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 باللغة العربيةملخص 
  قاسم حممد جنمم.د. 

فان  أما بعد:، الم على سيدنا محمد النبي األمينرب العالمين والصالة والسالحمد هلل 
 السنة النبوية تعد المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم ومن خالل هذا البحث
الموسوم )األحاديث الواردة في فضائل الشام في الكتب الستة دراسة تحليلية( أردت أن 

السنة النبوية من خالل األحاديث التي قالها النبي عليه أبين أهمية ومكانة الشام في 
الصالة والسالم في فضل الشام وأهلها حيث بينت في المبحث األول أصل تسمية 
الشام ومدنها وفي المبحث الثاني ذكرت فيه األحاديث الواردة في فضل الشام وكان 

 عددها ثمانية أحاديث.
 لشامأحاديث ، فضائل ، االكلمات المفتاحية: 

 

THE PROPHET'S SAYINGS OF AL-SHAM VIRTUES  
MENTIONED IN THE SIXTH BOOKS OF HADITH  

Ass. Dr. Qassem M. Najem  

Summary: 

Praise be to Allah, and peace and blessings on the Prophet 

Muhammad. The Sunnah is the Second Source of Legislation after 

the QURAN and Through this Research and Marked 

(Conversations Contained in the Virtues of AL Sham in the Six 

Books Study and analysis) to show the Importance and Status of 

the Levant in the Sunnah through the Chatter Uttered by the 

Prophet Peace be Upon him the Virtues of Sham and its People 

where Indicated in The First Section Continued to Label the 

Levant and Cities and In the Second Part, Which Reported 

Conversations Contained in the Levant and Preferred Number 

was Eight Conversations.  

Keywords: Hadiths, Virtues, Sham 
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 املقدمة

ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ونستهديه الحمد هلل نحمده ونستعينه
ومن سيئات أعمالنا من يهد اهلل فال مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 

ودين  وأشهد أن ال اله إال اهلل وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله اهلل بالهدى
صلى اهلل عليه وسلم كلما ذكره  ،ولو كره المشركون ،الحق ليظهره على الدين كله

 ...أما بعد، الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
فإن من أسباب اختياري لهذا البحث هو أن الشام احدى المدن التي ذكرت 

وأوصى أمته من بعده ، وأهميتها، إذ بين فضلها كثيرا في أحاديث النبي 
)األحاديث الواردة في فضائل ـالسكن فيها اذا ظهرت الفتن. وبحثي الموسوم بب

 . الشام في الكتب الستة( دراسة تحليلية
 مقسمة على مبحثين:  وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه بعد المقدمة

  .وبيان مدنها، تمهيدي في أصل تسمية الشام األول:
 .الشام، والثاني: مدن الشام: أصل تسمية األول: وجاء في مطلبين
تناولت فيه األحاديث الواردة في فضائل الشام، وجاء في : والمبحث الثاني

 :ثمانية مطالب
: هالك المسيح الدجال في الشام، الثاني: الدعاء للشام بالبركة، األول

: اجتماع المسلمين بالشام يوم الملحمة، الرابع: تكفل اهلل بالشام وأهله، الثالث
: ال خير السادس: التوجه غلى الشام عند خروج النار من حضر موت، الخامس

: المالئكة باسطة أجنحتها على الشام، السابعفي األمة إذا فسد اهل الشام، 
ذكرت فيها اهم ما  الخاتمةثم ، : دار المؤمنين الشام، مرقما االحاديثالثامن

 .توصلت إليه من نتائج
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 منهج الباحث يف الدراسة: 
: فيما يتعلق بالحديث فإني أذكر الحديث الذي رواه أصحاب الكتب أوال

  .الستة
: فيما يتعلق بالتخريج فإني أخرج الحديث من الكتب الستة وهي ثانيا

)صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن 
والصفحة ورقم النسائي)المجتبى(، وسنن ابن ماجه. ذاكرا الكتاب والباب والجزء 

 . الحديث
وأذكر ، : فيما يتعلق بتراجم الرواة: فإني أترجم للرواة بذكر اسمه وكنيتهثالثا

ثم اذكر بعدها أقوال أئمة النقد  .ثم اذكر سنة وفاته، وتالميذه، باختصار شيوخه
فإن كان الحديث في الصحيحين فإني أكتفي بتخريجه فقط، من غير الحكم  .فيه

 التفاق االمة على أنهما اصح كتابين بعد كتاب اهلل تعالى.  وذلك، على رواته
، : فيما يتعلق بالحكم على الحديث فإني اذكر ما توصلت اليه من حكمرابعا

 ثم اذكر ما قاله االئمة عن الحديث. 
: فيما يتعلق بغريب الحديث فإني اذكر الكلمات الغريبة إن وجدت خامسا

 غة. مبينا مرادها من كتب الغريب والل
: فيما يتعلق بالمعنى العام فإني ابين معنى الحديث بشكل عام سادسا

 معتمدا في ذلك على كتب شروح الحديث. 
: فيما يتعلق بالفوائد واالحكام المستنبطة فإني اذكر الفوائد واالحكام سابعا

 .مما فهمته من الحديث، وما بينه األئمة في شرحهم للحديث
ن أخطأت فهذا ، فضل اهلل تعالى وكرمه فإن وفقت في بحثي هذا فذلك وا 

  .سبيل اإلنسان، وأسأله تعالى السداد والتوفيق لبيان الصواب
 على آله وصحبه وسلم تسليما كثرياوصلى اهلل على نبينا حممد و

 الباحث
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 املبحث التمهيدي: 
 أصل تسمية الشام ومدنها

 املطلب األول: 
 أصل تسمية الشام

َواْلَهْمَزُة َواْلِميُم َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى اْلَجاِنِب اْلَيَساِر. ِمْن َذِلَك الشِّيُن : َشَأمَ 
 .(1)اْلَمْشَأَمُة، َوِهَي ِخاَلُف اْلَمْيَمَنةِ 

الشأم: بالد، يذكر ويؤنث. ورجل شأمى وشآم على فعال، وشامي أيضا و 
على أنه اقتصر حكاه سيبويه. وال تقل شأم وما جاء في ضرورة الشعر فمحمول 

 .الميسرة: . والمشأمةمن النسبة على ذكر البلد وامرأة شأمية وشآمية مخففة الياء
 .(4)ضد اليمن: والشؤم
مأخوذًا من اليد )في اشتقاقه وجهان يجوز أن يكون  قال أبو بكر األنباري: 

 .(4)ويجوز ان يكون فعاًل من الشؤم(الُشْؤمى، وهي اليسرى.
)قال جماعة من أهل : أخرى منها قول أبي القاسموذكر الحموي أقوال 

اللغة يجوز أن ال يهمز فيقال: الشام يا هذا فيكون جمع شامة سميت بذلك لكثرة 
 .(2)قراها وتداني بعضها من بعض فشّبهت بالشامات(

                                                           

 بـــــي الحســـــين احمـــــد بـــــن فـــــار  بـــــن زكريـــــاء القزوينـــــي الـــــرازي أل :ينظـــــر: معجـــــم مقـــــايي  اللغـــــة (1)
 . 4/449م: 1999-هـ1499هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 494ت )

 البــي نصــر أســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي  :ينظــر: الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة (4)
-هـــ1249، 2بيــروت، ط ،العلــم للماليــنهـــ(، تحقيــق: احمــد عبــد الغفــور عطــاط، دار 494ت )

 .4/1949م: 1999
ـــن بشـــار  :الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــا  (4) ـــن محمـــد ب ـــي بكـــر االنبـــاري محمـــد بـــن القاســـم ب  الب

-هـــــ1214 ،1بيــــروت، ط ،ة الرســــالةســــد. حــــاتم صــــالح الضــــامن، مؤس هـــــ(، المحقــــق449ت )
 .4/149 م:1994

هــ(، دار 646ت لشهاب الدين أبي عبد اهلل الياقوت بن عبد اهلل الرومـي الحمـوي ) :معجم البلدان (2)
 .4/414 م:1994، 4ط بيروت، ،صادر
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 -وقال صاحب المطلع فيها ثالثة أقوال: 
أنها سميت بسام بن نوح؛ ألنه أول من نزلها فجعلت السين شيًنا  أحدها:

 .تغيًرا للفظ األعجمي
أنها سميت بذلك؛ لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت  والثاني:

 بالشامات.
أنها سميت بذلك؛ ألن باب الكعبة مستقبل المطلع، فمن قابل  والثالث:

 .(1)عن يده الشؤمى طلوع الشم ، كانت اليمن عن يمينه والشام
سميت بذلك ألن قوما من كنعان بن حام خرجوا عند ): وقال أهل االثر

 .(4)(التفريق فتشاءموا إليها أي أخذوا ذات الشمال فسميت بالشام لذلك
أن بني : )قرأت في بعض كتب الفر  في قصة سنحاريب: وقال الحموي

السالم، فصار منهم سبطان إسرائيل تمّزقت بعد موت سليمان بن داود، عليهما 
ونصف سبط في بيت المقد ، فهم سبط داود، وانخزل تسعة أسباط ونصف إلى 
مدينة يقال لها شامين، وبها سميت الشام، وهي بأرض فلسطين، وكان بها متجر 
العرب وميرتهم، وكان اسم الشام األّول سوري فاختصرت العرب من شامين الشام 

مثل فلسطين وقّنسرين ونصيبين وحّوارين، وهو وغلب على الصقع كّله، وهذا 
 .(4)كثير في نواحي الشام(

                                                           

البي عبد اهلل محمد بن ابي الفتح بن ابي الفضل البعلي شم  الـدين:  :المطلع على الفاظ المقنع (1)
 .1/444المحقق محمود االرناؤوط وياسين محمود الخطيب:  هـ(،949ت )

 المصدر السابق. (4)
 .4/414معجم البلدان:  (4)
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وهذا قول فاسد ؛ ألن القبلة : قلت، )سميت بذلك ألنها شامة القبلة: وقيل 
ال شامة لها وال يمين ألّنها مقصد من كل وجه يمنة لقوم وشامة آلخرين، ولكن 

 .(1)األقوال المتقّدمة حسنة جميعها(
 : املطلب الثاني

 ُمدن الشام
الشام هي: األرض المقدسة التي جعلها اهلل منزل األنبياء ومهبط الوحي  

ومحل األنبياء واألولياء. هواؤها طيب وماؤها عذب وأهلها أحسن النا  خلقًا 
 .(4)وخلقًا وزيًا ورياً 

وقسمت األوائل الشام خمسة  عظيمة وممالك، (4)والشام بالد كثيرة )وكور( 
األول فلسطين وفيها غزة والرملة، والشام الثانية مدينتها العظمى على أقسام: 

طبرية والغور واليرموك، والثالثة الغوطة ومدينتها العظمى دمشق، ومن سواحلها 
طرابل  الشام، والرابعة أرض حمص وقنسرين ومدينتها العظمى حلب وساحلها 

ول الشام من ملطية والشام اسم لجميع ذلك من البالد والكور، وأول ط، انطاكية
 .(2)إلى رفح

                                                           

 .4/414معجم البلدان:  (1)
هــ(، دار صـادر 694ت ينظر: اثار الـبالد واخبـار العبـاد لزكريـا بـن محمـد بـن محمـود القزوينـي ) (4)

 .1/444بيروت: 
 .4/419أهل الشام يسمون كل كورة جندًا، ينظر: معجم البلدان:  (4)
ينظـــر: الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر االقطـــار البـــي عبـــد اهلل محمـــد بـــن عبـــد اهلل بـــن عبـــد المـــنعم  (2)

طبـــع علـــى  ،بيـــروت ،حســـان عبـــا ، مؤسســـة ناصـــر للثقافـــةإهــــ(، المحقـــق: 944ت الحميـــري )
 .1/444م: 1994، 4مطابع دار السراج، ط
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وأّما حّدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للّديار المصرّية، وأّما عرضها 
فمن جبلي طّيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البالد، وبها 
من أّمهات المدن منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقد  والمعّرة، 

ويعّد في الشام ، أنطاكية وطرابل  وعّكا وصور وعسقالن وغير ذلكوفي الساحل 
أيضا الثغور: وهي المصيصة وطرسو  وأذنة وأنطاكية وجميع العواصم من 
مرعش والحدث وبغرا  والبلقاء وغير ذلك، وطولها من الفرات إلى العريش نحو 

 . (1)شهر، وعرضها نحو عشرين يوما
في غزوة  كان في زمن النبي محمد  ان أول دخول للمسلمين الى الشام

ومن ثم اكتمل فتح جميع بالد الشام في زمن الخليفة عمر بن الخطاب  مؤتة،
المزارع  ، وتعتبر الشام من اعمر البالد العربية فإنها كثيرة االنهار وذات

 .(4)الخضرة والقرى المتراصة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4/414ينظر: معجم البلدان:  (1)
 ي الســـيرة النبويـــة لعـــاتق بـــن غيـــث بـــن زويـــر الـــبالدي الحربـــي ينظـــر: معجـــم المعـــالم الجغرافيـــة فـــ (4)

 .1/169م: 1994-هـ1244، 1مكة المكرمة، ط ،م(، دار مكة للنشر والتوزيع4414ت )



 

 
29 

 ISSN: 2071-6028 2البحث رقم 

  املبحث الثاني:
 األحاديث الواردة يف فضل الشام

 احلديث األول: 
 الدعاء للشام بالربكة

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهلِل، َحدَّثََنا َأْزَهُر ْبُن َسْعٍد، َعِن قال اإلمام البخاري:  
اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي : »َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َذَكَر النَِّبيُّ  (1)اْبِن َعْونٍ 
اللَُّهمَّ »َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َوِفي َنْجِدَنا؟ َقاَل: « اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َيَمِنَناَشْأِمَنا، 

َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َوِفي َنْجِدَنا؟ « َباِرْك َلَنا ِفي َشْأِمَنا، اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َيَمِنَنا
 «َناَك الزَّاَلِزُل َوالِفَتُن، َوِبَها َيْطُلُع َقْرُن الشَّْيَطانِ هُ »َفَأُظنُُّه َقاَل ِفي الثَّاِلَثِة: 

  

                                                           

سـنة ومـات  ،هــ66عبد اهلل بن عون بن أرطبان المزني أبـو عـون البصـري مـن السادسـة ولـد سـنة  (1)
البــي محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ادريــ   :ينظــر: الجــرح والتعــديل هـــ علــى الصــحيح.144

 ،الــدكن ،حيــدر آبــاد ،هـــ(، طبعــة مجلــ  دائــرة المعــارف العثمانيــة449ت الــرازي بــن أبــي حــاتم )
ـــــي ـــــاء التـــــراث العرب (، 644)رقـــــم  4/144م: 1944-هــــــ1491 ،1بيـــــروت، ط ،الهنـــــد، دار إحي
 ن بـــن يوســـف المـــزي البـــي الحجـــاج يوســـف بـــن عبـــد الـــرحم :وتهـــذيب الكمـــال فـــي اســـماء الرجـــال

-ه1244، 1بيـــــروت، ط ،بشـــــار عـــــواد معـــــروف، مؤسســـــة الرســـــالة تحقيـــــق: د. ،هــــــ(924ت )
لشــم   :(، والكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة4269)رقــم  14/492م: 1994

ه(، تحقيـــق: محمـــد عـــوام الخطيـــب، دار 929ت الـــدين ابـــي عبـــد اهلل محمـــد بـــن احمـــد الـــذهبي )
 (،4999)رقــم  1/494م: 1994-هـــ1214 ،1ط مؤسســة علــوم القــران، جــدة، ،االســالميةالقبلــة 

تحقيـق: محمـد  ،هــ(944ت ألبي الفضل احمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني ) :وتقريب التهذيب
 (.4419)رقم  1/419م: 1996-هـ1246، 1سوريا، ط ،عوامه، دار الرشيد
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 تخريج الحديث: 
 .(4)سنن الترمذي، (1)صحيح البخاري
 درجة الحديث: 

 . الحديث صحيح لوجوده في صحيح اإلمام البخاري
 غريب الحديث: 

، أهل كل (4)وهذه اللفظة تكون لمعان شتى منها، ُأمته: قرن الشيطان
 .(4)، وقيل أمتيه األوليين واآلخرين(2)عصر يحدثون بعد فناء آخرين

                                                           

محمـد بـن اسـماعيل ابـو  :وسـننه وايامـه ل اهلل الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسو  (1)
 ،هـ( تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طـوق النجـاة446ت عبد اهلل البخاري الجعفي )
بـاب  ،كتـاب الفـتن :هـ1244، 1افة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، طض)مصورة عن السلطانية بإ

 (.9492)رقم  9/42)الفتنة من قبل المشرق(:  قول النبي 
هـــ(، تحقيــق وتعليــق: 499ت ألبــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي ) :ســنن الترمــذي (4)

احمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى 
رقم  4/944باب في فضل الشام واليمن:  ،ابواب الفتن :م1994-هـ1494، 4مصر، ط ،البابي

(4944.) 
لإلمـــام محمـــد بـــن فتـــوح بـــن عبـــد اهلل  :ينظـــر: تفســـير غريـــب مـــا فـــي الصـــحيحين البخـــاري ومســـلم (4)

 ،القــاهرة ،تحقيــق: الــدكتورة زبيــدة محمــد ســعيد عبــد العزيــز، مكتبــة الســنة ،هـــ(299ت الحميــدي )
 . 1/194م: 1994–هـ1214، 1مصر، ط

هــ(، تحقيــق: 499ت ألبــي سـليمان حمــد بـن محمــد المعـروف بالخطــابي ) :ينظـر: غريــب الحـديث (2)
–ه1244حاديثــه عبــد القيــوم عبــد رب النبــي، دار الفكــر، أعبــد الكــريم ابــراهيم الغربــاوي، وخــرج 

 .4/496م: 1994
لمجـد الــدين أبـي الســعادات المبـارك بــن محمـد الجــزري  :ينظـر: النهايــة فـي غريــب الحـديث واالثــر (4)

 ،تحقيـق: طـاهر احمـد الـزاوي، محمـود محمـد الطنـاحي، المكتبـة العلميـة هــ(،646ت ) ابن االثير
 .2/44م: 1999-هـ1499بيروت، 
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 المعنى اإلجمالي: 
ويحتمل أن يراد بهما ، قليمين المشهورينإلقوله )في شامنا ويمننا( أي ا

ن (1)البالد التي في يميننا ويسارنا أعم منهما الظاهر في وجه تخصيص ، وا 
إلى  لنبي افقد أضافهما ، مجلوب منهماالمكانين بالبركة ألن طعام أهل ألمدينة 

لصحابة، وفي الدعاء، قالوا أي بعض الجمع تعظيمًا وكرر انفسه وأتى بضمير 
أي قل: وفي نجدنا ليحصل البركة لنا من صوبه  ،نجدنا عطف تلقين والتما 

 أيضًا.
)نجد من ِجَهة اْلمشرق، َومن َكاَن : وذكر المباركفوري قول الخطابي

ِة َكاَن نجده بادية اْلعَراق ونواحيها، َوِهي مشرق أهل اْلَمِديَنة، وأصل النجد ِباْلَمِدينَ 
َما اْرَتفع من اأَلْرض َوُهَو خالف اْلَغْور َفِإنَُّه َما انخفض ِمْنَها، وتهامة كلَها من 

 .(4)اْلَغْور، َوَمكَّة من تَهاَمة اْليمن(
يسمى نجدا وما ويرى الحافظ ابن حجر أن كل شيء ارتفع عما يليه 

 .(4)انخفض يسمى غورا ولي  هي مكان محدد بعينه يشار اليه

                                                           

ألبــي محمــد محمــود بــن احمــد بــن موســى بــدر الــدين  :ينظــر: عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري (1)
 .9/49: بيروت ،هـ(، دار إحياء التراث العربي944ت العيني )

لعلــي بــن ســلطان محمــد أبــي الحســن نــور الــدين الهــروي  :مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح (4)
، وتحفة االحوذي 9/2449م: 4444-هـ1244، 1بيروت، ط ،هـ(، دار الفكر1412ت القاري )

هــ(، 1444ت ) ألبي العال محمد عبد الرحمن بن عبـد الـرحيم المبـاركفوري :بشرح جامع الترمذي
 .14/412بيروت:  ،لميةدار الكتب الع

ت ألبـي الفضــل احمـد بــن علـي بــن حجـر العســقالني ) :ينظـر: فــتح البـاري شــرح صـحيح البخــاري (4)
رقم كتبه وابوابه واحاديثه: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه وصـححه واشـرف علـى  هـ(،944

 ،دار المعرفـة بن باز،طبعه محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل 
 .14/29 هـ:1499بيروت، 
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ذكر العيني ، وفي نجدنا: أظنه قال: فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال 
ألنه ال يدعوا بما سبق في علم اهلل تعالى  ،قول الداودي وانما لم يقل في نجدنا

 . (1)خالفه
أو المعنوية وهي تزلزل القلوب  هنالك أي في نجد الزالزل أي الحسية

 ،واضطراب أهلها والفتن أي البليات والمحن الموجبة لضعف الدين وقلة الديانة
 فال يناسبه دعوة البركة له. 

َقاَل اْلُمهلب: ِإنََّما ترك الدَُّعاء ألهل اْلمشرق ليضعفوا َعن الشَّّر الَِّذي ُهَو 
 . الفتنَمْوُضوع ِفي جهتهم الستيالء الشَّْيَطان ب

وبها يطلع قرن الشيطان أي حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه وقيل: يحتمل 
أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على االضالل وكان أهل المشرق 

أن الفتنة من تلك الناحية فكان كما أخبر، وأول الفتن  يومئذ أهل كفر فأخبر 
كان من قبل المشرق فكان ذلك سببًا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه 

القرن : . قال الخطابي(4)الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة
 .(4)األمة من النا  يحدثون بعد فناء آخرين

  

                                                           

 .9/49ينظر: عمدة القاري:  (1)
 .414-14/412 ، تحفة االحوذي:14/2629ينظر: فتح الباري:  (4)
 .4/496 ينظر: غريب الحديث: (4)
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  أهم ما يستفاد من الحديث:
تخصيص المكانين بالدعاء لهما بالبركة )الشام واليمن( ولكنهما ليسا  -1

والمدينة  ألن األمة مجمعة على أن مكة ؛أفضل من مكة والمدينة
 .(1)أفضل من الشام واليمن

نما قصد  -4 إن الدعاء لهما بالبركة لي  موجبًا لفضلهما على مكة وا 
 . (4)تفضيلهما على نجد

ألنهم كانوا ؛ إن الدعاء ألهل الشام بالبركة كان من دالئل نبوته  -4
 . أهل كفر في ذلك الوقت

أن الفتن سوف تظهر من   ترك الدعاء ألهل المشرق لعلمه -2
المشرق وهي نجد وكان أول ظهورها من المشرق منها موقعة صفين 

وغيرها وهذا من دالئل نبوته 
(4) . 

بأن الزالزل والفتن والمحن هي من جهة المشرق، وأن  إخبار النبي  -4
وهذا ما حصل . الشيطان يسيطر عليهم وأن أمته وحزبه في المشرق

إذ كانت الفتن تأتي من جهة المشرق  ،في زمن عمر بن الخطاب 
وهي بالد فار ، لما يحملوا من حقد دفين لهذه األمة، وهذا الدين، 

والدليل  ،زال هذا الحقد الدفين مستمروما أشبه اليوم بالبارحة إذ ما 
على ذلك ما يحصل اآلن في بالد العرب من فتن بسبب بالد فار  

                                                           

 ،هــ(229ت ألبن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ) :ينظر: شرح صحيح البخاري (1)
 م:4444-هــ1244، 4الريـاض، ط ،السـعودية ،تمـيم ياسـر بـن ابـراهيم، مكتبـة الرشـديق: أبو قتح
2/444. 

 المصدر نفسه. (4)
 .14/26 البن حجر: :ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (4)
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، وما يحصل هفما يحصل اآلن في العراق من قتل ألهل ،وأعوانه
إلخواننا في بالد الشام من قتل وترهيب وتشريد، وما يحصل في 

مية األخرى كل البحرين واليمن وفي بالد الحرمين وبقية الدول اإلسال
 ذلك يدل على خطر هؤالء على اإلسالم والمسلمين.

 احلديث الثاني: 
 هالك املسيح الدجال يف الشام

َجِميًعا َعْن  (4)َواْبُن ُحْجرٍ  (1)َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، َوُقَتْيَبةُ : قال اإلمام مسلم
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل  (2)َعْن َأِبيهِ  (4)ِإْسَماِعيَل ْبِن َجْعَفٍر، َأْخَبَرِني اْلَعاَلءُ 

  :ُتُه اْلَمِديَنُة، َحتَّى َيْنِزَل ُدُبَر ُأُحٍد، ثُمَّ »َقاَل َيْأِتي اْلَمِسيُح ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرِق، ِهمَّ
 «َتْصِرُف اْلَماَلِئَكُة َوْجَهُه ِقَبَل الشَّاِم، َوُهَناِلَك َيْهِلكُ 

  

                                                           

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغالني من العاشرة قيل اسمه يحيى وقيل  (1)
 44/444(، تهذيب الكمال: 992)رقم  9/124ينظر: الجرح والتعديل:  ،هـ424علي مات سنة 

 (.4444)رقم  1/242(، تقريب التهذيب: 2444)رقم  4/142 (، الكاشف:2944)رقم 
علي بن حجـر بـن إيـا  بـن مقاتـل السـعدي أبـو الحسـن المـروزي، ثقـة حـافظ مـن صـغار التاسـعة  (4)

رقـم  44/444تهـذيب الكمـال: (، 144)رقـم  6/194هـ، ينظر: الجـرح والتعـديل: 422مات سنة 
 (.2944)رقم  1/499 (، تقريب التهذيب:4994)رقم  4/46(، الكاشف: 2446)

وب أبــو شــبل المــدني، صــدوق ربمــا وهــم مــن الخامســة مــات فــي العــالء بــن عبــد الــرحمن بــن يعقــ (4)
(، تقريــب التهــذيب: 1992)رقــم  6/449خالفــة أبــي جعفــر المنصــور. ينظــر: الجــرح والتعــديل: 

 (.4429)رقم  1/244
عبــد الـــرحمن بــن يعقـــوب الجهنــي المـــدني مــولى الحرقـــة، ثقــة مـــن الثالثــة ينظـــر: تهــذيب الكمـــال:  (2)

رقــــــــم  1/444 (، تقريـــــــب التهـــــــذيب:4429)رقـــــــم  1/629 الكاشـــــــف:(، 4999)رقـــــــم  19/19
(2426.) 



 

 
44 

 ISSN: 2071-6028 2البحث رقم 

 تخريج الحديث: 
 . (4)سنن الترمذي ،(1)صحيح مسلم

 درجة الحديث: 
 الحديث صحيح لوجوده في صحيح اإلمام مسلم.  

 غريب الحديث: 
 .(4)آخر الشيء وخلفه: دبر -

 المعنى االجمالي:
اُل )ِمْن ِقَبِل اْلَمْشِرِق( ِبَكْسِر اْلَقاِف َوَفْتِح : قوله )َيْأِتي اْلَمِسيُح( َأِي: الدَّجَّ

ُتُه( َأْي: َقْصُدُه َوِنيَُّتُه )اْلَمِديَنُة( َأِي: السَِّكيَنُة )َحتَّى  َدِة َأْي: ِمْن ِجَهِتِه )َوِهمَّ اْلُمَوحَّ
َدِة َأْي: َخْلَف ُأُحٍد، َوُهَو َجَبٌل َمْعُروٌف ُقْرَب : َيْنِزَل ُدُبَر ُأُحٍد( ِبَضمِّ الدَّاِل َواْلُمَوحَّ

ُة الرَُّجِل السَّاِبقِ  اْلَمِديَنِة، )ثُمَّ( َأْي:   .َبْعَد َما َتَقُع ِقصَّ
َهُه َوَقْصَدُه )ِقَبَل الشَّاِم(، َأْي:  )َتْصِرُف اْلَماَلِئَكُة( َأْي: َتُردُّ )َوْجَهُه( َأْي: َتَوجُّ

َجَع ِإَلى َحْيُث َجاَء ِمْنُه، َوِفيِه َدِليُل ُبْطاَلِنِه، َوَأَماَرُة َعْجِزِه َوُنْقَصاِنِه؛ َحْيُث رَ 
اْلَقْهَقَرى، َوَلْم َيْقِدْر َأْن َيْدُخَل َداًرا ِفيِه َمْدَفُن َسيِِّد اْلَوَرى، َوَظاِهُرُه َأنَُّه اَل َيْدُخُل َحَرَم 

                                                           

لمســلم بــن الحجــاج أبــي  :المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهلل  (1)
هــــ(، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار احيـــاء التـــراث 461ت الحســـن القشـــيري النيســـابوري )

 4/1444انة المدينـة مـن دخـول الطـاعون والـدجال اليهـا: باب صي ،بيروت، كتاب الحج ،العربي
 .(296)رقم 

 (.4424)رقم  2/414باب ما جاء في الدجال ال يدخل المدينة:  ،أبواب الفتن (4)
 .4/99، النهاية في غريب الحديث واالثر: 4/442للغة: اينظر: معجم مقايي   (4)
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َمكََّة ِباأْلَْوَلى َواأْلَْحَرى، )َوُهَناِلَك( َأْي: ِفي الشَّاِم )َيْهِلُك( َأْي: َيْقُتُلُه ِعيَسى َعَلْيِه 
اَلُة َوال  .(1)سَّاَلُم عند باب ُلدالصَّ

 أهم ما يستفاد من الحديث: 
ببركة دعاء سيدنا إبراهيم الخليل  عدم دخول المسيح الدجال المدينة؛ -1

 . وكذلك دعاء النبي  ،)عليه السالم(
في الحديث دليل على هالك وانتهاء الفتنة التي يحدثها المسيح  -4

 . الدجال في الشام مما يدل على مكانة وفضل الشام
 احلديث الثالث: 

 تكفل اهلل بالشام وأهله
، َحدَّثََنا َبِقيَُّة، َحدَّثَِني : قال اإلمام أبو داود َحدَّثََنا َحْيَوُة ْبُن ُشَرْيٍح اْلَحْضَرِميُّ

َبِحيٌر، َعْن َخاِلٍد َيْعِني اْبَن َمْعَداَن، َعِن اْبِن َأِبي ُقَتْيَلَة، َعِن اْبِن َحَواَلَة َقاَل: َقاَل 
وًدا ُمَجنََّدًة ُجْنٌد ِبالشَّاِم، َوُجْنٌد َسَيِصيُر اأْلَْمُر ِإَلى َأْن َتُكوُنوا ُجنُ : »َرُسوُل اهلِل 

، َقاَل اْبُن َحَواَلَة: ِخْر ِلي َيا َرُسوَل اللَِّه ِإْن َأْدَرْكُت َذِلَك، «ِباْلَيَمِن، َوُجْنٌد ِباْلِعَراقِ 
َتُه ِمْن ِعَباِدِه، َعَلْيَك ِبالشَّاِم، َفِإنََّها ِخيَرُة اللَِّه ِمْن َأْرِضِه، َيْجَتِبي ِإَلْيَها ِخيرَ »َفَقاَل: 

 .«ْهِلهِ َفَأمَّا ِإْن َأَبْيُتْم، َفَعَلْيُكْم ِبَيَمِنُكْم، َواْسُقوا ِمْن ُغُدِرُكْم، َفِإنَّ اللََّه َتَوكََّل ِلي ِبالشَّاِم َوأَ 
  

                                                           

 والكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم: 8/0743 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ( ينظر:1)
14/124. 
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 تخريج الحديث: 
 .(1)سنن ابي داود
 تراجم الرواة:

  :حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي -1
سماعيل  ،بقية بن الوليد: روى عن، الحمصي ةابو العبا  بن أبي حيو  وا 

قال . (4)واإلمام أبو داود وآخرون ،اإلمام البخاري: روى عنه، بن عياش وآخرين
، وقال (2)، وقال ابو حاتم )ثقة صدوق((4))ثقة(: يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة

 .(4)هـ442ابن حجر )ثقة( من العاشرة مات سنة 
  :كعب بن حريز الكالعي  بقية بن الوليد بن صائد بن -2

، وشعبة بن الحجاج وآخرين ،روى عن: بحير بن سعد، أبو يحمد الحمصي
 . (6)وحيوة بن شريح الحمصي وآخرون ،حماد بن سلمة: روى عنه

                                                           

ـــن بشـــير األزدي السجســـتاني ) (1) ـــن إســـحاق ب ـــن االشـــعث ب ـــي داود ســـليمان ب ـــي داود ألب ت ســـنن اب
ـــدين عبـــد الحميـــد، المكتبـــة العصـــرية494 بيـــروت، كتـــاب  ،صـــيدا ،هــــ(، تحقيـــق: محمـــد محـــي ال
 (.4294)رقم  4/2: باب في سكنى الشام ،الجهاد

لشــم  الــدين أبــي عبــد اهلل  :(، ســير أعــالم النــبالء1491)رقــم  9/294ينظــر: تهــذيب الكمــال:  (4)
ه(، تحقيـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــين بإشـــراف الشـــي  شـــعيب 929ت محمـــد بـــن احمـــد الـــذهبي )

 (.424)رقم  14/669 م:1994-هـ1244، 4، مؤسسة الرسالة، طاالرناؤوط
 (.1491)رقم  9/292وتهذيب الكمال:  ،449 سؤاالت ابن الجنيد: (4)
 (.1469)رقم  4/449الجرح والتعديل:  (2)
 (.1641)رقم  1/194تقريب التهذيب:  (4)
 (.149)رقم  9/419(، سير أعالم النبالء: 949)رقم  2/194ينظر: تهذيب الكمال:  (6)
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قال يحيى بن معين )كان شعبة مبجاًل لبقية إذ قدم بغداد(، وسئل اإلمام 
سماعيل بن عياش فقال:  )بقية أحب إلي فإذا حدث أحمد بن حنبل عن بقية، وا 

، وقال محمد بن سعد: )كان ثقة (1)يعني ال تقبلوه( ،عن قوم لي  بمعروفين فال
، وقال النسائي: )إذا (4)في روايته عن الثقات ضعيفًا في روايته عن غير الثقات(

ذا قال  -حدثنا واخبرنا-قال  فال يؤخذ عنه ألنه ال يدري  -عن فالن-فهو ثقة وا 
وقال الحافظ ابن حجر: )صدوق كثير التدلي  عن الضعفاء( من ، (4)عمن أخذ(

 .(2)هـ199الثامنة مات سنة 
  :بحير بن سعد السحولي -3

، ومكحول الشامي وآخرين ،خالد بن معدان: روى عن، أبو خالد الحمصي
، قال أحمد بن (4)وبقية بن الوليد وآخرون ،إسماعيل بن رافع المدني: ورى عنه

  .(6)أثبت من حريز إال أن يكون بحير(حنبل: )لي  بالشام 
 

                                                           

 (.1949)رقم  4/244الجرح والتعديل:  (1)
ـــابن ســـعد ) :الطبقـــات الكبـــرى (4) ـــن منيـــع البغـــدادي المعـــروف ب ـــن ســـعد ب ت ألبـــي عبـــد اهلل محمـــد ب

م: 1994-هــ1214 ،1بيروت، ط ،هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية444
 (.4944)رقم  9/446

 (.949)رقم  2/199ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
 (.942)رقم  1/146تقريب التهذيب:  (2)
 (.624)رقم  2/44ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
ألبـي عبـد اهلل احمـد بـن حنبـل  :بي داود لإلمام أحمد بـن حنبـل فـي جـرح الـرواة وتعـديلهمأسؤاالت  (6)

المدينــة المنــورة،  ،ه(، تحقيــق: د. زيــاد محمــد منصــور، مكتبــة العلــوم والحكــم421ت الشــيباني )
 (.499)رقم  1/461 هـ:1212، 1ط
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وقال ابن  ،(4)، وقال الذهبي: )حجة((1)وقال أبو حاتم:)صالح الحديث(
 .(4)حجر: )ثقة ثبت( من السادسة

  :خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي -4
وجبير بن نفير  أبي ُهَرْيرة : روى عن، أبو عبد اهلل الشافي الحمصي

 .(2)وبحير بن سعد وآخرون ،بن أبي عبلةإبراهيم : وآخرين، روى عنه
)فقيه كبير ثبت مهيب  ، وقال الذهبي:(4))ثقة( قال محمد بن سعد:

  .(6)مخلص(
قيل  ،وقال ابن حجر: )ثقة عابد يرسل كثيرًا( من الثالثة، اختلفوا في وفاته

 .(9)وقيل بعد ذلك ،هـ144
 :مرثد بن وداعة أبو قتيلة الحمصي الكندي، وقيل الجعفي -5

وأخرج عن حمير بن يزيد الرحبي إنه سمعه ، له صحبه: قال البخاري
يصّلي، وربما قتل البرغوث، وهو في  يقول: رأيت أبا قتيلة صاحب النبي 

 الصالة. 
  

                                                           

 (.1644)رقم  4/214الجرح والتعديل:  (1)
 (.449)رقم  1/462الكاشف:  (4)
 (.624)رقم  1/144تقريب التهذيب:  (4)
 (.1644)رقم  9/169ينظر: تهذيب الكمال:  (2)
 (.4942)رقم  9/416الطبقات الكبرى:  (4)
 (.1442)رقم  1/469 الكاشف: (6)
 (.1699)رقم  1/194تقريب التهذيب : (9)
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وأنكر أبو حاتم على البخاري قوله: إن له صحبة، وحجة البخاري 
 .(1)واضحة
 :عبد اهلل بن حوالة األزدي -6

سكن األردن من ، قال البخاري: له صحبه، محمد يكنى أبا حوالة وقيل: أبا
 . (4)هـ94مات سنة ، أرض الشام

 الحكم على الحديث: 
الحديث إسناده صحيح ؛ وبقية بن الوليد صرح بالتحديث، وقد حدث عن 

وقال ، فهو ثقة -حدثنا واخبرنا-وقال النسائي: إذا قال  ثقة فال ضير في ذلك،
  .(4)ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي(الحاكم )هذا حديث صحيح اإلسناد، 

                                                           

 ألبـــــي نعـــــيم احمـــــد بـــــن عبـــــد اهلل بـــــن احمـــــد بـــــن اســـــحاق االصـــــبهاني  :ينظـــــر: معرفـــــة الصـــــحابة (1)
-هــــ1219، 1الريـــاض، ط ،، دار الـــوطن للنشـــرهــــ(، تحقيـــق: عـــادل يوســـف العـــزازي244ت )

ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمـد  :، واالستيعاب في معرفة االصحاب4/4464 م:1999
، 1بيـــروت، ط ،علـــي محمـــد البجــاوي، دار الجيـــل (، تحقيــق:هــــ264ت بــن عبـــد البــر القرطبـــي )

ألبـــي الحســـن  :(، وأســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الصـــحابة4464)رقـــم  4/1496 م:1994-هــــ1214
هـــ(، تحقيــق: 644ت بــن االثيــر )اعلــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الجــزري 

 4/142 :م1992-ه1214ة، يمعادل احمد عبد الموجود، دار الكتب العل ،علي محمد معوض
ألبــي الفضــل احمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر  :(، واإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة2944)رقــم 

وعلــي محمــد معــوض، دار الكتــب  ،ه(، تحقيــق: عــادل احمــد عبــد الموجــود944ت العســقالني )
 (.9996)رقم  6/46م: 1992-ه1214، 1بيروت، ط ،العلمية

رقم  4/441 الغابة: (، اسد1419)رقم  4/992 ، االستيعاب:4/1641ينظر: معرفة الصحابة:  (4)
 (.2649)رقم  2/49(، اإلصابة: 4949)

ألبــي عبــد اهلل الحــاكم محمــد بــن عبــد اهلل بــن محمــد بــن حمدويــه بــن  :المســتدرك علــى الصــحيحين (4)
ار هــــ(، تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، د244ت ُنعـــيم النيســـابوري المعـــروف بـــابن البيـــع )

 (.9446)رقم  2/444: م1994–هـ1211، 1بيروت، ط ،الكتب العلمية
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 .(1)قال عنه الشي  شعيب االرنؤوط )إسناده صحيح(
 غريب الحديث: 

وسميت ، وخص بها مدن الشام، المدينة، وجمعها أجناد: جند: الجند -
 .(4)جندًا أي المقيمين بها من المسلمين المقاتلين

 .(4)أي أختر لي: خر لي -
 . (2)واالصطفاءجتباء وهو االختيار المن ا: يجتبي -
 .(4)بمعنى تكفل وتضمن: توكل -

 المعنى االجمالي: 
إلى أن ، أنه سيصير األمر أي أمر اإلسالم أو أمر القتال أخبر النبي 

والمراد أنه سيصيرون فرقًا ، يكون جنودًا مجنده أي عساكر مختلفة وقيل مجتمعة
حوالة خر لي خير  والعراق، فقال له ابن، واليمن، وهذه الفرق هي بالشام، ثالثة

عليك  فقال له ، إن أدركت ذلك وأي جندًا ألزمه يا رسول اهلل ، تلك األماكن
                                                           

محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان، التميمـي، أبـو حـاتم،  :اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبـان (1)
هــ(، 949ت هـ(، ترتيب: األمير عالء الدين علي بـن بلبـان الفارسـي )442ت الدارمي، الُبستي )

-هـــ1249، 1بيــروت، ط ،عليــه: شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة الرســالةحققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق 
 (.9446)رقم  16/494م: 1999

هـ(، 911ت ألبي الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور ) :ينظر: لسان العرب (4)
محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق  :تــاج العــرو  ،4/144 هـــ:1212، 4بيــروت، ط ،دار صــادر

ه(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين، 1444 تض الملقــب بمرتضــى الزبيــدي )الحســيني أبــو الفــي
 .9/442دار الهداية: 

 .11/444 ، تاج العرو :2/469 ، لسان العرب:4/91ينظر: النهاية:  (4)
 .49/416، تاج العرو : 1/449ينظر: النهاية:  (2)
 .41/99، تاج العرو : 11/946، لسان العرب: 4/441ينظر: النهاية:  (4)
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لذلك أختارها اهلل من ، ومختارته من بالده، فإنها خيرة اهلل من أرضه، بالشام
ألن فيها خيرة من عباده المختارين من ، جميع األرض لإلقامة في آخر الزمان

 ض الشام.عنده يجمعهم اهلل إلى أر 
وأسقوا أنفسكم ، فألزموا يمنكم، فأما إن أبيتم أي امتنعتم من التزام الشام

فإن اهلل توكل بالشام وأهله أي تكفل، وتضمن باهل الشام ، ودوابكم من حياضكم
 .(1)بأن ال تصيبهم الفتنة وال ُيهلك اهلل بالفتنة من أقام بها وأن يحفظ أهلها

 أهم ما يستفاد من الحديث: 
داللة بأن المسلمين سيكونون فرق ثالثة وهذه الفرق هي بالشام  فيه -1

 . واليمن والعراق
للشام من هذه الفرق الثالثة يدل على فضل الشام  اختيار النبي  -4

 . وأهلها
اليمن إذا امتنعوا عن الشام يدل ايضًا على فضل  اختيار النبي  -4

 . اليمن ولكن هي بعد الشام
يجتبي إلى الشام خير عباده الذين يحبهم  فيه دليل على أن اهلل  -2

كي يكونوا في الشام وهذا يدل ايضًا على فضل الشام ،وفيه اشارة لما 
يحصل اآلن في الشام من اجتماع العباد الصالحين المدافعين عن 

 العقيدة الغالية.

                                                           

 :عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داود ،9/2421ينظـــر: مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مشـــكاة المصـــابيح:  (1)
ألبي عبد الرحمن محمد اشرف بن امير بن علي بن حيدر العظيم آبادي  :ومعه حاشية ابن القيم

 .9/116ه: 1214، 1ط بيروت،، ه(، دار الكتب العليمة1449ت )
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، فيه دليل بأن اهلل تكفل بالشام وأهله بأن يحفظهم ويعصمهم من الفتن -4
دامة المقدسي قول أبي إدري  أنه كان أذا روى هذا وقد ذكر ابن ق

 وطالما إن اهلل  .(1)ومن تكفل اهلل به فال ضيعة عليه: الحديث قال
فال ضير وال خوف على ما يحصل في ، قد تكفل بحفظ الشام وأهله

سوريا وفلسطين من أحداث فالنصر باآلخر هو حليف المؤمنين بإذن 
  .اهلل

 احلديث الرابع: 
 املسلمني يف الشام يوم امللحمة اجتماع

َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزَة، َحدَّثََنا : قال اإلمام أبو داود
اْبُن َجاِبٍر، َحدَّثَِني َزْيُد ْبُن َأْرَطاَة، َقاَل: َسِمْعُت ُجَبْيَر ْبَن ُنَفْيٍر، ُيَحدُِّث، َعْن َأِبي 

ِإنَّ ُفْسَطاَط اْلُمْسِلِميَن َيْوَم اْلَمْلَحَمِة ِباْلُغوَطِة، ِإَلى »َقاَل:  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه الدَّْرَداِء، 
 .«َجاِنِب َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها: ِدَمْشُق، ِمْن َخْيِر َمَداِئِن الشَّامِ 

 تخريج الحديث: 
 .(4)سنن ابي داود
 تراجم الرواة:

  :بن أبان السلميهشام بن عمار بن نصير بن ميسرة  -1
روى عن: إسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة ، أبو الوليد الدمشقي

، قال (4)وأبو داود وآخرون اإلمام البخاري: روى عنه ،الحضرمي وآخرين

                                                           

ألبـي الفـرج شـم  الـدين عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد  :ينظر: الشرح الكبير علـى مـتن المقنـع (1)
هـــ(، أشــرف علــى طباعتــه: محمــد رشــيد رضــا، دار الكتــاب 694ت بــن قدامــه المقدســي الحنبلــي )

 .14/496العربي للنشر والتوزيع: 
 (.2499)رقم  2/111باب في المعقل من المالحم:  ،كتاب المالحم (4)
 (.99)رقم  11/244 (، سير اعالم النبالء:6496)رقم  44/424ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
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، (4))صدوق كبير المحل( ، وقال الدارقطني:(4)، وأبو حاتم: )صدوق((1)العجلي
فحديثه القديم أصح( من كبار وقال ابن حجر: )صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن 

 .(2)ه على الصحيح424العاشرة مات سنة 
  :يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي -2

وعبد الرحمن  ،سفيان الثوري: روى عن، أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي
، (4)وهشام بن عمار وآخرون ،روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، بن يزيد وآخرين

وقال الذهبي:  ،(9)، وقال أبو حاتم )صدوق((6)بأ (قال أحمد بن حنبل: )لي  به 
اختلف في وفاته والصحيح أنه  ،وقال ابن حجر: )ثقة( من الثامنة، (9))ثقة إمام(
 .(9)ه194مات سنة 
 
 

                                                           

هــ(، دار البـاز، 461ت ألبي الحسن احمد بن عبد اهلل بن صالح العجلـي الكـوفي ) :تاري  الثقات (1)
 (.1921)رقم  1/249 م:1992-هـ1244، 1ط

 (.444)رقم  9/69الجرح والتعديل:  (4)
هــ(، 929ت لشم  الدين أبـي عبـد اهلل محمـد بـن احمـد الـذهبي ) :ميزان االعتدال في نقد الرجال (4)

-هــــ1494، 1لبنـــان، ط ،بيـــروت، تحقيـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر
 (.9442)رقم  2/444م: 1964

 (.9444)رقم  1/494تقريب التهذيب:  (2)
 (.99)رقم  9/442(، سير أعالم النبالء: 6916)رقم  41/499 ينظر: تهذيب الكمال: (4)
 .46ألحمد بن حنبل رواية المروذي:  :العلل ومعرفة الرجال (6)
 .(494)رقم  9/146الجرح والتعديل:  (9)
 (.6149)رقم  4/462الكاشف:  (9)
 (.9446)رقم  1/499تقريب التهذيب:  (9)
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  :عبد الرحمن بن يزيد بن جابر األزدي -3
ومحمد بن ، أبو عتبة السلمي الدمشقي الداراني، روى عن: زيد بن أرطاة

ويحيى بن حمزة ، عبد اهلل بن المبارك: وآخرين، روى عنهشهاب الزهري 
، قال ابن (4)، قال الذهبي: )ثقة((4))ثقة(: ، قال العجلي(1)الحضرمي وآخرون

وقيل: بعد  ،ه144حجر: )ثقة( من السابعة، اختلف في وفاته قيل مات سنة 
 .(2)ذلك

  :زيد بن أرطاة الفزاري الدمشقي -4
وأبي أمامه الباهلي وآخرين، روى عنه: خالد بن  ،روى عن: جبير بن نفير

، وذكره (6)، قال أبو حاتم: )ال بأ  به((4)وعبد الرحمن بن يزيد وآخرون ،دهقان
، وقال ابن حجر: )ثقة (9)، وقال الذهبي: )ثقة((9)ابن حبان في كتاب الثقات

 .(9)عابد( من الخامسة
 

                                                           

 (.4994)رقم  19/4ينظر: تهذيب الكمال:  (1)
 (.991)رقم  1/444تاري  الثقات:  (4)
 (.4424)رقم  1/629الكاشف:  (4)
 (.2421)رقم  1/444 تقريب التهذيب: (2)
 (.4496)رقم  14/9ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
 (.4412)رقم  4/446الجرح والتعديل:  (6)
للحكومـة العاليـة طبع بإعانة وزارة المعارف ، هـ(442ت لبستي )المحمد بن حبان  :ينظر: الثقات (9)

الهنديـة، تحــت مراقبـة: د. محمــد عبـد المعيــد خـان مــدير دائـرة المعــارف العثمانيـة، دائــرة المعــارف 
 (.9991)رقم  6/414 م:1994-هـ1494، 1بحيدر آباد الدكن الهند، ط العثمانية،

 (.1944)رقم  1/212الكاشف:  (9)
 (.4114)رقم  1/441تقريب التهذيب:  (9)
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  :جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي -5
عبد الرحمن ويقال: أبو عبد اهلل الحمصي، روى عن: عمر بن أبو 
وأبي الدرداء األنصاري رضي اهلل عنهما وآخرين، روى عنه: خالد بن  ،الخطاب
، (4)، قال الذهبي: )ثقة((4))ثقة(: ، قال العجلي(1)وزيد بن أرطاة وآخرون ،معدان

 .(2)وقال ابن حجر: )ثقة جليل( من الثانية مخضرم
 أبو الدرداء:  -6

سم أبيه فقيل اسمه: عامر وعويمر اعويمر بن عامر، اختلف في أسمه و 
لقبه، وقيل اسم أبيه: عامر، وقيل: قي ، وقيل غير ذلك، وأبوه ابن قي  بن أمية 
بن عامر األنصاري الخزرجي، وهو مشهور بكنيته وباسمه جميعًا، أسلم يوم بدر، 

 .(4)عابدًا عالمًا قارئًا ومن أفاضل الصحابةوشهد ُأحد وأبلى فيها، كان فقيهًا 
 الحكم على الحديث: 

قال الحاكم: ، الحديث إسناده صحيح وهشام بن عمار من رجال البخاري
وقال عنه الشي  ، (6))هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي(

بن غير زيد ، رجاله ثقات رجال الصحيح، شعيب األرنؤوط: )إسناده صحيح
 .(9)أرطاة وهو ثقة(

                                                           

 (.44)رقم  2/96ينظر: سير أعالم النبالء:  (1)
 (.441)رقم  1/94تاري  الثقات : (4)
 (.961)رقم  1/494الكاشف:  (4)
 (.942)رقم  1/149تقريب التهذيب:  (2)
 (.6144)رقم  2/641، االصابة: 2/4144ينظر: معرفة الصحابة:  (4)
 (.9296)رقم  2/444المستدرك على الصحيحين:  (6)
 (.41944)رقم  46/46مسند أحمد بن حنبل:  (9)
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 غريب الحديث: 
 .(1)المدينة التي فيها مجتمع النا ، وكل مدينة فسطاط: فسطاط -
 . (4)هي الحرب وموضع القتال والجمع مالحم: الملحمة -
وهي ، سم البساتين والمياه التي حول دمشق صانها اهلل تعالىا: الغوطة -

 . (4)غوطتها
 المعنى االجمالي

يوم المقتلة ، الذين يتحصنون به وأصله الخيمةإن حصن المسلمين 
العظمى في الفتن اآلتية، بالغوطة وهو موضع بالشام كثير الماء والشجر كائن 

وسميت بذلك ألن دمشاق بن نمرود بن كنعان هو الذي بناها  إلى جانب دمشق،
بل هي خيرها وبعض : قال المناوي. (2)وهي من خير مدائن الشام، سمهافسميت ب

 .(4)ضل قد يكون أفضلاألف
وذكر العظيم آبادي قول العلقمي وهذا الحديث يدل على فضيلة سكانها في 

 .آخر الزمان وأنها حصن من الفتن

                                                           

هــــ(، 499ت لجمـــال الـــدين أبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي الجـــوزي ) :ينظـــر: غريـــب الحـــديث (1)
 م:1994-هـــ1244، 1بيــروت، ط ،عبــد المعطــي أمــين القلعجــي، دار الكتــب العلميــة تحقيــق: د.

 .19/424، تاج العرو : 4/224، النهاية: 4/194
 .44/242، تاج العرو : 14/449، لسان العرب: 2/449اية: ينظر: النه (4)
 .19/444، تاج العرو : 9/466، لسان العرب: 4/496ينظر: النهاية:  (4)
 .11/494ينظر: عون المعبود:  (2)
لـــزين الـــدين محمـــد المـــدعو بعبـــد الـــرؤوف بـــن تـــاج  :ينظـــر: فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير (4)

مـــع الكتـــاب ، ه(1441ت ) العـــارفين بـــن علـــي بـــن زيـــن العابـــدين الحـــدادي ثـــم المنـــاوي القـــاهري
 .4/264ه: 1446، 1مصر، ط ،تعليقات يسيره لماجد الحموي، المكتبة التجارية الكبرى
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 ، ودخلها النبي ف عين رأت النبي آالومن فضائلها أنه دخلتها عشرة 
 .(1)قبل النبوة وبعدها في غزوة تبوك وفي ليلة األسراء

 أهم ما يستفاد من الحديث: 
 على وقوع الفتن في آخر الزمان في بالد المسلمين. إخبار النبي  -1
الحديث يدل على أن خيمة المسلمين وحصنهم يوم القتال العظيم يكون  -4

 بالبساتين والمياه التي حول دمشق وهي غوطتها.
عن فضائل الشام وما يحصل فيها بشكل مطلق  بعد كالم النبي  -4

خص دمشق وفضلها على سائر مدن الشام. إذ يدل الحديث الذي نحن 
 . بصدده على أن دمشق هي خير من مدن الشام بل هي أفضلها

وفيه داللة على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان  -2
المدينة عظيم، فهذا يدل على أن فضل هذه ، (4)وأنها حصن من الفتن

وهو ما ال يريده االعداء ان تكون دمشق سدا منيعا بوجه مخططات 
  .االعداء وما يكيدون لالمة االسالمية

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11/492ينظر: عون المعبود:  (1)
 .11/492نن أبي داود للعظيم آبادي: ينظر عون المعبود شرح س (4)
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 احلديث اخلامس: 
 التوجه اىل الشام عند خروج النار من حضرموت

َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنيٍع َقاَل: َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد : قال اإلمام الترمذي
الَبْغَداِديُّ َقاَل: َحدَّثََنا َشْيَباُن، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعْن َساِلِم 

َسَتْخُرُج َناٌر ِمْن : »لَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل ال
َقاُلوا: َيا « َحْضَرَمْوَت َأْو ِمْن َنْحِو َبْحِر َحْضَرَمْوَت َقْبَل َيْوِم الِقَياَمِة َتْحُشُر النَّاَ  

 .«َعَلْيُكْم ِبالشَّامِ »َرُسوَل اللَِّه، َفَما َتْأُمُرَنا؟ َقاَل: 
 تخريج الحديث:
 .(1)سنن الترمذي 
 تراجم الرواة: 

  :أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي -1
وعبد اهلل بن  ،الحسين بن محمد: روى عن، نزيل بغداد، أبو جعفر األصم

، قال أبو حاتم (4)والترمذي وآخرون المبارك وآخرين، روى عنه: مسلم
 ،)ثقة حافظ( :، وقال ابن حجر(2)، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات(4))صدوق(

 .(4)هـ422مات سنة  ،من العاشرة
 

                                                           

رقــــم  2/299بـــاب مـــا جــــاء ال تقـــوم الســـاعة حتـــى تخـــرج نــــار مـــن قبـــل الحجـــاز:  ،ابـــواب الفـــتن (1)
(4419.) 

 (.112)رقم  1/294ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
 (.166)رقم  4/99الجرح والتعديل:  (4)
 (.14492)رقم  9/44ينظر: الثقات:  (2)
 (.112)رقم  1/94تقريب التهذيب:  (4)
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  :الحسين بن محمد بن بهرام التميمي -2
شيبان بن عبد الرحمن : روى عن، سكن بغداد، أبو علي: وقيل، أبو أحمد

وأحمد ، روى عنه أحمد بن حنبل، وعبد اهلل بن حفص األرطباني وآخرين ،النحوي
 ،(4))ثقة( :وقال العجلي ،(4)، قال محمد بن سعد )كان ثقة((1)بن منيع وآخرون
 ،هـ414قيل مات سنة  ،اختلف في وفاته، )ثقة( من التاسعة: وقال ابن حجر

 .(2)وقيل بعدها بسنة أو سنتين
  :شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي -3

: روى عن نتقل إلى بغداد،االنحوي المؤدب البصري سكن الكوفة زمانا ثم 
عبد الرحمن بن : روى عنه، ويحيى بن أبي كثير وآخرين ،الحسن البصري

)ثقة كثير : ، قال محمد بن سعد(4)والحسين بن محمد وآخرون ،مهدي
: وقال ابن حجر ،(9))صاحب حروف وقراءات حجة( :وقال الذهبي ،(6)الحديث(

 .(9)هـ162مات سنة ، من السابعة ،)ثقة صاحب كتاب(

                                                           

 (.1444)رقم  6/291ينظر: تهذيب الكمال:  (1)
 (.4414)رقم  9/424الطبقات الكبرى:  (4)
 (.492)رقم  1/141تاري  الثقات:  (4)
 (.1424)رقم  1/169تقريب التهذيب:  (2)
ه(، تحقيـق: 264ت ألبي بكر احمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي ) :ينظر: تاري  بغداد (4)

 م:4444–ه1244، 1بيـــــــروت، ط ،الـــــــدكتور بشـــــــار عـــــــواد معـــــــروف، دار الغـــــــرب اإلســـــــالمي
 (.499)رقم  14/494(، تهذيب الكمال: 2999)رقم  14/492

 (.4644)رقم  6/444الطبقات الكبرى:  (6)
 (.4416)رقم  1/291الكاشف:  (9)
 (.4944)رقم  1/469تقريب التهذيب:  (9)
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  :يحيى بن أبي كثير الطائي -4
واسم أبي كثير صالح بن ، موالهم أبو نصر وقيل أبو كثير اليمامي

 ةأبي قالب: روى عن، وكان مولى لطي، المتوكل وقيل نشيط وقيل غير ذلك
وشيبان بن  ،سليمان بن أرقم: روى عنه، ونافع مولى ابن عمر وآخرين ،الجرمي

 ،(4)قال أبو حاتم: )إمام ال يحدث إال عن ثقة( ،(1)عبد الرحمن النحوي وآخرون
، وقال ابن حجر: )ثقة ثبت (4)العباد العلماء األثبات(وقال الذهبي: )كان من 

وقيل  ،ه144اختلف في وفاته قيل مات سنة  لكنه يدل  ويرسل( من الخامسة،
 (2)قبل ذلك
 أبو قالبة:  -5

أبو ، ويقال ابن عامر ابن ناتل بن مالك بن عبيد، عبد اهلل بن زيد بن عمر
وسالم بن عبد اهلل  ،مالك أن  بن: روى عن، قدم الشام، قالبه الجرمي البصري

، قال أيوب: (4)ويحيى بن أبي كثير وآخرون ،خالد الحذاء: روى عنه، وآخرين
وقال ابن حجر: )ثقة فاضل كثير  ،(6))كان واهلل من الفقهاء ذوي االلباب(

 .(9)وقيل بعدها ،ه142قيل أنه مات سنة ، اختلف في وفاته ،االرسال(

                                                           

 (.9)رقم  6/49 (، سير أعالم النبالء:6949)رقم  41/444ينظر: تهذيب الكمال:  (1)
 (.499)رقم  9/121الجرح والتعديل:  (4)
 (.6444)رقم  4/492الكاشف:  (4)
 (.9644)رقم  1/496تقريب التهذيب:  (2)
 (.199)رقم  2/269(، سير اعالم النبالء: 4494)رقم  12/424ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
ه(، طبـع تحـت مراقبـة محمـد 446ت البي عبد اهلل محمد بن اسـماعيل البخـاري ) :الكبيرالتاري   (6)

 (.444)رقم  4/94الدكن:  ،عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد
 .(4444)رقم  1/442تقريب التهذيب:  (9)
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  :الخطاب القرشي العدويسالم بن عبد اهلل بن عمر بن  -6
أبيه : روى عن، أحد الفقهاء التابعين، أبو عمر وقيل: أبو عبد اهلل المدني

أبو : روى عنه ،وعائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنهما وآخرين، عبد اهلل بن عمر
)كان ثبتًا  ، قال ابن حجر:(1)وعمرو بن دينار المكي وآخرون ،قالبة الجرمي
من كبار الثالثة، اختلف في ، كان يشبه بابيه في الهدي والسمت ،عابدًا فاضال(

 .(4)ه146 وفاته والصحيح إنه مات في أواخر سنة
  :عبد اهلل بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي -7

كان من ، أبو عبد الرحمن العدوي أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم
اختلف في وفاته قيل ، أهل الورع والعلم وكان كثير األتباع ألثار رسول اهلل 

 .(4)هـ92وقيل ، ه94مات سنة 
 الحكم على الحديث: 
)حديث حسن : قال الترمذي .ألن رجاله ثقات، الحديث إسناده صحيح

والحديث أخرجه أحمد وقد صرح فيه أبو  .(2)صحيح غريب من حديث ابن عمر(
  .(4)بالتحديث قالبة

                                                           

 (.4124)رقم  14/124ينظر: تهذيب الكمال:  (1)
 (.4196)رقم  1/446تقريب التهذيب:  (4)
رقــم  2/444(، االصــابة: 1614)رقــم  4/944، االســتيعاب: 4/1949ينظــر: معرفــة الصــحابة:  (4)

(2944.) 
 .2/299سنن الترمذي:  (2)
 (.4126)رقم  9/124مسند أحمد:  (4)
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ورجاله رجال ، )رواه أبو يعلى :قال الهيثمي. وصححه ابن حبان
على شرط ، وقال الشي  شعيب األرنؤوط )إسناده صحيح. (1)الصحيح(
  .(4)البخاري(

 غريب الحديث: 
 . (4)أي تجمعهم وتسوقهم: تحشر النا 

 المعنى اإلجمالي: 
وُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َحِقيَقًة، ، عن خروج النار في آخر الزمان  أخبر النبي

، َوُيْحَتَمُل َأْن ُيَراَد ِبَها اْلِفْتَنةُ  ، من حضرموت َوُهَو الظَّاِهُر َعَلى َما َذَكَرُه اْلَجَزِريُّ
وحولها رمال ، وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر، )وهي بلد وقبيلة

، : ِمْن َجاِنِبَها اْلُمْقَتصِّ َعْنَها، أو من نحو حضرموت َأيْ (2)كثيرة تعرف باألحقاف(
َقاَل  ، قالوا فما تأمرنا أي في ذلك الوقت،َتْجَمُعُهُم النَّاُر َوَتُسوُقُهمْ  َتْحُشُر النَّاَ  
َأْي ُخُذوا َطِريَقَها َواْلَزُموا َفِريَقَها، َفِإنََّها َساِلَمٌة ِمْن ُوُصوِل النَّاِر ، َعَلْيُكْم ِبالشَّامِ 

 .يَِّة َأِو اْلُحْكِميَِّة ِإَلْيَها ِحيَنِئٍذ، ِلِحْفِظ َماَلِئَكِة الرَّْحَمِة ِإيَّاَهااْلِحسِّ 

                                                           

ت سـليمان الهيثمــي )ألبـي الحسـن نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن  :مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد (1)
رقم  14/61: م1992-ه1212، القاهرة ،مكتبة القدسي، ق: حسام الدين القدسييحق، تهـ(949

(16664). 
 (.9444)رقم  16/492صحيح ابن حبان:  (4)
 .1/499ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر:  (4)
 .4/494ينظر: معجم البلدان:  (2)
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: ُيْحَتَمُل َأْن َتُكوَن النَّاُر َرْأَي َعْيٍن َوُهَو اأْلَْصُل، َوُيْحَتَمُل َأنََّها وقال الهروي
َفاْلَوْجُه ِفيِه َأنَُّه َقْبَل ِقَياِم السَّاَعِة أِلَنَُّهْم َقاُلوا: ِفْتَنٌة َعبََّر َعْنَها ِبالنَّاِر، َوَعَلى التَّْقِديَرْيِن 

 .(1)َفَما َتْأُمُرَنا؟ َيْعُنوَن ِفي التََّوقِّي َعْنَها. َفَقاَل: َعَلْيُكْم ِبالشَّامِ 
 أهم ما يستفاد من الحديث: 

 بخروج النار من ناحية شرق عدن قبل قيام الساعة. إخبار النبي  -1
بإخباره بما سيصير عليه األمر  دل على معجزة النبي الحديث ي -4

وال يشترط في المعجزة أن تتحقق في وقت اإلخبار ، في آخر الزمان
 عنها.

للشام يدل على فضلها وفضل من يسكنها وأن اهلل  اختيار النبي  -4
 .يحفظها وأهلها من الفتن 

التي هي نار الفتن  في الحديث داللة على أن المقصود بالنار  -2
 ستظهر آخر الزمان.

 احلديث السادس: 
 ال خري يف االمة اذا فسد أهل الشام

َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َغْياَلَن َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َقاَل: : قال اإلمام الترمذي
ِإَذا َفَسَد َأْهُل : »َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة، َعْن َأِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ِتي َمْنُصوِريَن اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَلُهْم الشَّاِم َفاَل َخْيَر ِفيُكْم، اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّ 
 . «َحتَّى َتُقوَم السَّاَعةُ 

  

                                                           

 .6/492، تحفة االحوذي: 2424 ،9/2449ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  (1)
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 تخريج الحديث: 
 .(1)سنن الترمذي
 تراجم الرواة: 

  :محمود بن غيالن العدوي -1
 ،أبي داود الطيالسي: روى عن، موالهم ابو أحمد المرزوي نزيل بغداد

، قال (4)والترمذي وآخرون ، البخارياإلمام : روى عنه، وسفيان بن عيينة وآخرين
وقيل  ،ه449مات سنة ، من العاشرة )ثقة( :وقال ابن حجر، (4)أبو حاتم )ثقة(

 .(2)بعد ذلك
  :سليمان بن داود بن الجارود -2

وشعبة بن  ،سفيان الثوري: روى عن، أبو داود الطيالسي البصري الحافظ
، (4)ومحمود بن غيالن وآخرون ،علي بن المديني: روى عنه، الحجاج وآخرين

)ثقة  :وقال أحمد بن حنبل، )أصدق النا ( :قال عبد الرحمن بن مهدي
)ثقة حافظ غلط في أحاديث( من التاسعة، مات  :، وقال ابن حجر(6)صدوق(

 .(9)ه442سنة 
 

                                                           

 (.4194)رقم  2/294جاء في الشام:  باب ما ،أبواب الفتن (1)
 (.4919)رقم  49/446(، تهذيب الكمال: 9444)رقم  14/142ينظر: تاري  بغداد:  (4)
 (.1424)رقم  9/491الجرح والتعديل:  (4)
 (.6416)رقم  1/444التهذيب: تقريب  (2)
 (.4449)رقم  11/241ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
 (.144)رقم  9/491ينظر: سير أعالم النبالء:  (6)
 (.4444)رقم  1/444تقريب التهذيب:  (9)
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  :شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األزدي -3
وميسرة بن  ،المزني روى عن: معاوية بن قرة، موالهم أبو بسطام الواسطي

وسفيان الثوري وآخرون، قال  ،أبو داود الطيالسي: روى عنه، حبيب وآخرين
وقال ، (4))ثقة( :، وقال أبو حاتم(1))هو أمير المؤمنين في الحديث( :الثوري
)ثقة حافظ  :، وقال ابن حجر(4))ثبت حجة ويخطئ في االسماء قلياًل( :الذهبي
 .(2)ه164من السابعة مات سنة  ،متقن(

 :معاوية بن قرة بن إياس بن هالل بن رئاب المزني -4
وأبيه قرة بن إيا  المزني  ،روى عن: أن  بن مالك، أبو إيا  البصري

، قال محمد بن (4)وشعبة بن الحجاج وآخرون ،خالد الحذاء: روى عنه، وآخرين
)عالم  :وقــال الذهــبي، (9))ثقــة( :وقــال العــجلي، (6))كــان ثقــة وله أحــاديــث( :سعد

 .(9)ه114مات سنة ، )ثقة عالم( من الثالثة :وقال ابن حجر، (9)عامل(
 
 

                                                           

 .(94)رقم  9/446(، سير أعالم النبالء: 4949)رقم  14/299ينظر: تهذيب الكمال:  (1)
 (.1649)رقم  2/494الجرح والتعديل:  (4)
 (.4499)رقم  1/294الكاشف:  (4)
 (.4994)رقم  1/466تقريب التهذيب:  (2)
 (.6464)رقم  49/414ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
 (.4111)رقم  9/164الطبقات الكبرى:  (6)
 (.1496)رقم  1/244تأري  الثقات:  (9)
 (.4444)رقم  4/499الكاشف:  (9)
 (.6969)رقم  1/449تقريب التهذيب:  (9)
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 :قرة بن إياس بن هالل بن رئاب بن عبيد المزني -5
 .(1)شهد الخندق، صحابي جليل سكن البصرة، أبو معاوية

 الحكم على الحديث: 
حديث حسن الحديث إسناده صحيح ألن رجاله ثقات. قال الترمذي )هذا 

 . (4)صحيح(
 غريب الحديث: 

 .(4)الجماعة من النا : الطائفة: طائفة -
 المعنى اإلجمالي: 

وال تزال ، ليهاإأي للقعود فيها أو التوجه ، إذا فسد أهل الشام فال خير فيكم
ال ، أي غالبين على أعداء الدين، من أمتي منصورين، أي جماعة، طائفة

حتى تقوم الساعة وهو خروج ، ومعاونتهمأي ترك نصرتهم ، يضرهم من خذلهم
إسماعيل يعني  قال محمد بن، ألنها ال تقوم وفي األرض من يقول اهلل، الريح

 .(2)قال علي بن المديني )هم أصحاب الحديث(: األمام البخاري
 .(4)وقال اإلمام البخاري في صحيحه )وهم أهل العلم(

                                                           

(، اإلصــــابة: 2494)رقــــم  2/491(، أســــد الغابــــة: 9114)رقــــم  4/1494ينظــــر: االســــتيعاب:  (1)
 (.9116)رقم  4/444

 .2/294سنن الترمذي:  (4)
 .9/446، لسان العرب: 4/144ينظر: النهاية:  (4)
ه(، 696 تالبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي ) :ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2)

، تحفــة 9/2444مرقــاة المفــاتيح:  ،14/66ه: 1494، 4بيــروت، ط ،دار احيــاء التــراث العربــي
 .6/464األحوذي: 

 .9/141صحيح البخاري:  (4)
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)إن : صحيح عن أحمد أخرج الحاكم في علوم الحديث بسند: وقال الحافظ
 .(1)لم يكونوا أهل الحديث فال أدري من هم(
)إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة  :وذكر النووي قول القاضي عياض

)ويحتمل إن هذه الطائفة مفرقة  :وقال النووي. ومن يعتقد مذهب أهل الحديث(
ومنهم ، ثونومنهم محد، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، بين أنواع المؤمنين

، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر
 .(4)بل قد يكونون متفرقين في أقطار األرض(، وال يلزم أن يكونوا مجتمعين

 أهم ما يستفاد من الحديث:
الحديث يدل على فضيلة أهل الشام وأن في فسادهم الخطر االعظم  -1

  .على االمة االسالمية
الحديث يدل على معجزة ظاهرة. فإن هذا الوصف مازال بحمد اهلل  -4

إلى اآلن وال يزال حتى يأتي أمر اهلل  تعالى من زمن النبي 
 . (4)المذكور في الحديث

ان النصر هو حليف المؤمنين في الشام رغم المرجفين والمتخاذلين  -4
وكل ذلك ال ، من العرب والمجتمع الدولي الذين تخلو عن نصرتهم

  .فال يزال اهل الحق مؤيدين بالنصر من اهلل تعالى يضرهم بإذن اهلل،
 
 

                                                           

 .14/494فتح الباري:  (1)
 .14/69شرح النووي على صحيح مسلم:  (4)
 .14/69شرح النووي على صحيح مسلم:  (4)
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 احلديث السابع: 
 املالئكة باسطة أجنحتها على الشام

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجِريٍر َقاَل: : قال اإلمام الترمذي
ى ْبَن َأيُّوَب، ُيَحدُِّث َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َعْن َحدَّثََنا َأِبي، َقاَل: َسِمْعُت َيْحيَ 

ُنَؤلُِّف  َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ِشَماَسَة، َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت، َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اهلِل 
َقاِع َفَقاَل َرُسوُل اهلِل  أِلَيٍّ َذِلَك َيا َرُسوَل َفُقْلَنا: ، «ُطوَبى ِللشَّامِ : »الُقْرآَن ِمَن الرِّ

 .«أِلَنَّ َماَلِئَكَة الرَّْحَمِن َباِسَطٌة َأْجِنَحَتَها َعَلْيَها»اهلِل؟ َقاَل: 
 تخريج الحديث: 

 .(1)سنن الترمذي
 تراجم الرواة: 

 :محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي -1
سعيد  ويحيى بن، وهب بن جرير: روى عن، أبو بكر البصري )بندار(

 :، قال أبو حاتم(4)والترمذي وآخرون ،اإلمام البخاري: روى عنه، القطان وآخرين
)ثقة( من  :، وقال ابن حجر(2))ثقة كثير الحديث( :، وقال العجلي(4))صدوق(

 .(4)هـ444العاشرة مات سنة 
 
 

                                                           

 (.4942)رقم  4/942باب:  ،أبواب المناقب (1)
 (.4496)رقم  42/411ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
 (.1199)رقم  9/412الجرح والتعديل:  (4)
 (.1244)رقم  1/241تأري  الثقات:  (2)
 (.4942)رقم  1/269تقريب التهذيب:  (4)



 

 
94 

 ISSN: 2071-6028 2البحث رقم 

  :وهب بن جرير بن حازم بن زيد األزدي -2
وشعبة بن الحجاج  ،حازمأبيه جرير بن : روى عن، أبو العبا  البصري

، قال يحيى بن (1)ومحمد بن بشار وآخرون، أحمد بن حنبل: روى عنه، وآخرين
، وقال ابن (4))ثقة( :، وقال الذهبي(4))صدوق( :وقال أبو حاتم، )ثقة( :معين
 .(2)ه446مات سنة ، )ثقة( من التاسعة :حجر

 :جرير بن حازم بن زيد بن عبداهلل األزدي ثم العتكي -3
ويحيى بن أيوب  ،نافع مولى ابن عمر: روى عن، النضر البصريأبو 

وابنه وهب بن جرير بن  ،عبدالرحمن بن مهدي: روى عنه، المصري وآخرين
، (6))كان ثقة إال أنه أختلط في أخر عمره( :، قال محمد بن سعد(4)حازم وآخرون
ضعف  )ثقة( لكن في حديثه عن قتادة :، وقال ابن حجر(9))ثقة( :وقال الذهبي

اختلط قبل وفاته ولكنه لم يحدث ، من السادسة، وله أوهام أذا حدث من حفظه
 .(9)ه194مات سنة  ،في حال اختالطه

 
 

                                                           

 (.169)رقم  9/224 (، سير اعالم النبالء:6944)رقم  41/141ينظر: تهذيب الكمال:  (1)
 (.142)رقم  9/49الجرح والتعديل:  (4)
 (.6144)رقم  4/446الكاشف:  (4)
 (.9294)رقم  1/494تقريب التهذيب:  (2)
 (.24)رقم  9/99(، سير أعالم النبالء: 914)رقم  2/442ينظر: تهذب الكمال:  (4)
 (.4494)رقم  9/444الطبقات الكبرى:  (6)
 (.969)رقم  1/441الكاشف:  (9)
 (.911)رقم  1/149تقريب التهذيب:  (9)
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 :يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري -4
روى ، ويزيد بن أبي حبيب وآخرين ،يحيى بن سعيد األنصاري: روى عن

، ذكره ابن حبان في (1)وعبداهلل بن المبارك وآخرون ،جرير بن حازم: عنه
)صدوق( ربما  :، وقال ابن حجر(4))صالح الحديث( :، وقال الذهبي(4)الثقات

 .(2)ه169مات سنة ، أخطأ من السابعة
  :يزيد بن أبي حبيب وأسمه سويد األزدي -5

ومحمد بن  ،عبدالرحمن بن شماسة المهري: روى عن، أبو رجاء المصري
ويحيى بن أيوب المصري  ،بن شريححيوة : روى عنه، شهاب الزهري وآخرين

)ثقة فقيه( وكان يرسل من  :وقال ابن حجر، (6))ثقة( :، قال العجلي(4)وآخرون
 .(9)ه149مات سنة  ،الخامسة
 :الرحمن بن شماسة بن ذؤيب بن أحور المهري عبد -6

وعقبة بن  ،زيد بن ثابت: روى عن، أبو عبداهلل المصري: ويقال، أبو عمرو
ويزيد بن أبي حبيب  ،كعب بن علقمة المصري: عنهروى ، عامر وآخرين

  .(9)وآخـــرون

                                                           

 (.6994)رقم  41/444ينظر: تهذيب الكمال:  (1)
 (.11646)رقم  9/644الثقات:  (4)
 (.6149)رقم  4/464الكاشف:  (4)
 (.9411)رقم  1/499تقريب التهذيب:  (2)
 (.6994)رقم  44/144ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
 (.1949)رقم  1/299تأري  الثقات:  (6)
 (.9941)رقم  1/644تقريب التهذيب:  (9)
 (.4929)رقم  19/194ينظر: تهذيب الكمال:  (9)
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، وقال (4))ثقة( :، وقــال الذهبي(1))صالح الحديث( :قال محـــمد بن سعــــد
 .(4)أو بعدها ،ه141مات سنة  ،)ثقة( من الثالثة :ابن حجر
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو األنصاري  -7

 :الخزرجي
جمع القرآن ، وقيل غير ذلك من علماء الصحابة، أبوسعيد، وقيل: أبو ثابت

وقيل  ،ه24 :قيل ،اختلف في وفاته وكتب الوحي للنبي ، في عهد أبي بكر
 .(2)غير ذلك

 الحكم على الحديث: 
قال . الحديث إسناده حسن ألن فيه يحيى بن أيوب المصري وهو صدوق

. (4))هـــــــذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب( :الترمذي
ولم يخرجاه ووافقه ، على شرط الشيخين )هذا حديث صحيح: وقال الحاكم

 . (9)ورجاله رجال الصحيح(، )رواه الطبراني :وقال الهيثمي، (6)الذهبي(
  

                                                           

 (.2424)رقم  9/444الطبقات الكبرى:  (1)
 (.4444)رقم  1/641ينظر: الكاشف:  (4)
 (.4994)رقم  1/424ينظر: تقريب التهذيب:  (4)
 4/294(، االصـابة: 1942)رقـم  4/426(، أسد الغابـة: 924)رقم  4/449ينظر: االستيعاب:  (2)

 (.4999)رقم 
 .4/942سنن الترمذي:  (4)
 (.4941)رقم  4/429المستدرك على الصحيحين:  (6)
 (.16649)رقم  14/64مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  (9)
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 غريب الحديث: 
 . (1)الجنة وال الشجرةال يقصد ، على وزن فعلى من الطيب: طوبى للشام -

 جمالي: إلالمعنى ا
يؤلفون ما ينزل من اآليات المفرقة ويجمعونها في سورها  كان الصحابة 

بإشارته 
فقال طوبى للشام وهي تأنيث أطيب أي راحة ، ويكتبونها في الرقاع ،(4)

وذكر المباركفوري قول الطيبي طوبى مصدر ، وطيب عيش حاصل لها وألهلها
من طاب كبشرى وزلفى ومعنى طوبى لك أصبت خيرًا وطيبًا، فقالوا ألي ذلك يا 

إيماء إلى أن المراد ، قال ألن مالئكة الرحمن فيه، أي ألي شيء ،رسول اهلل 
باسطة أجنحتها عليها أي على بقعة الشام وأهلها بالمحافظة ، بهم مالئكة الرحمة

أي تحفها وتحولها بإنزال البركة ودفع المهالك : ، وقال المناوي(4)الكفر عن
 . (2)والمؤذيات

 أهم ما يستفاد من الحديث: 
 . إن أرض الشام أرض مباركة وطيبة -1
 . إن مالئكة الرحمة تحف الشام وتنزل البركة عليها وتدفع الشر عنها -4

                                                           

 إن المقصــود مــن ال الجنــة وال الشــجرة، ألن طــوبى قــد وردت فــي حــديث آخــر عــن أبــي هريــرة  (1)
ْساَلُم َغِريًبا، َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا، َفُطوَبى ِلْلُغَرَباءِ »: قال: قال رسول اهلل  فهنـا يقصـد  «َبَدَأ اإْلِ

بـاب بيـان أن اإلسـالم  ،تاب االيمـانبطوبى، أسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها، أخرجه مسلم في ك
(، ينظــــر: النهايــــة: 124)رقــــم  1/144بــــدء غريبــــًا وســــيعود غريبــــًا وأنــــه يــــأزر بــــين المســــجدين: 

 . 4/494، تاج العرو : 1/464، لسان العرب: 4/121
 .1/419ينظر: مرقاة المفاتيح:  (4)
 .9/2449، مرقاة المفاتيح: 14/414ينظر: تحفة االحوذي:  (4)
 .4/119التيسير بشرح الجامع الصغير:  (2)
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بخصوص رعاية المالئكة ألهل الشام هو  التصوير الرائع للنبي  -4
، نف  األسلوب الذي استخدمه في مجال  العلم بأن المالئكة تحفهم

)وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب : إذ قال النبي 
اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 

 . (1)المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده(
 احلديث الثامن: 

 دار املؤمنني الشام
َأْخَبَرَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َقاَل: َحدَّثََنا َمْرَواُن َوُهَو : قال اإلمام النسائي

، َقاَل: َحدَّثََنا  ابن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد ْبِن َصاِلِح ْبِن َصِبيٍح اْلُمرِّيُّ
، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي َعْبَلَة، َعْن اْلَوِليِد ْبِن َعْبِد الرَّ  ْحَمِن اْلُجَرِشيِّ

، َقاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسوِل اهلِل  ، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َعْن َسَلَمَة ْبِن ُنَفْيٍل اْلِكْنِديِّ
َرُسوَل اهلِل، َأَذاَل النَّاُ  اْلَخْيَل، َوَوَضُعوا السِّاَلَح، َوَقاُلوا: اَل ِجَهاَد َقْد َوَضَعِت 

َكَذُبوا اآْلَن، اآْلَن َجاَء اْلِقتَاُل، »ِبَوْجِهِه، َوَقاَل:  اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها، َفَأْقَبَل َرُسوُل اهلِل 
َوَيْرُزُقُهْم  ْن ُأمَِّتي ُأمٌَّة ُيَقاِتُلوَن َعَلى اْلَحقِّ، َوُيِزيُغ اهلُل َلُهْم ُقُلوَب َأْقَواٍم،َواَل َيَزاُل مِ 

ِمْنُهْم َحتَّى َتُقوَم السَّاَعُة، َوَحتَّى َيْأِتَي َوعُد اهلِل، َواْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيُر 
وَحى ِإَليَّ َأنِّي َمْقُبوٌض َغْيَر ُمَلبٍَّث، َوَأْنُتْم َتتَِّبُعوِني َأْفَناًدا، ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوُهَو يُ 

 .«َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض، َوُعْقُر َداِر اْلُمْؤِمِنيَن الشَّامُ 
  

                                                           

بــاب فضــل االجتمــاع علــى تــالوة القــرآن  ،صــحيح مســلم: كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار (1)
 (.4699)رقم  2/4492وعلى الذكر: 
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 تخريج الحديث: 
 . (1)سنن النسائي

 تراجم الرواة: 
 :احمد بن عبدالواحد بن واقد التميمي -1

عبداهلل بن يوسف : روى عن، عبداهلل الدمشقي المعروف بابن عبودأبو 
 ،(4)والنسائي وآخرون ،أبو داود: روى عنه، ومروان بن محمد وآخرين ،التنيسي

)صدوق( من : ، وقال ابن حجر(4))ثقة(: قــال العقيلي وابن أبــي عاصـــم وغيرهما
 .(2)ه442مات سنة ، الحادية عشر

  :حسان األسدي الطاطريمروان بن محمد بن  -2
: روى عن، أبو عبدالرحمن الدمشقي: ويقال، أبو حفص: ويقال، أبو بكر

أحمد بن عبدالواحد : روى عنه، وسفيان بن عيينة وآخرين ،خالد بن يزيد المري
  .(4)وأبــو بكـــر أحــمد بــن علــي الخــــراز وآخــرون ،بن عبـــود

  

                                                           

ت البــي عبــد الــرحمن احمــد بــن شــعيب بــن علــي الخرســاني النســائي ) :)المجتبــى( ســنن النســائي (1)
-ه1246، 4حلــب، ط ،الفتــاح ابــو غــدة، مكتــب المطبوعــات االســالميةه(، تحقيــق: عبــد 444

 (.4461)رقم  6/412باب:  ،م، كتاب الخيل1996
 (.91) 1/494ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
ه(، 944 تألبي الفضل احمد بن علي بن محمد بن حجـر العسـقالني ) :ينظر: تهذيب التهذيب (4)

 (.92)رقم  1/49ه: 1446، 1الهند، ط ،مطبعة دائرة المعارف النظامية
 (.94)رقم  1/94تقريب التهذيب:  (2)
 (.4996)رقم  49/499ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
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)ثقة(  :وقال ابن حجر، (4)(ثقة أمام) :وقال الذهبي ،(1))ثقة( :قــال أبو حاتم
 .(4)ه414مات سنة ، من التاسعة

خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح بن الخشخاش بن معاوية بن سفيان  -3
 :المري

أبو هاشم الدمشقي قاضي البلقاء، روى عن: إبراهيم بن أبي عبلة 
عبداهلل بن يوسف المقدسي، وسالم بن عبداهلل المحاربي وآخرين، روى عنه: 

وقال أبو  ،(4))ثقة( :، قال العجلي(2)التنيسي، ومروان بن محمد الطاطري وآخرون
)ثقة( من السابعة مات بعد الستين  :، وقال ابن حجر(6))ثقة صدوق( :حاتم
 . (9)ومائة

 :إبراهيم بن أبي عبلة واسمه شمر بن يقضان المرتحل العقيلي -4
الوليد بن عبدالرحمن : روى عن، الشاميأبو العبا  : ويقال، أبو إسماعيل

وخالد بن  ،بكر بن مضر المصري: روى عنه، وأن  بن مالك وآخرين ،الجرشي
 .(9)يزيد المري وآخرون

                                                           

 (.1449)رقم  9/494الجرح والتعديل:  (1)
 (.4469)رقم  4/442الكاشف:  (4)
 (.6494)رقم  1/446تقريب التهذيب:  (4)
 (.1664)رقم  9/194ينظر: تهذيب الكمال:  (2)
 (.494)رقم  1/124تاري  الثقات:  (4)
 (.1641)رقم  4/449الجرح والتعديل:  (6)
 (. 1699)رقم  1/191تقريب التهذيب:  (9)
 (.414)رقم  4/121ينظر: تهذيب الكمال:  (9)
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، وقال ابن (1))صدوق ثقة( :وقال أبو حاتم، )ثقة( :قال يحيى بن معين
 .(4)ه144مات سنة ، )ثقة( من الخامسة :حجر

 :الحمصيالوليد بن عبدالرحمن الجرشي  -5
والحارث بن أو   ،جبير بن نفير الحضرمي: روى عن، سكن دمشق

وبشار بن أبي سيف  ى،أبراهيم بن أبي عبل: روى عنه، الثقفي وآخرين
، وقال الذهبي (4)وذكره ابن حبان في الثقات، (2)قال أبو حاتم )ثقة(، (4)وآخرون
 .(9)، وقال ابن حجر )ثقة( من الرابعة(6))ثقة(

  :بن مالك بن عامر الحضرمي جبير بن نفير -6
سلمة بن : روى عن، الحمصي، أبو عبداهلل الشامي: ويقال، أبو عبدالرحمن

الوليد بن : روى عنه، وعبداهلل بن عمر بن الخطاب وآخرين ،نفيل التراغمي
  .(9)ويحيى بن جابر الطائي وآخرون ،عبدالرحمن الجرشي

  

                                                           

 (. 499)رقم  4/144الجرح والتعديل:  (1)
 (.414)رقم  1/94تقريب التهذيب:  (4)
 (.6919)رقم  44/24ينظر: تهذيب الكمال:  (4)
  (.49)رقم  9/ 9الجرح والتعديل:  (2)
 (.11244)رقم  9/444ينظر: الثقات:  (4)
 (.6496)رقم  4/444الكاشف:  (6)
 (.9246)رقم  1/494تقريب التهذيب:  (9)
 (.44)رقم  2/96(، سير اعالم النبالء: 944)رقم  2/449ينظر: تهذيب الكمال:  (9)
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، وقال ابن حجر )ثقة (4))ثقة(والذهبي  .(4)، والعجلي(1)قال محمد بن سعد
 .(2)ه94مات سنة ، جليل( من الثانية مخضرم

  :سلمة بن نفيل التراغمي وقيل السكوني -7
جبير بن : روى عنه، حديثه عند أهل الشام، له صحبة، من أهل حمص

 .(4)نفير
 الحكم على الحديث: 

والحديث  .الحديث إسناده حسن ألن فيه أحمد بن عبدالواحد وهو صدوق
رجاله ، وقال عنه الشي  شعيب األرنؤوط )حديث صحيح، (6)أخرجه االمام أحمد

 . (9)رجال الصحيح(
  

                                                           

 (.4949)رقم  9/446الطبقات الكبرى:  (1)
 (.441)رقم  1/94تاري  الثقات:  (4)
 (.961)رقم  1/494الكاشف:  (4)
 (.942)رقم  1/149تقريب التهذيب:  (2)
رقم  4/441(، أسد الغابة: 1441)رقم  4/624، االستيعاب: 4/1444ينظر: معرفة الصحابة:  (4)

 (.4212)رقم  4/144(، االصابة: 4199)
 (.16964)رقم  49/162مسند أحمد:  (6)
( وأِنيُ  السَّاري في تخريج َوتحقيق األحاديث التي 9449)رقم  16/499صحيح ابن حبان:  (9)

ذكرها الَحافظ ابن َحجر العسقالني في َفتح الَباري، لنبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان 
مؤسََّسة السَّماحة، مؤسََّسة  ،ةتحقيق: نبيل بن َمنصور بن َيعقوب البصار  ،البصارة الكويتي
 .2/4441 :م4444-هـ1246 ،1ط ،لبنان ،الريَّان، بيروت
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 غريب الحديث: 
 .(1)أي أهانوها واستخفوا بها، اإلهانة: اإلذالة: أذال -
 . (4)أي أنقضى أمرها وخفت أثقالها فلم يبق قتال: أوزارها -
 . (4)من زاغ أي مال، يميل: يزيغ -
 . (2)أي مالزم لها كأنه معقود فيها: نواصيها الخيرمعقود في  -
 .(4)أي يصيرون فرقًا مختلفين : افنادا -
كأنه أشار به الى وقت الفتن أي يكون ، أي أصله وموضعه: عقر دار -

 .(6)الشام يومئذ آمنا منها وأهل االسالم به أسلم
 المعنى االجمالي: 

إن النا  أذالوا الخيل أي أهانوها  أخبر رجل من الصحابة النبي 
، وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها، واستخفوا بها بقلة الرغبة فيها

فأقبل  ،(9)وقد وضعت الحرب أوزارها أي أنقضى أمرها وخفت أثقالها فلم يبْق قتال

                                                           

، النهايــــة: 1/469، غريــــب الحــــديث البــــن الجــــوزي: 1/419ينظــــر: غريــــب الحــــديث للخطــــابي:  (1)
 .11/461، لسان العرب: 2/194

 .12/449، تاج العرو : 4/494، لسان العرب: 4/199ينظر: النهاية:  (4)
 .44/299، تاج العرو : 9/244ينظر: لسان العرب:  (4)
 .9/244، تاج العرو : 4/499، لسان العرب: 4/491ينظر: النهاية:  (2)
 .4/294ينظر: النهاية:  (4)
 .14/149، تاج العرو : 2/496، لسان العرب: 4/491ينظر: النهاية:  (6)
 تي بكـر جـالل الـدين الســيوطي )عبـد الـرحمن بـن ابـ: ينظـر: شـرح السـيوطي علـى سـنن النسـائي (9)

البــي الحســن محمــد  :، حاشــية الســندي علــى ســنن النســائي4/412بيــروت:  ،ه(، دار القلــم911
 .4/412بيروت:  ،ه(، دار القلم1149 تبن عبد الهادي التتوي نور الدين السندي )
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ف يرفع بوجهه وقال: كذبوا اآلن جاء القتال أي شرع اهلل القتال اآلن فكي النبي 
أو المراد بل اآلن أشتد القتال فأنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم واليوم ، عنهم سريعاً 

أي فعلوا ، ويحتمل أن األول متعلق بمقدار، جاء وقت الخروج إلى األرض البعيدة
ما ذكرت اآلن ويزيغ من أزاغ أذا مال والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى 

 تعالى لهم أي ألجل قتالهم وسعادتهم قلوب أقوام عن والمراد يميل اهلل، الباطل
ويحتمل على بعد أن المراد يميل اهلل ، االيمان إلى الكفر ليقاتلوهم ويأخذوا مالهم

تعالى قلوب أقوام أليهم ليعينهم على القتال ويرق اهلل تعالى أولئك األقوام المعينين 
وباألقوام ، اد باألمة الرؤساءمن هؤالء األمة بسبب إحسان هؤالء إلى أولئك فالمر 

حتى ، وباألقوام الكفرة، وعلى األول المراد باألمة المجاهدون من المؤمنين، األتباع
تقوم الساعة يجيئ أعظم مقدماتها وهو الريح الذي ال يبقى بعده مؤمن على 

ويزاد ، جاء تفسيره باألجر والغنيمة، والخيل معقود في نواصيها الخير، األرض
أو على بيان ، فيحمل ما جاء على التمثيل دون التحديد، والجاه بالمشاهدةالعزة 

بل على بيان الفائدة المترتبة على ما خلق له وهو الجهاد ، أعظم الفوائد المطلوبة
 . والجاه ونحوه حاصل باالتفاق ال بالقصد واهلل تعالى أعلم

عد المتبوع أو غير ملبث وأنتم تتبعوني أي تكونون بعدي فإن التابع يكون ب
، ، أفنادًا أي جماعات متفرقين قومًا بعد قوم وأحدهم فند(1)تلحقون بي بالموت

  .(4)وعقر دار المؤمنين، يضرب بعضكم رقاب بعض
  

                                                           

 .414–4/412ينظر: حاشية السندي:  (1)
 .4/414ينظر: شرح السيوطي:  (4)
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أي ، قال في النهاية أي أصلها وموضعها كأنه أشار به الى وقت الفتن
 .(1)تكون الشام يومئذ آمنا منها واالسالم بها أسلم

 أهم ما يستفاد من الحديث: 
 االهتمام بأمر الجهاد واالستعداد دائما -1
فيه دليل على أن الجهاد موجود وباٍق إلى يوم القيامة والتكرار هنا  -4

ألن فيه عزة للمسلمين وقوة وحفظًا من تكالب األمم عليهم ، للتأكيد
فعن ابن عمر ، بسبب الوهن والضعف الذي يصيبهم لو تركوا الجهاد

  أن النبي َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر، ِإَذا َتَباَيْعُتْم ِباْلِعيَنِة،»: قال 
ْرِع، َوَتَرْكُتُم اْلِجَهاَد، َسلََّط اللَُّه َعَلْيُكْم ُذالا اَل َيْنِزُعُه َحتَّى  َوَرِضيُتْم ِبالزَّ

 .(4)«َتْرِجُعوا ِإَلى ِديِنُكمْ 
وال يقتصر ، لها حتى قيام الساعة إن الخيل معقود فيها الخير ومالزم -4

على الخيل فقط أنما يقا  عليها اآلالت الحربية المستخدمة في 
الن مواكبة التطورات العالمية في امتالك  الحروب في الوقت الحاضر،

االسلحة والتعلم عليها اصبح من الضروري من أجل صد الهجمات 
 .الشرسة التي تتعرض لها االمة االسالمية

 . ث دليل على أن أصل مقر المسلمين ومكانهم هو في الشامفي الحدي -2
 
 
 

                                                           

 .4/491ينظر: النهاية:  (1)
 (.4264)رقم  4/492باب في النهي عن العينة:  ،أخرجه أبو داود، كتاب البيوع (4)
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 اخلامتة

بعد أن يسر اهلل لي بكتابة هذا البحث أذكر أهم النتائج التي خلص اليها 
 البحث : 
إن الشام تطلق لعدة معان أحدها سميت بسام بنوح ؛ ألنه أول من  -1

من بعض  أنها سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها: نزلها والثاني
والثالث: ألن باب الكعبة مستقبل مطلع فمن قابل طلوع الشم  

 . وغيرها من المعاني، كانت اليمن على يمينه والشام عن شماله
والثانية ، األولى فلسطين: إن مدن الشام كثيرة إذ كانت خمسة أقسام -4

وهي في ، طبريا والثالثة دمشق والرابعة قنصرين والخامسة حلب
 . ضم فلسطين وسوريا واالردن ولبنانالوقت الحاضر ت

نما  -4 إن الدعاء للشام بالبركة لي  موجبًا لفضلها على مكة والمدينة وا 
 . قصد تفضيلها على غيرهما من البالد

إن الزالزل والفتن والمحن هي من جهة المشرق وأن أمة الشيطان  -2
 وحزبه من جهة المشرق. 

 . إن هالك المسيح الدجال يكون في الشام -4
، فرقة في الشام، لمسلمين سيكونون في آخر الزمان ثالث فرقإن ا -6

أوصانا أن نكون  وأن النبي ، وفرقة في العراق، وفرقة في اليمن
 . مع فرقة الشام

إن فساد أهل الشام هو فساد األمة باسرها وهذا يدل على أن أهل  -9
 . الشام هم خيرة اهلل في االرض
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البركة عليها وتدفع الشر إن مالئكة الرحمة تحف الشام وتنزل  -9
 . عنها

إن الجهاد باٍق إلى يوم القيامة وأن تكرار لفظ الجهاد في كثير من  -9
ن ، األحاديث إنما يدل على وجوب الجهاد وأن فيه عزة للمسلمين وا 

ترك الجهاد تكون فيه الذلة والخنوع للمسلمين وما يحدث اآلن في 
 . بالد المسلمين لي  ببعيد

الصحيح ، التي تناولها البحث ثمانية أحاديث بلغ عدد األحاديث -14
 . (4( والحسن )4منها )

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 املصادر واملراجع
 آثار البالد واخبار العباد لزكريا بن محمد بن محمود القزويني  .1

 بيروت.، هـ(، دار صادر694ت )
أبي الكرم محمد  أسد الغابة في معرفة الصحابة ألبي الحسن علي بن .4

هـ(، تحقيق: علي 644ت بن محمد بن عبد الكريم الجزري ابن االثير )
ة، يدار الكتب العلم عادل احمد عبد الموجود، ،محمد معوض

 م.1992-ه1214
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن  .4

ب: هـ(، ترتي442ت حبان، التميمي، أبو حاتم، الدارمي الُبستي )
هـ(، حققه وخرج 949ت األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )

، 1بيروت، ط ،أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة
 م. 1999-هـ1249

ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن  :االستيعاب في معرفة االصحاب .2
علي محمد البجاوي،  هـ(، تحقيق:264ت محمد بن عبد البر القرطبي )

 م.1994-هـ1214، 1بيروت، ط ،دار الجيل
ألبي الفضل احمد بن علي بن محمد بن  :اإلصابة في تمييز الصحابة .4

 ،ه(، تحقيق: عادل احمد عبد الموجود944ت حجر العسقالني )
-ه1214، 1بيروت، ط ،وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية

 م.1992
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أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني  :تاج العرو  .6
ه(، تحقيق: مجموعة من 1444 تالملقب بمرتضى الزبيدي )

 المحققين، دار الهداية.
ت ألبي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ) :تاري  بغداد .9

 ،ه(، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي264
 .م4444–ه1244، 1بيروت، ط

ألبي الحسن احمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي الكوفي  :تاري  الثقات .9
 م.1992-هـ1244، 1هـ(، دار الباز، ط461ت )

ه(، 446ت البي عبد اهلل محمد بن اسماعيل البخاري ) :التاري  الكبير .9
طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية حيدر 

 الدكن.  ،آباد
ألبي العال محمد عبد الرحمن  :الترمذي تحفة االحوذي بشرح جامع .14

 ،هـ(، دار الكتب العلمية1444ت ) بن عبد الرحيم المباركفوري
 بيروت.

لإلمام محمد بن  :تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .11
تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد  ،هـ(299ت فتوح بن عبد اهلل الحميدي )

–هـ1214، 1مصر، ط ،ةالقاهر  ،سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة
 م. 1994

تحقيق: محمد  ،هـ(944ت تقريب التهذيب البن حجر العسقالني ) .14
 م.1996-هـ1246، 1سوريا، ط ،، دار الرشيدةعوام
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ألبي الفضل احمد بن علي بن محمد بن حجر  :تهذيب التهذيب .14
، 1الهند، ط ،ه(، مطبعة دائرة المعارف النظامية944 تالعسقالني )

 ه.1446
البي الحجاج يوسف بن عبد  :كمال في اسماء الرجالتهذيب ال .12

بشار عواد  تحقيق: د. ،هـ(924ت الرحمن بن يوسف المزي )
 م.1994-ه1244، 1بيروت، ط ،معروف، مؤسسة الرسالة

طبع بإعانة وزارة ، هـ(442ت لبستي )المحمد بن حبان  :الثقات .14
عبد المعيد المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: د. محمد 

بحيدر  خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية،
 .م1994-هـ1494، 1آباد الدكن الهند، ط

وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول اهلل  .16
هـ( 446ت محمد بن اسماعيل ابو عبد اهلل البخاري الجعفي ) :وايامه

)مصورة  ،ناصر، دار طوق النجاةتحقيق: محمد زهير بن ناصر ال
 هـ.1244، 1افة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، طضعن السلطانية بإ

البي محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادري  الرازي  :الجرح والتعديل .19
 ،هـ(، طبعة مجل  دائرة المعارف العثمانية449ت بن أبي حاتم )

 ،1بيروت، ط ،يالهند، دار إحياء التراث العرب ،الدكن ،حيدر آباد
 م.1944-هـ1491

البي الحسن محمد بن عبد  :حاشية السندي على سنن النسائي .19
 بيروت. ،ه(، دار القلم1149 تالهادي التتوي نور الدين السندي )
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الروض المعطار في خبر االقطار البي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل  .19
حسان عبا ، إهـ(، المحقق: 944ت بن عبد المنعم الحميري )

، 4طبع على مطابع دار السراج، ط ،بيروت ،سسة ناصر للثقافةمؤ 
 م.1994

الزاهر في معاني كلمات النا  البي بكر االنباري محمد بن القاسم  .44
د. حاتم صالح الضامن،  هـ(، المحقق449ت بن محمد بن بشار )

 م.1994-هـ1214 ،1بيروت، ط ،ة الرسالةسمؤس
ألبي داود سليمان بن االشعث بن إسحاق بن بشير  :سنن ابي داود .41

هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد 494ت األزدي السجستاني )
 بيروت.  ،صيدا ،الحميد، المكتبة العصرية

ت ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ) :سنن الترمذي .44
هـ(، تحقيق وتعليق: احمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي 499
مصر،  ،اهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيوابر 
 م.1994-هـ1494، 4ط

البي عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي  :السنن الصغرى .44
ه(، تحقيق: عبد الفتاح ابو غدة، مكتب 444ت الخرساني النسائي )

 م.1996-ه1246، 4حلب، ط ،المطبوعات االسالمية
 :ل في جرح الرواة وتعديلهمبي داود لإلمام أحمد بن حنبأسؤاالت  .42

ه(، تحقيق: د. زياد 421ت ألبي عبد اهلل احمد بن حنبل الشيباني )
 .هـ1212، 1المدينة المنورة، ط ،محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم
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لشم  الدين أبي عبد اهلل محمد بن احمد الذهبي  :سير أعالم النبالء .44
لشي  شعيب ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف ا929ت )

 م.1994-هـ1244، 4االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
عبد الرحمن بن ابي بكر جالل : شرح السيوطي على سنن النسائي .46

 بيروت.  ،ه(، دار القلم911 تالدين السيوطي )
ألبن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد  :شرح صحيح البخاري .49

 ،م، مكتبة الرشديق: أبو تميم ياسر بن ابراهيقتح ،هـ(229ت الملك )
 م. 4444-هـ1244، 4الرياض، ط ،السعودية

ألبي الفرج شم  الدين عبد الرحمن  :الشرح الكبير على متن المقنع .49
هـ(، أشرف 694ت بن محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي الحنبلي )

 على طباعته: محمد رشيد رضا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 
العربية البي نصر أسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح  .49

هـ(، تحقيق: احمد عبد الغفور عطاط، 494ت الجوهري الفارابي )
 م. 1999-هـ1249، 2بيروت، ط ،دار العلم للمالين

ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع البغدادي  :الطبقات الكبرى .44
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 444ت المعروف بابن سعد )

 م. 1994-هـ1214 ،1بيروت، ط ،كتب العلميةدار ال
ألبي محمد محمود بن احمد بن  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري .41

 ،هـ(، دار إحياء التراث العربي944ت موسى بدر الدين العيني )
 بيروت.
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ألبي عبد  :ومعه حاشية ابن القيم :عون المعبود شرح سنن أبي داود .44
ت حيدر العظيم آبادي ) الرحمن محمد اشرف بن امير بن علي بن

 ه.1214، 1ط بيروت،، ه(، دار الكتب العليمة1449
ت ألبي سليمان حمد بن محمد المعروف بالخطابي ) :غريب الحديث .44

هـ(، تحقيق: عبد الكريم ابراهيم الغرباوي، وخرج احاديثه عبد 499
 م.1994–ه1244القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، 

لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي  :غريب الحديث .42
عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب  هـ(، تحقيق: د.499ت )

 م.1994-هـ1244، 1بيروت، ط ،العلمية
ألبي الفضل احمد بن علي بن  :فتح الباري شرح صحيح البخاري .44

رقم كتبه وابوابه واحاديثه: محمد فؤاد  هـ(،944ت حجر العسقالني )
عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه واشرف على طبعه محب الدين 
الخطيب، عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار 

 هـ.1499بيروت،  ،المعرفة
بعبد  لزين الدين محمد المدعو :فيض القدير شرح الجامع الصغير .46

م الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ث
مع الكتاب تعليقات يسيره لماجد ، ه(1441ت ) المناوي القاهري

 ه.1446، 1مصر، ط ،الحموي، المكتبة التجارية الكبرى
  



 

 
144 

 ISSN: 2071-6028 2البحث رقم 

لشم  الدين ابي  :الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .49
ه(، تحقيق: محمد عوام 929ت عبد اهلل محمد بن احمد الذهبي )

 ،1ط ؤسسة علوم القران، جدة،م ،الخطيب، دار القبلة االسالمية
 م.1994-هـ1214

ألبي الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن  :لسان العرب .49
 هـ.1212، 4بيروت، ط ،هـ(، دار صادر911ت منظور )

ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .49
القدسي، مكتبة ق: حسام الدين يحق، تهـ(949ت بن سليمان الهيثمي )

 م.1992-ه1212القاهرة،  ،القدسي
لعلي بن سلطان محمد أبي  :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .24

بيروت،  ،هـ(، دار الفكر1412ت الحسن نور الدين الهروي القاري )
 م.4444-هـ1244، 1ط

ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل  :المستدرك على الصحيحين .21
ت بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم النيسابوري المعروف بابن البيع )

 ،هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية244
 م.1994–هـ1211، 1بيروت، ط

 :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .24
هـ(، 461ت بي الحسن القشيري النيسابوري )لمسلم بن الحجاج أ

 بيروت.  ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي
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هـ(، تحقيق شعيب االرناؤوط 421ت لإلمام أحمد بن حنبل ) :المسند .24
 م.4441-هـ1241، 1ط مؤسسة الرسالة، وآخرين،

فتح بن ابي البي عبد اهلل محمد بن ابي ال المطلع على الفاظ المقنع .22
المحقق محمود االرناؤوط  هـ(،949ت الفضل البعلي شم  الدين: )

 م.4444-هـ1244 ،1ط مكتبة السوادي، وياسين محمود الخطيب،
معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد اهلل الياقوت بن عبد اهلل الرومي  .24

 م. 1994، 4ط بيروت، ،هـ(، دار صادر646ت الحموي )
الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث بن زوير معجم المعالم  .26

مكة  ،م(، دار مكة للنشر والتوزيع4414ت البالدي الحربي )
 م.1994-هـ1244، 1المكرمة، ط

معجم مقايي  اللغة البي الحسين احمد بن فار  بن زكرياء القزويني  .29
هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 494ت الرازي )
 م.1999-ـه1499

ألبي نعيم احمد بن عبد اهلل بن احمد بن اسحاق  :معرفة الصحابة .29
هـ(، تحقيق: عادل يوسف العزازي، دار الوطن 244ت االصبهاني )

 م.1999-هـ1219، 1الرياض، ط ،للنشر
البي زكريا يحيى بن شرف  :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .29

، 4بيروت، ط ،ه(، دار احياء التراث العربي696 تالنووي )
 ه.1494
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لشم  الدين أبي عبد اهلل محمد بن  :ميزان االعتدال في نقد الرجال .44
هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة 929ت احمد الذهبي )
 م.1964-هـ1494، 1لبنان، ط ،بيروت، للطباعة والنشر

لمجد الدين أبي السعادات المبارك  :النهاية في غريب الحديث واالثر .41
تحقيق: طاهر احمد  هـ(،646ت مد الجزري ابن االثير )بن مح

-هـ1499بيروت،  ،الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية
 م.1999

 

 

 

 

 

 

 
 


