  د.  املحقــق:  املــزي،  احلجــاج 

ــة األول، 400) – 980). ــروت، الطبع ــالة – ب ــة الرس مؤسس

8) - املراســيل: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس الــرازي، 
الوفــاة: 7)) هـــ، دار النــر: مؤسســة الرســالة - بــروت - 97))، 

نعمــة اهلل قوجــاين. الطبعــة األول، حتقيــق: شــكر اهلل 

9) - لســان امليــزان: أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقاين، املحقــق: 
ــامية. ــات اإلس ــب املطبوع ــر: مكت ــدة، دار الن ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

40 - املعرفــة والتاريــخ: أبــو يوســف يعقــوب بــن ســفيان الفســوي 
دار  النــارش:  املنصــور،  خليــل  املحقــق:  47)هـــ(،  )املتــوىف: 

ــروت. ــة – ب ــب العلمي الكت

ــدي  ــن ع ــد اهلل ب ــد عب ــو أمح ــال: أب ــاء الرج ــل يف ضعف )4 - الكام
اجلرجــاين )املتــوىف: 65)هـــ(، النــارش: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

األول 8)4) هـ - 997)م.

ــن  ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــاء: ش ــام النب ــر أع )4 - س
ــق:  ــوىف: 748هـــ(، املحق ــي )املت ــاز الذهب ــن َقاْي ــان ب ــن عث ــد ب أمح
األرنــاءوط،  الشــيخ شــعيب  بــإرشاف  املحققــن  مــن  جمموعــة 

النارش: مؤسســة الرســالة، الطبعة: الثالثــة، 405) هـ / 985) م.
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)4 - مســند البــزار: أبــو بكــر أمحــد بــن عمرو بــن عبــد اخلالــق البزار، 
ــة األول. ــورة، الطبع ــة املن ــم - املدين ــوم واحلك ــة العل ــارش: مكتب الن

44 - العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة: عــي بن عمــر الدارقطني، 
دار طيبــة للتوزيــع والنــر، الطبعــة األول، حتقيــق: خالــد بــن 

إبراهيــم املــري.

بــن  الرمحــن  عبــد  املؤلــف:  اســم  والتعديــل،  اجلــرح   -  45
التميمــي  الــرازي  أبــو حممــد  إدريــس  بــن  أيب حاتــم حممــد 
ــريب -  الع ــراث  ال ــاء  ــر: دار إحي الن 7))هـــ(. دار  ــاة:  )الوف

بــروت - )7)) - )95)، الطبعــة األول.

ــم  ــو القاس ــوب أب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــامين: س ــند الش 46 - مس
الطــراين، املحقــق: محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي، النــارش: 

مؤسســة الرســالة – بروت، الطبعــة األول، 405) – 984).

ــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن  ــخ مدين 47 - تاري
ــة  ــن هب ــن اب ــن احلس ــي ب ــم ع ــف: أيب القاس ــم املؤل ــل، اس األماث
اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي، دار النــر: دار الفكــر - بــروت - 995)، 

ــري. ــة العم ــن غرام ــر ب ــعيد عم ــن أيب س ــب الدي ــق: حم حتقي

48 - التاريــخ الكبــر: حممــد بــن إســاعيل البخــاري، املحقــق: 
ــر. ــدوي، دار الفك ــم الن ــيد هاش الس

49 - الضعفــاء: أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد 
ــي،  ــن قلعج ــي أم ــد املعط ــق: عب ــوىف: )))هـــ(، املحق ــي )املت العقي
النارش: دار املكتبة العلمية – بروت، الطبعة األول، 404)هـ - 984)م.
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50 - املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملروكــن: اإلمــام 
البســتي  التميمــي  أيب حاتــم  بــن  أمحــد  بــن  بــن حيــان  حممــد 
)الوفــاة: 54)هـــ(، دار النر: دار الوعي - حلــب - 96))هـ، الطبعة 

زايــد. إبراهيــم  حممــود  حتقيــق:  األول، 

ــن  ــن ب ــد الرمح ــة: عب ــث الواهي ــة يف األحادي ــل املتناهي )5 - العل
–بــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  النــارش:  اجلــوزي،  بــن  عــي 

امليــس. خليــل  حتقيــق:   ،(40( األول،  الطبعــة 

)5 - الســرة النبويــة البــن هشــام: عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب 
الــرءوف  عبــد  طــه  املحقــق:  حممــد،  أبــو  املعافــري  احلمــري 

ســعد، النــارش: دار اجليــل – بــروت، الطبعــة األول، ))4)هـــ.

ــن  ــد ب ــن حمّم ــد ب ــوس: حمّم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع )5 - ت
ــدي،  بي ــى، الزَّ ــب بمرت ــض، امللّق ــو الفي ــيني، أب ــرّزاق احلس ــد ال عب

حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن، النــارش: دار اهلدايــة.

54 - لســان العــرب: حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي 
األول. الطبعــة  بــروت،   - صــادر  دار  النــر:  دار  املــري، 

ــن  ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أمح ــة: أيب احلس ــس اللغ ــم مقايي 55 - معج
زكريــا، دار النر: دار اجليل - بــروت - لبنان - 0)4)هـ - 999)م، 

ــارون. ــد ه ــام حمم ــد الس ــق: عب ــة، حتقي ــة الثاني الطبع

56 - املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر للرافعــي، اســم 
ــر:  ــي، دار الن ــري الفيوم ــي املق ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــف: أمح املؤل

ــروت. ــة – ب ــة العلمي املكتب
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ــف:  ــم املؤل ــار، اس ــاء األمص ــب فقه ــع ملذاه ــتذكار اجلام 57 - االس
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي، دار 
ــي  ــروت، دار الوع ــق - ب ــر دمش ــة والن ــة للطباع ــر: دار قتيب الن
ــي  ــد املعط ــق: د. عب ــة األول، )99)، حتقي ــرة، الطبع ــب- القاه حل

ــي. ــن قلعج أم

58 - عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود، اســم املؤلــف: حممــد 
ــة -  ــب العلمي ــر: دار الكت ــادي، دار الن ــم آب ــق العظي ــمس احل ش

بــروت - 995)م، الطبعــة الثانية.

ــر  ــن جاب ــى ب ــن حيي ــد ب ــف: أمح ــم املؤل ــدان، اس ــوح البل 59 - فت
البــاذري، دار النــر: دار الكتــب العلمية - بــروت - )40)، حتقيق: 

ــوان. ــد رض ــوان حمم رض

60 - صحيــح ابــن حبــان برتيــب ابــن بلبــان، حممــد بــن حبــان أبــو 
حاتــم الُبســتي، املحقــق: شــعيب األرنــاءوط. النــارش: مؤسســة 

ــروت. ــالة - ب الرس

رجــب،  البــن  البخــاري:  صحيــح  رشح  البــاري  فتــح   -  6(
ابــن شــهاب  الرمحــن  الفــرج عبــد  أيب  الديــن  املؤلــف: زيــن 
ــن  ــب، دار اب ــن رج ــهر باب ــقي الش ــم الدمش ــدادي ث ــن البغ الدي
اجلــوزي - الســعودية / الدمــام - ))4)هـــ. الطبعــة الثانيــة، 

حتقيــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد.
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