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المحققمقدمة

الرحمفحشيصبخ!إدنة%لر

المحققمقدمة

أعمالنا.سيئاتومن،أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينه،نحمدهدلهالحمدإن

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن

ورسوله.عبدهمحمدأأنوأشهد

الفداءأبيالدينعمادللحافظ"والنهايةالبداية"كتابمنالأخيرالجزءهوفهذا:بعدأما

فييكونمافيهذكر،اللهرحمههـ(774)سنةالمتوفىالدمشقيالبصرويكثيربنعمربنإسماعيل

ثمجملةالفتنمنيقعمافذكر،الساعةقيامعلاماتمنوهي،وأحداثوفتنملاحممنالزماننهاية

المهديوظهور،الزماناخرفيالأمةهذهفيالشرورمنيحدثوما،الأممكافتراق،فصلها

جميم،النبيأبياسمأبيهواسم،!ي!النبياسماسمهيواطئالذي(اللهعبدبنمحمد)وهو،المنتظر

الأمةعلماءمنرجلوهو،مج!ي!اللهرسولبنت،عنهااللهرضيفاطمةأولادمنيكونبأنهوبين

الصلاةعليهمحمدنبيناإليهدعاماإلىيدعوعالممؤمنولكنه،رسولاولانبياليس،الإسلامية

،ظهورهفيالواردةالنصوصبعضوذكر،والطغيانالكفرويحارب،الإيمانإلىيدعو،والسلام

الذيالكافرالكذابالأعورالدجالخروجالعظامالفتنمنأنوذكر،الكبرىالساعةعلاماتمنوأنه

منأيضأوأنه،اللهلعنهحقهفيالصحيحةالنصوصمنوردماوذكر،والضلالالكفرإلىيدعو

منالسلامعليهعيسىنزولحقفيالواردةالنصوصمنكثيراذكركما،الكبرىالساعةعلاممات

يدعووأنه،ومتواترةصحيحةنصوصوهي،دمشقشرقيالبيضاءالمنارةعلىينزلوأنه،السماء

وقد،الشرائعآخرهيالتي،والسلامالصلاةعليهمحمدنبينابشريعةوالعملتعالىاللهتوحيدإلى

السلامعليهمريمابنعيسىفيقوم،القيامةيومإلىبعدهاشريعةولا،الشرائعجميعشريعتهنسخت

النبيوشريعةبالقرآنوالعمل،الإسلامإلىالناسويدعوان،المنتظرالمهديومعهالزمانذلكفي

لذببابيدركهحتىالكافرالدجالمريمابنعيسىويلحق،مكانكلفيوالسلامالصلاةعليهمحمد

،السلامعليهعيسىزمنفيوالاستقرارالأمنويسود،شرهمنالناسوينتهي،فيقتلهفلسطينفي

ودينبأفهدىرسولهأزسلألذ!صهو)القرآنفيتعالىاللهقولويتحقق،مكانكلفيالإسلاموينتشر

كما،كلهاالأرضالإسلامميعم33(:ادتوبةأ!وألمشركوت!ءولؤ!رهألدينعلىليظهرهألحق

اللهيتركولا،والنهارالليلبلغماالأمرهذاليبلغن":والسلامالصلاةعليهمحمدنبيناقوليتحقق



المحققمقدمة6

وذلا،الإسلامبهاللهيعزعزا،ذليلبذلأو،عزيزبعز،الدينهذااللهأدخلهإلا،وبرولامدربيت

.")1(الكفربهيذل

قوىعلىيتغلبواأنيستطيعواحتىوسلاحهمومادياتهممعنوياتهمفيأقوياءالمسلمونفيعود

المسلمونويعيش،وبركاتهاخيراتهاالأرضوتظهر،ع!يماللهرسولبهبشرماوهذا،والطغيانالكفر

تنتشرذلكبعدثم،السلامعليهمريمابنعيسىيتوفىأنإلى،واطمئنانوراحة،وإيمانأمنفي

بالله.إلاقوةولاحولولا،مكانكلفيالفتن

،ومأجوجيأجوجكخروج،الزماناخرفيبالفتنيتعلقمابعضاللهرحمهالمؤلفذكركما

منتخرجناراوأن،الدخانظهورفيجاءوما،الزمانذلكفيتحصلالتيالعظامالفتنمنوغيرها

أبعدتكونلأنها،الشامبلادإلىيلجؤواأنالناسفعلى،خرجتإذاوأنها،الناستحشرعدنقعر

الساعةعلاماتاخروهي،مغربهامنالشصسطلوعالساعةعلاماتمنوذكر،غيرهامنالفتنعن

الساعة.قيامعلىالدالةالكبرى

يبعثونالناسوأن،والنشورالبعثفيأحاديثوذكر،الصعقونفخة،بالصوريتعلقماذكركما

الذيالمحمودالمقامفيوردوما،القيامةيومبأهواليتعلقماوذكر،غرلاعراةحفاةالقيامةيوم

وصفة،القيامةيومالحشروكيفية،والصراط،النبويالحوضفيوردوما،ع!ي!اللهرسولبهخص

صفةذكركما،القيامةيومع!يماللهرسولشفاعةفيالأحاديثمنوردوما،العذابمنفيهاوماالنار

محمدمنزلةالجنةفيالخلقأعلىوأن،وثمارهاوغراسهاأشجارهافيوردوما،ونعيمهاالجنة

وأهلها،بالجنةعلاقةلهاالتيالأمورمنذلكغيرإلى،الجنةأهلأكثرأمتهوأن،لمجي!اللهرسول

النبيينمنعليهماللهأنعمالذينمع،القيامةيوموإياهوحشرنا،الجزاءخيرتعالىاللهفجزاه

عليما.بالئهوكفى،اللهمنالفضلذلك،رفيقاأولئكوحسن،والصالحينوالشهداءوالصديقين

التحقيق:منهج

مخطوطةعلىوقابلناها،المطبوعةالنسخبعضعلىالكتابمنالجزءهذاإخراجفياعتمدنالقد

مقحمة،زياداتوفيها،كاملةنسخةوهي،)آ(بحرفلهارمزناوقدحلبفيالأحمديةالمكتبة

خطيةنسخةمصورةعلىالتحقيقأثناءحصلناوقد،كثيرةأخطاءوفيها،العلماءلبعضتعليقاتوهي

طريقعن،القاهرةفيالعربيةالمخطوطاتمعهدخزانةفيمحفوظةبالمغربفاسمنأصلهاجيدة

اللهجزاه،صورةبأفضلالكتابإخراجعلىلحرصهالأرناؤوطمحمودالأستاذالعزيزوتلميذناولدنا

أيضاتعليقاتوعليها،المصنفعلىقرئتنسخةعنمنسوخةقيمةنسخةوهي،بهونفعخيراتعالى

صحيح.وإسنادهعنهاللهرضيالداريتميمحديثمن(301)4/"المسند"فيأحمدرواه()1



المحققمقدمة

.اخرهإلىأولهمنعليهاالكتابوقابلنا،الأحوالأكثرفيعليهااعتمادنافكان،المواضعبعضفي

لهارمزناوقد،بنهايتهوتنتهي،"والنهايةالبداية"منوالملاحمالفتنكتابببدايةالنسخةهذهوتبدأ

الصادرةالطبعةمنوأفدنا.(04/248)برقمبفاسالقرويينجامعةخزانةمنوأصلها،(م)بحرف

فيلهاورمزنا،التركيالمحسنعبدبناللهعبدالدكتورالأستاذبإشرافبالقاهرةهجردارعن

.()طبحرفالحواشي

الكلماتبعضوشرح،أحاديثهوتخريج،عليهوالتعليق،الكتابمنالجزءهذابتحقيققمناثم

قدالجزءهذايكونأنتعالىاللهونرجو،ذلكوغير،الأعلامببعضوالتعريف،فيهالواردةالغريبة

نإالعلمطلاببهينتفعوأن،تعالىاللهيرضيالذيالنحوعلىتحقيقهفيعملمنبهقمنابماخرج

الله.شاء

.خيراتعالىاللهجزاهمالعلمطلاببعضعليهوالتعليقمقابلتهفيساعدوقد

يرزقناوأن،العلموطلابالعلماءمنقرأهمنالكتابمنالجزءبهذاينفعأنتعالىاللهونسأل

أعانمنكلنشكركما،الكريملوجههخالصاالعملهذايجعلوأن،الصالحوالعملالنافعالعلم

تحملالذيكثيرابندارصاحبمستوعليالأستاذمنهمبالذكرونخص،العظيمالكتابهذانشرعلى

إخراجسبيلفيمجهودابذلمنكلنشكركما.عديدةسنواتالكتابهذاطبعسبيلفيالعناءمن

علىيحثناكانالذيالأرناؤوطمحمودالأستاذالعزيزوتلميذناولدنابالذكرمنهمونخص،الكتابهذا

المتقدمةالأجزاءفيالواردةالأحاديثنصوصبمراجعةالقياموعلى،الكتابمنالجزءهذاتحقيق

.خيراالجميعتعالىاللهفجزى،عليهاوالحكم

جدير،وبالإجابة،قديرشيءكلعلىإنه،بعنايتهجميعايتولاناأنتعالىاللهنسألالختاموفي

العالمين.ربللهالحمدأندعواناواخر

الأرناؤوطالقادرعبدهـأ425لعامالمحرماللهشهرغرةفيدمشق

بدمشقالنبويةالسنةخادم



المغربيةالمخطوطةمنالأولىالصفحةصورة

الجزءلهذاالتحقيقفيكأصلالمعتمدة

المغربيةالمخطوطةمنالأخيرةالصفحةصورة

الجزءهذاتحقيقفيكأصلالمعتمدة



المؤلفترجمة

الريثآلرحمفأللهتجص

المؤل!ت)1(ترجهة

كثيربنضوءبنكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبوالدينعمادالمفسرالمؤرخالحافظالإمامهو

أبوهوكانهـ(107)سنةبصرىأعمال!من(القريةمجيدل!ب)ولد.الدمشقيثمالبصرويالقرشي

مننشأ،أبيهموتبعدالوهابعبدالدينكمال!أخيهمعهـ(707)سنةدمشقإلىانتقل،بهاخطيبا

علماءكباريدعلىثم،الدينكمالأخيهيدعلىالعلمطلببدأ،العلممائدةعلىأظفارهنعومة

الفقهودرس،التفسيرفيوبرع،بالقراءاتوقرأ،سنوات(01)وعمرهالكريمالقرانحفظ،دمشق

بنتتزوجثم،شهبةقاضيابنالدينوكمال،الفزاريالدينبرهانمنهم،دمشقعلماءكبارعلى

كبارمنوكان،منهواستفاد،عليهودرس،المزيالزكيبنيوسفالدينجمالالحجاجأبيالحافظ

شيخوصحب(الرجالأسماءفيالكمال!تهذيب)كتابصاحبوهو،والتعديلالجرحعلماء

الفقهفيوبرع،عصرهفيالعلماءكبارعلىقرأكما،منهواستفادعليهوقرأ،تيميةابنالإسلام

الأشرفيةالحديثدارمشيخةوولي،والتاريخوالرجال!والعللالأسانيدومعرفة،والحديثوالتفسير

إليهوانتهت،الأئمةعليهأثنى،المفاكهةحسن،الاستحضاركثيروكان.السبكيموتبعدالجوانية

.عصرهفيالعلمطلابمنجمعمنهواستفاد،والتفسيروالحديثالتاريخفيالعلمرياسة

واختصار،الجهادطلبفيوالاجتهاد،الشافعيالفقهفيالتنبيهأحكاممنها،كثيرةمؤلفاتله

الثقاتمعرفةفيوالتكميل،الشافعيةوطبقات،المسانيدوجامع،الصلاحلابنالحديثعلوم

مصنفاته،خيرةمنوهو،والتفسير،!ي!الرسول!سيرةاختصارفيوالفصول!،والمجاهيلوالضعفاء

ذيلو")2/358(العراقيلابن"العبرذيلو"75(-ص)74"المختصالمعجم":الآتيةالمصادرومظانها)1(

إنباءو"ص)29("الوافرالردو")3/113(شهبةقاضيلابن"الشافعيةطبقاتو"ص)57("الحفاظتذكرة

ص)952("الحفاظطبقاتو")11/123("الزاهرةالنجومو")1/373("الكامنةالدررو"45()1/"الغمر

-)8/793"الذهبشذراتو"011()1/"المفسرينطبقاتو")1/36("المدارستاريخفيالدارسو"

البدرو"،بدمشقكثيرابندارطغ،بإشرافي،الأرناؤوطمحمودالأستاذالعزيزوتلميذيولديتحقيق993(

طغ)1/373("المؤلفينمعجمو"32(5)1/"الأعلامو"215()1/"العارفينهديةو"()1/153"الطالع

.ببيروتالرسالةمؤسسة



المؤلفترجمة01

لطلابالتفاسيرأحسنمنوهو،والتابعينالصحابةبأقوالثمبالحديثثمبالقرانالقرانفيهفسروقد

منه.الأخيرالجزءهووهذا،والتراجمالتاريخفيكبيرمرجعوهو(والنهايةالبدايةو).العلم

يؤلفوهو،حياتهاخرفيبصرهوفقد،عمرهاخرإلىبالعلمحافلةحياة-اللهرحمه-عاشوقد

والعشرينالسادسفيالخميسيوماللهرحمهتوفيأنإلىعمرهفياللهفبارك(المسانيدجامع)كتاب

تعالىاللهرحمهماتيميةابنالإسلامشيخشيخهمنقريباودفن،بدمشقهـ(774)سنةشعبانمن

جنانه.فسيحوأسكنهما،واسعةرحمة



بعدهوقعتالتيالغيوبمن!م!بهأخبرماإلىلطيفةإشارة

الريثالرحمفأللهتجص

11

الوكيلونعماللهوحسبنا

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،دلهالحمد

وذكر!لمجي!اللهرسولبهأخبرمماالزمانآخرفيالواقعة)1(والملاحمالفتنكتابفهذا:وبعد

بهاأخبركما،بهاالإيمانيجبمما،القيامةيومقبلتكونالتيالعظاموالأمورالساعةأشراط

كتابنامنتقدمفيماذكرناوقد،يوحىوحيئإلاهوإن،الهوىعنينطقلاالذي،المصدوقالصادق

إلىالناسوأيام،الأنبياءوقصص،الخلقبدءفيوبسطناه،الماضيةالغيوبعنءجي!إخبارههذا

بهأخبرمافيهاوذكرنا،نبوتهودلائل،شمائلهوذكر،وأيامه،!ي!سيرتهبذكرذلكوأتبعنا،زماننا

جملةأوردناوقد،هذازمانناقبلعياناذلكشوهدكما،إخبارهطبق!لمجي!بعدهوقعتالتيالغيوبمن

بهالخاصالحديثمنفيهوردمازمانكلعندوذكرناع!ي!سيرتهمنالنبوةدلائلكتابآخرفيذلك

الأمورمنفيهاحدثوماسنةكلفيذلكبسطناكما،الأعيانووفيات،الزمانحوادثذكرناعند

،والملوك،والخلفاء،الصحابةمن،الناسمشاهيرمن،فيهاتوفيمنوترجمنا،الغريبة

ذويوالمتكقمين،والأدباء،والنحاة،والشعراء،والصلحاء،والفقهاء،والأمراء،والوزراء

إلىنشيرولكن،ذلكلطالتقدمفيماالمذكورةالأحاديثأعدناولو،النبلاءمنوغيرهم،الآراء

.المستعانوبالثه،هاهنالهقصدنالمانعودثم،لطيفةإشارةذلك

"؟أجدكلمإنأرأيت":فقالت"إليارجعي":لهاقالالتيالمرأةلتلكع!ي!قولهذلكفمن

بعدهبالأمرالقائمفكان)2(البخاريرواه."بكرأبافأتيتجديييلمإن":قال،بالموتتعرضكأنها

عنيعدلونلاأصحابهأنلعلمه،فتركهبالخلافةكتاباللصديقيكتبأنأرادحينمج!ي!وقوله،بكرأبو

بكر"أباإلاوالمؤمنوناللهيأبى":فقال-عنهاللهرضي-وأفضليتهبسابقتهلعلمهم،غيرهإلىبكرأبي

بكر،أبي:بعديمنباللذيناقتدوا":!لمجي!وقوله،أيضا)3("الصحيح"فيوهو،كذلكفوقع

بنحذيفةروايةمنوهوحبانابنوصححه،وحسنه،والترمذيماجهوابن،أحمدرواه."وعمر

)1(

)2(

)3(

."والنهايةالبداية"كتابمنيعني

بنجبيرحديثمن(4/82)المسندفيوأحمد(01)(2386)رقمومسلم(9365)البخاريأخرجه

مطعم.

.(2387)رقممسلمأخرجه
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بسطناوقد.عنهماللهرضيالدرداء)4(،وأبيعمر)3(وابنمسعود)2(ابنطريقمنرويوقد)1(اليمان

بعدالصديقبكرأبوولي،كذلكالأمروقعأنهوالمقصود،الشيخينفضائلفيهذافيالقول

.بسواءسواء!أخبركما،الخطاببنعمربعدهوليهاثم،الخلافة!لمجواللهرسول

:قال!ي!اللهرسولأنأبيهعن،مالكبنلكعبابنعن،الزهريعنوالليث،مالكوروى

ذمةلهمفإن،خيرابأهلها"فاستوصوا:روايةوفي،"بالقبطفاستوصوامصرافتتحتمإذا"

وفي-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأيام،عشرينسنةفيالعاصبنعمروافتتحهاوقد")5(ورحما

،القيراطفيهايذكرأرضاستفتحونإنكم":قال!لمجواللهرسولعن،ذرأبيعن"مسلمصحيح"

.")6(ورحماذمةلهمفإن،خيرابأهلهافاستوصوا

بناللهعبدحدثنا:داودأبوفروى.والكوفةالبصرة؟المصرانالخطاببنعمرأيامفيمضروقد

عن،أنسبنموسىعن-ذكرهإلاأعلملا-الحناطموسىثناالصمد،عبدبنالعزيزعبدثنا،الصباح

له:يقالمنهامصراوإن،أمصارايمصرونالناسإن،(أنسيا":قالأع!ي!اللهرسولأنمالكبنأنس

أمرائها،وأبوابوسوقهاأوكلاءها)7((وسباخهافإياكدخلتهاأوبهامررتأنتفإن-البصيرةأو-البصرة

.")8(وخنازيرقردةيمسخونوقوم،ورجفومسخوقذفخسفبهايكونفإنه؟بضواحيهاوعليك

أبيسمعت،درهمبنصالحبنإبراهيمثنا،المثنىابنحدثنا:داودأبوقال:الأبلة)9(خبر

نإ:فقال.وكذاكذابلدمن:فقلنا؟جئتمأينمن:لنافقال،رجلفإذا،حاجينانطلقنا:يقول

ركعتينالعشارمسجدفيلييصفيأنيضمنمن:فقال.نعم:فقلنا؟الأبفة:لهايقالقريةبجنبكم

مسجدمنيبعثاللهإن":يقول!ي!اللهرسولسمعتفإني؟هريرةلأبيهذه:ويقول،أربعاأو

.")01(غيرهمبدرشهداءمعيقوملاشهداءالعشار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

حديثوهو)2096(رقمحبانوابن)79(ماجةوابنو)9937()3662(رقموالترمذي382()5/أحمدأخرجه

صحيح.

قبله.الذيحذيفةحديثلهيشهدولكن،ضعيفوإسناده(5038)رقمالترمذيرواه

عساكر.ابنرواه

الطبراني.رواه

.(6322/)"النبوةدلائل"فيالبيهقي

.(2843)رقممسلمرواه

ابتعد:المعنىالساحلعندالسفنمرفأ:والكلاءالشجر،بعضإلاتنبتتكادولا،الملوحةتعلوهاالتيالأراضي:السباخ

بها.وسوقبالبصرةموضع:والكلاء،النهرفيوقع،الساحلعلىأيالكلاءعلىمشىمن:يقال.الأماكنهذهعن

حسن.حديثوهو)7043(رقمداودأبورواه

.البصرةقربدجلةشاطئعلىبلدة:الأبلة

ضعيف.حديثوهو)8043(داودأبورواه
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كسرىفلاكسرىهلكوإذا،بعدهقيصرفلاقيصرهلكإذا":"الصحيحين"فيعنهثبتفيما!ي!وقال

زمنفي،بسواءسواءبهأخبركماذلكوقعوقد")1(اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي،بعده

،والجزيرة،الشامبلادعن-هرقلقيصرواسم-الوقتذلكقيصريدانزاحتوعثمان،وعمر،بكرأبي

الشاممع،الرومبلادملكلمنقيصريسمونكانواإنماوالعرب،فقطالرومبلادعلىمقصوراملكهوثبت

الابدين،أبدإليهاتعودلاالرومملكيدأنوهو،الشاملأهلعظيمةبشارةالحديثهذاوفي،والجزيرة

تعالى.اللهشاءإنومتنه،بإسنادهقريباالحديثهذاوسنورد،الدينيومإلى،الداهرينودهر

زمنفييدهفيبقيمااستؤصلثم،الخطاببنعمرزمنفيملكهعامةسلبفإنهكسرىوأما

فيمامطولاذلكبسطناوقد،والمنةالحمدودله،وثلاثينثنتينسنةفيقتلثم،عفانبنعثمان

،ممزقكلملكهيمزقبأن!ي!اللهرسولكتابمزقأنهبلغهحين!يواللهرسولعليهدعاوقد،سلف

عن،راشدأبيبنوجامع،الأعمشحديثمن"الصحيحين"فيوثبت.)2(كذلكالأمرفوقع

حديثيحفظأيكم:فقال،الخطاببنعمرعندجلوساكنا:قال،حذيفةعن،سلمةبنشقيق

أهله،فيالرجلفتنةذكر:فقلت،ءلجريإنك:هات:قال،أنا:قلت؟الفتنةفيع!يواللهرسول

المنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،والصدقة،الصلاةيكفرها،وولده،وجاره،وماله

وبينهابينكإن،المؤمنينأميريا:فقلت،البحرموجتموجالتيأعنيإثما،أعنيهذاليس:فقال

،أبدايغلقلاإذا:قال،يكسربل:قلت؟يكسرأمالبابأيفتح!ويحك:فقال،مغلقابابا

ليسحديثاحدثتهإني،نعم:قال؟البابمنيعلمعمرأكان:لحذيفةفقلنا،أجل:قلت

هو:فقال،فسأله،سله:لمسروقفقلنا؟البابمن:حذيفةنسألأنفهبنا:قال،بالأغاليط

بعدالناسبينالفتنوقعت،وعشرينثلاثسنةفيعمرمقتلبعدسواءالأمروقعا0و،عمر هكد)3(

بلوىعلى،الجنةأهلمنأنهعفانبنعثمانعن!ي!وأخبر.بينهمانتشارهاسببذلكوكان،مقتله

شهيدامحتسباصابراوقتل،موضعهفيذلكبسطكماالدارفيحصر،كذلكالأمر!وقع،تصيبه )4(.

كونه؟قبلبهوالإعلام،بذلكبالإنذارالأحاديثمنوردمامقتلهعندذكرناوقد-عنهاللهرضي-

الأحاديثمنوردماوصفينالجمليومفيالأحاديثمنوردماوذكرنا.بسواءسواءذلكطبقفوقع

.المستعانوبالئه،والاختبارالفتنةمنفيهاوقعوما،ذلكبكونالمؤذنة

)1(

)2(

)3(

)4(

.سمرةبنجابرحديثمن(9192)رقمومسلم(3121)رقمالبخاريأخرجه

.(64)رقمالبخاريأخرجه

ومسلم(5918)رقمالبخاريورواه،الأعمشحديثمن(144)رقمومسلم(525)رقمالبخاريرواه

به.راشدأبيبنجامعحديثمن(2928)بعدالذي(27)(144)رقم

.(3936)رقمالبخاريرواه
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اللهرضيطالبأبيبنعليئقتلهمالذينالخوارجذكروأما.عمار)1(بمقتلالإخباروكذلك

ذلكحررناوقد،جداكثيرةذلكفيالواردةفالأحاديث)2(منهمالثديةذيونعت،وصفتهم،عنه

وألفاظه.،بطرقهذلكفيالواردالحديثعليمقتلعندوذكرنا.والمنةالحمدودله،سلففيما

طريقمن،وحسنه،والترمذي،والنسالي،داودوأبو،أحمدرواهالذيالحديثوتقدم

تكونثم،سنةثلاثونبعديالخلافة":قال!ماللهرسولأن:سفينةعن؟جمهانبنسعيد

وعثمان،الفاروقوعمر،الصديقبكرأبيخلافةعلىسنةالثلاثونهذهاشتملتوقد،")3(ملكا

بنالحسنوليهاالتيأشهربستةوتمامهاختامهاوكان،أيضأالشهيدطالبأبيبنوعلي،الشهيد

البيعةوأصفقت،أربعينسنةسفيانأبيبنلمعاويةالإمرةعننزلالثلاثينتماموعند،أبيهبعدعلي

.)2(تقدمفيماذلكبسطناوقد،الجماعةعامذلكوسمي،سفيانأبيبنلمعاوية

إلىعليبنوالحسنيقول!ي!اللهرسولسمعأنه-عنهاللهرضي-بكرةأبيعنالبخاريوروى

وقعوهكذا")5(المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهاللهوسيصلحسيدهذاابنيإن":المنبرعلىجانبه

وكون،مرتينالبحرفيأمتهغزوع!ي!ذكره،ملحانبنتحرامأمعن"الصحيحين"فيوثبت.سواء

غزوفيعثماناستأذنحينمعاويةمع،وعشرينسبعسنةفيذلككانوقد،الأولينمعحرامأم

فيحرامأموتوفيت،قسرأوفتحها،وصلهاحتىالمركبفيالمسلمينمعفركبلهفأذن،قبرص

الغزوةهذهفيمعاويةمعوكان)6(الصامتبنعبادةزوجهامعحرامأموكانت،البحرفيالغزوةهذه

ابنهبعث،معاويةملكأيامفيوخمسينثنتينسنةفيفكانتالثانيةوأما،قرظةبنتفاختةزوجته

الصحابة،ساداتمنجماعةالجيشفيومعه،القسطنطينيةغزوإلىالجنودومعه،معاوبةبنيزيد

معاوبةبنيزيدإلىوأوصى،هنالكفمات-عنهاللهرضي-زيدبنخالد،الأنصاريأيوبأبومنهم

،العدوجهةنحوإلىبهينتهىأنيمكنماأقصىإلىبهيوغلوأن،الخيلسنابكتحتيدفنهأن

بنعميرعن،معدانبنخالدعن،يزيدبنثورطريقمنرواهبماالبخاريولفرد،ذلكففعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.الخدريسعيدأبيحديثمن(1592)ومسلم(447)البخاريرواه

.(1)640ومسلم361(0)البخاريرواه

رقموالترمذي)8155("الكبرى"فيوالنسائي()4646رقمداودوأبو221(-022)5/المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو)2226(

اسمالكتابعلىالمؤلفأطلقوقد،كتابهمنالتأريخقسممنأربعينسنةأحداثعلىالمؤلفكلامعنديعني

منللأحداثبينهماوأرخ،الخليقةنهايةعناخرهوفيالخليقةبدءعنأولهفيتحدثلأنه"والنهايةالبداية"

الله.رحمهحياتهأواخروإلىللهجرةالأولىالسنة

.(4027)رقمالبخاريرواه

.(1291)رقمومسلم(2788)رقمالبخاريرواه
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البحريغزونأمتيمنجيشبىأول":يقول!ي!اللهرسولسمعتأنها:حرامأمعن،العنسيالأسود

!ي!:النبيقالثم"،فيهمأنت":قال؟فيهمأنا!اللهرسوليا:فقلت:حرامأمقالت"،أوجبواقد

"لا")1(.:قال؟اللهرسوليافيهمأنا:قلت،"لهممغفووقيصرمدينةيغزونأمتيمنجيشأول"

الهندقتالىذكر

حدثني،هريرةأبيعن،الحسنعن،البراءأخبرنا،إسحاقبنيحىحدثنا:أحمدالإمامقال

أدركتهأنافإن"والهندالسندإلىبعمثالأمةهذهفييكون":قالأنه!يماللهرسولالصادقخليلي

.النار)2(منأعتقنيقدالمحررهريرةأبوفأنا،رجعت،كلمةفذكر...أناوإن،فذاكفاستشهدت

لمجيماللهرسولوعدنا:قال،هريرةأبيعن،عبيدةبنجبرعن،سيارعنهشيمعنأيضاأحمدورواه

النسائيورواه،المحرر)3(هريرةأبوفأنارجعتوإن،الشهداءخيرمنكنتاستشهدتفإن،الهندغزوة

وقد.)4(فذكره...هريرةأبيعنجبيرويقال-جبرعنسيار،عنأنيسةأبيبنوزيدهشيمحديثمن

هناكفجرت-عنهالله-رضيسفيانأبيبنمعاويةإمارةفي،وأربعينأربعسنةفيالهندالمسلمونغزا

سبكتكين،بنمحمود،المحمودالسعيدالكبيرالملكغزاهاوقد،تقدمفيمامبسوطةذكرناهاقد،أمور

،مشكورةوأمورا،مشهورةأفعالأهنالكففعل،أربعمئةحدودفي،والاهاوما،غزنةبلادصاحب

ماالأموالمنوأخذ،وشنوفه)5(وذهبهوجواهرهقلائدهوأخذ،بسومناتالمسمى،الأعظمالصنمكسر

بلادأقصىفي،الأتراكيقاتلونأميةبنينوابكانوقد،غانماسالمابلادهإلىورجع،يحصىلا

وحواصله،أموالهعلىواستحوذوا،عساكرهومزقوا،الأعظمالقانملكهموقهروا،والصين،السند

:الإيجازسبيلعلىذلكمنشيئاولنذكر،ونعتهم،صفتهمبذكرالأحاديثوردتوقد

عن،الأعرجعن،الزنادأبوأخبرنا،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا:البخاريقال

تقاتلواوحتى،الشعرنعالهمقوماتقاتلواحتىالساعةتقوملا":قال!ي!النبيعن،هريرةأبي

وتجدون،المطرقةالمجان)7(وجوههمكأن)6(الأنوفذلف،الوجوهحمر،الأعينصغار،الترك

الجاهليةفيخيارهم،معادنوالناس،فيهيدخلحتى،الأمرلهذاكراهيةأشدهمالناسخيرمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(2492)رقمالبخاريرواه

ضعيف.وإسناده(2936/)أحمدرواه

ضعيف.وإسناده(922-2228/)أحمدرواه

ضعيف.هـاسناده(642/)النسائيرواه

الأعلى.القرطوهوشنفجمع:الشنوف

صغرها.معالأنوفقصارأي

.الترس:وهو،مجنجمعالمجان
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."ومالهأهلهمثللهيكونأنمنإليهأحبيرانيلأنزمانأحدكمعلىوليأتين،الإسلامفيخيارهم

عن،منبهبنهمامعن،معمرعنالرزاقعبدثنا،يحيىحدثنا:قالثم،)1(البخاريبهتفرد

حمر،الأعاجممن،وكزمانخوزاتقاتلواحتىالساعةتقوملا":قالع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبي

ورواه")2(.الشعرنعالهم،المطرقةالمجانوجوههمكأن،الأعينصغار،الأنوففطس،الوجوه

عن،سعيدعن،الزهريعن،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمدوقالأ3(.الرزاقعبدعنأحمد

المجانوجوههمكأنقوماتقاتلواحتىالساعةتقوملا":قال،!مالنبيئبهيبلغ،هريرةأبي

ورواه،به)4(عيينةبنسفيانحديثمن،النسائيسوىالجماعةوأخرجه."الشعرنعالهم،المطرقة

بنإسماعيلحديثمن،أيضامسلمورواه،بهعيينةبنسفيانعن،المدينيبنعليعنالبخاري

عيينة:بنسفيانقال،)5(نحوهفذكر...هريرةأبيعن،حازمأبيبنقيسعنكلاهما،خالدأبي

لهم.الذيالفسوقسوقوهو،البازرولعله،سفيانقالكذا،البارزأهلوهم

تغلب:بنعمروحديث

تغلب،بنعمروحدثنا،الحسنسمعت،حازمبنجريرحدثنا،عفانحدثنا:أحمدوقال

ينتعلون"أو"-الشعرنعالهمقوماتقاتلواأنالساعةأشراطمنإن":يقول!ي!اللهرسولسمعت

."المطرقةالمجانوجوههمكأن،الوجوهعراضقوماتقاتلواأنالساعةأشراطمنوإن-الشعر

.)6(حازمبنجريرحديثمنالبخاريورواه

المهاجر،بنبشيرثنا،نعيمأبوثناأحمد:قال.الأسلميالحصيببنبريدةحديثمنرويوقد

يسوقهاأمتيإن":يقولفسمعت!ع!ي!النبيعندجالساكنت:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبدحدثني

السياقةأما؟العرببجزيرةيلحقوهمحتى،مراتثلاث،الحجفوجوههمكأن،الأعينصغارقولم

كلهمفيصطلمونالثالثةوأما،بعضويهلكبعضفينجوالثانيةوأما،)7(منهمهربمنفينجوالأولى

خيولهمليربطنبيدنفسيوالذي،الترك":قال؟هممن،اللهرسوليا:قالوا."منهمبقيمن

لما؟للهربذلكبعدومتاع،ثلاثةأوبعيرانيفارقهلابريدةفكان:قال."المسلمينمسجدبسواري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(9358-3587)رقمالبخاريرواه

.(0935)رقمالبخاريرواه

.)78202(الرزاقعبدبمصنفالملحق"معمرجامع"فيوهو(272و2271/)المسندفيأحمدرواه

رقموالترمذي(4043)داودوأبو(1292)رقمومسلم(9292)رقموالبخاري(2/923)أحمدرواه

.(6904)ماجهوابن(2215)

.)66()1292(ومسلم1935()البخاريرواه

.(2792)رقموالبخاري(507/)أحمدرواه

أحمد.مسندمنوالمثبت،يبردهممن:الأصلفي
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بنجعفرعن""سننهمنالملاحمكتابفيداودأبوورواه.التركفيالبلاءمن!يمااللهرسولمنسمع

صغارقوم":وفيه،به،عنهيعلىأبوورواه.بهالمهاجربنبشيرعن)11(،يحمىبنخلادعن،مسافر

أما؟مراتثلاث،الشيحبمنابتالإسلامأهليلحقون،الحجفوجوههمكأن،الوجورعراض،العيون

أنظركأني،جميعافيهلكون،الثالثةوأما،بعضفينجوالثانيةالمرةوأما،هربمنمنهمفينجوالأولىالمرة

.")2(التركهم":قال؟اللهرسولياهممن:قيل."المسجدبسواريخيولهمربطواوقدإليهم

ذلك:فيالثقفيبكرةأبيحديث

ثنا،الكوفيالقيسينباتةبن)3(الحشرجثنا،القاسمبنهاشمالنضرأبوثنا:أحمدالإمامقال

:قال،البصرةمسجدالمسجدهذافيأبيحدثني،بكرةأبيبناللهعبدثنا،جمهان)4(بنسعيد

ثم،ونخلهمعددهمبهافيكثر.البصرة:لهايقالأرضاأفتيمنطائفةلتنزلن":!ي!االلهرسولقال

دجلة.:لهيقاللهمجسرعلىينزلواحتى،العيونصغار،الوجوهعراض،قنطوراءبنويجيء

فرقةوأما،فهلكت،بالباديةفتلحقالإبلبأذنابفتأخذفرقةفأما؟فرقثلاثالمسلمونفيفترق

ظهورهمخلفعيالهمفيجعلونفرقةوأفا،سواءوتلكفهذه،فكفرت،أنفسهاعلىفتأخذ

."بقيتهمعلىاللهويفتح،شهداءفقتلاهم،ويقاتلون

أبيه،عن،الوارثعبدبنالصمدعبدعن،فارسبنيحيىبنمحمدعن،الملاحمفيداودأبوورواه

أمتيمنأناسينزل":قال!يمااللهرسولأن،أبيهعن،بكرةأبيبنمسلمثنا،جمهان)5(بنسعيدعن

أمصارمنوتكون،أهلهايكثر،جسرلهمعليهيكون.دجلة:لهيقالنهرعندالبصرةيسمونه)6(بغائط

صغار،الوجورعراضقنطوراءبنوجاء،الزمانآخرفيكانفإذا-المسلمين":لفظوفي-"المهاجرين

،وهلكواوالبريةالبقربأذنابتأخذفرقة؟فرقثلاثالمهاجرونفيتفرق،النهرشطعلىينزلواحتى،الأعين

.")7(الشهداءوهم،ويقاتلونهم،ظهورهمخلفذراريهميجعلونوفرقة،وكفروالأنفسهميأخذونوفرقة

.)8(الخطاببنعمرزمانفيمصرتالتي،البصرةذكرفيأنسحديثوتقدم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بن.:إلىالأصلفيتحرفت

ضعيف.حديثوهو)5043(داودوأبو934()5/المسندفيأحمدرواه

الحسن.:الأصلفي

خطأ.وهو،جهمان:الأصلفي

خطأ.وهو،جهمان:الأصلفي

.الأرضمنالمطمئن:الغائط

حسن.حديثوهو)6043(داودوأبو44-45()5/المسندفيأحمدأخرجه

معاليهودمعقتالهمذكر:الكلامهذابعدالأصلفيوأقحم،حسنحديثوهو)7043(رقمداودأبورواه

."أيضاألفاسبعونوهماليهودووزراؤه،التركمنألفاسبعونجيشه،الدجال
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أبيبنسهيلعن،الإسكندرانيئيعقوبعن،قتيبةعن،والنساليداودوأبومسلموروى

المسلمونيقاتلحتىالساعةتقوملا":قال،ع!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالح

.داود)1(أبيلفظوهذا."الشعريلبسون،المطرقةالمجانوجوههمكأنقومأ،الترك

،الثوريسفيانأختابنمحمدبنعمار)2(ثنا:أحمدفقال،سعيدأبيحديثمنرويوقد

الساعةتقوملا":!ي!اللهرسولقال:قالالخدرفيسعيدأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن

المجانوجوههموكأن،الجرادحدقأعينهمكأن،الوجوهعراض،الأعينصغارقوماتقاتلواحتى

.أحمد)4(بهتفزد."بالنخلخيولهميربطواحتى)3(الدرقويتخذون،الشعرينتعلون،المطرقة

:التركقتالفيسفيانأبيبنمعاويةحديث

إبراهيم،بنأحمدثنا،يعقوببنمحمدثنا،البصرفي)5(يحيىبنمحمدثنا:يعلىأبوقال

حديجبنمعاويةسمعت،جديعن،أبيثنا،سموكمولىالغمر)6(بنإبراهيمبنإسحاقحدثني

وبكثرة،وهزمهمبالتركأوقعأنهيخبرعاملهكتابجاءهإذ،سفيانأبيبنمعاويةعندكنت:يقول

فهمتقد:إليهيكتبأنأمرثم،ذلكمنمعاويةفغضب،منهمغنمماوكثرة،منهمقتلمن

.أمرييأتيكحتىتقاتلهمولا،ذلكمنلشيءعدتأنكأعلمنفلا)7(وغنمتقتلتمماذكرتما

حتىالعربتحاربالتركإن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:فقال؟المؤمنينأميرولم:لهفقلت

.)8(لذلكقتالهمفأكره"والقيصومالشيحبمنابتتلحقها

معاوية:عنأخرىطريق

عن،لهيعةابنثنا،الحرانيصالحأبوحدثنا،العلأفأيوببنيحىثنا:الطبرانيقال

:يقولالكلاع)01(ذيابنسمعت،الحميريكريببن)9(حسانثنا،التنوخيعلقمةبنكعب

.(45-44)6/والنسائي()3043داودوأبو()1294مسلمرواه()1

.عباد:الأصلفي)2(

.الترسمننوع)3(

صحيح.حديثوهو(4)990ماجهابنأيضاوأخرجه:أقول31()3/المسندفيأحمدرواه()4

محمد.:الأصلفي)5(

أحمد.ابن:الأصلفي)6(

غيمت.:بدلهاالأصلفي)7(

ضعيف.وإسناده)7376(مسندهفييعلىأبورواه)8(

.حماد:الأصلفي)9(

.الأسماعذيمن:بدلهاالأصلفي(1)0



91ثقيفمنوالمبيروالكذابأميةبنيخلفاءوذكرالحسينمقتلذكر

.")1(تركوكمماالتركاتركوا":يقولمج!ي!اللهرسولسمعت:يقولسفيانأبيبنمعاويةسمعت

يحيىثنا،"الملاحم"كتابفيحمادبننعيمعن،حاتمأبيبنإبراهيمعن،الطبرانيوروى

الأحباركعبعن،دينابىبناللهعبدعن،عياشبنإسماعيلعن،المغيرةوأبوالعطارسعيدابن

وأهلالجزيرةفيويسعون،ألفأسبعونوالفراتالدجلةنهرمنويشرب،امدالتركينزل:قال

شديدةريحمنصرفيهكيلبغيرثلجاعليهماللهفيبعث،شيئالهميستطيعونلا،الحيرةفي،الإسلام

إلامنهميفلتفلا،الطاعونعليهماللهفيبعث:كعبعنروايةوفي.خامدونهمفإذا،وجليد

واحد.رجل

هذهوظاهر،وأبناءهمنساءهموسبواوغنموهم،فهزموهم،الصحابةقاتلهمالتركأنوالمقصود

فقد،منهاقريبأيديهابينإلاتكونلاوأشراطها،الساعةأشراطمنيكونقتالهمأنيقتضيالأحاديث

يأجوجخروجذلكآخريكونحتى،التركوبينالمسلمينبينعظيمةأخرىمرةواقعاهذايكون

وأ،منهاقريبايديهابينيكونأنمنأعمالساعةأشراطكانوإن،أمرهمذكرسيأتيكما،ومأجوج

وهذالمجي!النبيزمنبعديقعمماأنهإلا،طويلبدهرقبلهاتقدمولوحتى،الجملةفييقعممايكون

تعالى.اللهشاءإنقريبأذلكترىكما،البابهذافيالواردةالأحاديثتأملبعديظهرالذيهو

منوردوما،سلفكما،معاويةبنيزيدأيامفي،بكربلاءعليبنالحسينمقتلفيوردماذكرناوقد

أميةأبوحدثنا،روححدثنا:أحمدقال.المطلبعبدبنيأغيلمةأميةبنيخلفاءذكرفيالأحاديث

:قالهريرةأبيعن،سعيدبنعمروبنسعيدجديأخبرني،العاصبنسعيدبنيحيىبنعمرو

نأقبلالحلقةفيمعناوهو،مروانفقال"غلمةيديعلىأمتيهلكة":يقولمج!ي!اللهرسولسمعت

لفعلت،فلانوبني،فلانبنيأقولأنأشاءلوواللهأما:قال،غلمةعليهماللهفلعنة:شيئايلي

منومنهم،الصبيانيبايعونهمفإذا،ملكوامابعدمروانبنيإلىوجديأبيمعأخرجفكنت:قال

نأيذكرهريرةأباسمعتالذينيكونواأنهؤلاءأصحابكمعسىهل:لناقال،خرقةفيوهولهيبايع

كثيرةهذافيوالأحاديث.)2(هريرةأبيعنبنحوهالبخاريورواه.بعضابعضهايشبهالملوكهذه

فالكذاب،)3(ثقيفمنوالمبيرالكذابذكرفيالحديثوتقدم.النبوةدلائلفيحررناهاوقد،جدا

ينسبكانبل،خبيثارافضياوكانالزبير،بناللهعبدأيام،بالكوفةظهرالذيعبيدأبيبنالمختارهو

يوسفبنالحجاجفهو،المبيروأما،الزبيربنمصعبقتلهوقد،إليهيوحىأنهوادعى،الزندقةإلى

.تقدمكماالرفضفيالأولعكس،عنيداجبارا،ناصبياوكان،الزبيربناللهعبدقتلالذي،الثقفي

.لغيرهحسنفهو،الاختصاربهذاشواهدوله،ضعفإسنادهوفي882()91/"الكبير"فيالطبرانيرواه()1

.3(آ.)5رقموالبخاري324()2/المسندفيأحمدرواه)2(

.)2545(مسلمرواه)3(



القرشيينخليفةعشرإلاثنيوحديتالعباسبنيخلفاءذكر02

أمية،بنيأيديمنالملكاستلمواحين،العباسبنوبهاجاءالتيالسود)1(الراياتحديثوتقدم

بنالحكمبنمروانبنمحمدبنمروانمنالخلافةأخذوا،ومئةوثلاثينثنتينسنةفيوذلك

المعتزلي،درهمبنالجعدعلىلاشتغاله،الجعديومروان،الحماربمروانويعرف،العاصأبي

بنأحمدرواهحديثفيبذكرهالمصرح،بعدهللسفاحالخلافةوصارت،أميةبنيخلفاءاخروكان

المطلب،عبدبنالعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدالعباسأبووهو"مسنده")2(فيحنبل

ذلك.تقدمكماالعباسبنيخلفاءأول

عن،سابطبنالرحمنعبدعن،ليثعن،حازمبنجريرحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

الأمرهذابدأاللهإن":قال!ي!النبيعن،جبلبنومعاذالجراحبنعبيدةأبيعن،الخشنيثعلبةأبي

الأمة،فيوفساداوجبريةعزةوكائنا،عضوضاملكأوكائنا،ورحمةخلافةوكائنا،ورحمة،نبوة

.")3(وجلعزاللهيلقواحتى،أبداويرزقونذلكعلىوينصرون،والحرير،والخمور،الفروجيستحلون

بنسهيلعن،الجمحيحاطبمحمدبنبنالحارثبنعبداللهحديثمنالبيهقيوروى

يعملونخلفاءالأنبياءبعديكون":لمجواللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبي

،الرجالويقتلون،بالثأريأخذون،ملوكالخلفاءبعدمنيكونثم،اللهعبادفيويعدلون،اللهبكتاب

")2(.لمح!شيالإيمانمنذلكوراءليس،بقلبهومغيز،بلسانهومغير،بيدهفمغير،الأموالويصطفون

عن،هريرةأبيعن،حازمأبيعنالقزاز،فراتعنشعبةحديثمن"البخاري"صحيحفيوثبت

،بعدينبيلاوإنه،نبيئخلفهنبيئهلككلماالأنبياء،تسوسهمإسرائيلبنو"كانت:قاللمجتاللهرسول

،فالأول،الأولببيعة"فوا:قال؟اللهرسولياتأمرنافما:قالوا"فيكثرون،خلفاءسيكونوإنه

عن،رافعأبيحديثمن"مسلم"صحيحوفي")5(استرعاهمعماسائلهماللهفإن،حقهموأعطوهم

ويستنونبهديهيهدونحوارئونلهكانإلانبيكانما"لمجي!:اللهرسولقال:قال،مسعودبناللهعبد

فيوثبت")6(.ماينكرونويعملون،يفعلونلامايقولونخلوفبعدهممنيكونثم،بسنته

خليفةعشراثنا"يكون!:النبيعن،سمرةبنجابرعنعمير،بنالملكعبدروايةمن"الصحيحين"

لمجي!اللهرسولسمعت:قالسمرةبنجابرعن،أخرىطريقمنداود،أبوورواه.")7(قريشمنكلهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ضعيف.هـاسناده(277)5/أحمدرواه

ضعيف.وإسناده08()3/أحمدرواه

بطوله.ضعفإسنادهوفي)228(رقمالطيالسيداودأبورواه

.(034-6933/)"النبوةدلائل"في

.(1842)رقمومسلم(3455)رقمالبخاريرواه

.(05)رقممسلمرواه

.(1182)رقمومسلم)7222(البخاري



12المئةبعدبمايتعلقفيماحديث

الأمةهذهتزاللا":روايةوفي")1(،خليفةعشراثنايكونحتىقائماالدينهذايزاللا":يقول

ثم:قالوا"قريشمنكلهمخليفةعشراثنامنهميمضيحتى،عدوهاعلىظاهرة،أمرهامستقيما

عشربالاثنيليسواالحديثهذافيبهمالمبشرالخلفاءفهؤلاء")2(.الهرجيكون":قال؟ماذايكون

لمأولئكأكثرلأن،معصومونوأنهم،والبهتانالكذبمن،يزعمونماالروافضفيهميزعمالذين

وليوإنما،البلدانمنبلدولاقطرفيولا،بل،خلافةفيالأمةهذهأعمالمنشيئامنهمأحديل

ولايتهمتتابعتالذينعشرالاثنيهؤلاءمنالمرادوليس،عنهمااللهرضي،الحسنوابنهعليئمنهم

هذامنيمنع")3(سنةثلاثونبعدي"الخلافة:سفينةحديثلأن،أميةبنيدولةأثناءإلىسردا

عنأغنىبماهذاكتابنامنالنبوةدلائلكتابفيمعهبحثناوقد،رجحهقدالبيهقيكانوإن،المسلك

عمر،ثم،بكرأبو،الأربعةالأئمةمنهموجدعشرالاثنيالأئمةهؤلاءولكن،الحمدودله،إعادته

منكثيرعندهوكما،العزيزعبدبنعمرومنهم،أيضا،عليبنالحسنوابنه،عليثم،عثمانثم

بقيتهموسيوجد،العباسبنيمنطائفةمنهموجدوكذلك،الحمدودله،الأمةوجمهور،الأئمة

سيأتيكما،فيهالواردةالأحاديثفيبهالمبشرالمهديمنهميكونحتى،الزمانمنيستقبلفيما

ذلك.قررناكما،واحدغيرقلناهالذيهذاعلىنصوقد،التكلانوعليه،المستعانوباللهبيانها

سنة:المئةبعدبمايتعلقفيماعبادةحديث

يزيدعطاءأبيعن،سعيدبنيزيدعن،عياشبنإسماعيلثنا،نافعبنالحكمثنا:أحمدقال

بنعبادةسمعأنه،أميةأبيبنجنادةعن،السكسكي)4(سعدبنمعاذعن،السكسكيعطاءابن

عليهيرذفلم؟الرخاءفيأمتكمدةما،اللهرسوليا:فقال،!ي!النبيأتىرجلاأنيذكرالصامت

أين":قال!يوالنبيإنثم،الرجلانصرفثم،يجيبهلاذلككل،مرارثلاثسألهحتى،شيئا

منأمتيمدة؟،أمتيمنأحدعنهسألنيماأشيءعنسألتني":فقال،عليهفردوه؟"السائل

وأعلامةأوأمارةمنلذلكفهل،اللهرسوليا:الرجلفقال،ثلاثاأومرتينقالها."سنةمئةالرخاء

.")5(الناسعلىالمجلبةالشياطينوإرسال،والرجف،الخسف،نعم":فقال؟اية

،الزهريعنإلاأعرفهولا،مصعببنمصعبحديثمنوالبزار،"يعلىأبيمسند"وفي

الدنيازينةترفع":غ!ي!اللهرسولقال:قالأبيهعن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيعن

)1(

)2(

)3(

)5(

.(9427)رقمداودأبورواه

52(.0)6/"النبوةدلائل"فيوالبيهقي282()2/"الكبير"فيالطبرانيرواه

حسن.حديثوهو(1)4صفحةتقدموقد،والترمذيأحمدرواه

.الرجالوكتب،أحمدمسندمنوالتصحيح.خطأوهو،شقراءبنمعاذ:الأصلفي

ضعيف.وإسناده325()5/المسندفيأحمدرواه
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.جدا)1(غريبحديثهذا."ومئةوعشرينخمسسنة

الهجرةمنالمئتينبعدفيماحديث

المثنىبناللهعبدحدثني،عمارةبنعونحدثنا،الخلالعليبنالحسنحدثنا:ماجهابنقال

قال:قالقتادةأبيعن،أنسعن،جدهعن،أبيهعن،مالكبنأنسبناللهعبدبنثمامةابن

النبي!عنأنسعنآخرينوجهينمن،ماجهابنأوردهثم."المئتينبعدالآيات":غ!ي!اللهرسول

)2(.
والمحنة،القرانبخلقالقولبسببالفتنةمنوقعماعلىلمحمحمولصحولو،يصحولا،بنحوه

هنالك.ذلكبسطناكما،الحديثأئمةمن،وأصحابه،حنبلبنأحمدللإمام

عن،ربعيعن،منصورعن،الثوريسفيانعن،الروايةمنكروهو،الجراحبنروادوروى

الله،رسولياالحاذ)3(خفيفوما:قالوا"الحاذخفيفالمئتينبعدخيركم":مرفوعا،حذيفة

.منكر)4(وهذا."ولدولامالولا،لهأهللامن":قال

بنعمرانعن،مضرببنزهدمعن،جمرةأبيعنشعبةحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

قال"يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرنيأمتيخير":!ماللهرسولقال:قالحصين

،يستشهدونولا،يشهدونقومابعدكمإنثم"ثلاثةأو،قرنينقرنهبعدذكرأدريفلا:عمران

.)5(البخاريلفظوهذا."السمنفيهمويظهر،يوفونولا،وينذرون،يؤتمنونولاويخونون

خمسمئةسنةذكر

بنشريحعن،صفوانحدثني،المغيرةأبوحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا:داودأبوقال

نأربهاعندأمتيتعجزألالأرجوإني":قالأنهع!ممالنبيعن،وقاصأبيبنسعدعن،عبيد

.داود)6(أبوبهتفردوقد.سنةخمسمئة:قال؟يومنصفوكم:لسعدقيل"يومنصفيؤخرها

بهذهالتحديدوهذا،ذلك)7(مثلقولهمنالخشنيثعلبةأبيعنحنبلبنأحمدالإماموأخرج

أعلم.والله،الحديثرفعصحإنعليهايزيدماينفيلاالمدة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اهرو

اهرو

:يأ

وروا

771

واهر

واهر

رواه

.(1)230والبزار)851(مسندهفييعلىأبو

.و)5804((5704)رقمماجهابن

ثقيل.حملظهرهعلىليس،الظهرخفيف

-3/176)"الكامل"فيعديوابن(العاليةالمطالب-4365)رقم"الكبيرالمسند"فييعلىأبو5

.موضوعحديثوهو:أقول(

.(2535)رقمومسلم(0365)رقمالبخاري

صحيح.حديثوهو(5435)رقمداودأبو

صحيح.حديثوهو()9434رقممرفوعاداودأبوورواه،الخشنيثعلبةأبيعلىموقوفا(391)4/أحمد
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قولهممنفهو."الأرضتحتلايؤلف":قال!يمالنبيأنالعامةمنكثيريوردهمافأما

منشيءفيولاسمعناه،المعتمدةالحديثكتبفيولاذكر،أصللهوليس،وكلامهم

بمدةالساعةحدأنه!ي!اللهرسولعنحديثفيثبتولا،المختصراتوالأجزاء،المبسوطات

الله.شاءإنسنذكرهماعلىوعلاماتهاوأماراتهاأشراطهامنشيئاذكروإنما،محصورة

الواردالخبرذكر

ببصرىالإبلأعناقلهاأضاءتالحجازأرضمننارخروجفي

وستمئةوخمسينأربعسنةفيوذلكالشامأرضمن

المسيب،بنسعيدقال:قال،الزهريعن،شعيمبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:البخاريقال

تضيءالحجازأرضمنناوتخرجحتىالساعةتقوملا":قال!ي!اللهرسولأنهريرةأبوأخبرني

.به)1(شهابابنعن،عقيلعن،الليثحديثمنمسلمورواه."ببصرىالإبلأعناق

بنالحميدعبدعن،النبيلعاصمأبيطريقمن،نقلتخطهومن،الأصبهانيئنعيمأبورواهوقد

:!اللهرسولقال،أبيهعن،)2(السلميبشربنرافععن،الأنصاريعليبنعيسىعن،جعفر

تغدو،الليلوتقيمالنهارتسير،الإبلمطيةسيرتسير،ببصرىالإبلأعناقتضيءنارتخرج"

غدت.فقيلواالناسأيها،النارقالت:أو.فاغدواالنارغدتقد،الناسأيها:فيقال،وتروح

من"أحمدمسند"فيوهو،نعيمأبورواههكذا."أكلتهأدركتهمن.فروحواالناسأيها،النار

أعناقتضيء":إلىالزيادةهذهبدون!يماللهرسولعن،أبيهعن،)3(السلميبشربنرافعرواية

أرضإلىالناستسوقالتيالنارهينعيمأبوذكرالتيالنارهذهفإن؟الصوابوهو."ببصرىالإبل

.قريبا)4(ذلكبيانسيأتيكما،المحشر

،مرةبنعمروعنيحدثالأعمشسمعت،أبيثنا،جريربنوهبثنا:أحمدالإماموقال

اذفنزلنا،!ي!االلهرسولمعأقبلنا:قالذرأبيعنحماز)5(،بنحبيبعن،الحارثبناللهعبدعن

تعجلوا:فقيل،عنهمسألأصبحفلما،اللهرسولوبات،المدينةإلىمنارجاذفتعجلتالحليفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2092)ومسلم(1871)رقمالبخاريرواه

الأسلمي.:الأصلفي

الأسلمي.:الأصلفي

.443()3/المسندفيوأحمد()9122رقم"الكبير"فيالطبرانيوأخرجه

حجر.ابنللحافظ"المنفعةتعجيل"فييراجعخلافضبطهوفي.جماز:الأصلفي
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:قالثم."كانتماأحسنسيدعونهاإنهمأما،والنساءالمدينةإلىتعجلوا":فقال.المدينةإلى

كضوءببصرىبروكا(الإبلأأعناقلهاتضيءالوراقجبلمناليمنمننارتخرجمتى،شعريليت"

قعرمنتخرجالتيالنارفإن،الزواةبعضعلىاشتبهمماوكأنه،به)1(بأسلاالإسنادوهذا."النهار

تضيءالتيالناروأما،المحشرإلىالزمانآخرفيالموجودينالناستسوقالتيهي،اليمنمنعدن

ذلك.بيانتقدمكما،النبويةالمدينةأرضمنتخرجفتلك،الإبلأعناقلها

فيالمؤرخينوأستاذ،زمانهفيالمحدثينشيخوكان،شامةأبوالدينشهابالشيخذكروقد

بأرضنارظهرتمنهاالآخرةجمادىخامسالجمعةيومفيوستمئةوخمسينأربعسنةفيأن،أوانه

حتى،الصخرتسيل،أميالأربعةوعرض،فراسخأربعةطولالأوديةتلكبعضفي،النبويةالمدينة

إلىبالليلعليهيسيرونالناسكانضوءهاوأن،الأسودالفحممثليصيرثمالآنك)2(مثليبقى

فيماذكرناهاوقد،أشعارافيهاوعملوا،المدينةأهلذلكضبطوقد،شهرااستمرتوأنها،تيماء)3(

والدهعن،بدمشققاضيهم،الحنفيالقاسمأبيبنعليالدينصدر،القضاةقاضيوأخبرني،تقدم

ممن،الليلةتلكصبيحةالأعرابمنواحدغيرأخبرهأنه،ببصرىالحنفيةمدرسالدينصفيالشيخ

،الحجازأرضمنظهرتالتيالنارهذهضوءفيالإبلأعناقشاهدواأنهم:بصرىبلدبحاضرةكان

هنا.إعادتهعنكفايةفيهبماوستمئةوخمسينأربعسنةذلكبسطتقدموقد

هذازماننابعد،المستقبلةبالغيوبع!ي!إخبارهذكر

أحمربنعلباءحدثنا،ثابتبنعزرةحدثنا،عاصمأبوحدثنا:اللهرحمهحنبلبنأحمدالإمامقال

فخطبنا،المنبرصعدثم،الصبحصلاة!ي!اللهرسولبناصلى:قال،الأنصاريزيدأبوحدثنا،اليشكري

فصلىنزلثم،العصرحضرتحتىفخطبنا،المنبرصعدثم،الظهرفصلىنزلثم،الظهرحضرتحتى

أحفظنا.فأعلمنا،كائنهووما،كانبمافحدثنا،الشمسغابتحتىفخطبناالمنبرصعدثم،العصر

الدورقي،إبراهيمبنيعقوبعن،"صحيحه"منالفتنكتابفيبهمنفردامسلمرواهوقد

زيد،أبيعن،علباءعن،عزرةعن،النبيلمخلدبنالضحاكعاصمأبيعن،الشاعربنوحجاج

.به)4(،الأنصاريرفاعةبنأخطببنعمرووهو

عن،غنجارموسىبنعيسىعنروي:"صحيحه"منالخلقبدءكتابفيالبخاريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(144)5/"المسند"فيأحمدرواه

الخالص.الرصاص

."البلدانمعجم".الشامحاجطريقعلىالقرىوودايالشامبين

.(2928)رقمومسلم(5134/)المسندفيأحمدرواه
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فيناقام:يقولالخطاببنعمرسمعت:قال،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،رقبة

منازلهم،الناروأهل،منازلهمالجنةأهلدخلحتى،الخلقبدءعنفأخبرنا،مقاماع!ي!اللهرسول

عيسى(أعنالتمريضبصيغةمعلقاالبخاريذكرههكذا.نسيهمنونسيه،حفظهمنذلكحفظ

عيسىرواهوإنما:"الأطراف"فيالدمشقيمسعودأبوقال.مصقلةابنوهوأرقبةعن،غنجار

أعلم.فالله،)1(رقبةعنحمزةأبيعنغنجار

عن،جريرحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:"سننه"منالفتنكتابأولفيداودأبووقال

مقامهفييكونشيئاتركفما،قائما!يواللهرسولفيناقام:قالحذيفةعن،وائلأبيعن،الأعمش

،هؤلاءأصحابيعلمهقد،نسيهمنونسيه،حفظهمنحفظه،حدثهإلا،الساعةقيامإلى،ذلك

وهكذا.عرفهراهإذاثم،عنهغابإذاالرجلوجهالرجليذكركما،فأذكرهالشيءمنهليكونوإنه/

.به)2(الأعمشعنكلاهما،جريرحديثمنومسلم،الثوريسفيانحديثمنالبخاريرواه

عن،نضرةأبيعن،زيدبنعليعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

غابتأنإلىفخطبنا،قامثم،بنهاريومذاتالعصرصلاة!واللهرسولبناصلى:قال،سعيدأبي

منذلكونسي،حفظهمنذلكحفظ،حدثناهإلاالقيامةيومإلىيكونمماشيئايدعفلم،الشمس

كيففناظوفيهامستخلفكماللهوإن،حلوةخضر!الدنياإن،الناسأيهايا":قالممافكان،نسيه

وإن":تغربأنالشمسدنتوقدقالأنإلىتمامهاوذكر."النساءواتقوا،الدنيافاتقوا،تعملون

جدعانبنزيدبنوعلي."منهمضىفيماهذايومكممنبقيمامثلمنهامضىفيماالدنيامنبقيما

أخر.وجوهمنشواهدالحديثلهذاولكن،ومنكرات،غرائبله،التيمي

.)3(بعضهسعيدأبيعننضرةأبيطريقمن،"مسلمصحيح"وفي

يسيرشيءمنهامضىماإلىبالنسبةالدنيامنبقيماأن،بهالمقطوعهوماعلىالدلالةوفيه

مضىمامقداريعلملاكما،تعالىاللهإلاوالتحديدالتعيينعلىبقيمامقداريعلملاهذاومع،جدا

ومئينبألوفسلفماتحديدمن،الكتابوأهل،الإسرائيليينكتبفيوالذي،وجلعزاللهإلامنها

بذلك،جديرونوهم،وتغليطهم،فيهتخطئتهمعلىالعلماءمنواحدغيرنصقدالسنينمن

)1(

)2(

)3(

روايةفيثبت:"الفتح"فيالحافظوقال.التمريضبصيغةلاالجزمبصيغة(2931)رقممعلقاالبخاريرواه

.الفربريعنرميحابنقالوكذا،رقبةعنحمزةأبيعنعيسىروى:البخاريعنشاكربنحماد

.(1928)رقمومسلم(4066)رقموالبخاري(0424)رقمداودأبورواه

كماضعيفوإسناده)07202(الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر61()3/المسندفيأحمدرواه

من)2742(ورقم،حذيفةحديثمن)1928(ومسلم066()4رقمالبخاريانظرشواهد،وله،المصنفقال

أخطب.بنعمروحديثمن)2928(ورقم،الخدريسعيدأبيحديث
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كلوكذا،)1(إسنادهيصحولا"الاخرةجمعمنجمعةالدنيا":حديثفيوردوقد،بهحقيقون

عنيشلونك):تعالىاللهوقال،إسنادهيثبتلاالتعيينعلىالقيامةيومبوقتتحدبدفيهوردحديث

إلاعشسة!يقبثوايرؤنهايو!!كأنهغيخشنهامنمنذرانت!إنماشنهنقآرئكإك!تجردفآمنأنتفيم!مزسنهاايانألساعه

لأهوإلوقئهآلالمجيهاربئعندعفمهاإنماقلسىسئهآأيانالساعةعنلمجئئلونك!و:تعالىلوقا،(أسكازعاتاأ!!محئهاأؤ

!هو!لايغلمونالئاسأكثرولبهنأدئهعندعلمهاإنماقلعنهآحفى؟ئكلمجمخلونكبغنهيرإلاتأتيكللالأزض!واالشنؤتفىثقلت

مهوهألقمروألنتنئألساعةأقترلبت):تعالىاللهوقال،كثيرةوالأحاديث،هذافيوالايات(الأصافأ

النبيسمعت:قالسعدبنسهلعن،وغيرهمسلمرواهالذيالصحيحالحديثفيوثبت1(القمرأ

علىيدلوهذا")3(لتسبقنيكادتإن":روايةوفي")2(كهاتينوالساعةأنابعثت"ا:يقولع!ي!ا

غفلةفىوهخحسابهتمللناساقترب):تعالىوقال،الدنيامنمضىماإلىبالنسبةاقترابها

!ستغص):تعالىوقال(أ:النحلأمهوفلالحمتتقطوةأللهأترأثت):كعالىوقال(اي!نبياءأ!همعرضحون

.(18:الشورىأ!وألحقأنهاويغلمونمنهامشفقونءامنواواتذجمتبهايومنونلاالذفيبها

فما،كائنةإنها":فقال،الساعةعن!ي!اللهرسولسألالأعرابمنرجلأأن"الصحيح"وفي

اللهأحبولكني،عملولا،صلاةكثيرلهاأعدلماللهرسولياوالله:الرجلفقال"؟لهاأعددت

.)4(الحديثبهذافرحهمبشيءالمسلمونفرحفما"أحببتمنمعأنت":فقال،ورسوله

،الهرمهذايدركلن":فقالغلامإلىفنظر،الساعةعنسئل!ي!أنه:الأحاديثبعضوفي

فقد،ماتمنكلفإن،الآخرةعالمفيودخولهم،قرنهمانخراموالمراد")5(ساعتكمتأتيكمحتى

المعنىبهذاالكلاموهذا،)6(قيامتهقامتفقدماتمن:يقولالناسوبعض،الاخرةحكمفيدخل

الساعةفأما،والباطلالزندقةمنشيءإلىبهويشيرون،الملاحدةبعضهذايقولوقد،صحيح

كما،وقتهبعلمتعالىاللهاستأثرممافهذا،واحدصعيدفيوالاخرينالأوليناجتماعوهوالعظمى

ولغدوويترهـالغيثالساعةعقمعندهأدتهان):قرأثم،"اللهإلايعلمهنلاخمس":الصحيحفيثبت

.()7(34:دقمانأ!وعليؤخبيرأدئهإنتمولتأزضيبأىنفس!تذرىوماغدآت!عسبماذانفستذرىوماألأزصا!فىما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صفحة"جرجان"تاريخفيالسهميورواه.ضعيفوهو،أنسعن"الفردوسمسند"فيالديلميرواه

ضعيف.وإسناده(514)

.(0592)رقمومسلم(3065)رقمالبخاريرواه

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،بريدةحديثمن(5348/)المسندفيأحمدرواه

.(9263)ومسلم(3688)رقموالبخاري(3226/)المسندفيأحمدرواه

.هريرةأبيحديثمن(5392)رقمومسلم(6167)رقموالبخاري(3283/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.بسندأنسحديثمن"الموت"كتابفيالدنيا،أبيابنأخرجه:الإحياء""تخريجفيالعراقيالحافظقال

.(9)ومسلم(05)رقموالبخاري(5353/)أحمدرواه
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،الإحسانثم،الإيمانثم،الإسلامعنفسأل،أعرابيصورةفيالسلامعليهجبريلجاءولما

:قال،"السائلمنبأعلمعنهاالمسؤولما":لهقال،الساعةعنسألهفلما،ذلكعن!ي!أجابه

وأشكاله،،أمثالهمع)1(ومتنه،بسندهإيرادهسيأتيكما،ذلكعنفأخبره،أشراطهاعنفأخبرني

الأحاديث.من

جملةالفتنذكرباب

تعالىاللهشاءإنذلكبعدذكرهانفصلثم

اللهعبيدبنبسرحدثني،جابرابنحدثني،الوليدحدثنا،موسىبنيحيىحدثنا:البخاريقال

يسألونالناسكان:يقولاليمانبنحذيفةسمعأنه،الخولانيإدريسأبوحدثني،الحضرمي

فيكناإنا،اللهرسوليا:فقلت،يدركنيأنمخافةالشرعنأسألهوكنت،الخيرعن!يواللهرسول

بعدوهل:قلت:"نعم":قال!؟شرمنالخيرهذابعدفهل،الخيربهذااللهفجاءنا،وشرجاهلية

هديبغيريهدونقوم":قال؟دخنهوما:قلت،"دخن)2(وفيه،نعم":قال؟خيرمنالشرذلك

جهنم،أبوابعلىدعا،"نعم:قال؟شرمنالخيرذلكبعدفهل:قلت،"وتنكرمنهمتعرف

ويتكلمون،جلدتنامنهم":قال،لناصفهم،اللهرسوليا:قلت،"فيهاقذفوهإليهاأجابهممن

قلت:،"وإمامهمالمسلمينجماعةتلزم":قال!؟ذلكأدركنيإنتأمرنيفما:قلت،"بألسنتنا

،شجرةبأصلتعضأنولو،كلهاالفرقتلكفاعتزل":قال،جماعةولا،إماملهميكنلمفإن

عن،المثنىبنمحمدعن،ومسلم،أيضاالبخاريرواهثم."ذلكعلىوأنتالموتيدرككحتى

طرقمنالحديثهذارويوقد.نحوهبه،جابربنيزيدبنالرحمنعبدعن،مسلمبنالوليد

بنخالدعن،عاصمبننصرطريقمن،والنسالي،داودوأبو،أحمدفرواه،حذيفةعن،كثيرة

من،ماجهوابنالنسائيورواه،مشكلمنفيهلماتفسيروفيه،مبسوطاعنه،الكوفياليشكريخالد

عن،خالدأبيبنإسماعيلحديثمن،"البخاريصحيح"وفي.عنهقرطبنالرحمنعبدرواية

.الشر)3(وتعلمت،الخيرأصحابيتعلم:قال،حذيفةعن،حازمأبيبنقيس

بنالنهعبدعن،الأحوصأبيعن،إسحاقأبيعن،الأعمشحديثمن"الصحيح"فيوثبت

فطوبى،بدأكماغريباوسيعود،غريبابدأالإسلامإن":!ي!اللهرسولقال:قال،مسعود

)1(

)2(

)3(

قبله.الذيفيهريرةأبيحديثمنتقدموقد،عمرحديثمن(8)رقممسلمرواه

بالشر.مشوبخيرأي

رقمداودوأبو(5386/)وأحمد(1847)رقمومسلم(7036و)(8407و)(6036)رقمالبخاريرواه

.(8193)رقمماجهوابن(3308و)(3208)"الكبرى"فيوالنسائي(4244)
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)2(.هريرةوأبي،أنسعنماجهابنورواه")1(القبائلمنالنزاع":قال؟الغرباءومن:قيل"للغرباء

حازمأباأن،صخرأبوأخبرني،وهببناللهعبدأنبأنا،معروفبنهارونثنا:أحمدوقال

الإيمانإن":يقوللمجي!اللهرسولسمعت:يقولأبيسمعت:وقاصأبيبنلسعدابنعن،حدثه

بيدهالقاسمأبينفسوالذي،الناسفسدإذا؟للغرباءيومئذفطوبى،بدأكماوسيعود،غريبابدأ

.")3(جحرهاإلىالحيةتأرزكماالمسجدينهذينمنالإيمانليأرزن

بنسهلعن،الأسلميئجميلثنا،لهيعةابنثنا،موسىبنمحمدبنحسنثنا:أحمدوقال

زمانا-تدركوالا":قالأو-"زمانيدركنيلااللهم":قاللمج!ي!اللهرسولعن،الساعديسعد

."العربألسنةوألسنتهم،الأعاجمقلوبقلوبهم،الحليممنفيهيستحياولا،العليمفيهيتبعلا

.أحمد)4(،بهأتفرد

الأممافتراقباب

عن،عمروبنمحمدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:ماجهابنوقال

فرقة،وسبعينإحدىعلىاليهودتفرقت":!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،سلمةأبي

."فرقةوسبعينثلاثعلىأمتيوتفرقت

.به)5(،عمروبنمحمدعن،خالدعن،بقيةبنوهبعن،داودأبوورواه

بنعبادحدثنا،الحمصيديناربنكثيرسعيدبنبنعثمانبنعمروحدثنا:ماجهابنوقال

!يم:اللهرسولقال:قال،مالكبنعوفعن،سعدبنراشدعن،عمروبنصفوانحدثنا،يوسف

النصارىوافترقت،النارفيوسبعون،الجنةفيفواحدة،فرقةوسبعينإحدىعلىاليهودافترقت"

لتفترقنبيدهنفسيوالذي،الجنةفيوواحدة،النارفيوسبعونفإحدى،فرقةوسبعينثنتينعلى

مناللهرسوليا:قيل"النارفيوسبعونوثنتان،الجنةفيفواحدة،فرقةوسبعينثلاثعلىأمتي

.ول)6(بأسلاوإسناده"،تفرد."الجماعة":قال؟هم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حسن.حديثوهو(8893)رقمماجهوابن(1893/)أحمدرواه

،هريرةأبيحديثمن(145)رقممسلمعندوهو،حديثهمامن(8693و)(8793)رقمماجهابنرواه

.(146)رقمعمرابنحديثومن

صحيح.حديثوهو(184)1/المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده34(0)5/المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(6945)رقمداودوأبو(1993)رقمماجهابنرواه

.(2993)ماجهابنرواه
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،عمروأبوحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،عمارابنهوهشامحدثنا:أيضاماجهابنوقال

إحدىعلىافترقتإسرائيلبنيإن":مج!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،قتادةحدثنا

وهي،واحدةإلاالنارفيكلها،فرقةوسبعينثنتينعلىستفترقأمتيوإن،فرقةوسبعين

.أيضا)1(ماجهابنبهتفرد،الصحيحشرطعلىقويإسنادوهذا."الجماعة

اللهرسولقال:قالا،سعيدوأبي،أنسعن،قتادةعنالأوزاعيحديثمنداود،أبوروىوقد

.)2(الحديث"...الفعلويسيؤون،القيليحسنونوقوم،وفرقةاختلافثأمتيفيسيكون":!يو

،المغيرةأبوحدثنا:قالا،فارسبنيحيىبنومحمد،حنبلبنأحمدحدثنا:داودأبووقال

الهوزني،عامرأبيعن:أحمدقال،الحرازياللهعبدابنهوأزهرحدثنا،عمروابنهو،صفوانحدثنا

كانمنإنألا":فقال،فيناقام!يواللهرسولإنألا:فقال،قامأنه،سفيانأبيبنمعاويةعن

وسبعين،ثلاثعلىستفترقالأمةهذهوإن،ملةوسبعينثنتينعلىافترقواالكتابأهلمنقبلكم

.حسن)3(وإسناده،داودأبوبهتفرد."الجماعةوهي،الجنةفيوواحدة،النارفيوسبعونثنتان

عليهأناما":قال؟هممن:الناجيةالفرقةعنسألوهلماالصحابةأن"الحاكممستدرك"وفي

.")4(وأصحابياليوم

سعدبنسهلعن،سوادةبنبكرعن،لهيعةابنثنا،إسحاقبنيحيىثنا:أحمدالإماموقال

بهتفرد."بمثلمثلاقبلكمكانمنسننلتركبنبيدهنفسيوالذي":قالع!ي!اللهرسولعنالأنصاري

.)5(الوجههذامنأحمد

بالطاعةالإمامولزومالجماعةاتباعوقوعهاعندالفتنمنالمخلصأنحذيفةحديثفيتقدموقد

فيالطاعةفإنما،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةفلافسدواوإذا،الشرعواتباعحقعلىكانواإذا

عليكم.ليطاعةفلاخالفتفإذا،وجلعزاللهأطعتماأطيعوني:الصديقبكرأبوقال.المعروف

بنمعانحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الدمشقيعثمانبنالعباسحدثنا:ماجهابنقالوقد

الله!رسولسمعت:يقولمالكبنأنسسمعأنه،الأعمىخلفأبوحدثنا،السلافيرفاعة

هذاولكن."الأعظمبالسوادفعليكمالاختلافرأيتمفإذا،ضلالةعلىتجتمعلاأمتيإن":يقول

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3993)ماجهابن

صحيح.حديثوهو(4765)رقمداودأبورواه

.(4521/)المسندفيوأحمد(7945)رقمداودأبورواه

.الفقرةبهذهحسنحديثوهو(1912/)الحاكمرواه

حسن.حديثوهو(5534/)المسندفيأحمدرواه
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بعضوفي.)1(الأئمةمنواحدغيرضعفهقدالسلاميرفاعةبنمعانلأن؟ضعيف!حديمث

.")2(وأهلهالحق؟الأعظمبالسوادعليكم":الزوايات

فيالحقأهلكانوقد.الطوسيئأسلمبنمحمد:الأعظمالسواد:يقولأحمدالإمامكانوقد

الأعصاروفي،الأفعالولاالأقوالفيلامبتدعفيهميوجدلافكان؟الأمةأكثرهمالأولالصدر

عصابةعنالمتأخرةالأزمانبعضفيالحقيخلووقد،بدعةعلىالغفيرالجميجتمعقدالمتأخرة

تلكفاعتزل":لهقال؟جماعةولاإمالملهميكنلمفإن:حذيفةحديثفيقالكما،بهيقومون

الحديثتقدموكما.")3(ذلكعلىوأنتالموتيدرككحتىشجرةبأصلتعضأنولوكلهاالفرق

الساعةتقوملا":الحديثفيوسيأتي.")4(بدأكماغريباوسيعود،غريباالإسلامبدأ":الصحيح

.")5(الله،الله:يقولأحدعلى

إذا":!ي!النبيعنثبتكما،حينئذالناساعتزاليسوغفإنه،الفتنظهرتإذاأنهوالمقصود

أمرودع،نفسكبخويصةفعليك،برأيهرأيذيكلوإعجاب،متبعاوهوى،مطاعأشحارأيت

نفسك،بخاصةفعليك،مؤثرةودنيا،متبعاوهوىمطاعاشحارأيتإذا":روايةوفي.")6(العوائم

.")7(الجمرعلىكقبضفيهنصبز،الصبرزمانبعدكممنفإن

ذر،كأبي؟كبارأئمةوهم،والجماعةوالجمعةالناسالسلفمنجماعةاعتزلوقد

حتى،)8(الصحابةمنجماعةفيالأكوعبنوسلمة،زيدبنوسعيد،وقاصأبيوسعدبن

مسجدفيوالجماعةالجمعةمالكواعتزل،صلاةبألففيهالصلاةالذي!ي!النبياعتزلوامسجد

ليمإذاوكان،جماعةولاجمعةيشهدلافكان،فيهالصلاةفضلفيالحديثمعرفتهمع!والنبي

منوخلقالثوريسفياناعتزلوكذلك،معروفهوأ9(وقصته.يقاليعلمماكلما:يقولذلكفي

منهم،يسلبأنإيمانهمعلىخوفاوالفتنوالشرورالظلممنشاهدوهلما؟وتابعيهمالتابعين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

فهي،"ضلالةعلىتجتمعلاأمتيإن"الأولىالجملةدون،ضعيفحديثوهو)0593(رقمماجهابنرواه

صحيحة.

ضعيف.حديثوهو)84(رقم"السنة"فيعاصمأبيابنرواه

.()1847ومسلم)8407(رقمالبخاريرواه

عمر.وابن،هريرةأبيحديثمن(و)146(1)45مسلمرواه

.(162)3/المسندفيوأحمد()148مسلمرواه

ضعيف.وإسناده03()58والترمذي(1434)داودأبورواه

وشواهدها.بطرقهاصحيحةآخرهإلىالصبرأيامجملةلكن،ضعيفوإسناده4(0)14ماجهابنرواه

عنه.اللهرضي،عليالمؤمنينأميرخلافةفيوقعتالتيالفتنةأثناءفيوذلك

الريح.لانفلاتأو،أصابهالذيالبوللسلسالنبويالمسجدفييصليلاكانمالكأأنالمشهور
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.كبيراجانباهذامنقبلهالدنياأبيابنوكذلك"العزلة"كتابفيالخطابيذكروقد

بن)1(اللهعبدبنالرحمنعبدعن،مالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:البخاريوقال

المسلممالخيريكونأنيوشأ":!ي!االلهرسولقال:قالسعيدأبيعن،أبيهعن،صعصعةأبي

رواهوقد،مسلميخرجهلم."الفتنمنبدييهيفر؟القطرومواقعالجبالشعفبهايتبعغنم

الموتسؤالحينئذويجوز.به)2(صعصعةأبيابنطريقمن،ماجهوابن،والنسائي،داودأبو

.)3(الحديثبهصحكما،ذلكلغيرعنهنهيقدكانوإنوالظلمالفتنظهورعنداللهمنوطلبه

عن،هريرةأبيعن،يونسأبوحدثنا،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمدالإماموقال

قديكونأنإلا،يأتيهأنقبلمنبهيدعوولاالموتأحدكميتمئتنلا":قالأنه،!يمالثهرسول

علىوالدليل.")4(خيراإلاعمرهالمؤمنيزيدلاوإنه،عملهانقطعأحدكمماتإذافإنه،بعملهوثق

وهو،جبلبنمعاذعن"مسنده"فيأحمدرواهالذيالحديث:الفتنحلولعندالموتسؤالجواز

وحب،الفنكراتوترك،الخيراتفعلأسألكإنياللهم":وفيه،الطويلالمنامحديث

أسألكإنياللهم،مفتونغيرإليكفتوفنيفتنةبقومأردتوإذا،وترحمنيليتغفروأن،المساكين

.")5(حبكإلىيقربنيعملوحب،يحبكمنوحب،حبك

جماعةللمسلمينفيهيكونلاشديدزمانالناسعلىيأتيأنهعلىدالةالمتقدمةالأحاديثوهذه

بعضها.فيأو،الأرضجميعفيإما،بالحققائمة

يقبضلااللهإن":قال!يواللهرسولأن،عمروبناللهعبدعن"الصحيح"فيثبتوقد

اتخذ،عالمايبقلمإذاحتى،العلماءبقبضالعلميقبضولكن،الناسمنينتزعهانتزاعأالعلم

الآخر:الحديثوفي.")6(وأضلوافضلوا،علمبغيرفأفتوا،فسئلوا،جهالارؤوساالناس

اللهأمريأتيحتىخالفهممنولاخذلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزاللا"

واحدوغيرالمباركبناللهعبدقال.")8(بالشاموهم":"البخاريصحيح"وفي.")7(كذلكوهم

الحديث.أهلوهم:الأئمةمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الله.عبيدإلىالأصلفيتحرفت

.0893()ماجهوابن(124-123)8/والنسائي42(آ)7داودوأبو)8807(البخاريرواه

أنس.حديثمن2(آ08)ومسلم)6351(البخاريرواه

ضعيفة.فإنها(بعملهوثققديكونأنإلا):قولهدونصحيححديثوهو035()2/المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو)3235(والترمذي243()5/المسندفيأحمدرواه

.)2673(ومسلم(001)البخاريرواه

.ثوبانحديثمن(291)0رقممسلمرواه

جبل.بنمعاذعلىموقوفوهو3(آ4)1رقمالبخاريرواه
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،أيوبأبيبنسعيدحدثنا،وهبابنحدثنا،المهريداودبنسليمانحدثنا:داودأبووقال

اللهإن":قال!يواللهرسولعن،هريرةأبيعن،علقمةأبيعن،المعافرييزيدبنشراحيلعن

:قالثم.داودأبوبهتفرد."دينهاأمرلهايجددمنسنةمئةكلرأسعلىالأمةلهديبعثتعالى

.)1(عليهموقو!ثأنهيعني.شراحيلبهيجزلمشريحبنالرحمنعبد

العلمحملةيعتمأنه،أعلموالله،والظاهر،الحديثبهذاالمرادأنهإمامهمفيقومكلادعىوقد

وكلطائفةكلمنللحقموافقهوممنأو،الشارععنمأخوذعملهممن،طائفةكلمنبهالعاملين

غيرإلى،ولغويين،ونحاة،وفقهاء،وقراء،ومحذثين،مف!رينمن؟العلماءأصنافمنصنف

أعلم.والله،النافعةالعلومأصنافمنذلك

فيهكان،عئادنامنفسدومن،اليهودمنشبهفيهكانعلمائنامنفسدمن:عيينةبنسفيانقال

.النصارىمنشبة

ولكن،الناسمنينتزعهانتزاعاالعلميقبضلااللهإن":عمروبناللهعبدحديثفيوقوله

فيوردوقد.إياهاللهوهبهمأنبعدالعلماءصدورمنينتزعلاالعلمأنفيظاهر:"العلماءبقبض

سمعت:شعبةعن،غندرعن،المثنىبنومحمد،بندارعنماجهابنرواهالذيالآخرالحديث

أحدبهيحدثكملا!يواللهرسولمنسمعتهحديثاأحدثكمألا:قالمالكبنأنسعنيحدثقتادة

الزنى،ويفشو،الجهلويظهر،العلميرفعأنالساعةأشراطمنإن":يقولسمعته،بعدي

وأخرجاه."واحدقيمامرأةلخمسينيكونحتى،النساءويبقى،الرجالويذهب،الخمرويشرب

.به)2(غندرحديثمن"الصحيحين"في

عن،الأعمشعن،ووكيعأبيحدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا:ماجهابنوقال

العلم،فيهايرفع،أيامالساعةيديبينيكون":!ي!اللهرسولقال:قال،اللهعبدعن،شقيق

حديثمنومسلمالبخاريرواهوهكذا."القتلوالهرج،الهرجفيهاويكثر،الجهلفيهاوينزل

.به)3(الأعمش

ربعيعن،الأشجعيمالكأبيعن،معاويةأبوحدثنا،محمدبنعليحدثني:ماجهابنوقال

وشييدرسكماالإسلاميدرس":!اللهرسولقال:قال،اليمانبنحذيفةعن،حراشابن

يبقىفلا،ليلةفيالكتابعلىويسرى،نسكولاصدقةولاصلاةولاصياممايدرىلاحتى،الثوب

)1(

)2(

)3(

صحيح.حديثوهو()1942رقمداودأبورواه

.(2671)ومسلم(81)رقموالبخاري(4504)ماجهابنأخرجه

.(2672)ومسلم(6207)والبخاري(0504)ماجهابنرواه
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علىاباءناأدركنا:يقولون،والعجوز،الكبيرالشيخ:الناسمنطوائفوتبقى،ايةمنهالأرضفي

وهم"اللهإلاإلهلا"عنهمتغنيما:صلةلهفقال"نقولهافنحن،اللهإلاإلهلا:الكلمةهذه

ذلككل،ثلاثاعليهردهاثم،حذيفةعنهفأعرض،صدقةولانسكولاصيامولاصلاةمايدرونلا

دالوهذا،ثلاثا13(،النارمنتنجيهم،صلةيا:فقالالثالثةفيعليهأقبلثم،حذيفةعنهيعرض

منفيرفععليهيسرىالقرآنإنحتى،الزماناخرفيالناسصدورمنيرفعقدالعلمأنعلى

المسنة،والعجوزالكبيرالشيخوإنما،قرآنولاعلمبلاالناسويبقي،والصدور،المصاحف

إلىبهاالتقزبوجهعلىأيضايقولونهافهم،اللهإلاإلهلا:يقولونوهمالناسأدركواأنهميخبران

تنجيهم:وقوله،غيرهاالنافعوالعلم،الصالحالعملمنعندهميكنلموإن،لهمنافعةفهي،الله

الزمانذلكفيفرضهمويكون،بالكليةالناردخولعنهمتدفعأنهاالمراديكونأنيحتمل،النارمن

يكونأنويحتمل،أعلموالله،بهايخاطبوالمالتيبالأعمالتكليفهملعدمالعملعنالمجردالقول

العذابمننجاتهمسببتكون"اللهإلاإلهلا"وأن،إليهادخولهمبعدالنارمنتنجيهمأنهاالمعنى

وجلاليوعزتي":الحديثفيتعالىبقولهالمرادينمنيكونواأنيحتملهذاوعلى،المستمرالدائم

)2(،الشفاعةأحاديثفيبيانهسيأتيكما،"اللهإلاإلهلا:الدهرمنيوماقالمنالنارمنلأخرجن

أعلم.والله،اخرينقوماأولئكيكونأنويحتمل

وينزل":روايةوفي،روايةفيالجهلويكثر،الزمانآخرفييرفعالعلمأن:والمقصود

باللهنعوذ،إياهموخذلانه،عليهماللهقهرمنوذلك،الجهلالزمانذلكأهليلهم:أي"الجهل

فيجاءكما،الآجالمنتهىإلى،والضلالة،الجهالةمنتزايدفيكذلكيزالونلاثم،ذلكمن

شرارعلىإلاالساعةتقوملا"و")3(الله،الله:يقولأحدعلىالساعةتقوملا":الاخرالحديث

.")4(الناس

:قالأمامةأبيعن،القاسمعن،يزيدبنعليعن،يزيدبنمطرححديثمنالطبرانيوفي

حتى،بأسرهاالقبيلةتفقهأنإقبالهمنوإن،وإدباراإقبالاالدينلهذاإن":ع!ي!اللهرسولقال

،واضطهداوذلاقهراتكلماإن،مضطهدانفيهاذليلانفهما،الفاسقانأوالفاسقإلافيهايبقىلا

ذليلانفهما،الفقيهانأوالفقيهإلافيهايبقىفلا،بأسرهاالقبيلةتجفوأنالدينهذاإدبارمنوإن

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.حديثوهو(9404)ماجهابنرواه

.(391)رقمومسلم(0751)البخاري

.(148)مسلمرواه

.(9492)رقممسلمرواه



الزمانآخرفيتحدثشرورذكر34

حتى،اللعنةحلتوعليهمألا،أولهاالأمةهذهآخرويلعن،واضطهداقهراتكلماإن،مضطهدان

بذنبيرفعكمابذيلهافيرفع،بعضهمإليهافيقوم،بالقومالمرأةتمروحتى،علانيةالخمريشربوا

أمرومن،فيكموعمربكرأبيمثلفيهميومئذفهو.حائطوراءواريتهاألا:بعضهمفيقول،النعجة

.")1(وبايعنيوأطاعنيبيوآمنرآنيممنخمسينأجرفله،منكرعنونهى،بمعروفيومئذ

الزماناخرفيالأمةهذهفيتحدثشرورذكر

أيضازماننافيبعضهاوجدقدكانوإن

الدمشقي،خالدبنمحمودحدثنا:"سننه"منالفتنكتابفياللهرحمهماجهابناللهعبدأبوقال

،رباحأبيبنعطاءعن،أبيهعن،مالكأبيابنعن،أيوبأبو،الرحمنعبدبنسليمانحدثنا

إذاخصالخمس،المهاجرينمعشريا":فقال!ي!اللهرسولعليناأقبل:قال،عمربناللهعبدعن

فيهمفشاإلابهايعلنواحتىقطقومفيالفاحشةتظهرلم:تدركوهنأنباللهوأعوذ،بهنابتليتم

إلاوالميزانالمكيالينقصواولم،مضواالذينأسلافهمفيمضتكنلمالتيوالأوجاع،الطاعون

منالقطرمنعواإلاأموالهمزكاةيمنعواولم،عليهمالسلطانوجور،المؤونةوشدة،بالسنينأخذوا

منعدواعليهماللهسلطإلا،رسولهوعهد،اللهعهدينقضواولم،يمطروالمالبهائمولولا،السماء

إلااللهأنزلمماويتخيروا،اللهبكتابأئمتهمتحكملموما،أيديهمفيمابعضفأخذوا،غيرهم

.)2(غرابةوفيه،ماجهابنبهتفرد."بينهمبأسهماللهجعل

بنيحيىعن،الشاميفضالةأبوفضالةبنالفرجحدثنا،اللهعبدبنصالححدثنا:الترمذيوقال

فعلتإذا":!اللهرسولقال:قالطالبأبيبنعليعن،عليبنعمروبنمحمدعن،سعيد

دولا،المغنمكانإذا":قال؟اللهرسولياهيوما:قيل"البلاءفيهاحلخصلةعشرةخمسأمتي

،أباهوجفا،صديقهوبر،أمهوعق،زوجتهالرجلوأطاع،مغرماوالزكاة،مغنماوالأمانة

وشربت،شرهمخافةالرجلوأكرم،أرذلهمالقومزعيموكان،المساجدفيالأصواتوارتفعت

عندفليرتقبوا،أولهاالأمةهذهآخرولعن،والمعازف،القيناتواتخذت،الحريرولبس،الخمر

حديثمننعرفهلا،غريبحديثهذا:الترمذيقالثم."ومسخاخسفاأو،حمراءريحاذلك

بنالفرجغيرالأنصاريسعيدبنيحيىعنالحديثهذاروىأحدانعلمولا،الوجههذامنإلاعلي

:اخرهفيالطبرانيوعند،السندينبينالمصنفلفقوقدو)7863()7078("الكبير"فيالطبرانيرواه)1(

ضعيف.وإسناده،بايعني:بدل،وتابعني

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو:أقول(9154)رقمماجهابنرواه)2(
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منواحدوغير،وكيععنهروىوقد،حفظهقبلمنالعلمأهلبعضفيهتكلموقد،فضالة

.)1(الأئمة

حدثنا،أرقمبنيونسحدثنا،القيسيالحسينبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

بنعليعن،جدهعن،أبيهعن،الحسينبنعليبنزيدعن،حسنبنحسنبناللهعبدبنإبراهيم

رجل:ناداهصلاتهصلىفلما،الصبحصلاة!يماللهرسولبناصلى:قالعنهاللهرضيطالبأبي

،السماءإلىطزفهرفعأسفرإذاحتى،"اسكت":وقال،وانتهرهع!يواللهرسولفزبره؟الساعةمتى

ثم"وخالقها،داحيهاتبارك":فقال،الأرضإلىببصرهرمىثم"ومدبرها،رافعهاتبارك":فقال

وأميبأبيأنا:فقال،ركبتيهعلىالرجلفجثا"؟الساعةعنالسائلأين":!ي!اللهرسولقال

الأمانةتتخذوحتى،بالقدروتكذيب،بالنجوموتصديق،الأئمةحيف)23(عندذلك":فقال،سألتك

منإلانعرفهلا:البزارقالثم."قومكيهلكذلكفعند،زيادةوالفاحشة،مغرماوالصدقة،مغنمأ

.)3(شديدةشيعيةوفيه،الناسعنهروى،صادقاكانأرقمبنويونس،الوجههذا

رميحعن،سعيدبنالمستلمعن،يزيدبنمحمدحدثنا،حجربنعليحدثنا:الترمذيقالثم

والزكاة،مغنماوالأمانة،دولاالفيءاتخذإذا":مج!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،الجذامي

وظهرت،أباهوأقصى،صديقهوأدنى،أمهوعق،امرأتهالرجلوأطاع،الدينلغيروتعلم،مغرمأ

،شرهمخافةالرجلوأكرم،أرذلهمالقومزعيموكان،فاسقهمالقبيلةوساد،المساجدفيالأصوات

ذلكعندفليرتقبوا،أولهاالأمةهذهآخرولعن،الخموروشربت،والمعازف،القينات)4(وظهرت

:وقال."فتتابعسلكهقطعبالي)5(كنظام،تتابعوآيات،وقذفا،ومسخا،وخسفا،حمراءريحأ

.)6(الوجههذامنإلاثعرفهلا،غريبحديثهذا

عن،الأعمشعن،القدوسعبدبناللهعبدحدثنا،الكوفييعقوببنعبادحدثنا

خسفث،الأمةهذهفي":قالمج!ي!اللهرسولأن:حصينبنعمرانعن،يسافببنهلال

ظهرتإذا":قال؟اللهرسولياذلكومتى:المسلمينمنرجلفقال"وقذدث،ومسخ

عنالحديثهذاوروي،غريبحديثهذا:قالثم."الخموروشربت،والمعازف،القيان

.الترمذيإليهأومأكماضعيفوهو(0221)رقمالترمذيرواه(1)

الأئمة.ظلمعندأي)2(

مجاهيل.سندهوفي(705)رقم"مسنده"فيالبزاررواه)3(

.المغنياتأي)4(

كعقد.أي)5(

ضعيف.وهو(1221)رقمالترمذيرواه)6(
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.مرسلأ)1(!ي!النبيعن،سابطبنالرحمنعبدعن،الأعمش

بنموسىأخبرني،الحباببنزيدحدثنا،الكنديالرحمنعبدبنموسىحدثنا:الترمذيوقال

أمتيمشتإذا":مج!ي!اللهرسولقال:قالعمرابنعن،ديناربناللهعبدأخبرني،عبيدة

وهذا."خيارهاعلىشرارهاسلط،والروم،فارسأبناء،الملوكأبناءوخدمها،المطيطاء)2(

عن،ديناربناللهعبدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،معاويةأبورواهوقد،غريبحديث

.مرسلا)3(،سعيدبنيحيىعن،مالكرواهوقد.أصلالهنعرفولا،فذكره،عمربناللهعبد

أبيعن،النهديعثمانأبيعن،الجريريسعيدعن،المريصالححديثمنروىثم

وأموركم،سمحاءكموأغنياؤكم،خياركمأمراؤكمكانإذا":!واللهرسولقال:قال،هريرة

بخلاءكم،وأغنياؤكم،شراركمأمراؤكمكانوإذا،بطنهامنلكمخيرالأرضفظهر،بينكمشورى

حديثمنإلانعرفهلا،غريب:قالثم."ظهرهامنلكمخيرالأرضفبطن،نسائكمإلىوأموركم

.)4(صالحرجلوهو،عليهايتابعلا،غرائبوله،المزيصالح

عن(المكيقيسأبنعمرعن،حسانبنمباركطريقمنالإسماعيليبكبرأبوالحافظوروى

نساؤكم،طغىإذاأنتمكيف":!ماللهرسولقال:قالالخطاببنعمربناللهعبيدبنعاصم

تأمرونلا،ذلكمنوأشد":قال؟!لكائنذلكوإن،الالهرسوليا:قالوا"؟)5(شبابكموفسق

ترون"ذلكمنوأشد":قال؟!لكائنذلكوإن:قالوا."المنكرعنتنهونولا،بالمعروف

بالمنكرتأمرون،منهوأشد":قال؟!لكائنذلكوإن:قالوا."معروفاوالمنكر،منكرأالمعروف

!م:للهرسولقالثم."ذلكمنوأشد":قال؟لكائنذلكوإن:قالوا."المعروفعنوتنهون

قولمالقوموبئس،الناسمنبالقسطيأمرونالذينيقتلونقولمالقوموبئس،القومأولئكبئس"

بالتقيةأظهرهمبينالمؤمنيمشيقوئمالقوموبئس،بالشبهاتوالشهواتالمحرماتيستحلون

.")6(والكتمان

أبيعن،سعيدبنمجالدعن،عبادبنعبادحدثنا،الوليدبنخلفحدثنا:أحمدالإماموقال

دلهيعبدلاحتىاللهعبادمضرلتضربن":ع!ي!اللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبيعن،الوداك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ضعف.إسنادهوفي(2212)رقمالترمذيرواه

المشي.فياليدينومدالتبختر

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو(2261)الترمذيرواه

ضعيف.هـاسناده(2266)رقمالترمذيرواه

شأنكم.:الأصلفي

ضعيف.هـاسناده
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.)2(الوجههذامنأحمدبهتفرد."تلعة)1(ذنبيمنعوالاحتىالمؤمنونوليضربنهم،اسم

قلابة،أبيعن،أجموبعن،سلمةابنيعني،حمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدوقال

،داودأبوورواه."المساجدفيالناسيتباهىحتىالساعةتقوملا":قال!ي!النبيعن،أنسعن

زيدبناللهعبدعن،قلابةأبيعن،أيوبعن،سلمةبنحمادحديثمن،ماجهوابن،والنسالي

.به)3(!ي!النبيعن،أنسعنكلاهما،قتادةوعن:داودأبوزاد،الجرمي

."القلوبوتخرب،المحاريبوتزخرف":وفيهمسعود،ابنحديثالساعةأشراطذكرفيوسيأتي

عن،عميربنعثمانعن،اللهعبدبنشريكحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

!ي!،اللهرسولأصحابمنرجلمعنا،سطحعلىجلوساكنا:قال،عليمعن،عمرأبيزاذان

،طاعونيا:عبسفقال،الطاعونفييخرجونوالناس،الغفاريعبساإلاأعلمهلا:يزيدقال

أحدكميتمنىلا":!ي!اللهرسوليقلألم؟هذاتقوللم:عليملهفقال،ثلاثايقولها،خذني

:يقول!ي!اللهرسولسمعتإني:فقال؟،"فيستعتب)4(يردولا،عملهانقطاععندفإنه،الموت

وقطيعة،بالدمواستخفافا،الحكموبيع،الشرطوكثرة،السفهاءإمرة:ستابالموتبادروا"

.أحمد)5(بهتفرد."فقهامنهمأقلكانوإن،ليغنيهميقدمونهمزاميرالقرانيتخذونونشوا،الرحم

مسند"علىالزياداتفيذكرناكما،نحوهأومثلهعمروبنالحكمعن)6(معلىأبيروايةوفي

بناللهعبدحدثنا،التستريإسحاقابنحدثنا:الطبرانيقالوقد،أحمدسبحانهوالله،")7(أحمد

:الغفاريالحكمقال:قال،)6(معلىأبوحدثنا،الطائيعبيدبن)8(جميلحدثنا،الجمحيئمعاوية

:يقول!ي!اللهرسولسمعتوقد،هذاتقوللم:القوممنرجللهفقال.إليكخذني،طاعونيا

وكثرة،الحكمبيع:ستاأبادرولكني،سمعتمماسمعتقد:فقال؟"الموتأحدكميتمنينلا"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

منالماءمجرىوهي،منهاأسفلتلعةإلىمنهايندفعثم،السيلفيهايترددغليظةمرتفعةأرض:""التلعة

مدىبيانإلىبذلكرمىوقد.أسفلهاكانما"التلعةذئبو"التلاع:والجمعالأرضبطونإلىالواديأعلى

.(تلع)"العربلسان".منعتهموانهياروضعفهمذلهم

حسن.حديثوهو(386/)أحمدرواه

حديثوهو(973)ماجهوابن(232/)والنسائي(944)داودوأبو(3134/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.

الدنيا.فيأصابهعمايترضى:يستعتب

صحيح.حديثوهو(594-3494/)المسندفيأحمدرواه

يعلى.:الأصلفي

.2252()3/المسانيدجامع

حميد.:الأصلفي
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يتخذونالزمانآخرفييكونونونشوا،الرحموقطيعة،الدماءوسفك،الصبيانوإمارة،الشرط

.مزامير)1(القرآن

نأ،سعدبنسهلعن،حازمأبيعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدحديثمنالطبرانيوروى

الله؟رسولياذلكومتى:قيل."ومسخوقذفخسفالزمانآخرفيسيكون":قال!ي!اللهرسول

من"البخاريصحيح"فيشاهدله."الخمرواستحلت،والقيناتالمعازفظهرتإذا":قال

.)2(البخاريبهجزمكما،عامرأبيأومالكأبيحديث

عنيذكرأبيسمعت،لقيطبنإيادبناللهعبيدثنا،بكيرأبيبنيحيىثنا:أحمدالإماموقال

هو،إلالوقتهايجليهالاربيعندعلمها":فقال،الساعةعن!شيماللهرسولسئل:قال،حذيفة

الله،رسوليا:قالوا."وهرجافتنايديهابينإن،يديهابينيكونوما،بمشاريطهاأخبركمولكن

الناسبينويلقى":قال."القتلالحبشةبلسانهو":قال؟هومافالهرج،عرفناهاقدالفتنة

.أحمد)3(بهتفرد."أحدايعرفأحديكادفلا،التناكر

عن،وغيرهالأزدينسيربنالسفرحدثني،صفوانثنا،المغيرةأبوثنا:أيضاأحمدوقال

علىبخيروجاء،الشربذلكاللهفذهب،شرفيكناإنا،اللهرسوليا:قالأنه،اليمانبنحذيفة

يتبعالمظلمالليلكقطعفتن":قال؟هوما:قلت."نعم":قال؟شرمنالخيربعدفهل،يديك

.")5(أفيمنأياتدرونلاالبقركوجوه)4(مشتبهةتأتيكم،بعضابعضها

الأشهلي،الرحمنعبدبناللهعبدعن،عمروحدثني،إسماعيلثنا،سليمانثنا:أحمدوقال

بأسيافكم،وتجتلدوا،إمامكمتقتلواحتىالساعةتقوملا":قال،لمجي!النبيأنأ،حذيفةعن

.")7(شراركمدنياكم6(ويرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ضعيف.داسناده443()3/التستريطريقمنالحاكموأخرجه)3162("الكبير"فيالطبرانيرواه

)9671(حبانابنوصلهوقد،تعليقا)0955(البخاريرواهوشاهده)0581("الكبير"فيالطبرانيرواه

منجمعوصححه،عماربنهشامعنطرقمنوغيرهم،عساكروابن221()01/والبيهقي،والطبراني

العسقلاني،حجروابن،والمصنف،الجوزيةقيموابن،تيميةوابن،وافووي،الصلاحكابن،الأئمة

وغيرهم.والصنعاني،اليمانيالوزيروابن،والسخاوي

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو938()5/المسندفيأحمدرواه

شبهة.:الأصلفي

ضعف.إسنادهوفي193()5/المسندفيأحمدرواه

.(ويرث)المسندفي

ضعيف.وإسناده938()5/المسندفيأحمدرواه
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.")1(لكعابنلكعبالدنياالناسأسعديكونحتىالساعةتقوملا":وبه

ثنا،الحزاني)2(أميةأبوهشامبنعمروثنا،التستريإسحاقبنالحسينثنا:الطبرانيوقال

بنحزامعن،الحارثبنالعلاءعن،واقدبنزيدعن،صدقةعن،الرحمنعبدبن)3(عثمان

قليل،فقهاؤهكثيرزمانفيأصبحتمقدإنكم":قالع!يمالنبيعن،أبيهعن،حزامبنحكيم

كثير،فقهاؤهقليلزمانوسيأتي،العلممنخيرفيهالعمل،سائلو!2(قليل،معطوهكثير،خطباؤه

.")5(العملمنخيزفيهوالعلم،معطوهقليل،سؤالهكثير،خطباؤه

بنهلالعن،ميسرةبنالملكعبدعن،مسعزأخبرني،أسامةبنحمادثنا:أحمدوقال

المظلم،الليلكقطعفتنا!ي!اللهرسولذكر:قالزيدبنسعيدعن،ظالمبناللهعبدعن،يساف

بعضهم؟أوهالككفهماللهرسوليا:فقيل:قال."ذهابأسرعفيهاالناسفيذهب":قالأراه

.به)6(تفرد."القتل-بحسبهم":أو-"حسبهم":قال

عن،عثمانأبيعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادثنا،الرحمنعبدثنا:أيضاأحمدوقال

استطعتفإن،وفتنأحداثبعديستكونإنها،خالديا":!ك!ي!اللهرسولقال:قالعرفطةبنخالد

.")8(فافعلالقاتللاالمقتولاللهعبد)7(تكونأن

المحاربيخرشةسمعت،المحاربيكثيرأبوحدثني،عجلانبنثابتحديثمنالطبرانيئوروى

منخيرفيهاوالجالس،اليقظانمنخيرفيهاالثائم،فتنستكون":!ك!ي!اللهرسولقال:قال

فليمشعليهأتتمنألا،الساعيمنخيرفيهاوالماشي،الماشيامنخيرفيهاوالقائم1،القائم

وذكر"...انجلتعفاتنجليحتىليضطجعثم،ينكسرحتىفليضربهالصفاإلىبسيفه

.)9(الحديث

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

حسن.حديثوهو938(المسند)5/فيأحمدرواه

أمية.ابن:الأصلفي

.عفان:الأصلفي

.(127)1/"الزوائدمجمع"فيلماموافقةوهي،سؤاله:نسخةالأصلهامشوعلى

فيأحمدرواهوقد،ضعفسندهوفيحزامبنحكيمحديثمن)3111(رقم"الكبير"فيالطبرانيرواه

أيضأ.ضعيفوسنده،ذرأبيحديثمن(155)5/بنحوهالمسند

حسن.وإسناده(1918/)المسندفيأحمدرواه

وعبد.،عندأي،معا:عليهاكتبالأصلفي

حسن.حديثوهو292()5/المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(601)4/المسندفيوأحمد)0418("الكبير"فيالطبرانيرواه
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الزماناخرفييكونالذيالمهديذكرفيفصل

الرافضة،تزعمهالذيبالمنتظرهووليس،المهديينوالأئمة،الراشدينالخلفاءأحدوهو

أنهويزعمون،أثرولا،عينولا،لهحقيقةلاماذلكفإن،سامراسردابمنظهورهوترتجي

بهنطقتفقد،سنذكرهماوأما،سنينخمسوعمرهالسردابدخلوأنه،العسكريالحسنبنمحمد

نزولقبليكونظهورهوأظن،الزماناخرفييكونأنه:!يماللهرسولعنالمرويةالأحاديث

ابنعيسىنزولوهكذا،وظلماجوراملئتكما،عدلاالأرضيملأهذافإن،مريمابنعيسى

الأحاديث.ذلكعلىدلتكما،مريم

عن،فطرحدثنا:قالا،نعيموأبو،حجاجحدثنا:اللهرحمهحنبلبنأحمدالإمامقال

لملو":!ي!اللهرسولقال:يقولعلياسمعت:حجاجقال،الطفيلأبيعن،بزةأبيبنالقاسم

مني،رجلا:نعيمأبوقال"جوراملئتكما،عدلايملؤهامنارجلااللهلبعثيومإلاالدنيامنيبق

عن،داودأبوورواه،!ي!النبيعن،عليعن،الطفيلأبيعن،حبيبعنيذكره:مرةوقال

.)1(دكينبنالفضلنعيمأبيعن،شيبةأبيبنعثمان

ابنمحمدبنإبراهيمعن،العجليياسينحدثنا،دكينبنفضلحدثنا:أحمدالإماموقال

فياللهيصلحهالبيتأهلمناالمهدي":!يماللهرسولقال:قال،عليعن،أبيهعن،الحنفية

وليس،العجليياسينعن،الحفريداودأبيعن،شيبةأبيبنعثمانعنماجهابنورواه."ليلة

:داودأبووقال،منه)2(أوثقهذاالعجليوياسين،ضعيفالزيات،الزياتمعاذبنياسينهو

،إسحاقأبيعن،خالدبنشعيبعن،قيسأبيبنعمروحدثنا،المغيرةبنهارونعن،حدثت

!لمج!،اللهرسولسماهكما،سيدهذاابنيإن:فقال،الحسنابنهإلىونظر،عليقال:قال

ذكرثم،الخلقفيولايشبهه،الخلقفييشبهه،!يمنبيكمباسميسمىرجلصلبهمنوسيخرج

.عدلا)3(الأرضيملأقصة

صدرهفيفأورد،"سننه"فيمفرداالمهديكتاب:اللهرحمهالسجستانيداودأبوعقدوقد

عشراثناعليكميكونحتىقائماالدينهذايزاللا":!ي!اللهرسولعن،سمرةبنجابرحديث

فكبر:قال"خليفةعشراثنيإلىعزيزاالدينهذايزاللا":روايةوفي"الأمةعليهتجتمعكلهمخليفة

وفي،"قريشمنكلهم":قال؟قالما:لأبيقلت،خفيةكلمةقالثم،وضجوا،الناس

)1(

)2(

)3(

حسن.حديثوهو(4283)داودوأبو(199/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(8504)ماجهوابن(184/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(0942)داودأبورواه
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.")1(الهرجيكونثم":قال؟ماذايكونثم:فقالوا،قريشأتتهبيتهإلىرجعفلما:قالرواية

بنومحمد،وفطر،وزائدة،عياشبنبكروأبي،الثوريسفيانحديثمنداودأبوروىثم

،مسعودبناللهعبدعن،حبيشبنزرعن،بهدلةابنوهو،النجودأبيبنعاصمعنكلهم،عبيد

:اتفقواثم"اليومذلكاللهلطول":زائدةقال،"يولمإلاالدنيامنيبقلملو":قال!ي!النبيعن

فيزاد"أبياسمأبيهواسم،اسمياسمه)2(يواطئ،بيتيأهلمنأو،منيرجلافيهيبعثحتى"

:سفيانحديثفيوقال،"وجوراظلماملئتكما،وعدلاقسطأالأرضيملأ":فطرحديث

وهكذا."اسمياسمهيواطئ،بيتيأهلمنرجلالعربيملكحتىالدنياتنقضيلاأوتذهبلا"

عاصمعنكلهم،الثوريسفيانحديثومن،عيينةبنسفيانوعن،عبيدبنعمرعن،أحمدرواه

عنالبابوفي:الترمذيقال،صحيححسن:وقال،بهالسفيانينحديثمنالترمذيورواه،به

،العطارالعلاءبنالجبارعبدحدثنا:الترمذيقالثم.هريرةوأبي،سلمةوأم،سعيدوأبي،علي

أهلمنرجليلي":قال!ي!النبيعن،اللهعبدعن،زرعن،عاصمعن،عيينةبنسفيانحدثنا

الدنيامنيبقلملو:قال،هريرةأبيعنصالحأبووأخبرنا:عاصمقال،"اسمياسمهيواطئبييي

.)3(صحيححسنحديثهذا:قالثم.يليحتىاليومذلكاللهلطوليوأإلا

،نضرةأبيعن،قتادةعن،القطانعمرانحدثنا،بزيعبنتمامبنسهلحدثنا:داودأبووقال

يملأ،الأنفأقنى،الجبهةصأجلى،منيالمهدي":!ي!اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن

.")4(سنينسبعيملك،وجوراظلماملئتكما،وعدلا،قسطاالأرض

المليحأبوحدثنا،الرقيجعفربناللهعبدحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا:داودأبووقال

سلمة،أمعن،المسيبسعيدبنعن،نفيلبنعليعن،بيانزيادبنعن،عمربنالحسن

بناللهعبدقال،"فاطمةولدمن،عترتيمنالمهدي":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالت

عن،ماجهابنورواه.صلاحاعنهويذكر،نفيلبنعليعلىيثني،المليحأباسمعت:جعفر

.به)3(،بيانبنزيادعن،الرقيالمليحأبيعن،الملكعبدبنأحمدعن،شيبةأبيبنبكرأبي

بناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدبنمحمدترجمةفيعساكرابنرواهالذيالحديثفأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فكبر":وقوله"قائماالدينيزالما":قولهدون،صحيححديثوهو(4281-9427)رقمداودأبورواه

."وضجواالناس

ويشابه.يوافق:يواطئ

حسن.حديثوهو(2231)و(0223)والترمذي(377و1/376)وأحمد(4282)داودأبورواه

ضعف.إسنادهوفي(4285)رقمداودأبورواه

ضعف.إسنادهوفي(8604)رقمماجهوابن(4284)رقمداودأبورواه
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موسىبنالصمدعبدبنإبراهيمثنا:الدارقطنيطريقمن،المنصوربنالمهديوهو،عباس

الواسطي،سليمانبنوصلة،الضبيمحمدبنأسباطثنا،القرشيالوليدبنمحمدثنا،الهاشمي

الله!رسولسمعت،عفانبنعثمان،عنالمسيببنسعيدعن،قتادةعن،التيميسليمانعن

بنمحمدبهتفرد،الدارقطنيقالكما،غريبحديمثفإنه."عميالعباسولدمنالمهدي":يقول

.إسحاقأبيشيخناعنإلايكتبولم:قال،هاشمبنيمولىالوليد

عن،قتادةعن،أبيحدثني،هشامبنمعاذحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:داودأبووقال

يكون":قال!ي!النبيعن،!ي!النبيزوجسلمةأمعن،لهصاحبعن،الخليلأبيصالح

مكة،أهلمنناسفيأتيه،مكةإلىهارباالمدينةأهلمنرجلفيخرج،خليفةموتعنداختلاف

،بالبيداءبهمفيخسفالشاممنبعثإليهويبعث،والمقامالركنبينفيبايعونه،كارم!وهوفيخرجونه

ينشأثم،فيبايعونه،العراقأهلوعصائب،الشامأبدالأتاهذلكالناسرأىفإذا،والمدينةمكةبين

والخيبة،كلببعثوذلك،عليهمفيظهرون،بعئاإليهمفيبعث،كلبأخواله،قريشمنرجل

بجرانه)1(الإسلامويلقي،!ي!نبيهمبسنةالناسفيويعمل،المالفيقسم،كلبغنيمةيشهدلملمن

.")2(المسلمونعليهويصلي،يتوفىئم،سنينسبعفيلبث،الأرضإلى

بنمطرفعن،قيسأبيبنعمروحدئنا:المغيرةابنيعنيهارونقال:داودأبووقال

يخرج":!ي!اللهرسولقال:يقولعلياسمعت:عمروبنهلالعن،الحسنأبيعن،طريف

وأيوطئ،منصور:لهيقال،رجلمقدمتهعلى،حراث،الحارث:لهيقال،النهروراءمنرجل

:قالأو"نصرتهمؤمنكلعلىوجبت،!ي!اللهلرسولقريشمكنتكما،محمدلاليمكن

.")3(إجابته"

حدثنا:قالا؟الجوهريسعيدبنوإبراهيم،المصرييحيىبنحرملةحدثنا:ماجهابنوقال

الحضرمي،جابربنعمرو؟زرعةأبيعنلهيعةابنحدثنا،الحرانيداودبنالغفارعبدصالحأبو

،المشرقمنناسنيخرج":!ي!اللهرسولقال:قال،الزبيديجزءبنالحارثبناللهعبدعن

.)4(سلطانهيعني،"للمهديفيوطئون

عن،صالحبنعليحدثنا،هشامبنمعاويةحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:ماجهابنوقال

ذإ!ي!اللهرسولعندنحنبينما:قال،اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،زيادأبيبنيزيد

.واستقامقرارهقرأي،بجرانهكذاضرب:يقال(1)

ضعيف.وإسناده316()6/"المسند"فيوأحمد(4286)رقمداودأبوأخرجه)2(

ضعيف.وإسناده(0942)رقمداودأبورواه)3(

ضعيف.وإسناده(8804)رقمماجهابنرواه()4
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فقلت::قال،لونهوتغير،عيناهاغرورقتع!ي!اللهرسولراهمفلما،هاشمبنيمنفتيةأقبل

أهلوإن،الدنياعلىالآخرةلنااللهاختاربيتأهلإنا":فقال،يمرههشيئاوجهكفينرىنزالما

فيسألونسودراياتمعهمالمشرققبلمنقوميأتيحتى،وتطريدا،وتشريدابلاءبعديسيلقونبيتي

منرجلإلىيدفعوهاحتى،يقبلونهفلا،سألوامافيعطون،فينصرونفيقاتلون،يعطونهفلاالخير

")1(.الثلجعلىحبواولوفليأتهممنكمذلكأدركفمن،جوراملؤوهاكماقسطافيملؤها،بيتيأهل

دولتهمابتداءذكرعندذلكعلىالتنبيهتقدمكما،العباسبنيملكإلىإشارة،الحديثهذاففي

منيكونوأنه،العباسبنيدولةبعديكونالمهديأنعلىدلالةوفيه،ومئةوثلاثينثنتينسنةفي

ذلكعلىالنصتقدمكماالحسينلا،الحسنولدمنثم!صاللهرسولبنتفاطمةذريةمنالبيتأهل

أعلم.واللهطالبأبيبنعليعن،المرويالحديثفي

عن،الرزاقعبدحدثنا:قالا،يوسفبنوأحمد،يحيىبنمحمدحدثنا:ماجهابنوقال

قال:قال،ثوبانعن،الرحبيأسماءأبيعن،قلابةأبيعن،الحذاءخالدعن،الثوريسفيان

تطلعثم،منهمواحدإلىيصيرلاثم،خليفةابنكلهمثلاثةكنزكمعنديقتتل":ع!يواللهرسول

فإذا":فقالأحفظهلاشيئاذكرثم"قوميقتلهلمقتلافيقتلونكم،المشرققبلمنالسودالرايات

قويوإسناده،ماجهابنبهتفرد."المهدياللهخليفةفإنه،الثلجعلىحبواولو،فبايعوه،رأيتموه

)2(

صحيح.

حتى،الخلفاءأولادمنثلاثةليأخذهعندهيقتتلون،الكعبةكنزالمذكوربالكنزالمرادأنوالظاهر

منلا،مكةمن:وقيل،المشرقبلادمنظهورهويكون،المهديفيخرج،الزماناخرفيكانإذا

اخرفيخروجهينتظرونوهم،الانفيهمحبوسأنهمنالرافضةجهلةتزعمهكما،سامراسرداب

دليللاإذ،الشيطانمنشديدوهوس،الخذلانمنكبيروقسط،الهذيانمننوعهذافإن،الزمان

.بيانولاصحيحمعقولولاسنةولاكتابمنلا،برهانولاذلكعلى

عن،الزهريشهابابنعنيونسعن،سعدبنرشدينحدثنا،قتيبةحدثنا:الترمذيوقال

فلا،سودراياتخراسانمنتخرج":ع!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،ذؤيببنقبيصة

بهاأقبلالتيهيليستالسودالراياتوهذه.)3(غريبحديثهذا."بإيلياءتنصبحتىلمح!شييردها

سودراياتهيبل،ومئةوثلاثينثنتينسنةفي،أميةبنيدولةبهافاستلب،الخراسانيمسلمأبو

ضعيف.وإسناده(8204)رقمماجهابنرواه(1)

عنعنه.وقدمدلسوهو،زيدبناللهعبدالجرميقلابةأبو:سندهفيلكن(8404)ماجهابنرواه)2(

ضعيف.وإسناده(9226)رقمالترمذيأخرجه)3(
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أعلم،والله،الحسني،الفاطميالعلوياللهعبدبنمحمدوهو،المهديصحبةتأتي،أخرى

ويؤيده،كذلكيكنلمأنبعد،رشدهويلهمه،ويوفقه،عليهيتوبأي،واحدةليلةفياللهيصلحه

أيضا،سوداراياتهموتكون،أركانهويشيدونسلطانهويقيمون،ينصرونه،المشرقأهلمنبناس

ركزها)1(وقد،العقاب:لهايقال،سوداءكانت!ي!اللهرسولرايةلأن،الوقارعليهزيوهو

إلىفهي،الثنيةبهافعرفت،العراقمنأقبل،حيندمشقشرقيهيالتيالثنيةعلىالوليدبنخالد

،والفرسوالعربوالرومالشامنصارىمن،الكفارعلىعقاباكانتوقد،العقابثنيةلهايقالالآن

إلى،وبعدهم،معهمكانولمن،والأنصارالمهاجرينمن،المؤمنيناللهلعبادالعاقبةحسنوأطدت

وكان،المغفررأسهوعلى،مكةإلىالفتحيوم!يماللهرسولدخلوكذلك.الحمدودله،الدينيوم

عليه،وسلامهاللهصلوات،البيضةفوق،سوداءبعمامةمعتماكانأنهحديثفيوجاء،أسود

،المشرقناحيةمنوخروجهظهورهأصليكونالزمانآخرفيبوجودهالموعودالمهديأنوالمقصود

ذكرفيأفردتوقد،الأحاديثبعضذلكعلىدلكما،الحرامالبيتعندلهفيبايعمكةيأتيثم

الحمد.ولله،حدةعلىجزءاالمهدي

حدثنا،العقيليمروانبنمحمدحدثنا،الجهضميعليبننصرحدثنا:أيضاماجهابنوقال

نأ:الخدريسعيدأبيعن،الناجيالصديقأبيعن،العميزيدعن،حفصةأبيبنعمارة

لمن!مةأمتيفيهتنعم،فتسعوإلا،فسبعقصرإنالمهديأمتيفييكون":قال!اللهرسول

الرجليقوم،)2(كدوسيومئذوالمال،شيئامنهمتدخرولا،أكلهاالأرضتؤتي،قطمثلهاينعموا

.")3(خذ:فيقول،أعطني،مهدييا:فيقول

زيداسمعت،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:الترمذيوقال

نبينابعديكونأنخشينا:قال،الخدريسعيدأبيعنيحدثالناجيالصديقأباسمعت،العمي

تسعا"أو،سبعاأوخمسايعيشيخرج،المهديأمتيفيإن":فقال!يماللهنبيفسألنا،حدث

مهدييا:فيقولالرجلإليه"فيجيء:قال،سنين:قال،ذاكوما:قلنا:قال،الشاكزيد

منرويوقد،حسنحديثهذا."يحملهأناستطاعماثوبهفيلهفيحثي":قال"أعطني،أعطني

بنبكر:ويقال،عمروبنبكراسمهالناجيالصديقوأبو،لمجي!النبيعن،سعيدأبيعن،وجهغير

يحثوالذيالخليفةهوولعله،سبعأوخمسوأقلها،سنينتسعمدتهأكثرأنعلىدليلوهدا4لمحيس

غرزها.أي(1)

بعض.إلىبعضهمجموع)2(

حسن.حديثوهو(8304)رقمماجهابنرواه)3(

ضعيف.وإسناده(2232)رقمالترمذيرواه)4(
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والمال،غزيرةوالزروع،كثيرةالثمارتكونزمانهوفي،أعلموالله،عدايعدهولا،حثياالمال

والأمر،امنةوالبلاد،داخرمخذولملوموالعدو،ظاهرقائموالدين،قاهروالسلطان،وافر

راغم.دائمأيامهفيوالخير،دائمداروالرزق،قائموالنهي

عن،سعيدبنمجالدحدثنا،عبادبنعبادحدثنا،الوليدبنخلفحدثنا:أحمدالإماموقال

عامولا،الماضيمنشروهوإلاأميرعلينايأتيماوالله:قلت:قال،سعيدأبيعن،الوداكأبي

سمعتولكن،يقولمامثللقلتع!ي!اللهرسولمنسمعتهشيءلولا:قال،الماضيمنشروهوإلا

يسأله،الرجليأتيه،عدايعدهولا،حثواالماليحثوأميراأمرائكممنإن":يقول!ي!اللهرسول

صنعيحكي،عليهكانت،غليظةملحفةمج!يماللهرسولوبسط"فيهفيحثو،ثوبهفيبسط،خذ:فيقول

.)1(الوجههذامن،أحمدبهتفرد."ينطلقثم،فيأخذه":قال،أكنافهاإليهجمعثم،الرجل

بنعليعن،جعفربنالحميدعبدبنسعدحدثنا،الوهابعبدبنهديةحدثنا:ماجهابنوقال

مالك،بنأنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن،عماربنعكرمةعن،اليماميزياد

وعلي،،وحمزة،أنا،الجنةأهلسادةالمطلبعبدولدنحن":يقول!يواللهرسولسمعت:قال

سنن"فيوقعكذا:المزيالحجاجأبوشيخناقال،"والمهدي،والحسين،والحسن،وجعفز

وكذا:قلت،السحيميزيادبناللهعبدوالصواب،اليماميزيادبنعليإسنادهوفي،"ماجهابن

وهذا،مجهولرجلوهو،"والتعديلالجرح"فيحاتمأبيوابن،"التاريخ"فيالبخاريأورده

.2(منكزالحديث

أبيه،عن،الصدفيجابربنقيسعن،الأوزاعيعن،عليبنحسينحديثمنالطبرانيوفي

منرجليخرجثم،جبابرم!ثم،أمراءثم،ملوكثم،خلفاءبعديسيكون":مرفوعا(جدهعنأ

ماهوبيدنفسيفوالذي،القحطانييؤمرثم،جوراملئتكماعدلاالأرضيملأبيييأهل

.")3(بدونه

الأعلى،عبدبنيونسحدثنا:اللهرحمهقالحيث،"سننه"فيماجهابنرواهالذيالحديثفأما

الحسن،عن،صالحبنأبانعن،الجنديخالدبنمحمدحدثني،الشافعيإدريسبنمحمدحدثنا

الناسولا،إدباراإلاالدنياولا،شدةإلاالأمريزدادلا":قال!يواللهرسولأن،مالكبنأنسعن

مشهورحديثفإنه"مريمابنعيسىإلاالمهديولا،الناسشرارعلىإلاالساعةتقومولا،شحاإلا

)1(

)2(

)3(

ضعف.إسنادهوفي(389/)أحمدرواه

.(8704)رقمماجهابنأخرجه

ضعيف.وإسناده379()22/"الكبير"فيالطبرانيرواه



الزمانآخرفيوتتفاقموستكثروقعتالفتقمنأنواعذكر46

هووليس،أيضاواحدغيرعنهوروى،الشافعيشيخ،المؤذنالصنعانيالجنديخالدبنبمحمد

عنه،بهحدثمنالرواةمنولكن،وثقهأنهمعينابنعنرويقدبل،الحاكمزعمهكما،بمجهول

أنه:بعضهمعن،التهذيبفيشيخناوذكر،مرسلا،البصريالحسنعن،عياشأبيبنأبانعن

حديثي.منهذاليس،الصدفيالأعلىعبدبنيونسعليكذب:يقولوهوالمنامفيالشافعيرأى

فيماالحديثوهذا،منامبمجردفيهيطعنلا،الثقاتمن،الصدفيالأعلىعبدبنيونس:قلت

قبلإما،مريمابنعيسىغيرمهديإثباتفيأوردناهاالتيللأحاديثمخالف!،الرأيباديفييظهر

بل،ينافيهالاالحديثهذايكونالتأملوعند،نزولهبعدوإما،أعلمواللهالأظهرهوكمانزوله

مهدياغيرهيكونأنذلكينفيولا،مريمابنعيسىهوالمهديحقالمهديأنذلكمنالمراديكون

.)1(أعلموالله،أيضا

الفمنمنأنواعذكر

الزماناخرفيوتتفاقموستكثروقعت

عن،عروةعن،الزهريسمعأنه،عيينةابنحدثثا،إسماعيلبنمالكحدثنا:البخاريقال

من!صاللهرسولاستيقظ:قالتأنها،جحشبنتزينبعن،حبيبةأمعن،سلمةأمبنتزينب

يأجوجردممناليومفتح،اقتربقدشرمنللعربويل،اللهإلاإله"لا:يقول،وجههمحمراالنوم

كثرإذا،نعم":قال،الصالحونوفيناأنهلك:قيل،مئةأوتسعينسفيانوعقد"هذهمثلومأجوج

،عشرةبيدهسفيانوعقد:قال،بهعيينةبنسفيانعنالناقد،عمروعنمسلمرواهوهكذا."الخبث

الإبهامبإصبعيهوحلق:وقال؟الزهريعن،يونسعن،وهبابنعن،حرملةعنرواهوكذلك

وابن،حرببنوزهير،عمرووسعيدبن،شيبةأبيبنبكرأبيعنرواهثم،تليهاوالتي

حبيبة،أمعن،حبيبةعن،جحشبنتزينبعن،عروةعن،الزهريعن،سفيانعن،عمرأبي

.)2(عنهناللهرضي،صحابياتأربع،وزوجتان،وربيبتانتابعيانفيهفاجتمع،زينبعن

عن،أبيهعن،طاوسابنحدثنا،وهيبحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:البخاريوقال

تسعين.وهيمبوعقد"هذهمثلومأجوجيأجوجردممناليومفيح":قاللمجي!النبيعن،هريرةأبي

.)3(مثلهوهيبحديثمنمسلمرواهوهكذا

تقوملا":جملةوأما:أقول،منكرخبرإنه:"الميزان"فيالمصنفشيخالذهبيوقال(9304)ماجهابن()1

فصحيحة."الناسشرارعلىإلاالساعة

.(0288)رقمومسلم(5607)رقمالبخاريرواه)2(

.(2881)رقمومسلم(7136)رقمالبخاريرواه)3(
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!ي!النبيزوجسلمةأمأن،الفراسيةالحارثبنتهندعن،الزهريحديثمنالبخاريوروى

وماذا،الخزائنمنالليلةأنزلماذا،اللهسبحان":يقول،فزعاليلةذاتع!ي!النبياستيقظ:قالت

عاريةالدنيافيكاسيؤرب،يصلينلكي"أزواجهيريد"الحجراتصواحبيوقظمن؟الفتنمنأنزل

.")1(الآخرةفي

أشرف:قال،زيدبنأسامةعن،عروةعنالزهريحديثمن،ومسلم،البخاريروىثم

لأرىفإني":قال؟لا:قالوا"؟أرىماترونهل":فقال،المدينةآطام)2(منأطمعلى!يمالنبي

.")3(القطركوقع،بيوتكمخلالتقعالفتن

يتقارب":قالع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،سعيدعنالزهريحديثمنالبخاريوروى

هو؟أيمااللهرسوليا:قالوا"الهرجويكثر،الفتنوتظهر،الشحويلقى،العلموينقص،الزمان

حديثمنرواهثم،)4(هريرةأبيعن،حميدعن،الزهريعنأيضاورواه،"القتلالقتل":قال

.)5(موسىوأبي،مسعودبناللهعبدعن،شقيقعن،الأعمش

أتينا:قال،عديبنالزبيرعن،سفيانحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا:البخاريوقال

زمانالناسعلىيأتيلافإنه،اصبروا":فقال،الحجاجمنيلقونماإليهفشكونا،مالكبنأنس

،الثوريحديثمن،الترمذيورواه،ع!ي!نبيكممنسمعته"ربكمتلقواحتىمنهشزبعدهالذيإلا

ترذلون")7(.عام"كل:آخربلفظيوردونهفيماالعوامعنهيعبرالحديثوهذا)6(،صحيححسن:وقال

عن،سلمةأبيوعن،المسيببنسعيدعن،الزهريحديثمنومسلمالبخاريوروى

خيرفيهاوالقائم،القائممنخيوفيهاالقاعد،فتنستكون":!يماللهرسولقال:قال،هريرةأبي

وأملجأفيهاوجدفمن،تستشرفه،لهايشرفمن،الساعيمنخيرفيهاوالماشي،الماشيمن

.")8(بهفليعذمعاذا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

رواه

لبناءا

واهر

لبخاا

اهرو

واهر

سبى

وكذا

رواه

.(151)رقمالبخاري

المرتفع.

.(2885)رقمومسلم(1878)البخاري

.(6537و)(6107)ري

.(6307)مع(6207)البخاري

.(6022)رقموالترمذي(6807)البخاري

الحديثهذامعنىمنمأخوذهووإنما،لهأصللااللفظهذا:قولهالحجاجترجمةأواخرفيللمصنف

رسالة.فيالبصريالحسنكلاممنهو:"المقاصد"فيالسخاويوقال،لهأصللا:حجرابنقال

.(2886)ومسلم(1036)رقمالبخاري
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.منه)1(بأبسط.نحوهبكرةأبيعنولمسلم

وهب،بنزيدعن،الأعمشحدثنا،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا:البخاريوقال

الأمانةأنحدثنا،الآخرأنتظروأناأحدهمارأيتحديثين!ي!اللهرسولحدثنا:قالحذيفةحدثنا

:قالرفعهاعنوحدثنا،السنةمنعلمواثم،القرآنمنعلمواثم،الرجالقلوبجذرفينزلت

فتقبض،،النومةينامثمالوكت)2(أثرمثل،أثرهافيظل،قلبهمنالأمانةفتقبضالنومةالرجلينام"

،شيءفيهوليس4(منتبرافتراهفنفطرجلكعلىدحرجتهكجمر،)3(المجلأثرمثلأثرهافيبقى

ويقال،أمينارجلافلانبنيفيإن:فيقال،الأمانةيؤديأحديكادولا،يتبايعونالناسفيصبح

أتىولقد،الإيمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيوما،أجلدهوما،أظرفهوما،أعقلهما:للرجل

عليردهنصرانياكانوإن،الإسلامعليردهمسلماكانلئن،بايعتأيكمأباليوما،زمانعلي

.به)6(الأعمشحديثمنمسلمورواه"وفلانا،فلاناإلاأبايعكنتفمااليوموأما،ساعيه)5(

عن،نافععنالليثحديثومن،أبيهعن،سالمعنالزهريحديثمنالبخاريوروى

الفتنةإنألا":فقال،المشرقمستقبلوهو،المنبرجنبإلىقام!لمجماللهرسولأن:عمرابن

الزهرقيحديثمن،مسلمورواه."الشمسقرن":قالأو"الشيطانقرنيطلعحيثمن،هاهنا

بناللهعبدطريقمن،أحمدورواه،بهنافععن،الليثحديثومن،بهأبيهعنسالمعن،وغيره

.به)7(،عمربناللهعبدعنكلاهما،عطيةروايةمنوالطبراني،دينار

هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،مالكحدثني،إسماعيلحدثنا:البخاريوقال

ليتنييا:فيقول،الرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةتقوملا":يقول!يماللهرسولسمعت:قال

.")8(مكانه

،سمرةعن،الحسنعن،يونسأنا،سلمةبنحمادثنا،عفانثنا:أحمدالإماموقال

من":مرةعفان-وقال!"العجممنأيديكماللهيملأأنتوشكون":قال!،!صالنبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(2887)رقممسلمرواه

اليسير.الأثر:الوكت

العمل.كثرةمنالجلدانتفاخ

مرتفعأ.أي

.أمرهعلىالمشرف

.(143)ومسلم(7964)البخاريرواه

.(223/)وأحمد(5092)ومسلم(3907و)(2907)البخاريرواه

.(1571)البخاريرواه
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.(")1فيئكمويأكلون،مقاتلتكميقتلون،يفرونلاأسدأيكونون-الأعاجم

نأالمسيببنسعيدأخبرني،الزهريعن،شعيبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:البخاريوقال

علىدوسنساءألياتتضطربحتىالساعةتقوملا":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالهريرةأبا

.")2(الجاهليةفييعبدونكانواالتيدوسطاغيةالخلصةوذو،الخلصةذي

عن،اللهعبيدحدثنا،خالدبنعقبةعن،الكنديسعيدبناللهعبدحدثنا:البخاريوقال

:!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،عاصمبنحفصجدهعن،الرحمنعبدبنخبيب

وحدثنا:عقبةقال،"شيئامنهيأخذفلاحضرهفمن،ذهبمنكنزعنيحسرأنالفراتيوشك"

يحسر":قالأنهإلا،مثله!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبوحدثنا،اللهعبيد

عنرواهثم،الوجهينمن،خالدبنعقبةحديثمن،مسلمرواهوكذلك"ذهبمنجبلعن

:قال!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،الرحمنعبدبنيعقوبعن،قتيبة

تسعةمئةكلمنفيقتل،عليهالناسيقتتل،ذهبمنجبلعنالفراتيحسرحتىالساعةتقوملا"

.")3(أنجوالذيأناأكونلعلي:منهمرجلكليقول،وتسعون

ظلفيكعببنأبيمعواقفاكنت:قال،نوفلبنالحارثبناللهعبدحديثمنروىثم

إني:قال،أجل:قلت،الدنياطلبفي،أعناقهممختلفةالناسيزاللا:فقالحسانأجم)4(

الناسبهسمعفإذا،ذهبمنجبلعنيحسرأنالفراتيوشك":يقول!ي!اللهرسولسمعت

فيقتلعليهفيقتتلون":قال"كلهبهليذهبنمنهيأخذونالناستركنالئن:عندهمنفيقول،إليهساروا

.")5(وتسعونتسعةمئةكلمن

عن،الرحمنعبدعن،الزنادأبوحدثنا،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا:البخاريوقال

مقتلةبينهمايكون،عظيمتانفئتانتقتتلحتىالساعةتقوملا":قالكي!اللهرسولأن:هريرةأبي

الله،رسولأنهيزعمكل،ثلاثينمنقريمث،كذابوندجالونيبعثوحتى،واحدةدعواهما،عظيمة

القتل،وهو،الهرجويكثر،الفتنوتظهر،الزمانويتقارب،الزلازلويمثر،العلميقبضوحتى

الذيفيقول،يعرضهوحتى،صدقتهيقبلمنالمالربيهمحتىفيفيض،المالفيكميكثروحتى

الرجل،بقبرالرجليمروحتى،البنيانفيالناسيتطاولوحتى،فيهليأربلا،عليهيعرضه

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(17)5/المسندفيأحمدرواه

.الزهريطريقمن(6092)مسلمورواه(1671)البخاريرواه

.(4928)ومسلم(9171)رقمالبخاريرواه

الحصن.:الأجم

.(5928)رقممسلمرواه
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أجمعونامنواالناسوراهاطلعتفإذا،مغربهامنالشمستطلعوحتى،مكانهليتنييا:فيقول

الساعةولتقومن(0158ا!نعامأ!هوإينخهاضةيمفىكسبتأؤقئلمنءامنتتكنلؤايننهانفسالايمع)حينفذلك

بلبنالرجلانصرفوقدالساعةولتقومن،يطويانهولايتبايعانهفلابينهماثوبهماالرجلاننشروقد

أكلتهرفعوقدالساعةولتقومن،فيهيسقيفلاحوضهيليطوهوالساعةولتقومن،يطعمهفلالقحته)1(

.")2(يطعمهافلا،فيهإلى

بنزيدعن،الدراوردييعني،العزيزعبدثنا،النعمانبنسريجثنا:أحمدالإماموقال

يأكلونقوميخرجحتىالساعةتقوملا":!يواللهرسولقال:قال،وقاصأبيبنسعدعن،أسلم

.أحمد)3(بهتفزد."بألسنتهاالبقرتأكلكما،بألسنتهم

ابنعن،يونسحدثنا،وهبابنحدثنا،التجيبييحيىبنحرملةحدثني:مسلموقال

كائنةفتنةبكلالناسلأعلمإنيوالله:اليمانبنحذيفةقال:قال،الخولانيإدريسأباأن:شهاب

،غيرييحدثهلمشيئاذلكفيإليئأسر!يواللهرسوليكونأنإلابيوما،الساعةوبينبينيفيما

يعدوهو،ع!يواللهرسولفقال،الفتنعنفيهأنامجلسايحدثوهو،قاللمجي!اللهرسولولكن

قال"كبارومنهاصغارمنها،الصيفكرياحفتنومنهن،شيئايذرنيكدنلا،ثلاثمنهن":الفتن

.)4(غيريكلهمالرهطأولئكفذهب:حذيفة

!و:اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،زهيرحديثمنمسلموروى

إردبها،مصرومنعت،ودينارهامديها)5(الشامومنعت،وقفيزهادرهمهاالعراقمنعتإذا"

علىشهد"ابدأتمحيثمنوعدتم1،بدأتمحيثمنوعدتم،بدأتمحيثمنوعدتم،ودينارها

.)6(و!مههريرةأبيلحمذلك

جابر،عندكنا:قال،نضرةأبيعن،الجريريحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدالإماموقال

قبلمن:قال؟ذاكأينمن:قلنا،درهمولا،قفيزإليهميجبىألاالعراقأهليوشك:فقال

أينمن:قلنا،مديولادينارإليهميجبىألاالشامأهليوشك:قالثم،ذاكيمنعون،العجم

فييكون":!يماللهرسولقال:قالثمهنيهةسكتثم،ذاكيمنعون،الزومقبلمن:قال،ذاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الحلوبالناقة:اللقحة

.(7121)رقمالبخاريرواه

حسن.حديثوهو84()1/المسندفيأحمدرواه

.(1928)مسلمرواه

.الشاملأهلمعروفمكيال:المدي

.(6928)مسلمرواه
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أتريان:العلاءوأبي،نضرةلأبيفقلت:الجريريقال"عدايعدهلاحثياالماليحثوخليفةأمتيآخر

.)1(بنحوه،الجريريحديثمنمسلمورواه.لا:فقالا؟العزيزعبدبنعمرأنه

منقباءأهلمنشيخ،الأنصاريسعيدبنأفلححدثنا،عامرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

سمعت:يقولهريرةأباسمعت:قالت،سلمةأممولى،رافعبناللهعبدوحدثني،الأنصار

فيويروحون،اللهسخطفييغدونقوماترىأنأوشكمدم!بكمطالتإن":يقول!شي!اللهرسول

بنزيدعن،نميربناللهعبدبنمحمدعنمسلموأخرجه."البقرأذنابمثلأيديهمفي،لعنته

.به)2(سعيدبنأفلحعن،الحباب

قال:قالهريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،جريرعن،حرببنزهيرعنروىثم

بهايضربونالبقركأذنابسياطمعهمقوم:بعدأرهمالمالنارأهلمنصنفان":!ي!اللهرسول

يدخلنلا،المائلةالبختكأسنمةرؤوسهن،مميلات،مائلات،عارياتكاسياتونسالمح!،الناس

.")3(وكذا،كذامسيرةمنليوجدريحهاوإن،ريحهايجدنولا،الجنة

بنأنسعن،مكحولحدثنا،معيدأبوحدثنا،الدمشقييحيىبنزيدحدثنا:أحمدوقال

إذا":قال؟المنكرعنوالنهي،بالمعروفالائتمارندعمتى!اللهرسوليا:قيل:قال،مالك

والملك،رذالكمفيوالعلم،كباركمفيالفاحشةكانتإذا؟إسرائيلبنيفيظهرمامثلفيكمظهر

عن،عبيدبنيحيىبنزيدعن،الدمشقيالوليدبنالعباسعن،ماجهابنورواه،"صغاركمفي

.)4(نحوهفذكره...أنسعن،مكحولعن،غيلانبنحفصمعيدأبيعن،حميدبنالهيثم

أبيه،عن،السائببنعطاءعن،عوانةأبوحدثنا،حمادبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

دارهوفي،إسرائيلبنيمنرجلارجلضاف":قال!ي!النبيعنحدثهمأنه،عمروبناللهعبدعن

:قال"بطنهافيجراؤها"فعوى:قال"أهليضيفأنبحلاوالله:الكلبةفقالت،همجح

يقهر،بعدكممنتكونأمةمثلهذا:منهمرجلإلىوجلعزاللهفأوحى":قال"؟هذاما:قيل"

.")6(حلماءهاسفهاؤها

،عمارأبوحدثني،الأوزاعيعن،إسحاقأبوحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا:أحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1392)رقمومسلم(3317/)أحمدرواه

.(2857)ومسلم(2358/)أحمدرواه

.(2128)مسلمرواه

ضعف.إسنادهوفي(1704)رقمماجهوابن(3187/)المسندفيأحمدرواه

الوضع.القريبةالحامل:المجح

ضعيف.دماسناده(2017/)المسندفيأحمدرواه
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أحدثه،فجعلت،علييسلمجابرفجاءني،سفرمنقدمت:قال،اللهعبدبنلجابرجارحدثني

نإ":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالثم،يبكيجابرفجعل،أحدثواوما،الناسافتراقعن

.")1(أفواجامنهوسيخرجون،أفواجااللهدينفيدخلواالناس

،هريرةأبيعن،يونسأبوحدثنا،لهيعةابنحدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا:أحمدوقال

ويل":ع!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،يونسأبوحدثنا،لهيعةابنحدثنا:حسنوقال

قوئميبيعكافراويمسي،مؤمناالرجليصبح،المظلمالليلكقطعفتنا،اقتربقدشرمنللعرب

،"الشوكعلى":قالأو"الجمرعلىكالقابضبدييهيومئذالمتم!ك،قليلالدنيامنبعرضدينهم

.")2(الشوكبخبط":حديثهفيحسنوقال

بنحبيبأبيهعن،الأزديحبيببنالصمدعبدحدثنا،المداشيجعفرأبوحدثنا:أحمدوقال

كيف":لثوبانيقول!اللهرسولسمعت:قال،هريرةأبيعن،عوفبنشبيلعن،اللهعبد

:ثوبانقال"؟منهيصيبون،الطعامقصعةإلىكتداعيهم،الأممعليكمتداعتإذا،ثوبانياأنت

قلوبكمفييلقىولكن،كثيريومئذأنتمبل،لا":قال؟بناقلةأمن؟اللهرسولياوأميبأبي

.")3(القتالوكراهيتكم،الدنياحبكم":قال؟اللهرسولياالوهنوما:قالوا"الوهن

،الأسديوابصةبنعمروعن،رجلعنمعمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

فقلت:؟ألجأ،عليكمالسلام:الداربابعلىسمعتإذ،داريفيبالكوفةإني:قال،أبيهعن

ساعةأية،الرحمنعبدأبايا:فقلت،مسعودبناللهعبدهوفإذا،دخلفلما،فلج،السلامعليكم

فجعل:قال،إليهأتحدثمنفذكرت،النهارعليطال:قال،الظهيرةنحوفيوذلك؟هذهزيارة

تكون":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال،يحدثنيأنشأثم،وأحدثه!اللهرسولعنيحدثني

القائم،منخيوفيهاوالقاعد،القاعدمنخيرفيهاوالمضطجع،المضطجعمنخيرفيهاالنائمفتنة

فيكلهاقتلاها)4(،المجريمنخيروالراكب،الراكبمنخيروالماشي،الماشيمنخيرفيهاوالقائم

:قال؟الهرجأيامومتى:قلت"الهرجأيامذلك":قال؟ذلكمتىاللهرسوليا:قلت:قال"النار

نفسك،"اكفف:قال؟ذلكأدركتإنتأمرنيفما:قلت:قال"جليسهالرجليأمنلا"حين

:قال؟داريرجلعليدخلإنأرأيت!اللهرسوليا:قلت:قال"داركوادخل،ويدك

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(3343/)المسندفيأحمدرواه

ضربإذاالشجرمنيتساقطما:والخبط.حسنحديثوهو193(-2593/)المسندفيأحمدرواه

بالعصا.

حسن.حديثوهو(2935/)المسندفيأحمدرواه

فرسه.يجريالذي:المجري
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"هكذاواصنع،مسجدكفادخل":قال،بيتيعليدخلإنأفرأيت:قلت:قال"بيتكفادخل

.")1(ذلكعلىتموتحتى،اللهربي:وقل"الكوععلىبيمينهوقبض

بنالقاسمعن،خراشبنشهابحدثنا،أبيحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا:داودأبووقال

عن،أبيهعن،وابصةبنعمروحدثني،سالمعن،الجزريراشدبنإسحاقعن،غزوان

فيكلهمقتلاها":قال،بكرةأبيحديثبعضفذكر،يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالمسعودابن

الرجليأمنلاحيث،الهرجأيامتلك:قال!؟مسعودابنياذلكمتى:قلت:فيهقال"النار

منحلساوتكون،ويدكلسانكتكف:قال؟الزمانذلكأدركنيإنتأمرنيفما:قلت،جليسه

فلقيتدمشقأتيتحتىفركبت،مطارهقلبيطارعثمانقتلفلما:وابصةيعنيقال!.بيتكأحلاس

ابنبهحدثكما،ع!ي!اللهرسولمنلسمعههوإلاإلهلاالذيباللهفحلف،الأسديفاتكبنخريم

.مسعود)2(

بنمسلمحدثني،الشحامعثمانعن،وكيعحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:داودأبووقال

الجالس،منخيرفيهاالمضطجعفتنةستكونإنها":!ي!اللهرسولقال:قال،أبيهعن،بكرةأبي

:قال"الساعيمنخيروالماشي،الماشيمنخيروالقائم،القائممنخيرفيهاوالجالس

بغنمه،فليلحقغنملهكانتومن،بإبلهفليلحقإبللهكانتمن":قال!؟تأمرنيما!اللهرسول!يا

سيفهإلىفليعمد:"قال؟ذلكمنشيءلهيكنلمفمن:قال"بأرضهفليلحقأرض!لهكانتومن

الشحامعثمانحديثمنمسلمرواهوقد."النجاءاستطاعمالينجثمحرةعلىبحدهفليضرب

.()بنحوه

عن،بكيرعن،عياشعن،المفضلحدثنا،االرمليخالدبنيزيدحدثناأ:داودأبووقال

!ي!النبيعن،وقاصأبيبنسعدسمعأنه:الأشجعيالرحمنعبدبنحسينعن،سعيدبنبسر

فقال!،ليقتلنييدهوبسط،بيتيعليدخلإنأرأيت،اللهرسوليا:فقلت:قال!،الحديثهذافي

انفرد0(28:المائدةأالاية!هولئقنلنىيدكإلىبسطتلين):(يزيدأوتلا"ادمكابنكن":!اللهرسول

.)4(الوجههذامن،داودأبوبه

بنبكيرعن،عباسبنعياشعن،سعدبنليثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:أحمدوقال

نأأشهد:عفانبنعثمانفتنةعندقالوقاصأبيسعدبنأن،سعيدبنبسرعن،عبدالله

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(944-1448/)"المسند"فيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(4258)رقمداودأبورواه

.(2887)ومسلم(4256)رقمداودأبورواه

صحيح.حديثوهو(4257)داودأبورواه



الزمانآخرفيوتتفاقموستكثروقعتالفتنمنأنواعذكر45

الماشي،منخيرفيهاوالقائم،القائممنخيرفيهاالقاعد،فتنةستكونإنها":قال!ماللهرسول

"كن:قال؟ليقتلنيإلييدهفبسطبيتيعليدخلإنأفرأيت:قال"الساعيمنخيروالماشي

بنبكيرعن،القتبانيعباسبنعياشعن،الليثعن،قتيبةعنالترمذيرواهوهكذا."ادمكابن

هذا:وقال،فذكره...وقاصأبيبنسعدعن،الحضرميسعيدبنبسرعن،الأشجبناللهعبد

)1(
بنالحسيل:وقيل،الحسينيعنيرجلاالإسنادفيفزاد،الليثعنبعضهمورواه،حسنيث

انفا.داودأبورواهكما،سعدعن،الحسينبنالرحمنعبد:ويقال،الرحمنعبد

عن،جحادةبنمحمدعن،سعيدبنالوارثعبدحدثنا،مسددحدثنا:داودأبوقالثم

بينإن":!يواللهرسولقال:قال،الأشعريموسىأبيعن،هزيلعن،ثروانبنالرحمنعبد

ويصبحمؤمناويمسي،كافرأويمسيمؤمنأفيهاالرجليصبح،المظلمالليلكقطعفتناالساعةيدي

أوتاركموقطعواقسيكمفكسروا،الساعيمنخيزفيهاوالماشي،القائممنخيرفيهاالقاعد،كافرا

.")2(آدمابنيكخيرفليكنمنكمأحدعلى(يعنيأدخلفإن،بالحجارةسيوفكمواضربوا

عن،الصامتبناللهعبدعن،الجونيعمرانأبوحدثني،مرحومحدثنا:أحمدالإماموقال

الناسأصابإنأرأيتذرأبايا":فقال،خلفهوأردفني،حمارالمجي!اللهرسولركب:قالذرأبي

ورسولهالله:قال؟"تصنعكيفمسجدكإليفراشكمنتقومأنتستطيعلاحتى،شديدجوع

فيهالبيتيكون،شديدموتالناسأصابإنأرأيت،ذرأبايا":قال"تعفف":قال،أعلم

،ذرأبايا":قال"اصبر":قال،أعلمورسولهالله:قلت"؟تصنع"كيفالقبريعني"بالعبد

:قال"؟تصنع"كيفالدماءمنالزيتحجارةتغرقحتىيعني"بعضابعضهمالناسقتلإنأرأيت

منفات":قال؟أتركلمفإن:قال"بابكعليكوأغلق،بييكفياقعد":قال،أعلمورسولهالله

نأخشيتإنولكن،فيههممافيتشاركهمإذا":قال،سلاحيفاخذ:قلت"فيهمفكنمنهمأنت

الإمامرواههكذا."وإثمكلإثمهيبوءكيوجهكعلىردائكطرففألق،السيفشعاعيردعك

عن،زيدبنحمادعنكلاهما،عبدةبنأحمدعنماجهوابن،مسددعنداودأبورواهوقد،أحمد

قالثم،بنحوهذرأبيعن،الصامتبناللهعبدعن،طريفبنالمشعثعن،الجونيعمرانأبي

.زيد)3(بنحمادغيرالحديثهذافيالمشعثيذكرلم:داودأبو

بنالواحدعبدحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،فارسبنيحيىبنمحمدحدثنا:داودأبووقال

)1(

)2(

)3(

صحيح.حديثوهو(4921)والترمذي(1185/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(9425)رقمداودأبورواه

صحيح.حديثوهو(5893)ماجهوابن(4261)رقمداودوأبو(5914/)المسندفيأحمدرواه
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نإ":!ي!اللهرسولقال:يقولموسىأباسمعت:قالكبشةأبيعن،الأحولعاصمحدثنا،زياد

،كافراويصبحمؤمناويمسي،كافراويمسيمؤمنافيهاالرجليصبح،الليلكقطعفتناأيديكمبين

فما:قالوا"الساعيمنخيرفيهاوالماشي،الماشيمنخيرفيهاوالقائم،القائممنخيرفيهاالقاعد

.")1(بيوتكمأحلاسكونوا":قال؟تأمرنا

قلابة،أبيعن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:أحمدالإماموقال

مشارقها،فرأيتالأرضليزوىاللهإن":!يواللهرسولقال:قالثوبانعن،أسماءأبيعن

وإني،والأبيض،الأحمر،الكنزينأعطيتوإني،منهاليزويماسيبلغأمتيملكوإن،ومغاربها

وإنبيضتهمفيستبيح،أنفسهمسوىمنعدواعليهميسلطولابعامةبسنةيهلكواألالأمتيربيسألت

بسنةأهلكهمألألأمتكأعطيتوإني،يردلافإنهقضاءقضيتإذاإني،محمديا:قالوجلعزربي

أقطارها"بينمنعليهماجتمعولوبيضتهمفيستبيح،أنفسهمسوىمنعدواعليهمأسلطولا،بعامة

المضلين،الأئمةأمتيعلىأخافوإنما،بعضايسبيبعضهميكونحتى،بأقطارهامن":قالأو

أمتيمنقبائلتلحقحتىالساعةتقومولا،القيامةيومإلىعنهميرفعلمأمتيفيالسيفوضعوإذا

أنهيزعمكلهم،ثلاثونكذابونأمتيفيسيكونوإنه،الأوثانأمتيمنقبائلتعبدوحتى،بالمشركين

منيضرهملا،الحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزالولا،بعدينبيلا،النبيينخاتموأنا،نبي

طرقمن،ماجهوابن،والترمذي،داودوأبو،مسلمورواه."وجلعزاللهأمريا!تيحتى،خالفهم

،بجددبنثوبانعن،مرثدبنعمرو،أسماءأبيعن،الجرميزيدبناللهعبد،قلابةأبيعن

.)2(صحيححسن:الترمذيوقال،بنحوه

عن،عثمانبنبدرعن،الحفريداودأبوحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا:داودأبووقال

آخرها،فتنأربعالأمةهذهفيتكون":قالغ!ي!النبيعن،اللهعبدعن،رجلعن،عامر

.")3(الفناء

حدثني،المغيرةأبوحدثنا،الحمصيسعيدبنعثمانبنيحيىحدثنا:داودأبوقالثم

عمربنعبداللهسمعت،العنسيهانئبنعميرعن،عتبةبنالعلاءحدثني،سالمبنعبدالله

فقال،الأحلاسفتنهذكرحتى،ذكرهافيفأكثر،الفتنفذكرع!ي!اللهرسولعندقعوداكنا:يقول

)1(

)2(

)3(

صحيح.حديثوهو(4262)رقمداودأبورواه

(2176)رقموالترمذي(4252)رقمداودوأبو(9288)رقمومسلم(5/278)المسندفيأحمدرواه

.(5293)ماجهوابن

ضعيف.وإسناده(1424)داودأبورواه
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مندخنها،السراءفتنةثمأوهرب،حربهي":قال؟الأحلاسفتنةوما،اللهرسوليا:قائل

يصطلحثم،المتقونأوليائيوإنما،منيوليس،منيأنهيزعم،بيتيأهلمنرجلقدميتحت

إذاحتى،لطمتهإلاالأمةهذهمنأحداتدعلا،الدهيماءفتنةثمضلع)2(علىكوركرجلعلىالناس

فسطاطين،إلىالناسيصيرحتى،كافراويمسيمؤمنافيهاالرجليصبح،عادت،انقضت:قيل

يومهمن،الدجالفانتظروا،ذاكمكانفإذا،فيهإيمانلانفاقوفسطاط،فيهنفاقلاإيمانفسطاط

.)3(بمثله،المغيرةأبيعن،"مسنده"فيأحمدرواهوقد،داودأبوبهتفرد."غدهمنأو

بنعمارةعن،أبيهعن،حازمأبيابنيعني،العزيزعبدحدثنا،القعنبيحدثنا:داودأبووقال

أوشك"أو"-وزمانبكمكيف":قال!ي!اللهرسولأن:العاصبنعمروبناللهعبدعن،عمرو

وأماناتهم،عهودهممرجتقد،الناسمنحثالةتبقى،غربلةالناسفيهيغربل-زمانيأتيأن

بماتأخذون":قال؟اللهرسوليابناكيف:فقالوا،أصابعهبينوشبك"هكذافكانوا،واختلفوا

هكذا:داودأبوقال"عامتكمأمروتذرونخاصتكمأمرعلىتقبلون،تنكرونماوتدعون،تعرفون

عن،ماجهابنرواهوهكذا.وجهغيرمن!النبيعن،العاصبنعمروبنعبداللهعنروي

،"مسنده"فيأحمدورواه،بهحازمأبيبنالعزيزعبدعن،الصباحبنومحمد،عماربنهشام

عن،أحمدالإمامرواهوقد،بهحازمأبيعن،الرحمنعبدبنيعقوبعن،منصوربنسعيدعن

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،حازمأبيعن،مطرفابنمحمداعن،محمدبنحسين

.)4(مثلهأو،نحوهفذكر...جده

ابنيعني،يونسحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا:داودأبوقالثم

بنعمروبناللهعبدحدثني،عكرمةحدثنا،العلاءأبي،خباببنهلالعن،إسحاقأبي

رأيتمإذا":فقال،عندهذكرتأو،الفتنةذكرإذاللهرسولحولنحنبينما:قال،العاص

فقمت:قال،أصابعهبينوشبك"هكذاوكانوا،أماناتهموخفت،عهودهممرجتقدالناس

لسانك،عليكواملك،بيتكالزم":قال؟فداكاللهجعلنيذلكعندأفعلكيف:فقلت،إليه

رواهوهكذا."العامةأمرعنكودع،نفسكخاصةبأمروعليك،تنكرماودع،تعرفبماوخذ

بنأحمدعن،"والليلةاليوم"فيالنسائيوأخرجه،بهدكينبنالفضلنعيمأبيعن،أحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

.شيءلاوتركه،الإنسانمالنهب:الحرب

له.نظاملاواهأمرعلىيصطلحونأي

حسن.حديثوهو(2133/)وأحمد(4242)داودأبورواه

حديثوهو(2022/و)(2221/)المسندفيوأحمد(5793)رقمماجهوابن(4342)رقمداودأبورواه

صحيح.
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.)1(نحوهلإسنادهفذكر...إسحاقأبيبنيونسعن،يزيدبنمخلدعن،بكار

سعدبنراشدثنا،الزحبيعثمانابنيعني،حريزثنا،الحجاجبنالقدوسعبدثنا:أحمدقال

فنزعه،حميرفيالأمرهذاكان":قال!يواللهرسولأن،مخمرذيعن،حيأبيعن،المقرالي

كتابفيهكذا:أحمدبناللهعبدقال."هـميل!دوعيسو،قريشفيفجعله،منهمالله

.الاستواء)2()3(علىبهتكلمبهحدثناوحيث،مقطعأبي

عن،طاوسعنالليثحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:داودأبووقال

تستنطففتنةستكونإنه":!ي!اللهرسولقال:قال،عمروبناللهعبدعن،زياد:لهيقال،رجل

عامر،بنأسودعن،أحمدرواهوقد."السيفوقعمنأشدفيهااللسان،النارفيقتلاها،العرب

وهو،زيادعن،طاوسعن،الليثعنحديثهمن،ماجهوابن،والترمذي،سلمةبنحمادعن

.كوش)4(سيمينزياد:لهويقال،الأعجم

عنرواه،زيدبنحمادوأن،سواهحديثهذالزيادليسأنهالبخاريعن،الترمذيحكىوقد

طريقمنرواهداودأبافإن،الحديثهذاالبخاريعلىعساكرابناستدركوقد،فوقفه،الليث

.)5(أعلمفالله،مرفوعازيدبنحماد

بنيحيىعن،الليثحدثني،وهبابنحدثنا،شعيببنالملكعبدحدثنا:داودأبووقال

هرمز،بنالرحمنعبدعن،البيلمانيبنالرحمنعبدعن،عمرانأبيبنخالدقال:قال،سعيد

استشرفتلهاأشرفمن،عمياء،بكماءصماءفتنةستكون":قال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن

.")6(السيفكوقوعفيهااللسانوإشراف،له

عن،وهببنزيدعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبووحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

وهو،الكعبةظلفيمعهجالساوكنت،عمروبناللهعبدعن،الكعبةربعبدبنالرحمنعبد

ومنا،خباءهيضربمنفمنا،منزلافنزلنا،سفرفي!ي!اللهرسولمعكنا:قال،الناسيحدث

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيح.حديثوهو(33051)رقم"الكبرى"فيوالنسائي(2122/)وأحمد(4343)داودأبورواه

إليهم.وسيعود:قالأي

صحيح.حديثوهو19()4/المسندفيأحمدرواه

فارسية.كلمةوهي،فضةمنأذنه:زيادوالدكوشسيمينأنيعني

(6793)ماجهوابن(2178)رقموالترمذي(2411/)المسندفيوأحمد(4265)رقمداودأبورواه

ضعيف.وإسناده

)5/386(المسندفيأحمدعندحذيفةحديثمنشاهدولأوله،ضعيفوإسناده(4264)رقمداودأبورواه

الإصابة.فيالحافظذكرهكما،مرثدأبيبنأنيسحديثمنالبغويوعند
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فانتهيت:قال،جامعةالصلاة:ع!ي!اللهرسولمثافىينادىإذ،ينتضلمنومنا،جضره)1(فيهومن

أفتهيدلأنعليهحقاكانإلاقبلينبييكنلمإنه،الناسأيها":ويقول،الناسيخطبوهوإليه

وسيصيب،أولهافيالأمةهذهعافيةوإنألا،لهمشرأيعلمهماوينذرهم،لهمخيرايعلمهماعلى

ثم،تنكشفثم،مهلكتيهذه:المؤمنفيقول،الفتنةتجيء،بعضابعضهايرقق،وفتنبلالمح!اخرها

عنيزحزحأنأحبفمن،تنكشفثم،هذه،هذه:فيقولتجيءثم،هذه،هذه:فيقولتجيء

يؤتىأنيحمثماالناسإلىويأتي،الآخرواليومباللهيؤمنوهومنيتهفلتدركهالجنةويدخلالنار

."استطاعما":مرةوقال"استطاعإنفليطعهقلبهوثمرةيدهصفقةفأعطاهإمامابايعومن،إليه

نأيأمرنامعاويةعمكابنفإن:قلت،رجلينبينرأسيأدخلتسمعتهافلما:الرحمنعبدقال

لاتآ!لوآالذلررءامنوايأيها!و:تعالىقالوقد،أنفسنانقتلوأن،بالباطلبينناأموالنانأكل

فوضعهما،يديهفجمع:قال.921:النساءأالآية!أنفسكغنقتلواولا...بآلنطلبئنمأقولكم

قلت،اللهمعصيةفيواعصهاللهطاعةفيأطعه:فقال،رأسهرفعثمهنيهةنكسثم،جبهتهعلى

مسلمورواه.قلبيووعاه،أذنايسمعته،نعم:قال؟ع!ي!اللهرسولمنهذاسمعمتأنت:له

حديثمن،أيضامسلموأخرجه،به،الأعمشحديثمن،ماجهوابن،والنسافي،داودوأبو

.)2(بنحوهعمروبناللهعبدعن،الكعبةرصثعبدبنالرحمنعبدعن،الشعبي

عمروبناللهعبدعن،الزبيرأبيعن،عمروبنالحسنحدثنا،نميرابنحدثنا:أحمدوقال

توحفقد،لظالئمإنك:لهتقولأنالظالمتهابأمتيرأيتمإذا":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال

.")3(ومسخوخسفقذفأمتيفييكون":ع!ي!اللهرسولوقال"منهم

كنا:قال،قبيلأبوحدثنا،أيوببنيحىحدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

اللهعبدفدعا:قال؟روميةأوالقسطنطينية،أولأتفتحالمدينتينأي:وسئل،عمروبناللهعبدعند

!ماللهرسولحولنحنبينما:اللهعبدفقال:قال،كتابأمنهفأخرج:قال،حلقلهبصندوق

:!اللهرسولفقال؟روميةأوقسطنطينية:أولاتفتحالمدينتينأي:!اللهرسولسئلإذ،نكتب

.)4(القسطنطينيةيعني"أولاتفتحهرقلمدينة"

)1(

)2(

)3(

)4(

مكانها.وتبيتترعىالتيالدواب:الجشر

-7152/)والنسائي(4248)رقمداودوأبو(1844)رقمومسلم(16وأ2191/)المسندفيأحمدرواه

.(5693)ماجهوابن(153

حسن.،منهماالثانيوالحديث،ضعيفوإسناده(2163/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(2/176)المسندفيأحمد
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:قالأنه!ي!النبيعن،اليمانبنحذيفةحديثمنوروي:"التذكرة"فيالقرطبيوقال

،البصرةتخربحتى،الخرابمنامنةومصر،مصرتخربحتىالأرضأطراففيالخرابويبدأ"

المدينةوخراب،الحبشةمنمكةوخراب،النيلجفافمنمصروخراب،الغرقمنالبصرةوخراب

الصعاليك،منفارسوخراب،الحصارمنالأبلةوخراب،الجرادمناليمنوخراب،الجوعمن

منالخزروخراب،الخزرمنالأرمنوخراب،الأرمنمنالديلموخراب،الديلممنالتركوخراب

وخراب،الصينمنالهندوخراب،الهندمنالسندوخراب،الصواعقمنالتركوخراب،الترك

منالروحاءوخراب،السفيانيمنالزوراءوخراب،الرجفةمنالحبشةوخراب،الرملمنالضين

نأوسمعت:قال،الجوزيابنالفرجأبوذكره:قالثم"القحطمنالعراقوخراب،الخسف

،المعتمدةالكتبمنشيءفييعرفلاالحديثوهذا.أعلموالله،العقيمبالريحالأندلسخراب

حذيفة،علىموقوفايكونأنأو،موضوعايكونأنبهأخلقبل،صحيحايكونألابهوأخلق

أعلم.والله،أيضاعنهيصحولا

الواقعةوالأشراطالاياتتعدادفيفصل

عن،أبيهعن،جنابأبيعن،خليفةابنيعني،خلفحدثنا،حسنحدثنا:أحمدالإمامقال

إليفنظر،رأسهفرفع،مكيثا)1(وضوءايتوضأوهو!ي!اللهرسولعلىدخلت:قالعمروبناللهعبد

!ي!:اللهرسولقال،مكانهمنقلبيانتزعفكأنما:قال"نبيكمموت:الأمةأيتهافيكمست":فقال

قال"يسخطهافيظلآلافعشرةليعطىالرجلإنحتى،فيكمالمالويفيض:قال،"واحدة"

،"ثلاث":ع!ي!اللهرسولقال."منكمرجلكلبيتتدخلوفتنة:قال،"ثنتين":!ي!اللهرسول

الأصفر،بنيوبين،بينكمتكونوهدنة،أربع":اللهرسولقال"الغنمكقعاص)2(وموت":قال

ع!ي!:اللهرسولقال"منكمبالغدرأولىيكونونثم،المرأةحملكقدرأشهرتسعةلكميجمعون

مدينة؟أي!اللهرسوليا:قلت،"لست":!ي!اللهرسولقال،"مدينةوفتح":قال،"خمس!"

.)3(صحيحآخروجهمنشاهدلهولكن،رجالهجهةمننظرفيهالإسنادوهذا."قسطنطينية":قال

زبر،بنالعلاءبناللهعبدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الحميديحدثنا:البخاريفقال

عنه،اللهرضيمالكبنعوفسمعت:قال؟إدريسأباسمعأنه،اللهعبيدبنبسرسمعت:قال

الساعة:يديبينستااعدد":فقالأدممنقبةفيوهو،تبوكغزوةفي!ي!اللهرسولأتيت:قال

)1(

)2(

)3(

مستعجل.غيرمتأنيابطيئاأي

.فورابهفتموتالغنميصيبداء:القعاص

المصنف.إليهأومأكمالغيرهحسنحديثوهو(2174/)المسندفيأحمدرواه
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يعطىحتىالمالاستفاضةثم،الغنمكقعاصفيكميأخذموتانثم،المقدسبيتفتحثم،موتي

وبينبينكمتكونهدنةثم،دخلتهإلاالعربمنبيتيبقىلافتنةثم،ساخطافينىدينارمئةالرجل

داودأبوورواه."ألفاعشراثنارايةكلتحت،رايةثمانينتحتفيأتونكم،فيغدرونالأصفربني

عنزبرابنعنالوليدعن:الطبرانيروايةفيووقع،مسلمبنالوليدحديثمنوالطبرانيماجهوابن

بنبسرمن،زبرابنبسماعروايتهفيالبخاريصرحوقد،اللهعبيدبنبسرعن،واقدبنزيد

.)1(أعلمفالله.اللهعبيد

."نعم":قال؟كلي:قلت."نعم":قال؟اللهرسولياأدخل:فقلت:داودأبيوعند

.)2(القبةصغرمنذلكقلتوإنما

عن،نفيربنجبيربنالرحمنعبدحدثنا،صفوانحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

فقلت:"؟عوف":فقال.عليهفسلمت!والنبيأتيت:قالالأشجعيمالكبنعوفعن،أبيه

عوفيااعدد":قال."كلكبل":قال؟بعضيأوكلي:قلت:قال."ادخل":فقال.نعم

:قال.يسكتني!اللهرسولجعلحتىفاستبكيت:قال."موتيأولهن.الساعةيديبينستا

والثالثة:"فقلت."اثنتين:قل،المقدسبيتفتح:والثانية".إحدى:قلت."إحدى:قل"

فيتكونفتنة:والرابعة"فقلت."ثلاثا:قل،الغنمقعاصمثليأخذهمأمتيفييكونموتان

المئةليعطىالرجلإنحتى،فيكمالماليفيض:والخامسة.أربعا:قل".وعظمها."أمتي

إليكمفيسيرون،الأصفربنيوبين،بينكمتكونهدنة:والسادسة،خمسا:قل،فيسخطها،دينار

المسلمينفسطاط،ألفاعشراثناغايةكلتحت،الراية":قال؟الغايةوما:قلت"غايةثمانينعلى

.)3(الوجههذامنأحمدبهتفرد."دمشق:لهايقالمدينةفي،الغوطة:لهايقالأرضفييومئذ

حدثني،جابر)4(ابنحدثنا،حمزةبنيحيىحدثنا،عماربنهشامحدثنا:داودأبووقال

فسطاطإن":قالع!ي!اللهرسولأنالدرداءأبيعنيحدث،نفيربنجبيرسمعت،أرطاةبنزيد

.")5(الشاممدائنخيرمن،دمشق:لهايقالمدينةجانبإلى،بالغوطةالملحمةيومالمسلمين

بنمعاذعن،عمارأبوشدادحدثني،قهمبنالنهاسعن،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

ومولت،المقدسبيتوفتح،موتي:الساعةأشراطمنلست":!واللهرسولقال:قال،جبل

)1(

)2(

)3(

.(1807/)"الكبير"فيوالطبراني(4204)ماجهوابن(0005)رقمداودوأبو(3176)رقمالبخاريرواه

العاتكة.أبيبنعثمانقولمن(005)1عقبهوالتفسير،التفسيردونصحيححديثوهو5(550)رقمداودأبورواه

صحيح.حديثوهو(625/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،جابرأبو:الأصولفي

صحيح.وهو،بهيحيىطريقمن(791)5/المسندفيوأحمد(8942)رقمداودأبورواه
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دينارألفالرجليعطىوأن،مسلمكلبيتحربهايدخلوفتنة،الغنمكقعاصالناسفييأخذ

.")1(ألفاعشراثنابندكلتحت،بندابثمانينفيسيرونالزومتغدروأن،فيسخطها

عن،قتادةحدثنا،همامحدثنا:قالا،وعفان،الصمدعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

طلوع،ستابالأعمالبادروا":قال!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعنرباحبنزيادعن،الحسن

وكان"العامةوأمراء،أحدكموخويصة،الأرضودابة،والدخان،والدجال،مغربهامنالشمس

شعبة،حديثمنمسلمرواهوهكذا.الساعةأمريعني،"العامةوأمر":قالإذا:يقولقتادة

،القطانعمرانعن،داودأبيعن،بهمنفرداأحمدرواهثم،بههمامعنكلاهما،الصمدوعبد

.)2(مثلهمرفوعا،هريرةأبيعن،رباحبناللهعبدعن،قتادةعن

نأ:هريرةأبيعن،أبيهعن،العلاءأخبرني،إسماعيلحدثنا،سليمانحدثنا:أحمدوقال

،والدخان،والدجال،مغربهامنالشمسطلوع:ستابالأعمالبادروا":قال!ي!اللهرسول

.به)3(المدنيجعفربنإسماعيلحديثمنمسلمورواه."العامةوأمر،أحدكموخاصة،والدابة

بنحذيفةعن،الطفيلأبيعن،فراتعن،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمدالإماموقال

نذكر:قالوا"؟تذكرونما":فقال،الساعةنتذاكرونحن،علينا!ي!النبياطلع:قال،أسيد

وطلوع،والدابة،والدجال،الدخان:آياتعشرترواحتىتقوملنإنها":فقال،الساعة

خسفث:خسوفوثلاثة،ومأجوجويأجوج،مريمابنعيسىونزول،مغربهامنالشمس

،عدنقبلمنتخرجنارذلكوآخر،العرببجزيرةوخسف!،بالمغربوخسف،بالمشرق

رواهثم.كلمةسقط:أحمدالإمامبناللهعبد،الرحمنعبدأبوقال"محشرهمإلىتطردالناس

بنعامر،الطفيلأبيعن،القزازفراتعنكلاهما،وشعبة،الثوريسفيانحديثمنأحمد

قعرمنتخرجوناو":فيهوقال،فذكره...الغفاريسريحةأبي،أسيدبنحذيفةعن،واثلة

شعبة:قال"قالواحيثمعهموتقيل،باتواحيثمعهمتبيت،الناستحشرأوتسوق،عدن

أحدفقال،!ي!النبيإلىيرفعهولم،سريحةأبيعنالطفيلأبيعنرجلالحديثبهذاوحدثني

منمسلمرواهوقد."البحرفيتلقيهمريح:الآخروقال،مريمابنعيسىنزول:الرجلينهذين

به،أسيدبنحذيفةعن،الطفيلأبيعن،القزازفراتعن،وشعبة،عيينةبنسفيانحديث

موقوفا،أسيدبنحذيفةعن،الالفيلأبيعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،شعبةعنلهروايةوفي

)1(

)2(

)3(

حسن.حديثوهو(5228/)أحمدرواه

.()912(4792)رقمومسلم(51وا2324/)المسندفيأحمدرواه

.()128(4792)ومسلم(2372/)المسندفيأحمد
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.)1(صحيححسن:الترمذيوقال،بهالقزازفراتعن،طرقمن،الأربعةالسننأهلورواه

الرحمنعبدأبي،سمعانبنسليمانبنزيادبناللهعبدترجمةفيعساكرابنالحافظوروى

بنحذيفةسريحةأبيعن،عتبةبناللهعبيدحدثني،)2(الزهريحدثني،طريقهمنالمدنيالقرشي

منهاسقطإذا،الخيطفيكالنظماياتعشرالساعةيديبين":ع!ي!اللهرسولقال:قال،أسيد

وطلوع،والدابة،ومأجوجيأجوجوفتح،مريمابنعيسىونزول،الدجالخروج:توالتواحد!

لفظه.هذا.الحديثوذكر"...إيمانهانفساينفعلاحينوذلك،مغربهامنالشمس

عن،لقيطبنإيادثنا،القاسمبنالغفارعبدثنا،يونسثنا،مكرمبنعقبةثنا:يعلىأبووقال

عن!اللهرسولسئل:يقولالبصرةمنبرعلىجمعةيومفيموسىأباسمعت،حسانبنقرظة

سأحدثكمولكن،هوإلالوقتهالايجليها،اللهإلالايعلمها":فقال،شاهدوأثاالساعة

الهرجوما:لهفقيل."وهرجا،الفتنمنردمايديهابينإن؟يديهابينيكونوما،بمشاريطها

فلا،التناكربينهمويلقى،الناسقلوبتجفوأن.القتل:الحبشةبلسانهو":قال؟اللهرسوليا

تنكرولا،معروفاتعرفلاالناسمن(رجرجةوتبقى،الحجاذووويرفع1،أحدايعرفأحديكاد

.")3(منكرا

القسطنطينيةفتحاخرهيكو!الذيالروممعالملحمةقتالذكر

المنارةعلى،الأرضإلىالسماءمنمريمابنعيسىالمسيحفينزل،الدجاليخرجذلكوعند

الصحيحة.بالأحاديث،كلهذلكبيانسيأتيكما،الفجرصلاةوقت،بدمشق،الشرقيةالبيضاء

بنحسانعن،الأوزاعيحدثنا،القرقسانيهو،مصعببنمحمدحدثنا:أحمدالإمامقال

:قالع!ي!النبيعنمخمرذيعن،نفيربنجبيرعن،معدانبنخالدعن،عطية

ثم،وتغنمونفتسلمون،ورائهممنعدواوهمأنتموتغزون،امناصلحاالرومتصالحون"

فيقوم،الصليبغلبألا:ويقول،الصليبفيرفع،الروممنرجلفيقوم،تلولذيبمرجتنزلون

لكم،فيجمعون،الملاحموتكون،الزومتغدرذلكفعند،فيقتله،المسلمينمنرجلإليه

."الافعشرةغايةكلمع،غايةثمانينفيفيأتونكم

)1(

)2(

)3(

فيوالنسائي(2183)والترمذي(4311)داودوأبو(1192)رقمومسلم(7و4/6)المسندفيأحمد

.(4104)ماجهوابن(11482)"الكبرى"

.الزبيري:الأصلفي

أوله.منطرفالصحيحوفي،ضعيفوإسناده)7228(رقم"مسنده"فييعلىأبورواه
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ويجمعونالرومتغدرذلك"فعند:فيهوقال،بهالأوزاعيعن،روحعنأحمدرواهثم

.به)1(الأوزاعيحديثمن،ماجهوابنداودأبورواهوهكذا،"للملحمة

غاية،ثمانينتحتفيأتونكم":"البخاريصحيح"فيمالكبنعوفحديثفيتقدموقد

إليكمفيسيرون":معاذعن،عمارأبيشدادحديثفيوهكذا")2(ألفأعشراثناغايةكلتحت

.")3(ألفاعشراثنابندكلتحت،بندابثمانين

عن،قتادةأبيعن،هلالبنحميدعن،أيوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدالإماموقال

بناللهعبدياإلاهجيرى)4(لهليسرجلفجاء،بالكوفةحمراءريحهاجت:قال،جابربنأسير

،ميراثيقسملاحتىتقوملاالساعةإن:فقال،فجلسمتكئاوكان:قال،الساعةجاءت،مسعود

،الإسلامأهللهمويجمع،الإسلاملأهليجمعونعدو:قال؟ذاكومم:قال.بغنيمةيفرحولا

:قال،شديدةردةالقتالذاكمعندوتكون،نعم:قال؟تعنيالروم:قلت.الشامنحوبيدهونحا

هؤلاءءفيفي،الليلبينهميحجزحتى،فيقتتلون،غالبةإلاترجعلا،للموتشرطةالمسلمونفيشترط

غالبة،إلاترجعلا،للموتشرطةالمسلمونيشترطثم،الشرطةوتفنى،غالبغيركل،وهؤلاء

ثم،الشرطةوتفنى،غالبغيركل،وهؤلاء،هؤلاءءفيفي،الليلبينهميحجزحتىفيقتتلون

،وهؤلاءهؤلاء،ءفيفييمسوا،حتىفيقتتلون،غالبةإلاترجعلا،للموتشرطةالمسلمونيشترط

الدبرةاللهفيجعل،الإسلامأهل(بقيةأإليهمنهدالرابعاليومكانفإذا،الشرطةوتفنى،غالبغيركل

بجنباتهمليمرالطائرإنحتئ،مثلهايرلم:قالوإما،مثلهايرىلا:قالإما،مقتلةفيقتتلون،عليهم

الواحد،الرجلإلامنهمبقييجدونهفلا،مئةكانوا،الأببنوفيتعاد:قالميتأ،يخرحتىيخلفهمفما

:قال،ذلكمنأكبرهوببأسسمعواإذكذلكهمفبينما،يقاسمميراثأيأو؟يفرحغنيمةفبأي

فيبعثونويقبلون،أيديهمفيمافيرفضون،ذراريهمفيخلفهمقدالدجالإن،الصريخفجاءهم

خيولهم،وألوان،ابائهموأسماء،أسماءهملأعلمإني":!ي!اللهرسولقال،طليعةفوارسعشرة

شيبةأبيبنبكرأبيعنفرواه،مسلمبإخراجهتفرد."يومئدالأرضظهرعلىفوارسخيرهم

ومن،أيوبعنكلاهما،زيدبنحمادحديثومن،عليةبنإسماعيلعنكلاهما،حجربنوعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوليس،صحيححديثوهو.(9804)ماجهوابن(2942)داودوأبو(419/)المسندفيأحمدرواه

فيحجرابنبذلكصرحكماالقرقسانيزيادةمنهووإنما،نفيربنجبير:أحمدالإماممسندفيروحسند

."المسندأطراف"

مالك.بنعوفحديثمن)3176(رقمالبخاريرواه

حسن.حديثوهو)5/228(المسندفيأحمدرواه

.المستمرةالعادة:الهجيرى
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اختلفوقد.العدويقتادةأبيعن،العدويهلالبنحميدعنكلاهما،المغيرةبنسليمانحديث

لهكانت:وغيرهمندهابنوقال،ووثقه،نذيربنتميمأنه:معينابنذكرهماوالأشهر،اسمهفي

.)1(أعلمفالله،صحبة

النبيعن،الساعةيديبينالأشراطتعدادفيمالكبنعوفعن،نفيربنجبيرروايةمنوتقدم

غايةكلتحت،غايةثمانينفيإليكمفيسيرون،الأصفربنيوبينبينكمتكونهدنةوالسادسة":!ي!

دمشق":لهايقالمدينةفي،الغوطة:لهايقالأرضفييومئذالمسلمينوفسطاط،ألفاعشراثنا

الله!رسولأن:الدرداءأبيعن،أيضانفيربنجبيرحديثمن،داودأبووروى.أحمد)2(رواه

مدائنخيرمن،دمشق:لهايقالمدينةجانبإلىبالغوطةالملحمةيومالمسلمينفسطاطإن":قال

")3،.الشام

فيقبيلأبيحديثوكذا)4(القسطنطينيةفتحفي،عمروبناللهعبدعن،حيةأبيحديثوتقدم

.أيضا)5(بعدهاروميةفتح

بنسليمانحدثنا،منصوربنمعلىحدثنا،حرببنزهيرحدثني:الحجاجبنمسلموقال

:قال!يالهاللهرسولأن:هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلحدثني،بلال

خيارمن،المدينةمنجيشإليهمفيخرج،بدابقأو)6(بالأعماقالرومتنزلحتىالساعةتقوملا"

فيقول،نقاتلهممناسبواالذينوبينبينناخفوا:الرومقالتتصافوافإذايومئذ،الأرضأهل

أبدا،عليهماللهيتوبلا،ثلثفينهزم،فيقاتلونهم،إخوانناوبينبينكمنخليلا،واللهلا:المسلمون

همفبينما،قسطنطينيةفيفتتحونأبدايفتنونلا،الثلثويفتتح،اللهعندالشهداءأفضل،ثلثهمويقتل

أهليكم،فيخلفكمقدالمسيحإن:الشيطانفيهمصاحإذ،بالزيتونسيوفهمعلقواقدالغنائميقتسمون

يسوون،للقتاليعدونهمفبينما،الدجالخرجالشامجاؤوافماذا،باطلوذلك،فيخرجون

يذوبكماذاباللهعدوراهفإذا،فأمهممج!ي!مريمابنعيسىفينزل،الصلاةأقيمتإذ،الصفوف

.")7(حربتهفيدمهفيريهم،بيدهاللهيقتلهولكن،يهلكحتىلانذابتركهفلو،الماءفيالملح

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

روا

روا

روا

روا

روا

بلد

روا

.()15/138"مصنفه"فيشيبةأبيوابن(9928)ومسلم(1435/)المسندفيأحمد5

صحيح.حديثوهو(625/)المسندفيأحمده

صحيح.حديثوهو(8942)داودأبو5

حسن.حديثوهو(2174/)أحمد5

حسن.حديثوهو(2176/)المسندفيأحمد5

وأنطاكية.حلببين

.(7928)رقممسلم5
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زيدابنوهو،ثورعن،محمدابنيعني،العزيزعبدحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:مسلموقال

البر،فيمنهاجانببمدينةسمعتم":قالع!ي!النبيأن،هريرةأبيعن،الغيثأبيعن،الديلي

سبعونيغزوهاحتىالساعةتقوملا":قال،اللهرسوليا،نعم:قالوا"؟البحرفيمنهاوجانب

الله،إلاإلهلا:قالوا،بسهميرمواولم،بسلاحيقاتلوافلمنزلواجاؤوهافإذا،إسحاقبنيمنألفا

الثانية:يقولواثم""البحرفيالذي":قالإلاأعلمهلا:ثورقال"جانبيهاأحدفيسقط،أكبروالله

فيفرج،أكبروالله،اللهإلاإلهلا:الثالثةيقولواثم،الآخرجانبهافيسقط،أكبروالله،اللهإلاإلهلا

قدالدجالإن:فقالالصريخجاءهمإذ،المغانميقتسمونهمفبينما،فيغنموافيدخلوها،لهم

.")1(ويرجعونشيءكلفيتركون،خرج

بناللهعبدبنكثيرعن،الحنينييعقوبأبوحدثنا،الرقيميمونبنعليحدثنا:ماجهابنوقال

أدنىتكونحتىالساعةتقوملا":!يواللهرسولقال:قال،جدهعن،أبيهعن،عوفبنعمرو

:قال،وأميبأبي:قال،"علييا،علييا،علييا":ع!ي!قالثم"ببولاء)3(المسلمين(مسالح)

أهل،الإسلام)4(روقةإليهمتخرجحتى،بعدكممنالذينويقاتلهم،الأصفربنيستقاتلونإنكم"

غنائمفيصيبون،والتكبيربالتسبيحالقسطنطينيةفيفتتحون،لائملومةاللهفييخافونلاالذينالحجاز

ألا،بلادكمفيخرجقدالمسيحإن:فيقول،اتويأتي،بالأترسةيقتسمواحتى،مثلهايصيبوالم

.")5(نادموالتاركنادمفالاخذ،كذبةوهي

عن،سمرةبنجابرعن،عميربنالملكعبدعن،جريرحدثنا،قتيبةحدثنا:مسلموقال

فيفتحها،فارسثم،اللهفيفتحها،العربجزيرةتغزون":قال!ي!اللهرسولأن:عتبةعن،نافع

.")6(اللهفيفتحهالدجالتغزونثم،اللهفيفتحها،الرومتغزونثم،الله

قال:قال،أبيهعن،عليبنموسىحدثني:سعدبنالليثحديثمنمسلمروىوقد

أكثروالرومالساعةتقوم":يقول!ي!اللهرسولسمعت:العاصبنعمروعندالقرشيالمستورد

قلتلئن:قال،ع!ي!اللهرسولمنسمعتماأقول:قال،تقولماأبصر:عمرولهفقال"الناس

)2(

)3(

)4(

)6(

.(5292)مسلمرواه

.العدومنالثغوريحفظونالذينالقوموهي،مسلحةجمع:المسالح

.بالحجازموضعاسم

خيارهم.:أي

جدهعنأبيهعنروى:حبانابنوقال،داودوأبوالشافعيكذبهاللهعبدبنوكثير(4904)رقمماجهابنرواه

موضوعة.نسخة

.(0092)مسلمرواه
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كرةوأوشكهم،مصيبةبعدإفاقةوأسرعهم،فتنةعندالناسلأحلمإنهم،أربعالخصالافيهمإنذلك

)1(.الملوكظلممنوأمنعهم،جميلةحسنةوخامسة،وضعيف،ويتيم،لمسكينوخيرهم،فرةبعد

شريح:أبوحدثني،وهببناللهعبدحدثنا،التجيبييحيىبنحرملةحدثني:مسلمقالثم

تقوم":يقولع!يماللهرسولسمعت:قالالقرشيالمستوردأن:حدثهالحارثبنالكريمعبدأن

تذكرالتيالأحاديثهذهما:فقال،العاصبنعمروذلكفبلغ:قال"الناسأكثروالرومالساعة

:قال.ع!يماللهرسولمنسمعتالذيقلت:المستوردلهفقال؟!يماللهرسولعنتقولهاأنكعنك

الناسوخير،مصيبةعندالناسوأصبر،فتنةعندالناسلأحلمإنهمذلكقلتلئن:عمروفقال

.وضعفائهم)2(،لمساكينهم

طائفةيديعلىيكونالقسطنطينيةفتحولعل،الزماناخرفييسلمونالرومأنعلىيدلوهذا

سلالةمنوالروم،إسحاقبنيمنألفاسبعونيغزوهاأنهالمتقدمالحديثبهنطقكما،منهم

وهو،إسرائيلبنيعمأولادفهم،والسلامالصلاةعليهالخليلإبراهيمبنإسحاقبنالعيص

سبعونيتبعهالدجالفإن،إسرائيلبنيمنخيراالزمانآخرفييكونونفالروم،إسحاقبنيعقوب

الحديث،هذافيمدحواقد-الرومأعني-وهؤلاء،الدجالأنصارفهم،أصبهانيهودمنألفا

أعلم.والله،مريمابنالمسيحيديعلىيسلمونفلعلهم

والله،وغيره،عياض!ذلكوقوى،"إسماعيلبنيمن":الرواياتبعضفيوقعقدأنهعلى

أعلم.

عن،أبيهعن،عوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرحدثنا:أويسأبيبنإسماعيلوقال

أهلالمؤمنينمنبعدكممنويقاتلهم،الأصفربني"ستقاتلون:قال!يماللهرسولأن:جده

فيصيبونحصنهافينهدم،والتكبيربالتسبيحوروميةالقسطنطينيةعليهماللهيفتححتى،الحجاز

،الإسلامأهليا:صارخيصرخثم،بالأترسةيقتسمونإنهمحتى،قطمثلهيصيبوامالالم

،التاركومنهم،الاخذمنهم،المالعنالناسفينفض،وذراريكم،بلادكمفيالدجالالمسيح

ابعثوا:فيقولون؟هومنيعلمونولا؟الصارخهذامن:فيقولون،نادموالتارك،نادمالآخذ

يرونفلا،فينظرون،فيأتون،بعلمهفسيأتونكمخرجقدالمسيحيكنفإن،إيلياءإلىطليعة

،ارتضواثم،فاعتزموا،عظيملنبأإلاالصارخصرخما:فيقولونساكتينالناسويرون،شيئا

اللهيحكمحتى،بأجمعنانقاتلهخرجالدجاليكنفإن،إيلياءإلىبأجمعنانخرجأنفيعتزمون

.(35)(8928)مسلمرواه()1

.)36((8928)مسلمرواه)2(
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.")1(إليهارجعتمإنوعشائركمبلادكمفإنهاالأخرىتكنوإن،وبينهبيننا

عن،لهبسند"الأقصىفضائلفيالمستقصى"كتابهفيعساكرابنالدينبهاءالحافظروىوقد

بخرابشمتتالقسطنطينيةمدينةإن:قالأنهالأحباركعبعن،معدانبنخالدعن،الأوزاعي

العاتيةتعالىالثهفسماها،وشمخت،وتجبرت،فتعززت،نصربختزمنيعني،المقدسبيت

فقد،الماءعلىكانربيعرشيكنإن:المقدسببيتشماتتهامعقالتأنهاوذلك،المستكبرة

لما،مستكبرةياحلفت:لهاوقالوالخرابالعذابووعدها،عليهااللهفغضب،الماءعلىأنابنيت

قلوبهملأشجعنلم،سبأمساكنمن،مؤمنينليعبادأعليكلأبعثن،وتجئرتأمريعنعتيتقد

منيخرجحينالأسدكصوتالبأسعندأحدهمصوتولأجعلن،الضاريةالأسدكقلوبأدعهاحتى

ورياشك،،وديباجك،حليكعنكلأنزعنثم،العصفوركرعب،أهلكقلوبلأرعبنثم،الغابة

وأمهلتك،عليوافتري،غيريوعبد،فيكبيأشركماطالفإنه،صلعاءقرعاءجلحاءلأتركنكثم

.أريدهشيءيفوتنيلنفإنه،عاتيةياتستعجليفلا،خزيكفيهالذياليومإلى

قال،قيسأبيعن،الشباميالعباسبنالجبارعبدثنا،أحمدأبوثنا:أحمدالإماموقال

)3(اليمنيفيهاحنظلةبنعامر)2(دارفيخطيباحذيفةقام:قال،هزيلعنأراه:عبدالجبار

ضرباليضربنأو،قتلوهإلايعبدهعبدأدلهيدعونلايوممضرعلىليأتين":فقال،والمضري

أقوللا:فقال-منهمأنتلقوم:أو-لقومكهذاتقولاللهعبدأبايا:فقيل."تلعةذنبيمنعونلا

.)4(يقول!ي!اللهرسولسمعتماإلا

عن،أبيهعن،ثوبانبنثابتبنالرحمنعبدحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

!ي!:اللهرسولقال:قال،جبلبنمعاذعن،يخامربنمالكعن،نفيربنجبيرعن،مكحول

فتحالملحمةوخروج،الملحمةخروجيثربوخراب،يثربخرابالمقدسبيت"عمران

منكبه،أوحدثهالذيفخذعلىبيدهضربثم:قال"الدجالخروجالقسطنطينيةوفتح،القسطنطينية

داودأبورواههكذاجبلبنمعاذيعني"قاعدأنككما"أو"هاهناأنككمالحقهذاإن":قالثم

وعليه،حسنوحديث،جيدإسنادوهذا،بهالقاسمبنهاشم،النضرأبيعن،العنبريعباسعن

.)5(النبوةوجلالة،الصدقنور

ص)65(.ضعيفأنهقليلقبلعليهالكلامتقدموقد،اللهعبدبنكثيروفيه22()17/"الكبير"فيالطبرانيرواه)1(

.(حنظلةبنعمرو)سماهترجمهمنكل)2(

.(التميصي)المسندفي)3(

صحيححديثوهو،4(40)5/المسندفيأحمدرواه)4(

.(4942)داودوأبو(5245/)المسندفيأحمدرواه)5(
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،الزماناخرفييكونذلكوإنما،الدجالخروجقبل،بالكليةتخربالمدينةأنالمرادوليمس

النبوية،المدينةخرابفيسبباالمقدسبيتعمارةيكونبل،الصحيحةالأحاديثفيبيانهسيأتيكما

نأ:الصحيحةالأحاديثفيثبتقدفإنه،والرخصالريفلأجلالشامإلىمنهايرحلونالناسلأن

المصلتة.السيوفبأيديهم،الملائكةمنأنقابهاعلىبماذلكمنيمنعه،يدخلهالاالدجال

ع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،المجمرنعيمعن،مالكحديثمن"البخاريصحيح"وفي

.")1(الدجالولاالطاعونيدخلهالاالمدينة":قال

الحجرةفييدفنماتإذاوالسلامالصلاةعليهمريمابنالمسيحأن:"الترمذي"جامعوفي

.)2(النبوية

بنسهيلعن،زهيوحدثنا،عامربنالأسودحدثنا،الناقدعمروحدثني:مسلمقالوقد

وأ"إهابالمساكنتبلغ":!ماللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبي

.ميلا)3(وكذاكذا:قال؟المدينةمنذلكفكم:لسهيلقلت:زهيرقال"يهاب"

تخربثم،بدهرذلكبعدتكونوقد،المقدسبيتعمارةقبلتكونأنإماالعمارةفهذه

سنوردها.التي،الأحاديثذلكعلىدلتكما،بالكلية

أنه:جابرعن،الزبيرأبيعن،لهيعةابنعن،مسلمبنالوليدطريقمن،القرطبيروىوقد

أهليخرج":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:يقولالمنبرعلىعنهاللهرضيالخطاببنعمرسمع

إليهايعودونلاثم،منهايخرجونثم،تمتلئحتى،فيعمرونهاإليهايعودونثم،منهاالمدينة

.")4(أبدا

فمن:قيل"مونعةتكونماخيروهيوليدعنها":وزاد:مثلهمرفوعاسعيدأبيعنحديثوفي

.")5(والسباع،الطير":قال؟يأكلها

خيرعلىالمدينةيتركون":قال،!النبيعن،هريرةأبيعن،"مسلمصحيح"وفي

يريدانمزينةمنراعيانيخرجثم"والطيرالسباععوافييريد"العوافيإلايغشاهالا،كانتما

)2(

)3(

)4(

.(7133)البخاريرواه

ضعيف.إليههـاسناده،التوراةعنسلامبناللهعبدنقلمنوهو(3617)الترمذي

.(3092)رقممسلمرواه

ضعيف.هـاسناده(1283/)"المدينةتاريخ"فيشئةبنعمررواه

.متروكوهوالعبديهارونأبووفيه(281-1028/)"المدينةتاريخ"فيشئةبنعمررواه
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.")1(وجوههماعلىخراالوادعثنيةبلغاإذاحتى،وحشافيجدانها،بغنمهماينعقانالمدينة

المدينةأهليخرجما:أسألهلمأنيإلا،أشياءعن!اللهرسولسألت:حذيفةحديثوفي

؟منها)2(

قيل:"رطبونصفها،زهوثمرهاونصفمنهايخرجون":هريرةأبيعن،آخرحديثوفي

.السوء)3(أمراء:قال؟هريرةأبايامنهايخرجهمما

عن،مريمأبيبنبكرأبيعن،يونسبنعيسىحدثنا،نفيلابنحدثنا:داودأبووقال

:قال،جبلبنمعاذعن،بحريةأبيعن،السكونيقطيببنيزيدعن،الغسانيسفيانبنالوليد

."أشهرسبعةفيالدجالوخروج،القسطنطينيةوفتح،الكبرىالملحمة":!سي!اللهرسولقال

مسلمبنالوليدعن،المباركبنالحكمعن،الدارميالرحمنعبدبناللهعبدعن،الترمذيورواه

جثامة،بنالصعبعنالبابوفي،الوجههذامنإلالانعرفه(أغريبحسن:وقال،به

بنهشامعن،ماجهابنورواه.الخدريسعيدوأبي،مسعودبناللهوعبد،بسربناللهوعبد

.به)4(مريمأبيبنبكرأبيعن،عياشبنوإسماعيل،مسلمبنالوليدعن،عمار

عن،بقيةحدثنا،الحمصيشريحبنحيوةحدثنا:لهواللفظ،داودوأبو،أحمدالإماموقال

!سي!اللهرسولأن:بسربناللهعبدعن،بلالأبيابنعن،معدانابنهوخالدعن،سعدبنبحير

."السابعةفيالدجالويخرج،سنينستالمدينةوفتحالملحمةبين":قال

قبله،الذيمعمشكلوهذا،به)5(الوليدبنبقيةعن،سعيدبنسويدعنماجهابنرواهوهكذا

وهي،المدينةوفتحآخرهابينويكون،سنينستواخرهاالملحمةأولبينيكونأنإلااللهم

أعلم.والله،أشهرسبعةفيالدجالخروجمعذلكيكونبحيث،قريبةمدةالقسطنطينية

عن،سعيدبنيحيىعن،شعبةعن،داودأبوحدثنا،غيلانبنمحمودحدثنا:الترمذيوقال

غريب.حديثهذا:محمودقال،الساعةقياممعالقسطنطينيةفتح:قال،مالكبنأنس

بعضزمانفيفتحتقدوالقسطنطينية،الدجالخروجعندتفتحالزوممدينةهيوالقسطنطينية

إليهابدثمعاويةفإن،نظرهذاوفي،الصحابةزمنفيفتحتإنها:قالهكذا!ي!)6(.النبيأصحاب

)2(

)3(

)4(

)6(

.(9138)مسلمرواه

.(24)(1928)مسلمرواه

ضعف.إسنادهوفي،هريرةأبيعلىموقوفا(278-1277/)"المدينةتاريخ"فيشبةبنعمرأخرجه

ضعيف.وإسناده(2904)ماجهوابن(2238)والترمذي(5942)داودأبورواه

ضعيف.وإسناده(3904)ماجهوابن(6942)داودوأبو(4918/)أحمدرواه

-السلطانعهدفيالقسطنطينيةفتحتبل،يصحولا،غيلانبنمحمودقالكذا(9223)رقمالترمذيرواه
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بنمسلمةوحاصرها،فتحهالهيتفقلمولكن،الأنصاريأيوبأبوفيهمجيشفييزيدابنه

كما،بهامسجدبناءعلىصالحهمولكن،أيضاتفتحولم،دولتهمزمانفي،مروانبنالملكعبد

أعلم.تعالىوالله،مبسوطاذلكقدمنا

القسطنطينيةوفتحالروميةالملحمةوقوعبعدالدجالخروجذكر

ويكون،يديهبينكالمقدمةهمالذينالدجالينالكذابينذكرفيوردفيمامقدمةذلكقبلولنذكر

ومثواهم.منقلبهمالجحيمناروجعل،وإياهماللهقبحهخاتمهمالدجالالمسيح

:قالسمرةبنجابرعن،سماكعن،وغيرهشعبةحديثمن"صحيحه"فيمسلمروى

.)1(فاحذروهم:جابرقال"كذابينالساعةيديبينإن":يقول!سواللهرسولسمعت

سمعت:قالأنهجابرعن،الزبيرأبيعن،لهيعةابنحدثنا،موسىحدثنا:أحمدالإماموقال

صنعاءصاحبومنهم،اليمامةصاحبمنهم،كذابونالساعةيديبين":يقول،ع!يماللهرسول

أصحابيوبعض:جابرقال"فتنةأعظمهموهو،الدجالومنهم،حميرصاحبومنهم،العنسي

.أحمد)2(بهتفرد."كذاباثلاثينمنقريب":يقول

عن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،شعيبعن،اليمانأبيعن،"البخاريصحيح"فيوثبت

منقريب،كذابون،دجالونيبعثحتىالساعةتقوملا":قال!سواللهرسولأن:هريرةأبي

.)3(بطولهالحديثتماموذكر"...اللهرسولأنهيزعمكل،ثلاثين

النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،مالكحديثمن"مسلمصحيح"وفي

."اللهرسولأنهيزعمكل،ثلاثينمنقريبكذابون،دجالونيبعثحتىالساعةتقوملا":قالغ!يم

النبيعنهريرةأبيعن،منبهبنهمامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا

.")4(ينبعث":قالأنهغير،بمثله!ر

الرحمن،عبدبنالعلاءسمعت،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

ثلاثونيظهرحتىالساعةتقوملا":قالأنه!يوالنبيعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،يحدث

قيل::قال"الهرجويكثر،الفتنوتظهر،فيكثرالمالويفيض،اللهرسولأنهيزعمكلهم،دجالون

)857(هـ.سنةالفاتحمحمد

.(2392)مسلمرواه()1

ضعيف.هـاسناده(3345/)المسندفيأحمدرواه)2(

.(1712)البخاريرواه)3(

.(2392)بعدالذي(175)مسلمرواه)4(
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مسلم،شرطعلىوهو،الوجههذامنأحمدبهتفرد.ثلاثا"القتل،القتل":قال؟الهرجأيما

.به)1(العلاءعن،الدراورديعن،القعنبيعنداودأبورواهوقد

:قال!يماللهرسولأن:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،علقمةبنعمروبنمحمدحديثومن

.")2(ورسولهاللهعلىيكذبكلهمكذابادجالاثلاثونيخرجحتىالساعةتقوملا"

:قال،!ي!النبيحمت،هريرةأبيعن،خلاسحدثنا،عوفعن،يحيىحدثنا:أحمدوقال

إسنادوهذا."نبيأنا،نبيأنا:يقول!كلهم،كذابين،دجالينثلاثينمنقريمثالساعةيديبين"

.أيضا)3(أحمدبهتفرد،حسنجيد

عن،عامربنسلامانحدثنا،لهيعةابنحدثنا،موسىبنالحسنحدثنا:أحمدوقال

دجالونأمتيفيسيكون":قال!يماللهرسولإن:يقولهريرةأباسمعت:الأصبحيعثمانأبي

.")4(يفتنونكملاوإياهمفإياكم،آباؤكمولاأنتمتسمعوالمبماالحديثمنببدعيأتونكم،كذابون

حدثنا،الأسديالحسنبنمحمدحدثنا،كريبأبوحدثنا:الموصلييعلىأبوالحافظوقال

علياسمعت:قال،الجلاسأبيعن،الرحمنعبدبنالحارثعن،الهمدانيصالحبنهارون

:يقولسمعتهولقد،الناسمنأحداكتمتهبشيءإليأفضىماوالله،ويلك:السبئياللهلعبديقول

عنشيبةأبيبنبكرأبيعنأيضاورواه."لأحدهموإنك،كذابأثلاثينالساعةيديبينإن"

.به)5(الحسنبنمحمد

قال:قال،ثوبانعن،أسماءأبيعن،قلابةأبيحديثمن"مسلمصحيح"وفي

نبيلا،النبيينخاتموأنا،نبيأنهيزعمكفهم،كذابونثلاثونأمتيفيسيكونإنه":!يواللهرسول

.)6(بتمامهالحديث"...بعدي

عن،إيادحدثنا،لقيطبنإيادبناللهعبيدحدثنا،الوليدأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

وأنا،المتعةعنعمرابنرجلسأل:قال،الوليدأبوشك،الأعرجينعيمأونعمبنالرحمنعبد

والله:قالثم،مسافحينولا،زانينع!يواللهرسولعهدعلىكناماوالله:فقال،النساءمتعة،عنده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيح.حديثوهو(4333)داودوأبو(2457/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(4334)داودأبورواه

.)7228(رقمأحمدمسندانظرلغيرهصحيححديثوهو،انقطاعسندهوفي:أقول(2942/)أحمدرواه

حسن.حديثوهو(2934/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(045و)(944)رقميعلىأبورواه

وأخرج(5293)ماجهوابن(9122)والترمذي(4252)رقمداودوأبو(5278/)المسندفيأحمدأخرجه

اللفظ.هذابغيرمطولاأصله(9288)مسلم
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وأ،ثلاثونوكذابون،الدجالالمسيحالقيامةيومقبلليكونن":يقولع!ي!اللهرسولسمدتلقد

.أحمد)1(بهتفرد،بنحوه،عمرابنعن،العجليمورقحديثمنالطبرانيورواه."أكثر

عن،زيدبنعليعن،سلمةابنوهو،حمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

عنيحدثهفجعل،الكوفةأهلمنرجلعندهكانأنه:عمربناللهعبدعن،مهرانبنيوسف

الساعةيديبينإن":يقولع!ي!اللهرسولسمعتفإنيتقولكماكانإن:عمرابنفقال،المختار

.)2(الوجههذامنأحمدبهتفرد."كذابأدجالاثلاثين

حدثنا:يعلىأبوالحافظقال."سبعون":قالولكن،عمرابنعن،عامربنسعيدرواهوقد

:قال،عمرابنعن،عامربنسعيدعن،ليثعن،فضيلابنحدثنا،الأعلىعبدبنواصل

أشاءلو،النارإلىداعكلهم،داعياوسبعينلنيفاأمتيفيإن":يقول،ع!ي!اللهرسولسمعت

الكرعفيحديثابهماجهابنروىوقد،به)3(بأسلاإسنادوهذا."وقبائلهم،بأسمائهملأنبأممم

.باليد)4(والشرب

قال:قال،أنسعن،بشرعن،ليثعن،جريرحدثنا،زهيرحدثنا:يعلىأبووقال

الصحاحفيوالذي،غرابةفيه."دجالاسبعينعلىنيفالدجالخروجقبليكون":!اللهرسول

.)5(أعلموالله،أثبت

،عوفبناللهعبدبنطلحةعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدوقال

ع!ي!اللهرسولفقام،شيئافيه!ي!اللهرسوليقولأنقبلمسيلمةفيالناسأكثر:قال،بكرةأبيعن

كذابأ،ثلاثينمنكذابوإنه،فيهأكثرتمقدالذيالرجلهذاشأنففي،بعدأما":فقال،خطيبا

مننقبكلعلى،المدينةإلا،المسيحرعبيبلغهاإلابلدليسوإنه،الساعةيديبينيخرجون

."المسيحرعبعنهايذبانملكاننقابها

بنطلحةعن،شهابابنعن،عقيلعن،سعدبنالليثعن،حجاجعنأيضاأحمدرواهوقد

من،كذابإنه":فيهوقال،فذكره...بكرةأبيعنأخبرهمسافعبنعياضأن،عوفبناللهعبد

المدينة،إلا،الدجالالمسيحرعبسيدخلهاإلابلدليسوإنه،الدجالقبليخرجون،كذاباثلاثين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وإسناده(259/)المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،ضعيفوإسناده(181-2171/)المسندفيأحمدرواه

.فتركحديثهيتميزولمجدأ،اختلطصدوقوهو،سليمأبيبنليثفيه:أقول(1575)رقميعلىأبورواه

كسابقه.ضعيفوإسناده(3433)رقمماجهابنرواه

ضعيف.وإسناده(5504)رقميعلىأبورواه
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.أ2(الوجهينمنأحمدبهتفرد."المسيحرعبعنهايذبانملكانيومئذنقابها)1(مننقبكلعلى

،العوامبنعبادحدثنا،جعفربنمحمدوهو،المدائنيجعفرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

:!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،المنكدربنمحمدعن،إسحاقبنمحمدحدثنا

الأمين،فيهاويخون،الصادقفيهاويكذب،الكاذبفيهايصدق،خداعةسنينالدجالأمامإن"

أمرفييتكلم،الفويسق":قال؟الرويبضةوما:قيل"الرويبضةفيهاويتكلم،الخائنفيهاويؤتمن

.)3(الوجههذامن،أحمدبهتفرد،قوي،جيدإسنادوهذا."العامة

كتابفيوجدت:قالهشامابنيعني،معاذثنا:قال،اللهعبدبنعليثنا:أحمدالإماموقال

عن،همامعن،النخعيإبراهيمعن،معشيرأبيعن،قتادةعن،منهأسمعهولم،يدهبخطأبي

وإني،نسوةأربعمنهم،وعشرونسبعةدجالونكذابونأمتيفي":قال!يالهاللهرسولأن،حذيفة

.")4(بعدينبيلا،النبيينخاتم

الدجالىأحاديثعلىالكلا!

وهب،ابنأخبرني،التجيبيعمرانبنحرملةبناللهعبدبنيحيىبنحرملةحدثني:مسلمقال

بنعمرأنأخبرهعمربناللهعبدأن:أخبرهاللهعبدبنسالمأن،شهابابنعن،يونسأخبرني

بنيأطمعندالصبيانمعيلعبوجدهحتىصيادابنقبلرهطفي!ي!اللهرسولمعانطلقالخطاب

قالثم،بيل!ظهره!يالهاللهرسولضربحتىيشعرفلم،الحلميومئذصيادابنقاربوقد،مغالة

رسولأنكأشهد:فقالصيادابنإليهفنظر"؟اللهرسولأنيأتشهد":صيادلابنع!ي!اللهرسول

:وقال،!ي!اللهرسولفرفضه؟اللهرسولأنيأتشهد:!يالهاللهلرسولصيادابنفقال،الأميين

،صادقيأتيني:صيادابنقال"؟ترىماذا":!ي!اللهرسوللهقالثم"وبرسلهباللهامنت"

لكخبأتقدإني":!يالهااللهرسوللهقالثم"الأمرعليكخلط":!ي!اللهرسوللهفقال،وكاذب

بنعمرفقال"قدركتعدوفلناخسأ":!ي!اللهرسوللهفقال،الدخ)3(هو:صيادابنفقال"خبيئا

تسلطفلنيكنهإن":!ي!االلهرسوللهفقال،عنقهأضرباللهرسولياذرني:عنهاللهرضيالخطاب

:يقولعمربناللهعبدسمعت:اللهعبدبنسالموقال."قتلهفيلكخيرفلايكنهلموإن،عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

الجبلين.بينالطريق:النقاب

حديثوهو(84302)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(46و541/)المسندفيأحمدرواه

صحيحة."الدجالالمسيحرعبالمدينةيدخللا"جملةلكن،ضعيف

حسن.حديثوهو،إسحاقابنعنفةفيه:أقول(3022/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو693()5/المسندفيأحمدرواه

.الدخانهو
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دخلإذاحتى؟صيادابنفيهاالتيالنخلإلىالأنصاريكعببنوأبيغ!يالهاللهرسولذلكبعدانطلق

يراهأنقبلشيئاصيادابنمنيسمعأن)1(يختلوهوالنخلبجذوعيتقيطفقالنخلع!يالهاللهرسول

صيادابنأمفرأت،زمزمة)2(فيها،لهقطيفةفيفراشعلىمضطجعوهوغ!يالهاللهرسولفراه،صيادابن

محمد،هذا،صيادابناسموهو،صافيا:صيادلابنفقالت،النخلبجذوعيتقيوهوع!ي!اللهرسول

فقام:عمربناللهعبدقال:سالمقال")3(.بينتركتهلو":!ي!اللهرسولفقال،صيادابنفثار

،لأنذركموهإني":فقال،الدجالذكرثم،أهلههوبماتعالىاللهعلىفأثنى،الناسفيع!ي!اللهرسول

تعلموا:لقومهنبييقلهلمقولأفيهلكمأقولولكن،قومهنوحأنذرهلقد،قومهأنذرهوقدإلانبيمنما

أنه:الأنصاريثابتبنعمروأخبرني:شهابابنوقال"بأعورليسوتعالىتباركاللهوأن،أعورأنه

عينيهبينمكتوبإنه":الدجالالناسحذريومقالع!يالهاللهرسولأن!يماللهرسولأصحاببعضأخبره

حتىوجلعزربهمنكمأحديرىلنأنهتعلموا":وقال"مؤمنكليقرؤهأو،عملهكرهمنيقرؤه،كافر

.)4(بنحوه،أبيهعن،سالمعن،الزهريحديثمنالبخاريعندالحديثوأصل."يموت

بينالدجالذكر!اللهرسولأن:عمرابنعننافععناللهعبيدمن"حديثأيضامسلموروى

اليمنى،العينأعورالدجالالمسيحوإنألا،بأعورليسوتعالىتباركاللهإن":فقالالناسظهراني

.")5(طافئةعنبةعينهكأن

وقدإلانبيمنما":!ي!اللهرسولقال:قال،أنسعن،قتادةعن،شعبةحديثمنولمسلم

رواه."رفكعينيهبينمكتوب،بأعورليسربكموإن،أعورإنهألا،الكذابالأعورأمتهأنذر

.)6(بنحوهشعبةحديثمنالبخاري

بنشعيبعن،الوارثعبدحدثنا،عفانحدثنا،حرببنزهير:وحدثنيمسلمقال

بينمكتوب،العينممسوحالدجال":ع!يالهاللهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،الحبحاب

.")7(مسلمكليقرؤه"رفك:تهجاهاثم"كافر:عينيه

مالك،بنسعدبنعامربنداودعن،إسحاقبنمحمدثنا،هارونبنيزيدثنا:أحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

شيئأ.يسمعأناستخفاءفييحاولأي

يفهم.يكادلاالذيالخفيالصوت:الزمزمة

.أمرهبينأمهتركتهلوأي

و)6175(.(6174-6173)رقموالبخاري.بعدهالذي(916)مع(3192)مع)0392(رقممسلمرواه

.(3292)بعدالذي(916)رقممسلمرواه

.(7131)رقموالبخاري(3392)رقممسلمرواه

.(301)(3392)رقممسلمرواه
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ولأصفنه،لأمتهالدجالوصفإلانبييكنلمإنه":!ي!اللهرسولقال:قالجدهعن،أبيهعن

جيد)1(.وإسناده،يخرجوهلم."بأعورليسوجلعزوالله،أعورإنه،قبليكانأحديصفهالمصفة

العينأعورالدجال":!يواللهرسولقال:قالحذيفةعنشقيقعنالأعمشحديثمنولمسلم

.")3(ناروجنته،جنةفناره،ونارجنةمعه،الشعر)2(جفال،اليسرى

بنربعيعن،الأشجعيمالكأبيعن،هارونبنيزيدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا

،يجرياننهرانمعه،منهالدجالمعبماأعلملأنا":!يواللهرسولقال:قالحذيفةعن،حراش

يراهالذيالنهرفليأت،أحدأدركنفإما،تأججنازالعينرأيوالاخر،أبيض4ماالعينرأيأحدهما

عليها،العينممسوحالدجالوإن،باردما!فإنه،منهفيشربرأسهليطأطئثم،وليغمضنارا

."كاتبوغيركاتب،مؤمنكليقرؤه،كافر:عينيهبينمكتوب،غليظةظفر!4(

!لمجوالنبيعن،حذيفةعن،ربعيعن،عميربنالملكعبدعن،شعبةحديثمنرواهثم

.)5(بنحوهشعبةحديثمنالبخاريورواه.!ي!االلهرسولمنسمعتهوأنا:مسعودابنقال،بنحوه

يحدثصخراسمعت،التياحأبيعن،شعبةثنا،جعفربنمحمدثنا:أحمدالإماموقال

رجلفإذا،الكناسةفأتينا،الدوابأشتريالكوفةإلىماه)1(منأرسلوني:قال)6(سبيععن

:يقولفسمعته،حذيفةفإذا،فأتيتهأناوأما،الدوابإلىفانطلقصاحبيفأما،جمععليه

الله،رسوليا:قلت،الشرعنأسألهوكنت،الخيرعنيسألونه!يواللهرسولأصحابكان

:قال."السيف":قال؟منهالعصمةفما:قلت."نعم":قال؟شرمنالخيرهذابعدهل

تكونثم":قال؟ماذاثم:قلت:قال."دخنعلىهدنةتكونثم":قال؟ماذاثم:قلت

لمفإن،مالكوأخذ،جسمكنهكوإن،فالزمهالأرضفيخليفةيومئذرأيتفإن،الضلالةدعاة

ماذا؟ثم:قلت:قال."شجرةبجذلعاضوأنتتموتأنولو،الأرضفيفاهربتره

"ماء:قال-أو"بنهر":قال؟معهبهيجيءفبم:قلت:قال".الدجاليخرجثم":قال

."وزرهوهبط،أجرهوجبنارهدخلومن،وزرهووجب،أجرهحبطنهرهدخل-فمنونار

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(176)1/المسندفيأحمدرواه

.028()1/"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.كثيرهأي

.(401)(3492)رقممسلمرواه

البصر.تغشيجلدة:الظفرة

.(0713)رقموالبخاري(601و)(501)(3492)رقممسلمرواه

ربيعة.لعله:الهامشوفي.كذا:فوقهاوكتب،سبيعة:الأصلفي

.الدينورفيمدينةوهي
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.")1(الساعةتقومحتىفلوهاتركبلمفرساأنتجتلو":قال؟ماذاثم:قلت:قال

عن،كثيرأبيبنيحيىعن،الرحمنعبدبنشيبانحديثمن،ومسلمالبخاريوروى

نبيحدثهماحديثاالدجالعنأخبركمألا":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبي

وإني،النارهي،الجنةإنها:يقولفالتي،والنارالجنةمثلمعهيجيءوإنه،أعورإنه؟قومه

قومه"نوحبهأنذركما،بهأنذرممم
)2(

صيادابنأنباللهيحلفاللهعبدبنجابررأيت:قالالمنكدربنمحمدحديثمنمسلموروى

فلم،!ي!النبيعندذلكعلىيحلفعمرسمعتإني:قال؟تعالىباللهأتحلف:فقلت،الدجال

.!ر)3(النبيينكره

قولاعمرابنلهفقال،المدينةطرقبعضفيصيادابنلقيعمرابنأن،نافعحديثمنوروى

عمرابنوأن،يكونحمابىنخيركأشدنخرصيادابنأنروايةوفي.السكةملأحتىفانتفخ،أغضبه

أما؟صيادابنمنأردتما:لهفقالت،حفصةأختهعلىدخلثم،عصاهتكسرتحتىضربه

.")4(يغضبهاغضبةمنيخرجإنما":قال!اللهرسولأنعلمت

دجالأكانإنما،بهوليس،الأكبرالدجاليظنهالصحابةبعضكانصيادابن:العلماءبعضقال

ابنوأن،والمدينةمكةبينفيماسعيدأباصحبأنه"الصحيح"فيثبتوقد،صغيراالدجاجلةمن

إنه":!ي!اللهرسوليقلألم:سعيدلأبيقالثم،الدجالإنه:فيهالناستقولمماإليهتبرمصياد

أسلمت؟قدوأنا"كافروإنه"،ليولدوقد"لهيولدلاوإنه"،بهاولدتوقد"المدينةيدخللا

.ذلك)5(كرهتلماإياهأكونأنعليعرضولو؟مكانهوأين،بهالناسلأعلمإنيهذاومع:قال

مجالد،حدثنا،الأمويسعيدبنيحيىحدثنا،الوهابعبدبنالمتعالعبدحدثنا:أحمدوقال

أنهيزعمإنه:عمرفقال،!اللهرسولعندصيادابنذكر:قال،سعيدأبيعن،الوداكأبيعن

.)6(كلمهإلابشيءيمرلا

سمعت،المازنيعمرانبنمهديحدثني،هاشمبنيمولىسعيدأبوثنا:أحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تقومحتىفلوهاتركبلمفرساأنتجتلوا:قولهدونحسنحديثوهو)5/304(المسندفيأحمدرواه

.(الساعة

.(3338)والبخاري(3692)رقممسلمرواه

.(9292)مسلمرواه

.(3292)رقممسلمرواه

.(4792)رقممسلمرواه

ضعيف.وإسناده(397/)"المسند"فيأحمدرواه
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رأيتهولكني،لا:قال؟كلمتههل:قيل.نعم:قال؟!ك!يماللهرسولرأيتهلوسئل،الطفيلأبا

:فقال،قوراءداراأتىحتىأصحابهمنوأناشمسعودبناللهعبدومعه،وكذاكذامكانانطلق

البيت،وسطفيقطيفةفإذا،معهودخلتع!يواللهرسولودخل،ففتحوا."البابهذاافتحوا"

."غلامياقم":فقال،القطيفةتحتأعورغلائمفإذا،فرفعوها."القطيفةهذهارفعوا":فقال

:قال.اللهرسولأنيأشهد:الغلامفقال."اللهرسولأنيأتشهد،غلاميا":فقال.الغلامفقام

منباللهتعوذوا":!ك!يماللهرسولفقال.اللهرسولأنيأشهد:الغلامفقال."اللهرسولأنيأتشهد"

.()1مرتين"هذاشر

قيسبنتفاطمةلحديث،قطعاالزمانآخرفييخرجالذيبالدجالليسصيادابنأنوالمقصود

أعلم.والله،المقامهذافيفيصلفإنه،الفهرية

:الدجالفيقيسبنتفاطمةحديث

عنكلاهما،الشاعربنوحجاج،الوارثعبدبنالصمدعبدبنالوارثعبدحدثنا:مسلمقال

؟ذكوانبنالحسينعن؟جديعنأبيحدثني؟الصمدعبدبنالوارثلعبدواللفظ،الصمدعبد

أختقيسبنتفاطمةسألأنه،همدانشعب،الشعبيشراحيلبنعامرحدثني؟بريدةابنحدثنا

ع!يواللهرسولمنسمعتيهحديثاحدثيني:فقال؟الأولالمهاجراتمنوكانت؟قيسبنالضحاك

نكحت:فقالت،حدثيني،أجل:لهافقال،لأفعلنشئتلئن:فقالت،غيرهأحدإلىتسنديهلا

فلما،!ك!يماللهرسولمعالجهادأولفيفأصيب،يومئذقريششبابخيارمنوهو،المغيرةابن

علىع!يواللهرسولوخطبني،!ي!محمدأصحا!مننفرفي،عوفبنالرحمنعبدحطبنيلايمت
.)2("ء

كلمنيفلما"أسامةفليحبأحبنيمن":قال!ك!يماللهرسولأنحدثتقدوكنت،زيدبنأسامةمولاه

امرأةشريكوأم"شريكأمإلىانتقلي":فقال،شئتمنفأنكحنيبيدكأمري:قلت!ي!اللهرسول

:فقال،سأفعل:فقلت،الضيفانعليهاينزل،اللهسبيلفيالنفقةعظيمة،الأنصارمنغنية

الثوبينكشفأوخماركعنكيسقطأنأكرهوإني،الضيفانكثيرةامرأةشريكأمإن،تفعليلا"

مأبنعمروبناللهعبدعمكابنإلىانتقليولكن،تكرهينمابعضمنكالقومفيرى،ساقيكعن

انقضتفلما،إليهفانتقلت،منههيالذيالبطنمنوهوقريشفهر،فهربنيمنرجلوهو"مكتوم

المسجد،إلىفخرجت،جامعةالصلاة:ينادي،!لمج!اللهرسولمناديالمنادينداءسمعتعدتي

صلاته!اللهرسولقضىفلما،القومظهوريليناللاتيالنساءفيوكنت،!ي!اللهرسولمعفصليت

)1(

)2(

ضعيف.وإسناده454()5/المسندفيأحمدرواه

موته.بعدأتزوجلمزمانامكثتأي



الأكبر(الدجالليسصيادأبنأنالمبينالجساسةحديثاالدجالأحاديثعلىالكلام78

"؟جمعتكملمأتدرون":قالثم"مصلاهإنسافيكلليلزم":فقال،يضحكوهوالمنبر!ىلجس

تميمالأنجمعتكمولكن،لرهبةولا،لرغبةجمعتكمماواللهإني":قال،أعلمورسولهالله:قالوا

عنأحدثكمكنتالذيوافقحديثاوحدثني،وأسلم،فبايع،فجاء،نصرانيأرجلاكانالداري

.الدجالمسيح

فيشهراالموجبهمفلعبت،وجذام،لخممنرجلاثلاثينمعبحريةسفينةفيركبأنهحدئني

فدخلوا،السفينةأقربفيفجلسوا،الشمسمغربحينالبحرفيجزيرةإلىأرفؤوا)1(ثم،البحر

:فقالوا،الشعركثرةمن،دبرهمنقبلهمايدرونلا،الشعركثيرأهلبدابةفلقيتهم،الجزيرة

هذاإلىانطلقوا،القومأيها:قلت؟الجساسةوما:قالوا،الجساسةأنا:فقالت؟أنتما،ويلك

شيطانة،تكونأنمنهافرقنارجلالناسصتلما:قال،بالأشواقخبركمإلىفإنه،الديرفيالرجل

مجموعة،وثاقأوأشده،خلقاقطرأيناهإنسانأعظمفيهفإذا،الديردخلناحتىسراعأفانطلقنا:قال

علىقدرتمقد:قال؟أنتما،ويلك:قلنا،بالحديدكعبيهإلىركبتيهبينما،عنقهإلىيداه

البحرفصادفنا،بحريةسفينؤفيركبنا،العربمنأناسنحن:قالوا؟أنتمما،فأخبروني،خبري

فدخلنا،أقربهافيفجلسنا،هذهجزيرتكإلىأرفأنا)3"ثم،شهراالموجبنافلعباغتلم)2(حين

ويلك،:فقلنا،الشعركثرةمن،دبرهمنقبلهماندريلا،الشعركئيرأهلبدابةفلقيتنا،الجزيرة

فإنه،الديرفيالرجلهذاإلىاعمدوا:قالت؟الجساسةوما:قلنا،الجساسةأنا:؟فقالتأنتما

شيطانة.تكونأننأمنولم،منهاوفزعنا،سراعاإليكفأقبلنا،بالأشواقخبركمإلى

هل،نخلهاعنأسألكم:قال؟تسخبرشأنهاأيعن:قلنا،بيساننخلعنأخبروني:فقال

عن:قلنا،الطبريةبحيرةعنأخبروني:قال،يئمرألايوشكإنهأما:قال،نعم:لهقلنا؟م! يممر

نأيوشكماءهاإنأما:قال،الماءكثيرةهي:قلنا؟ماءفيهاهل:قالتستخبر؟شأنهاأي

ما!؟العينفيهل:قال؟تستخبرشأنهاأيعن:قالوازغر)4(عينعنأخبروني:قال.يذهب

مائها.منيزرعونوأهلها،الماءكئيرةهي،نعم:لهقلنا؟العينبماءأهلهايزرعوهل

أقاتله:قال،يثربونزل،مكةمنخرجقد:قالوا؟فعلماالأمييننبيعنأخبروني:قال

،العربمنيليهمنعلىظهرقدأنهفأخبرناه؟بهمصنعكيف:قال،نعم:قلنا؟العرب

وإني،يطيعوهأنلهمخيرذلكإنأما:قال،نعم:قلنا؟ذلككانقد:لهمقال،وأطاعوه

)1(

)2(

)3(

)4(

الشط.منقربتهاإذا:السفينةأرفأت

أمواجه.واضطربتهاج

ودنونا.قربناأي

.ماءعينالقريةوبهذه،بهانزلتلأنهالوطبابنةسميت،بالشامقرية:زغر
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فلا،الأرضفيفأسير،فأخرج،الخروجفيلييؤذنأنيوشكوإني،المسيحأناإني:عنيمخبركم

أدخلأنأردتكلما،كلتاهماعليمحرمتانفهما،وطيبة،مكةغير،ليلةأربعينفيهبطتها،إلاقريةأدع

ملائكةمنهانقبكلعلىوإن،عنهايصدني،صلتاالسيفبيدهملكاستقبلنيمنهماواحداأوواحدة

طيبة"هذه،طيبةهذه،طيبةهذه":المنبرفيبمخصرتهوطعن!ي!اللهرسولقال:قالت"يحرسونها

تميم،حديثأعجبنيفإنه":قال،نعم:الناسفقال"؟ذلكعنحدثتكمكنتهلألا"المدينةيعني

بللا،اليمنبحرفيأو،الشامبحرفيإنهألا،ومكة،المدينةوعن،عنهأحدثكمكنتالذيوافقأنه

منهذافحفظت:قالت.المشرقإلىبيدهوأومأ"هوماالمشرققبلمن،هوماالمشرققبلمن

!ي!اللهرسولفسمعت:قالت،فاطمةعن،الشعبيعنسيارحديثمنمسلمرواهثم.!ي!اللهرسول

ومن.الحديثوساق"...البحرفيركبواالداريلتميمعمبنيإن":فقال،يخطبالمنبرعلىوهو

بهفتاهتالبحرفيركبالداريتميماأن:فذكرته...عنها،الشعبيعن،جريربنغيلانحديث

الحديث،واقتص...شعرهيجرإنسانافلقي،الماءيلتمسإليهافخرج،الجزيرةإلىفسقط،السفينة

."الدجالوذاك،طيبةهذه":قال،فحدثهم،الناسإلى!ي!اللهرسولفأخرجه:وفيه

عن،الحزامييعني،المغيرةحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،إسحاقبنبكرأبوحدثني

أيها":فقال،المنبرعلىقعد!ي!اللهرسولأن:قيسبنتفاطمةعن،الشعبيعن،الزنادأبي

بهم،فانكسرت،لهمسفينةفي،البحرفيكانواقومهمنأناساأن:الداريتميمحدثني،الناس

الحديث.وساق"...البحرفيجزيرةإلىفخرجوا،السفينةألواحمنلوحعلىبعضهمفركب

الشعبي،عن،مجالدعن،خالدأبيبنإسماعيلحديثمنماجهوابنداودأبورواهوقد

غريبصحيححسن:وقال،عنها،الشعبيعن،قتادةحديثمنالترمذيورواه.بنحوه،عنها

عن،هندأبيبنداودعن،سلمةبنحمادحديثمنالنسائيورواه.الشعبيعنقتادةحديثمن

كل،المؤدبمحمدبنيونسوعن،عفانعنأحمدالإمامرواهوكذلك.بنحوه،عنها،الشعبي

.به)1(سلمةبنحمادعنمنهما

المدينةقدمت:قال،عامرعن،مجالدحدثنا،سعيدبنيحمىحدثنا:أحمدالإماموقال

في!ي!اللهرسولفبعثه،ء!ي!اللهرسولعهدعلىطلقهازوجهاأنفحدثتني،قيسبنتفاطمةفأتيت

:قال،الأجليحلحتى،وسكنى،نفقةليإن:فقلت،الدارمناخرجي:أخوهليفقال،سريؤ

السكنىومنعني،أخرجنيأخاهوإنطلقنيفلانأإن:فقلت،!ي!اللهرسولفأتيت:قالت،لا

والنسائي(2253)رقموالترمذي(7404)رقمماجهوابن(4327)رقمداودوأبو(4292)رقممسلمرواه()1

.(184و134-6412/)المسندفيوأحمد(4258)رقمالكبرىفي
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ثلاثاطلقهاأخيإناللهرسوليا:قال"؟قيسالولابنة،لكما":فقال،إليهفأرسل،والنفقة

علىللمرأةوالسكنىالنفقةإنما،قيسالابنةياانظري":!ي!اللهرسولفقال:قالت،جميعا

اخرجي،،سكنىولا،نفقةفلا،رجعةعليهالهيكنلمفإذا،رجعةعليهالهكانتما،زوجها

قالثم"يراكلاأعمىفإنهمكتومأمابنعلىانزلي،إليهايتحدثإنه":قالثم"فلانةعلىفانزلي

ع!ي!اللهرسولفأتيت،قريشمنرجلفخطبني:قالت."أنكحكأناأكونحتىتنكحيلا"

منفأنكحني،اللهرسوليا،بلى:فقلت"؟منهإليأحبهومنتنكحينألا":فقال،أستأمره

.زيد)1(بنأسامةمنفأنكحني:قالت،أحببت

قالت:.ع!ي!اللهرسولعنحديثاأحدثكحتىاجلس:قالت،أخرجأنأردتفلما:قال

:فقال،الناسففزع،قعدثم،الهاجرةصلاةفصلى،الأياممنيوماع!ي!اللهرسولخرج

منعنيخبرافأخبرني،أتانيالداريتميماولكن،لفزعهذامقاميأقملمفإني،الناسأيهااجلسوا"

بنيمنرهطاأنأخبرني،نبيكمفرحعليكمأنشرأنفأحببت،العينوقرة،الفرحمنالقيلولةمن

قويربفيفقعدوا،يعرفونهالاجزيرةإلىالريحفألجأتهمعاصفثريخفأصابتهم،البحرركبواعمه

؟امرأةأوهوأرجل،يدرونلا،الشعركثيرأهلببشيءهمفإذا،الجزيرةإلىخرجواحتى،سفينة

بمستخبركم،ولا،بمخبركمأناما:فقال؟تخبرناألا:فقالوا،السلامعليهمفرد،عليهفسلموا

ويستخبركم،،يخبركمأنبالأشواقخبركمإلىهومنفيهرهقتموه)2(قدالذيالديرهذاولكن

شديدموثقبرجلهمفإذا،الديرأتواحتىفانطلقوا،الجساسةأنا:قالت؟أنتما:قلنا:قالوا

من:قالوا؟أنتمممن:فقال،عليهمفرد،عليهفسلموا،التشكيكثير،الحزنمظهر،الوثاق

،خيرا:قالوا؟فعلوافما:قال،نعم:قالوابعد؟)3(نبيهمأخرج؟العربفعلتما:قال،العرب

فالعرب:قال؟عليهماللهفأظهرهعدولهفكان:قال،لهمخيرذلك:قال،وصدقوه،بهآمنوا

زغر؟عينفعلتفما:قال،نعم:قالوا؟واحدةوكلمتهم،واحدونبيهم،واحدإلههماليوم

عمانبيننخلفعلفما:قال.زرعهممنهاويسقونتسقيهم،أهلهامنهايشرب،صالحة:قالوا

:قال،ملأى:قالوا؟طبريةبحيرةفعلتفما:قال،عامكلجناهيطعم،صالح:قالوا؟وبيسان

إلااللهأرضمنأرضاتركتماهذامكانيمنخرجتلو:حلفثم،زفرثم،زفرثم،فزفر

فرحي"انتهىهذاإلى":ع!ي!اللهرسولفقال:قال،سلطانعليهاليليس،طيبةغير،وطئتها

)1(

)2(

)3(

للمرأةوالسكنىالنفقةإنما":قولهدون،وشواهدهبطرقهبالجملةالمتنصحيح،السيادتىبهذاضعيفوإسناده

."رجعةعليهكانتمازوجهاعلى

.(رهق)"العروستاج"انظر.منهدنوتمأي

هل":418(و)4/413"المسند"فيأحمدعندأخرىروايةوفي"؟بعدنبيهمأخرج":الروايةهذهفيكذا

كتابنا.روايةمعنىتوضحوهي"؟النبيفيكمبعث
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حلفثم"يدخلهاأنالدجالعلىحرمهاحرموجلعزاللهإن،المدينةطيبةإن"،مراتثلاث

عليهإلا،جبلولا،سهلفي،واسعولاضيقطريقلهاماهوإلاإلهلاالذيوالله":!يواللهرسول

فلقيت:عامرقال."أهلهاعلىيدخلهاأنالدجاليستطيعما،القيامةيومإلى،بالسيفشاهر،ملك

حدثتككماحدثنيأنهأبيعلىأشهد:فقال،قيسبنتفاطمةبحديثفحدثته،هريرةأبيابنالمحرر

محمد،بنالقاسملقيتثم:قال"المشرقنحوفيإنه":ع!يىاللهرسولقال:قالأنهغير،فاطمة

قالت:أنهاغير،فاطمةحدثتككماحدثتنيأنهاعائشةعلىأشهد:فقال،فاطمةحديثلهفذكرت

بنإسماعيلحديثمن،ماجهوابنداودأبورواهوقد.والمدينة،مكة،حرامعليهالحرمان

علىداودأبووأحاله،ماجهابنبسطه،قيسبنتفاطمةعن،السعبيعامرعن،مجالدعن،خالدأبي

.أحمد)1(الإمامذلكذكركما،وعائشة،هريرةأبيمتابعةيذكرولم،قبلهرواهالذيالحديث

عن،ذئبأبيابنحدثنا،الرحمنعبدبنعثمانحدثنا،النفيليحدثنا:داودأبووقال

ليلة،ذاتالآخرةالعشاءأخر!ي!اللهرسولأن:قيمسبنتفاطمةعن،سلمةأبيعن،الزهري

جزائرمنجزيرةفيرجلعن،الداريتميئميحدثنيهكانحديمثحبسنيإنه":فقالخرجثم

القصر،ذلكإلىاذهب،الجساسةأنا:قالت؟أنتما:قال،شعرهاتجربامرأةأنافإذا،البحر

من:فقلت،والأرضالسماءبينفيماينزوالأغلالفيمسلسل،شعرهيجررجلفإذا،فأتيته

قلت:؟عصوهأمأطاعوه:قال،نعم:قلت؟بعدالأمييننبيخرج؟الدجالأنا:قال؟أنت

أوردثم،ببعضهقيسبنتفاطمةعنللشعبيمتابعةفهذه.لهمخيرذاك:قال،أطاعوهبل

مماكنحو،بطولهقيس،بنتفاطمةعن،الشعبيعامرعن،بريدةبناللهعبدحديثداودأبو

.)2(تقدم

بنالوليدعن،فضيلابنحدثنا،الأعلىعبدبنواصلحدثنا:داودأبوقالثم

يومذاتمج!ي!اللهرسولقال:قالجابرعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،جميعبناللهعبد

فخرجوا،جزيرةلهمفرفعت،طعامهمفنفد،البحرفييسيرونأناولبينماإنه":المنبرعلى

شعرتجرامرأة:قال؟الجساسةوما:سلمةلأبيقلت"الجساسةفلقيتهم،الخبزيريدون

وعين،بيساننخلعنوسأل،الحديثوذكر."..القصرهذافي:"وقالتجلدهاورأسها

:قال،حفظتهماشيئاالحديثهذافيإن:سلمةأبيابنليفقال،المسيحهو:قال،زغر

وإن:قال،أسلمفإنه:قلت،ماتوإن:قال،ماتقدفإنه:قلت،صيادابنأنهشهدجابر

)1(

)2(

ضعيفوإسناده(7404)رقمماجهوابن(4327)رقمداودوأبو(418-6416/)المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقه،بالجملةالمتنصحيحالسياقبهذا

.صحيحانوهما(4326و)(4325)رقمداودأبورواه
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جدا!أ(غريبوهوداودأبوبهتفرد.المدينةدخلوإن:قال،المدينةدخلقدفإنه:قلت،أسلم

حدثني،زيادبنسعد،عاصمأبوحدثنا،بكرأبيبنمحمدحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

فرأى"تميمحدثني":فقال،المنبرعلىاستوى!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،مولاينافع

نحنفإذا،جزيرةفيكنا:فقال"حذثتنيماالناسحدثتميميا":فقال،المسجدناحيةفيتميما

فدخلنا،كلامكميشتهيمنالديروفي،خلقيمنتعجبون:فقالت،دبرهامنقبلهايدرىلابدابؤ

عينيهوإحدى،مسدودمنخريهأحدفإذا،أذنهإلىكعبهمن،الحديدفيموثؤبرجلنحنفإذا،الدير

فعلفما:قال،كعهدها:قلنا؟طبريةبحيرةفعلتما:فقال،فأخبرناه؟أنتممن:قال،مطموسة

فقال،وطابة،إبراهيمبلدةإلا،هاتينبقدميالأرضلأطأن:قال،بعهده:قلنا؟بيساننخل

هذاعاصمأبو:حاتمأبوقالوقد.جداغريبحديثوهذا."المدينةهي،طابة":!اللهرسول

بالمتين.ليس

عن،الزبيرأبيعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

فأشفقناتئةطالعةعينهممسوحةغلاماولدت،بالمدينةاليهودمنامرأةإن:قالأنهاللهعبدبنجابر

هذا،اللهعبديا:فقالت،أمهفآذنته،يهمهمقطيفةتحتفوجده،الدجاليكونأن!اللهرسول

تركتهلو؟اللهقاتلهالهاما":!ي!اللهرسولفقال،القطيفةمنفخرج،إليهفاخرججاءقدالقاسمأبو

،الماءعلىعرشاوأرى،باطلاوأرى،حقاأرى:قال"؟ترىماصيادابنيا":قالثم."لبئن

فقال؟اللهرسولأنيأتشهد:هوفقال"؟اللهرسولأنيأتشهد":قال،)2(عليهفلئس:قال

لهم،نخلفيفوجدهأخرىمرةأتاهثم،وتركه،خرجثم"ورسله،باللهآمنت":ء!يواللهرسول

مالها":ع!ي!اللهرسولفقال،جاءقدالقاسمأبوهذا،اللهعبديا:فقالت،أفهفآذنته،يهمهم

هوأهوليعلم،شيئاكلامهمنيسمعأنيطمعع!م!اللهرسولفكان:قال"لبئنتركتهلو؟اللهقاتلها

،الماءعلىعرشاوأرى،باطلاوأرى،حقاأرى:قال"؟ترىما،صيادابنيا":قال؟لاأم

بالله،آمنت":غ!ي!اللهرسولفقال؟اللهرسولأنيأتشهد:هوقال"؟اللهرسولأنيأتشهد":قال

الخطاببنوعمر،بكرأبوومعه،الرابعةأوالثالثةفيجاءثم.وتركهخرجثم،عليهفلبس"ورسله

منيسمعأنورجا،أيدينابين!ي!اللهرسولفبادر:قال،معهوأنا،والأنصارالمهاجرينمننفرفي

ع!ي!:اللهرسولفقال،جاءقدالقاسمأبوهذا،اللهعبديا:فقالت،إليهأمهفسبقته،شيئاكلامه

وأرى،حقاأرى:قال؟"ترىماصيادابن"يا:فقال"لبينتركتهلو؟اللهقاتلهالهاما"

)1(

)2(

.(4328)رقمداودأبورواه

أحمد.مسندمنوالتصحيح،عليكويحكفلبس:الأصلفي
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الله؟رسولأنيأنتأتشهد:قال"؟اللهرسولأنيأتشهد":فقال،الماءعلىعرشاوأرى،باطلا

قدإناصيادابنيا":!ي!اللهرسولفقال.عليهفلبس"ورسله،باللهامنت":!راللهرسولفقال

فقال"اخسأ،اخسأ":ع!ي!اللهرسوللهفقال،الدخ،الدخ:قال"؟هوفما،خبيئالكخبأنا

هو،يكنإن":!ي!اللهرسولفقال،اللهرسوليافأقتلهليائذن:عنهاللهرضيالخطاببنعمر

أهلمنرجلاتقتلأنلكفليس،هويكنلاوإن،مريمابنعيسىصاحبهإنما،بصاحبهفلست

أ(.جدا!اغريبسياقوهذا.الدجالأنهمشفقا!ي!اللهرسوليزلفلم:جابرايعني،قال"العهد

عن،الأعمشسليمانعن،أبيهعن،المعتمرحدثنا،يونسحدثنا:أحمدالإماموقال

بصبيانمرإذنمشي!ي!اللهرسولمعنحنبينما:قال،مسعودبناللهعبدعن،سلمةبنشقيق

هو:فقال"؟اللهرسولأنيأتشهد.يداكتربت":!ي!اللهرسولفقال،صيادابنفيهم،يلعبون

عنقه،فلأضربدعني:عنهتعالىاللهرضيالخطاببنعمرفقال:قال؟اللهرسولأنيأتشهد

.")2(تستطيعهفلنتخافالذييكنإن":لمجي!اللهرسولفقال:قال

لا،أمالدجالهوهل،أمرهفيالتوقفبعضهاوفي،كثيرةصيادابنفيالواردةوالأحاديث

تقدموقد،وتعيينه،الدجالأمرفي!ي!النبيإلىيوحىأنقبلهذايكونأنويحتمل؟أعلمفالله

نأعلىيدلماالأحاديثمنوسنورد،المقامهذافيفاصلوهو،ذلكفيالداريتميمحديث

وأحكم.،أعلموالله،صيادبابنليسالدجال

سالم،عن،شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:البخاريفقال

الشعر،سبطادمرجلفإذابالكعبةأطوفنائمأنابينما:قاللمجي!اللهرسولأن،عمربناللهعبدعن

جسيئمرجلفإذا،ألتفتذهبتثم،مريمابن:قالوا؟هذامن:قلت،ماءرأسهيهراقأوينطف

شبهابهالناسأقرب،الدجالهذا:قالوا،طافيةعنبةعينهكأن،العينأعور،الرأسجعد،أحمر

.")3(خزاعةمنرجلقطنابن

جابرعن،الزبيرأبيعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،سابقبنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

فله،العلممنوإدبارالدينمنخفؤ)4(فيالدجاليخرج":!ي!اللهرسولقال:قالأنه،اللهعبدابن

ثم،كالجمعةمنهاواليوم،كالشهرمنهاواليوم،كالسنةمنهااليوم،الأرضفييسيحهاليلةأربعون

)2(

)3(

)4(

.(3368/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(1/457)المسندفيأحمدرواه

.(7128)رقمالبخاريرواه

56(:)2/""النهايةفيالأثيرابنقال.الصوابوهو""خفقةفي:المسندوفي"خفة"في:الكتابأصولفيكذا

."أهلهوقلةالدينمنضعفحالفي"أي
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ربكم،أنا:للناسفيقول،ذراعاأربعونأذنيهبينماعزض،يركبهحماروله،هذهكأيامكمأيامهسائر

من،مؤمنكليقرؤهمهجاة"رفك"كافرعينيهبينومكتوب،بأعورليسربكموإن،أعوروهو

الملائكةوقامت،عليهاللهحرمهما،ومكة،المدينةإلا،ومنهلماءكليرد،كاتبوغير،كاتب

نهر،منهبهماأعلمأنا،نهرانومعه،اتبعهمنإلاجهدفيوالناس،خبزمنجبالومعه،بأبوابها

الناريسميهالذيأدخلومن،النارفهوالجنةيسميهالذيأدخلفمن،النار:يقولونهر.الجنة:يقول

يرىفيما،فتمطرالسماءيأمر،عظيمةفتنةومعه،الناسيملمشياطينمعهوتبعث":قال"الجنةفهو

مثليفعلهل:للناسويقول،غيرهاعلىيسلطلا،الناسيرىفيما،يحييهاثم،نفساويقتل،الناس

فيحاصرهم،،فيأتيهم،بالشامالدخانجبلإلىالمسلمونفيفر":قال"؟وجلعز؟الربإلاهذا

أيهايا:فيقول،السحرمنفينادي،مريمابنعيسىينزلثم،شديداجهداويجهدهم،حصارهمفيشتد

همفإذا،فينطلقونجنيرجلهذا:فيقولون؟الخبيثالكذابإلىتخرجواأنيمنعكمما،الناس

بكم،فليصلإمامكمليتقدم:فيقول،اللهروحيا،تقدم:لهفيقال،الصلاةفتقام!ي!مريمابنبعيسى

فيالملحينماثكماينماث)1(الكذابيراه"فحين:قال."إليهخرجوا،الصبحصلاةصلىفإذا

ممنيتركفلا،يهوديهذا،اللهروحيا:يناديوالحجرالشجرةإنحتى،فيقتلهإليهفيمشي،الماء

.ثقة)2(وهو،طهمانبنإبراهيمعنواحدغيررواهوقد،أيضاأحمدبهتفرد."قتلهإلاأحدايتبعهكان

منه:وأبسط،معناهفيالكلابيسمعانبنالنواسحديت

بنالرحمنعبدحدثني،مسلمبنالوليدحدثنا،حرببنزهيرخيثمةأبوحدثني:مسلمقال

أبيهعن،جبيربنالرحمنعبدحدثني،حمصقاضي،الطائيجابربنيحيىحدثني،جابربنيزيد

،الرازيمهرانبنمحمدوحدثني،"ح،الكلابيسمعانبنالنواسسمعأنهالحضرمينفيربنجبير

الطائي،جابربنيحيىعن،جابربنيزيدبنالرحمنعبدحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،لهواللفظ

ذكر:قال،سمعانبنالنواسعن،نفيربنجبيرأبيهعن،نفيربنجبيربنالرحمنعبدعن

إليه،رحنافلما،النخلطائفةفيظنناهحتى،ورفع،فيهفخفض،غداةذاتالدجال!يماللهرسول

فيه،فخفضتغداةالدجالذكرت،اللهرسوليا:قلنا"؟شأنكمما":فقال،فيناذلكعرف

فيكم،وأنايخرجإن،عليكمأخوفنيالدجالغير":فقال،النخلطائفةفيظنناهحتى،ورفعت

إنه،مسلمكلعلىخليفتيوالله،نفسهحجيجفامرؤفيكمولستيخرجوإن،دونكمحجيجهفأنا

سورةفواتحعليهفليقرأمنكمأدركهفمن،قطنبنالعزىبعبدأشتههكأنيطافئةعينهقططشال!

)1(

)2(

.يموثماث)موث(فيووردت..انماثوقد.الطينوكذلكأذابهالماءفيالملحماث:()ميث"العرب"لسانفيجاء

لأنه،نظرافيهإن:الدجالصفةبابأولفيعنهالمصنفقالوقد(368-3/367)المسندفيأحمدرواه

جابر.منبسماعهيصرحولمجابرعنالزبيرأبيروايةمن



58،النواسحديثأالدجالأحاديثعلىالكلام

الله،رسوليا:قلنا"فاثمموااللهعبادياشمالا،وعاثيمينافعاث،والعراقالشامبينخلةخارجإنه،الكهف

كأيامكم"أيامهوسائر،كجمعةويوم،كشهرويوم،كسنةيوم،يوماأربعون":قال؟الأرضفيلبثهوما

اللهرسوليا:قلنا"قدرهلهاقدروا"لا،:قال؟يومصلاةفيهأتكفيناكسنةالذياليومفذلكاللهرسوليا:قلنا

بهفيؤمنون،فيدعوهم،القومعلىفيأتي،الريحاستدبرتهكالغيث":قال؟الأرضفيإسراعهوما

وأسبغهذرىكانتماأطولسارحتهمعليهمفتروح،فتنبتوالأرض،فتمطرالسماءفيأمر،لهويستجيبون

ممحلينفيصبحون،عنهمفينصرف،قولهعليهفيردون،فيدعوهم،القوميأتيثم،خواصروأمده،ضروعا

النحل،كيعاسيب،كنوزهافتتبعه،كنوزكأخرجي:لهافيقولبالخربةويمر،أموالهممنشيءبأيديهمليس

وجهه،ويتهللفيقبليدعوهثم،الغرضرمية،جزلتينفيقطعه،بالسيففيضربه،شباباممتلئارجلايدعوثم

بين،دمشقشرقي،البيضاءالمنارةعندفينزل،مريمابنالمسيحاللهبعثإذ،كذلكهوفبينما،ويضحك

فلا،كاللؤلؤجمانمنهتحدررفعهوإذا،قطررأسهطاطأإذا،ملكينأجنحةعلىكفيهواضعامهرودلين -)1(

ثم،فيقتلهلدببابيدركهحتىفيطلبه،طرفهينتهيحيثينتهيونفسه،ماتإلانفسهريحيجدلكافريحل

هوفبينما،الجنةفيبدرجاتهمويحدثهموجوههمعنفيمسح،منهاللهعصمهمقدقوممريمابنعيسىيأتي

،الطورإلىعباديفحرز،بقتالهملأحد)2(يدانلاليعباداأخرجتقدإني:عيسىإلىاللهأوحىإذكذلك

فيها،مافيشربون،الطبريةبحيرةعلىأوائلهمفيمر،ينسلونحدبكلمنوهم،ومأجوجيأجوجاللهويبعث

لأحدهمالثوررأسيكونحتى،وأصحابهاللهنبيويحصر،ماءمرةبهذهكانلقد:فيقولون،آخرهمويمر

فيالنغف)3(عليهماللهفيرسل،اللهإلىوأصحابهعيسىاللهنبيفيرغب،اليوملأحدكمدينارمئةمنخيرا

..)4(
ي!يجدونفلا،الأرضإلىوأصحابهعيسىاللهيهبطثم،واحدةنفسكموتلمحرسى!يصبحولى،رقابهم

طيرااللهفيرسل،اللهإلىوأصحابهعيسىاللهنبيفيرغب،ونتنهمزهمهم)5(ملأهإلاشبرموضعالأرض

،مدربيتمنه)6(يكنلامطرااللهيرسلثم،تعالىاللهشاءحيثفتطرحهم،فتحملهمالبختكأعناق

فيومئؤ،بركتكورديثمرتكأنبتي:للأرضيقالثم،كالزلقة)7(يتركهاحتىالأرضاللهفيغسل،وبرولا

.والصفرةالحمرةبين،بالهردمصبوغتينالثيابمنقطعتينبينأي()1

بكسر"يدان"لاأع!يو،:فقوله(:بدمشقالعلومدار)طبعة9276()5/"مسلمصحيح"شرحفيالنوويالإمامقال)2(

المباشرةلأن،يدانبهومالييد،الأمربهذامالي:يقال،طاقةولاقدرةلا:معناه:العلماءقال.يدتثنية،النون

مسلمعندالأخرىالروايةفيالجملةوردتوقد"دفعهعنلعجزهمعدومتانيديهوكأنباليد،يكونإنماوالدفع

للنص.توجيهوفيهايدي""لابلفظ()111)3792(رقم

والغنم.الإبلأنففيدود)3(

قتلى.أي:فرسى)4(

.و)زهم()زهق("العرب"لسان.المنتنةالريحأيضاوالزهومة،نتنولاتغييرغيرمنرائحتهكراهية:اللحمفيالزهومة)5(

.(كنن)"العربلسان".يسترهلاأي،يكنلا:قوله)6(

.الملساءالصخرة:الزلقة)7(
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منالفئاملتكفيالإبلمناللقحةإنحتىالزسل)2(فيويباركبقحفها)1(ويستظلون،الرمانةمنالعصابةتأكل

كذلك،همفبينما،الناسمنالفخذلتكفيالغنممنواللقحة،الناسمنالقبيلةلتكفيالبقرمنواللقحة،الناس

،الناسشرارويبقى،مسلموكل،مؤمنكلروحفتقبض،آباطهمتحتفتأخذهم،طيبةريحااللهبعثإذ

بناللهعبدحدثنا،السعديحجربنعليحدثني."الساعةتقومفعليهم،الحمر)3(تهارج،فيهايتهارجون

عنالآخر،حديثفيأحدهماحديثدخل:حجرابنقال،مسلمبنوالوليد،جابربنيزيدبنالرحمنعبد

ثم":"ما!مرةبهذهكانلقد":قولهبعدوزادذكرنا،مانحوالإسنادبهذا،جابربنيزيدبنالرحمنعبد

فلنقتلهلم،الأرضفيمنقتلنالقد:فيقولون،المقدسبيتجبلوهوالخمر)4(جبلإلىينتهواحتىيسيرون

حجر:ابنروايةوفي."دمامخضوبةنشابهمعليهماللهفيرد،السماءإلىبنشابهمفيرمون،السماءفيمن

.البخاريعنبهتفردوقد.ومتناإسنادامسلمرواهماانتهى"بقتالهملأحديديلاليعباداأنزلتقدفإني"

قوله:بعدسياقهفيوزاد،نحوهبإسناده،مسلمبنالوليدعن"مسنده"فيحنبلبنأحمدالإمامورواه

:قال،أوغيرهكعبعن،السكسكييزيدبنعطاءفحدثني:جابرابنقال."اللهشاءحيث"فتطرحهم

الشمس.مطلع:قال؟المهبلوأين:جابرابنقال،)5(بالمهبلفتطرحهم

حجر،بنعليعنالترمذيورواه.ببعضهمسلمبنالوليدعنعمرو)6(بنصفوانعنداودأبوورواه

جابر.ابنحديثمنإلانعرفهلا،صحيححسنغريب:وقال،بطولهوساقه

.مختصرا،حجربنعليعن،القرآنفضائلفيالنسائيورواه

،بإسنادهجابربنيزيدبنالرحمنعبدعن،حمزةبنيحىعن،عفاربنهشامعنماجهابنورواه

بتمامه،ذلكقبلوذكره،"سنينسبعوأترستهم،ونشابهم،ومأجوجيأجوجقسيمنالناسيستوقد":قال

.)7(الطاليجابربنيحى،إسنادهفيذكرولا،القصةهذهفيهيذكرولم،عماربنهشامعن

سمعانبنالنواسحديتمعنىفيعجلانبنصديالباهليأمامةأبيعنحديث

رافعبنإسماعيلعن،المحاربيالرحمنعبدحدثنا،محمد)8(بنعليحدثنا:ماجهابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بقشرها.أي

اللبن.:الرسل

يتهارجون":المعنىهذافيو)سفد(()هرج"العربلسان"فيوجاء.الحميركجماعالناسبحضرةالنساءالرجاليجامعأي

خجل.أواستتاردونجهاراذلكيكونأي."الأنثىعلىالذكرنزووالسفاد،يثسافدوناي،البهائمتهارج

الملتف.الشجر:الخمر

العميقة.الهوة:المهبل

.داودأبيعندكما،صالحبنصفوانأنهالصحيح

والترمذي(4321)رقمداودوأبو(182-4181/)المسندفيوأحمد)011((3792)رقممسلمرواه

.(7504و)(7604)ماجهوابن(8524)"الكبرى"فيوالنسائي(5224)

خطأ.وهو،حجربنعلي:الأصلفي
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خطبنا:قال،الباهليأمامةأبيعن،عمروأبيبنيحيى)1(السيبانيزرعةأبيعن،رافعأبيعن

لمإنه":قالأنقولهمنفكان،وحذرناه،الدجالعنحدثناهحديثاخطبتهأكثرفكان،!ي!اللهرسول

من(أمتهأحذرإلانبيايبعثلمالثهوإن،الدجالفتنةمنأعظمادمذريةاللهذرأمنذالأرضفيفتنةتكن

بينوأنا،يخرجفإن،محالةلافيكمخارجوهو،الأمماخروأنتم،الأنبياءآخروأنا،الدجال

كلعلىخليفتيوالله،نفسهحجيجفكلبعديمنيخرجوإن،مسلملكلحجيجفأنا،ظهرانيكم

الناسأيهااللهعباديا.شمالاويعيث،يمينافيعيث،والعراقالشامبينخلةمنيخرجوإنه،مسلم

ثم،بعدينبيولا،نبيأنا:فيقوليبدأإنه،قبلينبيإياهيصفهالمصفةلكمسأصفهوإني،فاثبتوا

ليسوجلعزربكموإن،أعوروإنه،تموتواحتىربكمترونولا،الأعلىربكمأنا:فيقوليثني

جنةمعهأنفتنتهمنوإن،كاتبوغيركاتبمؤمنكليقرؤه،كافرعينيهبينمكتوبوإنه،بأعور

فتكون،الكهفسورةفواتحوليقرأ،باللهفليستغث،بنارهابتليفمن،ناروجنته،جنةفناره،ونارا

أباكلكبعثتإنأرأيت:لأعرابييقولأنفتنتهمنوإن،إبراهيمعلىالناركانتكماوسلامابرداعليه

بنييا:فيقولان،وأمه،أبيهصورةفيشيطانانلهفيتمثل،نعم:فيقول؟ربكأنيأتشهد؟وأمك

تلقىحتى،بالمنشاروينشرها،فيقتلهاواحدةنفسعلىيسلطأنفتنتهمنوإن،ربكفإنه،اتبعه

سصس

الله،فيبعثه،غيريربالهأنيزعمثم،الآنأبعثهفإني،هذاعبديإلىانظروا:يقولثم،شفتين

أشدبعدكنتماوالله،الدجالأنت،اللهعدووأنت،اللهربي:فيقول؟ربكمن:الخبيثلهفيقول

حدثنا،المحاربيفحدثنا:محمدبنعلييعني(الطنافسياالحسنأبووقال.اليوممنيبكبصيرة

أرفعالرجلذلك":!ي!اللهرسولقال:قالسعيدأبيعن،عطيةعنالوصافي)2(الوليدبناللهعبيد

حتى،الخطاببنعمرإلاالرجلذلكنرىكناماوالله:س!يدأبوقال:قال."الجنةفيدرجةأمتي

نأالسماءيأمرأنفتنتهمنوإن":قال،رافعأبيحديثإلىرجعناثم:المحاربيقال.لسبيلهمضى

لهمتبقىفلا،فيكذبونهبالحييمرأنفتنتهمنوإن،فتنبت،تنبتأنالأرضويأمر،فتمطرتمطر

نأالأرضويأمر،فتمطرتمطرأنالسماءفيأمرفيصدقونهبالحييمرأنفتنتهمنوإن،هلكتإلاسائمة

وأدرهخواصروأمده،وأعظمه،كانتماأسمنذلكيومهممنمواشيهمتروححتى،فتنبتتنبت

منيأتيهمالافإنه،والمدينة،مكةإلا،عليهوظهر،وطئهإلاالأرضمنشيءيبقىلاوإنه،ضروعا

السبخة،منقطععند،الأحمرالظريبعندينزلحتىصلتةبالسيوفالملائكةلقيتهإلانقابهمامننقب

منها،الخبثفتنفي،إليهخرجإلامنافقةولا،منافقيبقىفلا،رجفاتثلاث،بأهلهاالمدينةفترجف

العكر:أبيبنتشريكأمفقالت"الخلاصيوماليومذلكويدعى،الحديدخبثالكيرينفيكما

)1(

)2(

خطأ.وهو،الشيباني:الأصلفي

"الكمالتهذيبتذهيب"خلاصةوانظر"ماجهابن"سننمنوالتصحيح.خطأوهو"الرصافي":الأصولفي

فايد.الوهابعبدمحمودالشيخبتحقيق2(00)2/للخزرجي
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رجلوإمامهم،المقدسببيتوجلهمقليليومئذهم":قال؟يومئذالعربفأين،اللهرسوليا

الإمامذلكفيرجع،مريمابنعيسىعليهمنزلإذ،الصبحبهميصليتقدمقدإمامهمفبينما،صالح

يقولثم،كتفيهبينيدهوالسلامالصلاةعليهعيسىفيضع،يصليعيسىبهمليتقدم،القهقرىفيمشي

:السلامعليهعيسىقال،انصرففإذا،إمامهمبهمفيصلي،أقيمتلكفإنها،فصل،تقدم:له

نظرفإذا،وتاجمحلىسيفذوكلهم،يهوديألفسبعونمعه،الدجالووراءهفيفتح،البابأقيموا

فيكليإن:السلامعليهعيسىويقول،هارباوينطلق،الماءفيالملحيذوبكماذابالدجالإليه

خلقمماشيءيبقىفلا،اليهوداللهفيهزم،فيقتله،الشرقياللدبابعندفيدركه،بهاتسبقنيلنضربة

،الغزقدةإلا-دابةولا،حائطولا،شجرولا،حجرلا،الشيءذلكاللهأنطقإلايهوديبهيتوارىالله

ع!يو:اللهرسولقال."اقتلهفتعال،يهوديهذا،المسلماللهعبديا:قالإلا-تنطقلاشجرهممنفإنها

،كالشررةأيامهواخر،كالجمعةوالشهر،كالشهروالسنة،السنةكنصفالسنة،سنةأربعونأيامهوإن"

نصليكيف،اللهرسوليا:لهقيل،يمسيحتىالآخربابهايبلغفلا،المدينةبابعلىأحدكميصبح

قال"صفواثم،الطوالالأيامهذهفيتقدرونهاكما،الصلاةفيهاتقدرون:قال؟القصارالأيامتلكفي

ويذبح،الصليبيددتى،مقسطأوإماما،عدلاحكماأمتيفيمريمابنعيسىفيكون":!راللهرسول

والتباغض،الشحناءوترفع،بعيرولا،شاةعلىيسعىفلا،الصدقةويترك،الجزيةويضع،الخنزير

فلا،الأسدالوليدوينفر،تضرهفلا،الحيةفيفييدهالوليديدخلحتى،حمة)1(ذيكلحمةوتنزع

وتكون،الماءمنالإناءيملأكما،السلممنالأرضوتملأ،كلبهاكأنهالغنمفيالذئبويكون،يضره

الأرضوتكون،ملكهاقريش!وتسلب،أوزارهاالحربوتضع،اللهإلايعبدفلا،واحدةالكلمة

ه-)2(ث.

ويجتمع،فيشبعهم،العنبمنالقطفعلىالنفريجتمعحتى،ادمكعهدنباتهاتنبت،الفضةلور

قيل:."بالدريهماتالفرسويكون،المالمنوكذابكذاالثورويكون،فتشبعهمالرمانةعلىالنفر

:قال؟الثوريغليفما:لهقيل."أبدالحربيركبلا":قال؟الفرسيرخصوما،اللهرسوليا

يأمر،شديدجوعفيهاالناسيصيب،شدادسنواتثلاثالدجالخروجقبلوإن.كلهاالأرضتحرث"

السماءيأمرثم،نباتهاثلثتحبسأنالأرضويأمر،مطرهاثلثتحبسأنالأولىالسنةفيالسماءالله

الثالثةالسنةفيالسماءيأمرثم،نباتهاثلثيفتحبسالأرضويأمر،مطرهاثلثيفتحبس،الثانيةالسنةفي

ذاتتبقىفلا،خضراءتنبتفلا،كلهنباتهافتحبسالأرضويأمر،قطرةتقطرفلا،كلهمطرهافتحبس

والتكبير،،التهليل":قال؟الزمانذلكفيالناسيعيشما:فقيل"اللهشاءماإلا،هلكتإلاظلف

."الطعاممجرىعليهمذلكويجرى،والتحميد،والتسبيح

السم.أي(1)

.الخوان:الفاثور)2(
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:يقولالمحاربيالرحمنعبدسمعت:يقول،الطنافسيالحسنأباسمعت:ماجهابنقال

ماجه.ابنسياقانتهى.الكتابفيالصبيانيعلمهحتىالمؤدبإلىالحديثهذايدفعأنينبغي

التابعيسقطوقد،إسنادهكتبتنسخةفيوجدتهفكما،الحديثلهذاإسنادهفيتخبيطوقعوقد

شيخناقال.أمامةأبيعن،لهالراويالشاميالجبارعبدأبو،الحضرمياللهعبدبنعمرووهو،منه

بنالرحمنعبدعن،محمدبنعليعن،الفتنفيماجهابنورواه:"الأطراف"فيالمزيالحافظ

عنعمرو)11أبيبنيحيىالسيبانيزرعةأبيعن،رافعبنإسماعيلرافعأبيعن،المحاربيمحمد

.)2(فاحشوهموهو،المحاربيعنعثمانبنسهلرواهوكذا.قالكذا،بتمامهبهأمامةأبي

بنيحيىعن،ضمرةعن،محمدبنعيسىعنفرواه،داودأبوإسنادهجودوقد:قلت

.)3(سمعانبنالنواسحديثنحو،أمامةأبيعن،اللهعبدبنعمروعن،السيبانيعمروأبي

بناللهعبدالرحمنعبدأبوفقال،"مسنده"فيواحداحديثاالإسنادبهذاأحمدالإمامروىوقد

عنضمرةحدثنا،الرمليجعفربنمهديحدثني:يدهبخطأبيكتابفيوجدت:أحمدالإمام

قال،أمامةأبيعن،الحضرمياللهعبدبنعمروعن،عمروأبيبنيحمىواسمه،السيباني

منيضرهملا،قاهرينلعدوهم،ظاهرينالحقعلىأمتيمنطائفةتزاللا":!ي!اللهرسول

هم؟وأين:اللهرسوليا:قالوا"كذلكوهماللهأمريأتيهمحتىلأواءمنأصابهمماإلاخالفهم

.")4(المقدسبيتوأكناف،المقدسببيت":قال

متقاربةوألفاظهم،حميدبنوعبد،الحلوانيوالحسن،الناقدعمروحدثني:مسلموقال

حدثنا،سعدبنإبراهيمابنهو،يعقوبحدثنا:الآخرانوقال،حدثني:قال،لعبدوالسياق

،الخدريسعيدأباأن:عتبةبناللهعبدبناللهعبيدأخبرني،شهابابنعن،صالحعن،أبي

عليهمحرلموهويأتي":قالحدثنافيمافكانالدجالعنطويلاحديثايوما!يواللهرسولحدثنا:قال

خيرهورجليومئذإليهفيخرج،المدينةتليالتيالسباخبعضإلىفينتهي،المدينةنقابيدخلأن

فيقول،حديثهع!ي!هاللهرسولحدثناالذيالدجالأنكأشهد:لهفيقول،الناسخيرمنأو،الناس

ثم،فيقتله":قال"لا:فيقولون؟الأمرفيأتشكون،أحييتهثم،هذاقتلتإنأرأيتم:الدجال

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو،زرعةواسمه،السيبانيعمروأبيعن:الأصلفي

ضعيف.وإسناده(7704)رقمماجهابنرواه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(4322)رقمداودأبورواه

المهملة.بالسين،والشيباني.المكانتعييندون،وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(5926/)أحمدرواه
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نأالدجالفيريد":قال."الانمنيبصيرةأشدقطفيككنتماوالله:يحييهحينفيقول،يحييه

وحدثني:مسلمقال.الخضرهوالرجلهذاإن:يقال:إسحاقأبوقال."عليهيسلطفلا،يقتله

.)1(بمثلهالإسنادهذافيالزهريعن،شعيبأنا،اليمانأبوأنا،الدارميالرحمنعبدبناللهعبد

عن،عثمانبناللهعبدحدثنا،مروأهلمنقهزاذبناللهعبدبنمحمدحدثني:مسلموقال

ع!ي!:اللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبيعن،الوداكأبيعن،وهببنقيسعن،حمزةأبي

تعمد؟أين:لهفيقولون.الدجالمسالحفتلقاه.المؤمنينمنرجلقبلهفيتوجهالدجاليخرج"

،خفاءبربناما:فيقول؟بربناتؤمنأوما:لهفيقولون":قال."خرجالذيهذاإلىأعمد:فيقول

:قال؟"دونهأحداتقتلواأنربكمنهاكمقدأليس:لبعضبعضهمفيقول.اقتلوه:فيقولون

ذكرالذيالدجالهذا،الناسأيهايا:قالالمؤمنرآهفإذا.الدجالإلىبه"فينطلقون

ضربا"وبطنهظهرهفيوسمع،وشجوهخذوه:فيقول،فيشبحبهالدجالفيأمر":قال"!واللهرسول

،بالمئشارفيؤشربهفيؤمر":قال."الكذابالمسيحأنت:فيقول؟بيتؤمنأما:فيقول":قال

قم،:لهيقولثم،القطعتينبينالدجاليمشي"ثم:قال."رجليهبينيفرقحتىمفرقهمن

ثم":قال."بصيرةإلافيكازددتما:فيقول؟بيأتؤمن:لهيقولثم":قال"قائمافيستوي

فيجعل،ليذبحهالدجالفيأخذه:قال"الناسمنبأحدبعدييفعللاإنه،الناسأيهايا:يقول

به،فيقذف،ورجليهبيديهفيأخذ":قال"سبيلاإليهيستطيعفلا،نحاساترقوتهإلىرقبتهبينما

الناسأعظمهذا":!واللهرسولقال"الجنةفيألقيوإنما،النارفيبهقذفأنماالناسفيحسب

.")2(العالمينربعندشهادة

الدجالفيمنثورةأحاديثذكر

عنهاللهرضيالصديقبكرأبيعنحديث

بنالمغيرةعن،التياحأبيعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا،روححدثنا:أحمدالإمامقال

،الناسإلىفخرج،لهمرضةمنأفاقعنهاللهرضيالصديقبكرأباأن:حريثبنعمروعن،سبيع

أرضفييخرجالدجالأنع!ي!اللهرسولحدثنا:قالثم،الخيرإلاأردناما:وقال،بشيءفاعتذر

ماجهوابنالترمذيورواه.المطرقةالمجانوجوههمكأنأقواميتبعه،خراسان:لهايقالبالمشرق

موسىبناللهعبيدرواهوقد:قلت.غريبحسن:الترمذيوقال،بهعبادةبنروححديثمن

بنسعيدولا،بعضهمزعمهكما،روحبهيتفردفلم،التياحأبيعن،ديناربنالحسنعن،العبسي

)1(

)2(

.(121)(3892)رقممسلمرواه

.(131)(3892)مسلمرواه



19الدجالفيمنثورةأحاديثذكر

ابنمنسمعهوإنما،التياحأبيمنعروبةأبيابنيسمعهلم:قالشيبةبنيعقوبفإن،عروبةأبي

.عنه)1(شوذب

عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنحديث

نجيئ،بناللهعبدعن،جابرعن،سفيانعن،الأشجعيحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمدقال

وهوع!ي!النبيعندالدجالذكرنا:قال،مج!ي!)2(النبيعن،عنهاللهرضي،طالبأبيبنعليعن

.أحمد)3(بهتفرذ.كلمةذكر"عليكمليأخوفذلكغير":فقال،لونهمحمرافاستيقظ،نائم

عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدعنحديث

بنعامربنداودعن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمدالإمامقال

نبييكنلمإنه":ع!ي!اللهرسولقال:قال،وقاصأبيبنسعدجدهعن،أبيهعن،مالكبنسعد

ليسوجلعزاللهوإن،أعورإنه:قبليكانأحديصفهالمصفةولأصفنه،لأمتهالدجالوصفإلا

.أحمد)4(بهتفرد."بأعور

جثامةبنالصعبعنحديمث

،عمروبنصفوانعن،بقيهثنا،حيوةثنا،الحمصيئحميدأبوحدثني:أحمدبناللهعبدقال

فلقيهم:قال.خرجقدالدجالإنألا:يناديمنادإذاإصطخرفتحتلما:قالسعدبنراشدعن

يخرجلا":يقول!أاللهرسولسمعتأنيلأخبريممتقولونمالولا:فقالجثامةبنالصعب

ولم،حسنإسناده."المنابرعلىذكرهالأئمةيتركوحتى،ذكرهعنالناسيذهلحتىالدجال

.)د(يخرجوه

عنهاللهرضيالجراحبنعبيدةأبيعنحديث

عن،الحذاءخالدعن،سلمةبنحمادحدثنا،الجمحيمعاويةبناللهعبدحدثنا:الترمذيقال

الله!رسولسمعت:قال،الجراحبنعبيدةأبيعن،سراقةبناللهعبدعن،شقيقبناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(724")ماجهوابن(2237)رقموالترمذي(14/)المسندفيأحمدرواه

مقحمة.زيادةوهي،والأصول"المسند"في"لمجي!النبيعن"الزيادةبهذهكذا

ضعيف.وإسناده(189/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(1176/)أحمدرواه

بذلكيعني:أقول،بالإرسال"الإصابة"فيحجرابنالحافظأعلهوقد72(-71)4/المسندفيأحمدرواه

جثامة.بنالصعبيدركلمسعدبنراشدأن
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لنافوصفه،أنذركموهوأنا،الدجالقومهأنذرقدإلا،نوحبعدأنبييكنلمإنه":يقول

فكيف،اللهرسوليا:قالوا"كلاميسمعأو،رآنيمنبعضسيدركهلعله":فقال!ي!اللهرسول

بناللهعبدعنالبابوفي:الترمذيقالثم،"خيرأو"اليوميعني"مثلها":قال؟يومئذقلوبنا

حسنحديثوهذا،هريرةوأبي،مغفلبناللهوعبد،،جزيبنالحارثبناللهعبدوأ،بسر

وأخرجه،الصمدوعبدعفانعنأحمدرواهوقد.الحذاءخالدحديثمنإلانعرفهلا،غريب

عن،غندرعن،أحمدوروى.به،سلمةبنحمادعنكلهم،إسماعيلبنموسىعنداودأبو

.)1(ببعضهالحذاءخالدعن،شعبة

عنهاللهرضيكعببنأبيعنحديث

عن،شعبةعنكلهم،جريربنووهب،داودبنوسليمان،وروح،غندرعنأحمدروى

بناللهعبدسمع،أبزىبنالرحمنعبدسمع،الهذيلأبيبناللهعبدسمعت،الزبيربنحبيب

كأنهاعينيهإحدى":فقالالدجالعندهذكر!يواللهرسولأنيحدثكعببنأبيسمع،خباب

.أحمد)2(بهتفرد."القبرعذابمنباللهوتعوذوا،خضراءزجاجة

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنحديث

:يدهبخطأبيكتابفيالحديثهذاوجدت:أحمدالإمامبناللهعبدقال

الوداك،أبيعنمجالد،حدثنا،الأمويسعيدبنيحىحدثنا،الوهابعبدبنالمتعالعبدحدثني

إني":!ي!اللهرسولقال:فقال،لا:فقلت؟بالدجالالخوارجتقرهل:سعيدأبوليقال:قال

لمماأمرهمنليبينقدوإني،الدجالأمتهحذروقدإلايتبعنبيبعثوما،أكثرأونبيألفخاتم

نخامةكأنها،تخفىلاجاحظةعوراءاليمنىوعينه،بأعورليسربكموإن،أعورفإنه،لأحديبين

الجنةصورةومعه،لسانكلمنمعه،دريكوكبكأنهااليسرىوعينه،مجصصحائ!في

حميدبنعبدروىوقد،أحمدبهتفرد."تدخن،سوداءالناروصورة،الماءفيهايجري،خضراء

.)3(نحوهمرفوعاسعيدأبيعن،عطيةعن،الحجاجعن،سلمةبنحمادعن،"مسنده"في

عنهاللهرضيمالكبنأنسعنحديث

بناللهعبدبنإسحاقحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا:قالا،وعفان،بهزحدثنا:أحمدقال

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(4756)رقمداودوأبو(1591/)المسندفيوأحمد(2234)رقمالترمذيرواه

صحيح.حديثوهو(5123/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(598)"المسندمنالمنتخب"فيحميدبنوعبد(397/)المسندفيأحمدرواه
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مكة،إلاالأرضفيطأالدجاليجيء":مج!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،طلحةأبي

،)1(الجرفسبخةفيأتي،الملائكةمنصفوفاأنقابهامننقببكلفيجدالمدينةفيأتي،والمدينة

عن،مسلمورواه."ومنافقة،منافقكلإليهفيخرج،رجفاتثلاثالمدينةفترجفرواقهفيضرب

.)2(نحوهبهسلمةبنحمادعن،المؤدبمحمدبنيونسعن،شيبةأبيبنبكرأبي

عنهاللهرضيمالكبنأنسعنأخرىطريق

العينأعورالدجالإن":قال،!ي!النبيعن،أنسعن،حميدعن،يحيىحدثني:أحمدقال

علىوهو،الإسنادثلاثيحديثهذا."كافرأوكفرعينيهبينمكتوب،غليظةظفرةعليها،الشمال

.")3(الصحيحين"شرط

عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

عن،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن،الأوزاعيحدثنا،مصعببنمحمدحدثنا:أحمدقال

منألفاسبعونمعه،أصبهانيهوديةمنالدجاليخرج":مج!ي!الثهرسولقال:قال،مالكبنأنس

.أحمد)4(بهتفرد."السيجانعليهم،اليهود

عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

نأأنسعن،الحبحابابنهوشعيبحدثنا،أبيحدثني،الصمدعبدحدثنا:أحمدقال

مسلمكليقرؤه،تهجاهاثم،كافرمكتوبعينيهبين،العينممسوحالدجال":قال!ك!يواللهرسول

.ر"فك

بنأنسعن،الحبحاببنوشعيب،حميدعن،سلمةابنيعنيحمادحدثنا،يونسحدثنا

يقرؤهكافرعينيهبينمكتوب،بأعورليسربكموإن،أعورالدجال":قال!ي!اللهرسولأن:مالك

شعيبعن،االوارثعبدعنا،عفانعن،زهيرعنمسلمورواه."كاتبوغيركاتبمؤمنكل

)5(
.بنحوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المدينة.قربموضع:الجرف

.إسحاقطريقمن(1881)البخاريورواه(4392)رقمومسلم(3191/)المسندفيأحمدرواه

.(3151/)المسندفيأحمدرواه

عنطلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقطريقمن(4492)رقممسلمورواه(3224/)المسندفيأحمدرواه

أنس.

.(1)30(3392)رقمومسلم(228و3121/)المسندفيأحمدرواه
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عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

!ي!:اللهرسولقال:قالأنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،الهيثمبنعمروحدثنا:أحمدقال

عينيهبينمكتوفي،بأعورليسربكموإن،أعورإنهألا،الكذابالأعورأمتهأنذرإلانبيبعثما"

.به)1(شعبةحديثمن،ومسلمالبخاريورواه."كافز

عنهاللهرضيسفينةعنحديث

مولىسفينةعن،جمهانبنسعيدحدثني،حشرفيحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمدقال

أمته،الدجالحذرقدإلاقبلينبييكنلمإنهألا":فقالجم!ي!اللهرسولخطبنا:قال،!ي!اللهرسول

،واديانمعهيخرج،كافر:عينيهبينمكتوب،غليظةظفراليمنىبعينه،اليسرىعينهأعورهو

مننبيينيشبهان،الملائكةمنملكانمعه،ناروجنته،جنةفناره،ناروالاخر،جنةأحدهما

شماله،عنوالاخر،يمينهعنأحدهما،آبائهماوأسماء،بأسمائهماسميتهماشئتولو،الأنبياء

كذبت،:الملكينأحدلهفيقولا؟وأميتأحييألست؟بربكمألست:الدجالفيقول،فتنةوذلك

يصدقأنمافيظنونالناسفيسمعه،صدقت:لهفيقول،صاحبهإلا،الناسمنأحديسمعهما

الرجل،ذلكقريةهذه:فيقول،فيهالهيؤذنفلا،المدينةيأتيحتىيسيرثم،فتنةوذلك،الدجال

بأسلاوإسناده،أحمدبهتفرد.")2(أفيقعقبةعندوجلعزاللهفيهلكه،الشاميأتيحتىيسيرثم

.)3(أعلمفالله،ونكار!لىغرابةمتنهفيولكن،به

عنهاللهرضيجبلبنمعاذعنحديث

بنعامربنخنيسحدثني،بكيربنيحيىحدثنا:"مسنده"فيالفسويسفيانبنيعقوبقال

وهوجبلبنمعاذعلىدخلواقوماأن:أميةأبيبنجنادةعن،قبيلأبيعن،المعافرييحى

بعضفأخذ،أجلسوني:فقال،تنسهلمع!يوااللهرسولمنسمعتهحديثاحدثنا:لهفقالوا،مريض

حذروقدإلانبيمنما":يقولع!ي!االلهرسولسمعت:فقال،خلفهبعضهموجلس،بيدهالقوم

عينيه:بينمكتوب،بأعورليسوجلعز،ربيوإن،أعورإنه،أمرهأحذركموإني.الدجالأمته

الحافظشيخناقال."ناروجنته،جنةفناره،ونارجنةمعه،الكاتبوغيرالكاتبيقرؤه،كافر

صالح.وإسناده،جرحافيهعلمتوما،خنيسبهتفرد:الذهبي

)1(

)2(

)3(

.(101)(3392)ومسلم(7131)والبخاري(3301/)المسندفيأحمدرواه

.233()1/"البلدانمعجم"فيخبرهاوانظر.الانتعرفكماالشامبأرضحورانقرىمنفيققريةهي

.(222-5221/)المسندفيأحمدرواه
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عنهاللهرضيجندببنسمرةعنحدل!

عبادبنثعلبةحدثني،قيسبنالأسودعن،زهيرحدثنا،كاملأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

صلاةفيحديثأخطبتهفيفذكر،جندببنلسمرةخطبةيوماشهدت:قال،البصرةأهلمن،العبدي

يخرجحتىالساعةتقوملاواللهوإنه":فقال،الكسوفصلاةبعدخطب!يواللهرسولوأن،الكسوف

"يخرجمتىوإنه(1تحيى)أبيعينكأنها،اليسرىالعينممسوح،الدجالالأعورآخرهم،كذاباثلاثون

عملهمنصالحينفعهلم،واتبعهوصدقهبهآمنفمن،اللهأنهيزعمسوففإته،يخرجمامتى":قالأو

سوفوإنه،سلفعملهمنبسيبئ":الحسنوقال"عملهمنبشيءيعاقبلموكذبهبهكفرومن،سلف

ويزلزلون،المقدسبيتفيالمؤمنينيحصروإنه،المقدسوبيت،الحرمإلاكلهاالأرضعلىيظهر

وأ"يهوديهذا،مؤمنيا:يناديالشجرةوأصل،الحائطجذمإنحتى،اللهيهلكهثم،شديدأزلزالأ

فتسألون،العلمفيشأنهايتفاقمأمورأترواحتىكذلكذلكيكونوليس،فاقتلهتعال،كافرهذا":قال

مرةسمرةخطبةشهدثم"مراتبهاعنجبالتزولوحتى،ذكرأمنهالكمذكرنبيكمكانهل:بينكم

السنن"أهلعندالكسوفصلاةفيالحديثهذاوأصل،موضعهاعنأخرهاولاكلمةقدمفما،أخرى

.أيضأ)2("مستدركه"فيوالحاكم،حبانوابن،الترمذيوصححه"الأربعة

سمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،سعيد:")3(الدجالنبأ"فيكتابهفيالذهبيشيخناوقال

هذامنالحديثهذاوليس:قلت."غليظةظفر!عليها،الشمالعينأعورالدجال":مرفوعأ

إلىيعزوهأو،يسندهأنبشيخناالأولىوكان،الستةالكتبمنشيءفيولا،"المسند"فيالوجه

الموفق.والله،مشهوركتاب

سمرةعناخرحديث

الحسن،عن،قتادةعن،سعيذحدثنا،الوهابوعبد،سعيدحدثنا،روححدثنا:أحمدقال

،الشمالعينأعوروهو،خارفيالدجالإن":يقولكان!واللهرسولأن،جندببنسمرةعن

فمن.ربكمأنا:للناسويقول،الموتىويحيي،والأبرص،الأكمهيبرئوإنه،غليظةظفرةعليها

(بعدهأفتنةولا،فتنتهمنعصمفقد،يموتحتىاللهربي:قالومن،فتنفقد،ربيأنت:قال

قبلمنالسلامعليهمامريمابنعيسىيجيءثم،اللهشاءماالأرضفيفيلبث،عذابولا،عليه

)1(

)2(

)3(

عائشة.حجرةوبينبينهالأنصارمنحينئذلشيخ:"المسند"فيبعدهتفسيرهجاء

رقموالترمذي(141-3014/)والنسائي(1184)داودأبوأصلهوأخرج(516/)المسندفيأحمدرواه

شواهد.ولبعضه،ضعيفوإسناده33(932-أ)1/والحاكم)2851(رقمحبانوابن()1264ماجهوابن)562(

أعلم.فيمابعديطبعلممخطوطوهو،الدجالالمسيحنبأفيوالأوجالالروع":كاملاالكتابواسم
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.")1(الساعةقيامهوإنماثم،الدجالفيقتل،ملتهوعلى!ؤبمحمدمصدقا،المغرب

بنإبراهيمبنمحمدحدثنا،السمريجعفربنمروانحدثنا،هارونبنموسىحدثنا:الطبرانيوقال

نأ:سمرةجدهعن،أبيهعن،)2(خبيبعن،سمرةسعدبنبنجعفرثنا،سليمانبنخبيب

الأكمه،يبرئوإنه،ظفر!غليظةعليها،الشمالعينأعورالدجالالمسيحإن":يقولكانع!ي!اللهرسول

حتىذلكإلاأبىثم،اللهربي:فقال،باللهاعتصمفمن.ربكمأنا:ويقول،الموتىويحي،والأبرص

ثم،اللهشاءماالأرضفييلبثوإنه،فتنفقد،ربيأنت:قالومن،فتنةولا،عليهعذابفلا،يموت

.)3(غريبحديث."الدجاليقتلثم،ملتهوعلى،ع!ي!بمحمدمصدقاالمشرقمنمريمابنعيسىيجيء

عنهاللهرضيجابرعنحديث

أسلم،ابنيعني،زيدعن،زهيرحدثنا،عمروبنالملكعبدحدثنا:حنبلبنأحمدالإمامقال

:فقال،معهونحن،)4(الحرةأفلاقمنفلقعلىع!ي!اللهرسولأشرف:قال،اللهعبدبنجابرعن

كانفإذا،يدخلهالا،مللثأنقابهامننقبكلعلى،الدجالخرجإذا،المدينةالأرضنعمت"

منيعنيوأكثر،إليهخرجإلامنافقةولا،منافقيبقىلا،رجفاتثلاثبأهلهاالمدينةرجفتذلك

الحديد،خبثالكيرينفيكماالخبثالمدينةتنفييوم،التخليصيوموذلك،النساءإليهيخرج

بهذارواقهفيضرب،محلىوسيف،تاجمنهمرجلكلعلى،اليهودمنألفاسبعونمعهيكون

تقومحتى،تكونولا،فتنةكانتما":!ي!اللهرسولقالثم"السيولمجتمععندالذيالضرب

أمتهنبيأخبرهمابشيءولأخبرنكم،أمتهحذرهوقدإلانبيمنوما،الدجالفتنةمنأكبرالساعة

وإسناده،أحمدبهتفرد."بأعورليساللهأنأشهد":قالثم،)5(عينهعلىيدهوضعثم"قبلي

.)6(الحاكموصححه،جيد

جابرعنأخر!طريق

عن،مجالدحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا،عليبنعمروحدثنا:البزاربكرأبوالحافظقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ضعيف.وإسناده(5/13)المسندفيأحمدرواه

."الكبيرالمعجم"منوالتصحيح"حبيب":الأصولفي

.9196(وو)1896(7582)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

ربوتين.بينالأرضمنالمطمئن:الفلق

."أحمدالإماممسند"منوالمثبت"عينيه":الأصولفي

منقطع،فهو،جابرمنيسمعلمأسلمبنزيد:أقول(124/)والحاكم(3/292)المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهصحيحالحديثلكن
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إلانبيمنهمليسوإنه،أكثرأونبيألفلخاتمإني":ع!ي!اللهرسولقال:قال،جابرعن،الشعبي

."بأعورليسربكموإن،أعوروإنه،منهملأحديتبينلمماليتبينقدوإنه،الدجالقومهأنذرقد

.جدأ)1(غريبولفظه،حسنوإسناده،البزاربهتفرد

نأ:جابرعن،الشعبيعن،مجالدطريقمن،""السنةفيأحمدبناللهعبدوروى

عن،شيبةأبيابنورواه."بأعورليسربكموإن،أعورإنه":فقالالدجالذكرع!ي!اللهرسول

.هذا)2(منأطولبه،مجالدعن،مسهربنعلي

عنهاللهرضيجابرعنأخرىطريق

اللهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحدثنا،روححدثنا:أحمدقال

.")3(الكذابينأشدوهو،أعورالدجال":!ي!النبيقال:يقول

تزاللا":قال،!ي!النبيعن،جابرعن،الزبيرأبيعن،جريجابنحديثمنمسلموروى

عن،الأخرىالطريقوتقدمت.")4(مريمابنعيسىينزلحتىظاهرينالحقعلىأمتيمنطائفة

.الدجالفي،عنه،سلمةأبيوعن،عنه،الزبيرأبي

عنهمااللهرضيعباسابنعنحد/بث

عن،عكرمةعن،حرببنسماكعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدالإمامقال

رأسهكأن،أزهر،هجان)5(أعور":الدجالفيقالأنه!يوالنبيعن،عنهمااللهرضيعباسابن

شعبة:وقال"بأعورليسربكمفإن،الهلكهلكفإما،قطنبنالعزىبعبدالناسأشبهأصلة!6(

.)7(الوجههذامنأحمدبهتفرد.هذامنبنحوفحدثني،قتادةبهفحدثت

عباسابنعنعكرمةعنهلالطريقمن،يعلىوأبو،أسامةأبيبنوالحارث،أحمدوروى

وعيسى،منامرؤياليس،عينرؤياصورتهفيالدجالورأى:قال،الإسراءحديثفي

هجانا،أقمرفيلمانيا)8("رأيته:فقالالدجالعن،ع!ي!النبيافسئل،اوإبراهيموموسىا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ضعيف.وهوسعيدبنمجالدسندهوفي:أقول.(الأستاركشف)0338()البزاررواه

ضعف.سندهوفي(1510391/)رقمشيبةأبيوابن(6001)"السنة"فياللهعبدرواه

صحيح.حديثوهو(3/333)المسندفيأحمدرواه

.(156)رقمصحيحهفيمسلمرواه

الأبيض.:الهجان

الأفعى.

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(1024/)المسندفيأحمدرواه

الجثة.العظيم:الفيلم
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)1(الحديثتماموذكر"...شجرةأغصانشعرهكأن،دريكوكبكأنها،قائمةعينيهإحدى

عامربنهشامعنحديث

،هلالابنيعني،حميدحدثنا،المغيرةبنسليمانحدثنا،محمدبنحسينحدثنا:أحمدقال

الساعةتقومأنإلىادمخلقبينما":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالالأنصاريعامربنهشامعن

."الدجالفتنةمنأكبرفتنة

:قال،أشياخهمبعضعن،هلالبنحميدعن،أيوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدوقال

لحديثهأوعىولا،ع!يالهاللهلرسولبأحضركانوامارجالإلىلتخطونإنكم:لجيرانهعامربنهشامقال

."الدجالمنأكبرأمرالساعةقيامإلىآدمخلقبينما":يقول!واللهرسولسمعتوإني،مني

عن،أيوبعن،زيدبنحمادعن،الملكعبدبنأحمدعن،أيضاأحمدالإمامورواه

منرهطإلىلتجاوزون)2(إنكم:قالأنه،عامربنهشامعن،الدهماءأبيعن،هلالبنحميد

:يقول!ي!اللهرسولسمعتوإني،منيلحديثهأحفظولاأحصىكانواماع!ي!اللهرسولأصحاب

."الدجالمنأكبرأمرالساعةقيامإلىآدمخلقبينما"

،الدهماءأبومنهم،رهطعن،هلالبنحميدعن،أيوبحديثمنمسلمرواهوقد

.)3(نحوهفذكر،عامربنهشامعن،قتادةوأبو

بنهشامعن،قلابةأبيعن،أيوبعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدوقال

ربيأنت:قالفمنحبك)4(،حبكورائهمنالدجالرأسإن":!اللهرسولقال:قال،عامر

.")5(عليهفتنةفلا":قالأو"يضرهفلا،توكلتعليه،اللهربي،كذبت:قالومن،افتتن

عنهمااللهرضيعمرابنعنحديث

عن،إسحاقبنمحمدعن،سلمةبنمحمدحدثنا،الملكعبدبنأحمدحدثنا:أحمدقال

هذهفيالدجالينزل":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عمرابنعن؟سالمعن،طلحةبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حديثوهو(0272)رقميعلىوأبو(الباحثبغية-24)رقمأسامةأبيبنوالحارث(1374/)أحمدرواه

صحيح.

.()16267رقم"أحمدالإماممسند"منوالمثبت"لتجاوزوني":(1)وفي"لتجاوزوئني":)م(في

.(4692)رقمومسلم(2وا91و402/)المسندفيأحمدرواه

.الجعودةمنمتكسرشعرهأنوالمعنى،الطرق:الحبك

منقطع.وإسناده(82802)رقمالرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر2(0)4/المسندفيأحمدرواه
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وإلى،حميهإلىليرجعالرجلإنحتى،النساءإليهيخرجمنأكثرفيكون،)1(قناةبمر،السبخة

عليه،المسلميناللهيسلطثم،إليهتخرجأنمخافة،رباطأفيوثقها،وعمته،وأخته،وابنته،أمه

وأ،الحجرفيقول،الحجرأو،الشجرةتحتليختبئاليهوديإنحتى،شيعتهويقتلون،فيقتلونه

.)2(الوجههذامنأحمدبهتفرد."فاقتلهتحتييهوديهذا:للمسلمالشجرة

سالمعنأخرىطريق

:قال،عمرابنعن،سالمعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدقال

إني":فقال،الدجالذكرثمأهلههوبماتعالىاللهعلىفأثنى،الناسفي!سي!اللهرسولقام

يقلهلمقولأفيهلكمسأقولولكنقومه!ي!نوحأنذرهلقد،قومهأنذرهقدإلانبيمنوما،لأنذركموه

مع"الصحيح"فيهذاتقدموقد"بأعورليسوتعالىتباركاللهوأن،أعورأنهتعلمون؟لقومهنبي

.صياد)3(ابنحديث

الحجر:يقولحتى،عليهمفتسلطوناليهود،تقاتلكم":قال،!ي!اللهرسولأن:عمرابنعنوبه

.)4(بنحوهالزهريحديثمن،"الصحيحين"فيوأصله."فاقتله،ورائييهوديهذا،مسلميا

أخرىطريق

بنمحمدعن،محمدبنعمرأخيهعن،محمدبنعاصمحدثنا،يعقوبحدثنا:أحمدقال

أنهندريولا،الوداعبحخةنحدثكنا:عمربناللهعبدقال:قال،محمدبنعمرأبايعني،زيد

،الدجالالمسيحفذكر،!ي!اللهرسولخطب،الوداعحجةفيكانفلما،!ي!اللهرسولمنالوداع

منوالنبيون،أمتهنوحأنذرلقد،أمتهأنذرهقدإلانبيئمناللهبعثما":قالثم،ذكرهفيفأطنب

منعليكمخفيماألا،بأعورليسربكمأنعليكميخفينفلاشأنهمنعليكمخفيماألا،بعده

.)5(الوجههذامنأحمدبهتفرد."بأعورليسربكمأن،عليكميخفينفلا،شأنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بالمدينة.موضع:قناة

رقممسلمعنهريرةأبيحديثمنشاهدولآخره،ضعفإسنادهوفي(2/67)المسندفيأحمدرواه

(2292).

حديثوهو(08202)رقمالرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(2914/)المسندفيأحمدرواه

.)74(صفحةانظرصحيح

أصلهوأخرج)83702(الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(2/914)المسندفيأحمدرواه

.(2192)رقمومسلم(3935)رقمالبخاري

صحيح.حديثوهو(2135/)المسندفيأحمدرواه
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أخرىطريق

!ي!،النبيعن،عمرابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمدأخبرنا،يزيدحدثنا:أحمدقال

وإن،أعورإنه،قبليكانمنيصفهالمصفةولأصفنه،لأمتهوصفهإلاقبلينبييكنلمإنه":قال

.حسن)1(جيدإسنادوهذا."طافيةعنبةكأنهااليمنىعينه،بأعورليسالله

عن،سليمانبنالمعتمرحدثنا،الصنعانيالأعلىعبدبنمحمدحدثنا:الترمذيوقال

ربكمإنألا":فقال،الدجالعنسئلأنه!ي!النبيعن،عمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيد

حسنحديثهذا:الترمذيقال."طافيةعنبةكأنهااليمنىعينه،أعوروإنهألا،بأعورليس

،بكرةوأبي،اللهعبدبنوجابر،وأسماء،هريرةوأبي،وحذيفة،سعدعنالبابوفي،صحيح

.)2(عاصمبنوالفلتان،عباسوابن،وأنس،وعائشة

عنهمااللهرضيعمروبناللهعبدحديث

لما:قال،حوشببنشهرعن،قتادةعن،معمزأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدقال

فاشتد،رجلجاءإذ،فجئته،نوفيقومهبمقامفأخبرت،الشامقدمت،معاويةبنيزيدبيعةجاءتنا

فقال،الكلامعنأمسكنو!ثراهفلما،العاصبنعمروبناللهعبدهووإذا،خميصة)3(عليهالناس

مهاجرإلىالناسينحاز،هجرةبعدهجر!ستكونإنها":يقول!ماللهرسولسمعت:اللهعبد

تحشرهم،الرحمننفستقذرهم،أرضوهمتلفظهم،أهلهاشرارإلاالأرضفييبقىلا،إبراهيم

:قال"تخلفمنوتأكل،قالواإذامعهموتقيل،باتواإذامعهمتبيت،والخنازير،القردةمعالنار

يجاوزلاالقرآنيقرؤون،المشرققبلمن،أمتيمنأناشسيخرج":يقولع!يماللهرسولوسمعت

،مراتعشرعلىزيادةعدهاحتى(قطعقرنمنهمخرجكلماأ،قطعقرنمنهمخرجكلما،تراقيهم

."بقييهمفيالدجاليخرجحتى،قطعقرنمنهمخرجكلما"

.عنه)4(،شهرعن،قتادةحديثمن،داودأبوورواه

عنهأخرىطريق

فردوسحدثنا،كريبأبوحدثنا،السامانيأحمدبنجعفرحدثنا:الطبرانيالقاسمأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

بها.يقوىشواهدلهلكن،إسحاقابنعنعنةوفيه:أقول(227/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(2241)الترمذيرواه

معلم.صوفأوخزثوب:الخميصة

رقمداودوأبو(09702)الرزقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(2/891)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(2482)
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بنعبداللهعن،مجاهدعن،ثابتأبيبنحبيبعن،سليمانمسعودبنعن،الأشعري

بأعور،ليسسبحانهاللهفإن،منهعليكمشبهما":الدجالفيقالأنه،!ي!النبيعن،عمرو

والمدينة.،المقدسوبيت،الكعبةإلا،منهلكليرد،صباحأأربعينالأرضفيفيكون،يخرج

خبز،منجبلمعه،ناروجنته،جنةفناره،ونارجنةومعه،كاليوموالجمعة،كالجمعةالشهر

الله،عدوأنت:فيقول،فيتقولما:فيقول،عليهإلااللهيسلطهلابرجليدعو،ماءمنونهر

تقولما:لهفيقول،يحييهثم،فيشقهارأسهحذوفيضعهأ،بمنشارفيدعو،الكذابالدجالوأنت

عنكأخبرناالذيالدجال،اللهعدوأنت،الآنفيكمنيبصيرةأشدكنتماوالله:فيقول:في

هذا:الذهبيشيخناقال."عنيأخروه:فيقول،يستطيعهفلا،بسيفهإليهفيهوي،!ي!اللهرسول

.يعرفلاومسعود،غريبحديث

مريم.ابنعيسىونزول،الأرضفيالدجالمكثفيعنهعاصمبنيعقوبحديثوسيأتي

الأنصاريةالسكنبنيزيدبنتأسماءعنحديث

عن،حوشببنشهرعن،قتادةعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

بينإن":فقال،الدجالفذكر،بيتيفي!يماللهرسولكان:قالت،الأنصاريةيزيدبنتأسماء

ثلثيالسماءتمسكوالثانية،نباتهاثلثوالأرض،قطرهاثلثالسماءتمسكسنة،سنينثلاثيديه

ذاتيبقىولاكلهنباتهاوالأرض،كفهقطرهاالسماءتمسكوالثالثة،نباتهاثلثيوالأرضقطرها

نإأرأيت:فيقولالأعرابييأتيأنفتنتهأشدمنوإن،هلكتإلاالبهائممنظلفذاتولا،ضرس

إبله،نحوالشياطينلهفتمثل،بلى:فيقول":قال"؟ربكأنيتعلمألست؟إبلكلكأحييت

،أبوهومات،أخوهماتقدالرجلويأتي":قال"أسنمةوأعظمه،ضروعهاتكونماكأحسن

فتمثل،بلى:فيقول؟ربكأنيتعلمألست،أخاكلكوأحييت،أباكلكأحييتإنأرأيت:فيقول

،اهتمامفيوالقومرجعثم،لحاجة!ي!اللهرسولخرجثم:قالت"أخيهونحوأبيهنحوالشياطينله

قلت::قالت"أسماء"مهيم:وقالالباببلجفتي)1(فأخذ:قالت،بهحدثهممما،وغم

فإنوإلا،حجيجهفأناحيوأنايخرجفإن":قال،الدجالبذكرأفئدتناخلعتلقد،اللهرسوليا

حتىنختبزهافماعجينتنالنعجنواللهإنا،اللهرسوليا:أسماءقالت"مؤمنكلعلىخليفتيربي

."والتقديس،التسبيحمنالسماءأهليجزئمايجزئهم":قال؟يومئؤبالمؤمنينفكيف،نجوع

عنهاشهرعن،قتادةعن،حازمبنجريرعن،هارونبنيزيدعن،أيضاأحمدرواهوكذلك

.جنبتاهالبابولجفتا:الفيروزاباديقال.أثبتهماوالصواب""لجفتي:)1(وفي""لحمتي:)م(في)1(

.(لجفا"المحيطالقاموس"
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الطويل،أمامةأبيحديثفيشاهدلهوتقدم،أحمدبهتفردوقد،بهبأسلاإسنادوهذا،بنحوه

.)1(أعلموالله،أيضااخروجهمنلهشاهدبعدهعائشةحديثوفي

!ي!اللهرسولأن:أسماءحدثتني،شهرحدثنا،الحميدعبدحدثنا،هاشمحدثنا:أحمدوقال

اللهأنواعلموا،الغائبمنكمالشاهدفليبلغ،قوليوسمع،مجلسيحضرفمن":حديثفيقال

يقرؤه،كافر:عينيهبينمكتوب،العينممسوح،أعورالدجالوأن،بأعورليسصحيحوجلعز

)2(.أعلموالله،هذاوالمحفوظ،نحوهعميسبنتأسماءعنوسيأتي."كاتبوغيركاتب،مؤمنكل

عنهااللهرضيعائشةحديث

عائشة:عن،الحسنعنزيد،بنعليحدثناحماد،حدثناالصمد،عبدحدثناأحمد:الإمامقال

شديدغلالم":قال؟يومئذخيرالمالأي:فقالوا،الدجاليديبينيكونجهداذكرع!ي!اللهرسولأن

والتكبير،التسبيح":قال؟يومئذالمؤمنينطعامفما:قالوا"فليسالطعاموأما،الماءأهلهيسقي

بإسنادهتفرد."قليليومئذالعرب":قال؟يومئذالعربفأين:عائشةقالت"والتهليل،والتحميد

.)3(أعلموالله،لهشاهدأمامةوأبي،أسماءحديثفيوتقدم،غرابةفيه،صحيحوإسناده،أحمد

عنهاأخرىطريق

حدثني،كثيرأبيبنيحيىعن،شدادبنحربحدثنا،داودبنسليمانحدثنا:أحمدقال

ع!ي!اللهرسولعليدخل:قالت،أخبرتهعائشةأنأخبرهصالحأباذكوانأن،لاحقبنالحضرمي

فقال،فبكيت،الدجالذكرت،اللهرسوليا:قلت"؟يبكيكما":فقال،أبكيوأنا

وجلعزربكمفإنبعديالدجاليخرجوإن،كفيتكموهحيوأناالدجاليخرجإن":!ي!اللهرسول

سبعةيومئذولها،ناحيتهافينزل،المدينةيأتيحتى،أصبهانيهوديةفييخرجإنه،بأعورليس

بباببفلسطينمديثة،الشاميأتيحتى،أهلهاشرارإليهفيخرج،ملكانمنهانقبكلعلى،أبواب

سنةأربعينالأرضفيالسلامعليهعيسىيمكثثم،فيقتلهالسلامعليهمريمابنعيسىفينزل،لد

.أحمد)4(بهتفرد."مقسطاوحكماعادلاإماما

الإرسالكثيرصدوقوهو،حوشببنشهرسندهوفي:أقول(453و456-6455/)المسندفيأحمدرواه(1)

.(1"و)1)86(صفحةانظر،المصنفذكركماشواهدللحديثولكن،والأوهام

ضعف.إسنادهوفي:أقول(6456/)المسندفيأحمدرواه)2(

لكن،الحسنعنعنةوفيهضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليوفيه:أقول(6/76)المسندفيأحمدرواه)3(

المصنف.ذكركماشواهدللحديث

حسن.وإسناده(675/)المسندفيأحمدرواه)4(
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:قال!ي!النبيأنعائشةعن،عامرعن،داودعن،عديأبيابنحدثنا:أيضاأحمدوقال

بنعبداللهمحمدبنعن،قتيبةعن،النسائيورواه."المدينةولا،مكةالدجاللايدخل"

.)1(تقدمكما،قيسبنتفاطمةعنالشعبيعامرروايةوالمحفوظ،بهعديأبي

بنتأسماءعن،المنذربنتفاطمةزوجتهعنعروةبنهشامحديثمن"الصحيح"فيوثبت

قدوإنه":يومئذخطبتهفيقال!صاللهرسولإن:الكسوفصلاةحديثفيقالتأنها،بكرأبي

قالتذلكأيأدريلا"الدجالالمسيحفتنةمثل"أو"قريباالقبورفيتفتنونأنكمإليأوحي

.)2(بطولهالحديث...أسماء

نأ:شريكأمعن،جابرعن،الزبيرأبيعن،جريجابنحديثمن"مسلمصحيح"فيوثبت

أين،اللهرسوليا:قلت"الجبالبرؤوسيلحقواحتىالدجالمنالناسليفرن":قال!اللهرسول

.")3(قليلهم":قال؟يومئذالعرب

عنهااللهرضيسلمةأمعنحديث

ذكرت:سلمةأمقالت:قال،عروةعن،أبيهعن،بكيربنمخرمةأخبرني:وهبابنقال

:فقالفأخبرتهع!ي!اللهرسولعلىدخلتأصبحتفلما،النوميأتنيفلم،ليلةالدجالالمسيح

بالصالحين"اللهيكفكمأموتأنبعديخرجوإن،بياللهيكفكمفيكموأنايخرجإنفإنه،تفعليلا"

."بأعورليساللهوإن،أعورإنه،أحذركموهوإني،منهأمتهحذرإلانبيمنما":فقال،قامثم

.قوي)4(إسناده:الذهبيقال

خديجبنرافعحديث

عن،شعيببنعمروعن،رباحأبيبنعطاءعن،عطيةبنعطيةروايةمن،الطبرانيرواه

وفي،الأمةهذهزنادقةوأنهمالقدريةذمفي!النبيعنخديجبنرافععن،المسيببنسعيد

يكونثم،عامتهمفيفني،طاعونااللهيبعثثم؟وأثر!وحيف!،السلطانظلميكونزمانهم

فيمسخ،المسخيكونثم،غمهشديد،فرحهقليليومئذالمؤمن،منهمينجومنأقلفما،الخسف

)2(

)3(

)4(

.)77(صفحةوانظر،(4257)"الكبرى"فيوالنسائي(6245/)المسندفيأحمدرواه

.(509)ومسلم(86)رقمالبخاريرواه

.(4592)رقممسلمرواه

إلا،ثقاتورجاله351()7/"الزوائدمجمع"فيالهيثميالحافظقال(23956/)"الكبير"فيالطبرانيرواه

أعرفه.لمنافعبنمحمدبنأحمدالطبرانيشيخأن
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حتى،!اللهرسولبكىثم"قريباذلكإثرعلىالدجاليخرجثم،وخنازير،قردة،عامتهمالله

وفيهم،المقتصدفيهملأن،الأشقياءالقوملأولئكرحمة":قال؟يبكيكما:وقلنا،لبكائهبكينا

.(1)الحديث"...المجتهد

عنهاللهرضيالعاصأبيبنعثمانعنحديت

،نضرةأبيعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمدقال

حضرتفلما،مصحفهعلىلنامصحفاعليهلنعرضجمعةيومفيالعاصأبيبنعثمانأتينا:قال

عنفحدثنا،رجلإلىفجلسنا،المسجدجئناثم،فتطيبنابطيبأتيناثم،فاغتسلناأمرناالجمعة

يقولط:!ي!اللهرسولطسمعت:فقالط،فجلسناإليهفقمنا،العاصأبيبنعثمانجاءثم،الدجال

الناسفيفزع،بالشامومصر،بالحيرةومصر،البحرينبملتقىمصر،أمصارثلاثةللمسلمينيكون"

المصريردهمصرفأول،المشرققبلمنفيهزم،الناسأعراضفيالدجالفيخرج،فزعاتثلاث

وفرقة؟هوماننظر،نشامه)2(:تقولطتقيمفرقة،فرقثلاثأهلهفيصير،البحرينبملتقىالذي

،السيجان)3(عليهمألفاسبعونالدجالطومع،يليهمالذيبالمصرتلحقوفرقة،بالأعرابتلحق

نشامه،:تقولفرقة،فرقثلاثأهلهفيصير،يليهالذيالمصريأتيثم،والنساءاليهودتبعهوأكثر

وينحاز،الشامبغربييليهمالذيبالمصرتلحقوفرقة،بالأعرابتلحقوفرقة،هوماننظر

وتصيبهم،عليهمذلكفيشتدسرحهمفيصاب،لهمسرحا)5(فيبعثون)4(أفيقعقبةإلىالمسلمون

نادىإذ،كذلكهمفبينما،فيأكلهقوسهوترليحرق،أحدهمإنحتى،شديدوجهدشديدةمجاعة

لصوتالصوتهذاإن:لبعضبعضهمفيقول،ثلاثاالغوثأتاكمالناسأيهايا،السحرمنمناد

أميرهم:لهفيقولط،الصبحصلاةعندوالسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىوينزل،شبعانرجل

فإذا،فيصلي،أميرهمفيتقدم،بعضعلىبعضهمأمراءالأمةهذه:فيقولصلتقدم،اللهروحيا

يذوبكماذابالدجالطراهفإذا،الدجالطنحوفيذهب،حربتهالسلامعليهعيسىأخذ،صلاتهقضى

،أحدامنهميواريشيءيومئذفليس،أصحابهوينهزم،فيقتلهثندوتيهبينحربتهفيضع،الرصاص

طويل.موضوعبخبروأتى،يعرفلاعطيةبنعطية:الحافظقال،(0427)رقم"الكبير"فيالطبرانيرواه()1

.نختبرهأي)2(

لابن"النهاية"انظر.كذلكينسجالمقورالطيلسانهو:وقيل،الأخضرالطيلسانوهوساججمع:"ال!يجان")3(

.(2432/)الأثير

.الشامأرضمنحورانفيفيقهي)4(

والغنم.والبقرالإبلمنالسائمالمال:السرح)5(
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أحمد.بهتفرد."كافرهذامؤمنيا:الحجرويقول،كافرهذا،مؤمنيا:لتقولالشجرةإنحتى

بنهاشمالنضرأبوحدثناأحمد:الإمامرواهمابدليل،والكوفةالبصرةهماالمصرينهذينولعل

،بكرةأبيبناللهعبدحدثنا،جمهانبنسعيدحدثني،الكوفيالقيسينباتةبنالحشرجحدثنا،القاسم

أمتيمنطائفةلتنزلن":!لمج!اللهرسولقال:قال،البصرةمسجديعني،المسجدهذافيأبيحدثني

صغارالعيونقنطوراء)3(بنويجيءثم،نخلهمبهاويكثر،عددهمبهايكثر،البصرة:لهايقالأرضا

بأذنابفيأخذونفرقةفأما،فرقثلاثالمسلمونفيتفرق،دجلةلهيقال،لهمجسرعلىينزلواحتى

وأما،سواءوتلكفهذه،فكفرتأنفسهاعلىفتأخذفرقةوأما،وهلكت،بالباديةوتلحق،الإبل

."بقيتهاعلىاللهيفتحو،شهداءفقتلاهم،ويقاتلون،ظهورهمخلفعيالهمفيجعلونفرقة

عن،جمهانبنسعيدعن،حوشببنالعوامعن،وغيره،هارونبنيزيدعنأحمدرواهثم

بنمحمدعنداودأبوورواه.التركهمقنطوراءبنو:العوامقال،فذكره،أبيهعن،بكرةأبيابن

أبيبنمسلمعن،جمهانبنسعيدعن،أبيهعن،الوارثعبدبنالصمدعبدعن،فارسبنيحيى

.)3(نحوهفذكر...أبيهعن،بكرة

في!ي!النبيعن،أبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،المهاجربنبشيرحديثمنداودأبووروى

تلحقوهمحتى،مراتثلاثتسوقونهم":قال،التركيعني"الأعينصغارقوميقاتلكم":حديث

ويهلكبعضفينجوالثانيةفيوأما،منهمهربمنفينجوالأولىالسياقةفيفأما،العرببجزيرة

.داود)د(أبيلفظ.قالكماأو"فيصطلمون)4(الثالثةفيوأما،بعض

عندالناسيفترق:قال،مسعودابنعن،الزعراءأبيعن،كهيلبنسلمةعن،الثوريوروى

بشطتأخذوفرقة،الشيحبمنابت،ابائهابأرضتلحقوفرقة،تتبعهفرقة،فرقثلاثالدجالخروج

فرسهفارسفيهمطليعةويبعثون،الشامبقرىالمؤمنونيجتمعحتى،ويقاتلونهيقاتلهم،الفرات

.بشر)6(منهميرجعفلافيقتلون،أبلقأوأشقر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

شواهدولآخره،بطولهضعيفوإسناده(172-4162/)المسندفيأحمدرواه

أهليخرجواأنقنطوراءبنويوشك:فقالحديثهفيعنهرويفيماحذيفةوذكرهم،التركهم:"قنطوراءبنو"

كانتقنطوراءإن:ويقال:قال،الوجوهعراض،الأنوفخنس،العيونخرزبهمكأني...عراقهممنالعراق

.)قنطر("العرب"لسانعن.نسلهامنوالصينوالترك،أولادالهفولدت،السلاموعليهنبيناعلىلإبراهيمجارية

ضعيف.وإسناده(6043)رقمداودوأبو(4وه45-544/)المسندفيأحمدرواه

.94()3/"النهاية"انظر.المستأصلالقطع:الصيلم

ضعيف.وإسناده(5043)رقمداودأبورواه

موقوفا.صحيححديثوهو(4694/)الحاكمرواه
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عنهمااللهرضيبسربناللهعبدعنحديث

أحد،البرلسيهو،المعافرييحيىبناللهعبدحدثنا،دحيمحدثنا:إسحادتىبنحنبلقال

سمعت:يقولبسربناللهعبدسمعأنه:الوازعأبوحدثني،صالحبنمعاويةعن،الثقات

شيخناقال."موتيمنقريباليكونن":قالأو"رآنيمنالدجالليدركن":يقول!مماللهرسول

.له)1(شاهدعبيدةأبيحديثفيوتقدم،منكروالحديث،يعرفلاالوازعأبو:الذهبي

عنهاللهرضيالأكوعبنسلمةعنحديث

،همامأبوحدثنا،الحريشبنزيدحدثنا،الأسفاطيالفضلبنالعباسحدثنا:الطبرانيقال

،الأكوعبنسلمةعن،)2(الرحمنعبدبنزيدحدثني،عبيدةبنموسىحدثنا،الزبرقانبنمحمد

مواقعإلىلأنظرإني":قال،الثنيةمعكناإذاحتى،العقيققبلمنع!ي!اللهرسولمعأقبلت:قال

المدينةأنقابمننقمبمنما،الغوغاءإليهيخرجحتى،كذامنينزلحتىيقبلإنه،المسيحاللهعدو

ومعه،خضراء،الناروصورة،الجنةصورة،صورتانمعه،يحرسانهملكانأومللثعليهإلا

ألست،منكقرابةذوأنا،أبوكأنا،أخوكأنا؟تعرفني:للحييقول،بالأمواتيتشبهونشياطين

فيسكته،،المسلمينمنرجلألهاللهويبعث،منهشاءمااللهفيقضي،فاتبعهربناهذا؟متقد

ربكموليس،باطلأويقول،كذابفإنه،يغرنكملا،الناسأيهايا،الكذابهذا:ويقولويبكته

فيبعثه؟لكمأعيده:ويقول،ذلكويفصل،شقتينفيشقه،فيأبى؟متبعيأنتهل:فيقول،بأعور

وفتنة،بهابتليتمبلالمح!رأيتمماإن،الناسأيها:فيقول،شتماوأشد،لهيمذيباكانماأشدالله

صورةوهي،النارهذهإلىبهفيأمر،كذالثهوألا،أخرىمرةفليعدنيصادقأكانإن،بهاافتتنتم

."الشامقبليخرجثم،الجنة

.)3(أعلموالله،غرابةفيهالسياقوهذا،ضعيفالربذيعبيدةبنموسى

عنهاللهرضيالأدرعبنمحجنحديث

بناللهعبدعن،الجريريسعيدعن،سلمةابنيعني،حمادحدثنا،يونسحدثنا:أحمدقال

يوموماالخلاصيوم":فقال،الناسخطبع!يماللهرسولأن:الأدرعبنمحجنعن،شقيق

إلىفينظر،أحدافيصعد،الدجاليجيء":قال؟الخلاصيوموما:لهفقيل.ثلاثا"؟!الخلاص

)2(

)3(

.(21)رقم"الفتن"كتابفيإسحاقبنحنبلرواه

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،الرحمنعبدبنيزيد:الأصولفي

.(5063)"الكبير"فيالطبرانيرواه
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فيجد،المدينةيأتيثم،أحمدمسجدهذا،الأبيضالقصرهذاترونهل:لأصحابهفيقول،المدينة

ثلاثالمدينةترجفثم،رواقهفيضرب،الجرفسبخةفيأتي،مصلتاملكاأنقابهامننقببكل

."الخلاصيومفذلك،إليهخرجإلا،فاسقةولا،فاسقولا،منافقةولامنافقيبقىفلا،رجفات

أحمد.بهتفرد

،رجاءبنرجاءعن،شقيقبناللهعبدعن،بشرأبيعن،شعبةعن،غندرعنأحمدرواهثم

المدينة،علىفأشرف،أحدعلىفصعدبيدي!ي!اللهرسول!أخذ:قال!،الأدرعبنمحجنعن

علىفيجد،الدجالفيأتيها"تكونماكأخير"أو"تكونماخيرأهلهايدعهاقريةآمهاويل":فقال

المسجد،فدخل،بيدياخذوهونزلثم:قال"يدخلهافلابجناحهمصلتاملكاأبوابهامنبابكل

فتهلكه"تسمعهلا،اسكت":فقال،خيراعليهفأثنيت"؟هذامن":ليفقال،يصليرجلفإذا

خيرإن،أيسرهدينكمخيرإن":وقال،يديمنيدهفنفض،نسائهمنامرأةحجرةأتىثم:قال

.(")1أيسرهدينكم

اخرحديث

أخبرني،الثقفيسفيان(أبيأبنعمروأخبرني:الزهريعن،""جامعهفيمعمزقال

:فقال،الدجال!اللهرسولذكر:قال،ع!ي!محمدأصحاببعضعن،الأنصارمنرجل

وهي،نفضتينأو،نفضةبأهلهافتنتفض،يدخلهاأنعليهمحرموهو،المدينةسباخيأتي"

بعصيأتيحتى،الشامقبلالدجاليوليثم،ومنافقة،منافقكلمنهاإليهفيخرج،الزلزلة

طال!إذاحتى،بأصلهنازلافيحاصرهم،جبلبذورةمعتصمونيومئذالمسلمينوبقية،الشامجبال

بينإلاأنتمهل؟جبلكمبأصلنازلاللهوعدوهكذاأنتممتىحتى:رجلقال،البلاءعليهم

اللهيعلمبيعةالموتعلىفيتبايعون،عليهاللهيظهركمأو،يستشهدكمأنبين،الحسنيينإحدى

عنفيحسر،مريمابنفينزل،كفهامرؤلايبصرظلمةتأخذهمثم،أنفسهممنالصدقأنها

ورسوله،،اللهعبدأنا:فيقول؟أنتمن:فيقولونلأمةعليهرجلأظهرهموبينأبصارهم

منعذاباوجنودهالدجالعلىاللهيبعثأنبين،ثلاثإحدىاختاروا،عيسىوكلمته،وروحه

عنكم،سلاحهمويك!،سلاحكمعليهميسلطأو،الأرضبهميخسفأو،السماء

الأكولالطويلالعظيماليهودييرىفيومئذ،لصدورناأشفىاللهيارسول:هذهفيقولون

،الدجالويذوب،عليهمفيسلطون،إليهمفينزلون،الرعدةمنسيفهيدهتقللا،الشروب

صحيحة.فهي"أيسرهدينكمخيرإن":جملةدون،ضعيفحديثوهو(4/338)المسندفيأحمدرواه(1)
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الإسناد)1(قويحديثهذا:الذهبيالحافظشيخناقال."فيقتله،مريمابنعيسىيدركهحتى

عنهاللهرضيصريمبننهيكحديث

بنمحمدحدثنا،سليمانبنإبراهيمحدثنا،الزمنموسىأبوحدثنا:البزاربكرأبوالحافظقال

صريمبننهيكعن،إدريسأبيعن،اللهعبيدبنبسرعن،جابربنيزيدبنيزيدعن،أبان

نهرعلىالدجالبقيتكميقاتلحتى،المشركينثتقاتلن":مج!ي!اللهرسولقال:قال،السكوني

بنسعيدرواهوكذا؟الأرضمنيومئذالأردنأينأدريوما:قال"غربيهوهو،شرقيهأنتم،الأردن

.)2(صالحبنالحميدوعبد،سالم

عنهاللهرضيهريرةأبيحديث

عنه:اللهرضيهريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،يعقوبحدثنا،قتيبةحدثنا:أحمدقال

حتى،المسلمونفيقتلهم،اليهودالمسلمونيقاتلحتىالساعةتقوملا":قال،ع!ي!اللهرسولأن

هذا،عبداللهيا،مسلميا:الشجرأو،الحجرفيقول،والشجر،الحجروراءمناليهودييختبئ

.")3(اليهودشجرمنفإنه،الغرقدإلا،فاقتلهفتعال،خلفيمناليهودي

"...التركتقاتلواحتىالساعةتقوملا":الإسنادبهذا،قتيبةعنمسلمروىوقد

أنصارالتركبهؤلاءالمرادأنأعلمواللهوالظاهر،وألفاظه،بطرقهالحديثتقدموقد،)4(الحديث

ماجه.وابنوالترمذيأحمدرواهالذيالصديقبكرأبيحديثفيتقدمكما،الدجال

هريرةأبيعنأخرىطريق

محمدبنعن،إسحاقبنمحمدعن،جريرحدثنا،محمدبنحسينحدثنا:أحمدقال

الدجاللينزلن":يقول!يواللهرسولسمعت:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،التيميإبراهيم

.حسن)6(قويجيدإسناده")5(المطرقةالمجانوجوههمكأنألفاسبعينفيوكرمانبخوز

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(83402)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيمعمررواه

ضعيف.وإسناده(الأستاركشف-3387)البزاررواه

.(2292)رقمومسلم(2417/)المسندفيأحمدرواه

.(65)(1292)رقممسلمرواه

.338(-337)2/المسندفيأحمدرواه

.إسحاقابنعنعنةفيهلكن:أقول
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هريرةأبيعنأخرىطريق

عن،فضيلبنالحارثعن،فليححدثنا،النعمانبنسريجحدثنا:إسحاقبنحنبلقال

يكنلمإنه":فقال،الدجالوذكر،الناسخطب!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،سعدبنزياد

بينمكتوب،أعورإنه؟قبلينبييصفهلممالكموسأصفه،أمتهحذره(قدأإلا(قبليأنبي

.)1(يخرجوهلمجيدإسنادهذا."يكتبلاأويكتبمؤمنكليقرؤه.كافر:عينيه

عنهاللهرضيهريرةأبيعنأخرىطريق

نأهريرةأبيعن،أبيهعن،الثقفيالعلاءبنعمرعن،فليححدثنا،سريجحدثنا:أحمدقال

يدخلهمالا،ملكمنهمانقبكلعلى،بالملائكةمحفوفتانومكةالمدينة":قال!ي!اللهرسول

،)2(الطاعونذكرأو،بمحفوظليسهذافيمكةوذكر،جداغريبهذا."الطاعونولاالدجال

.كذابفهوزيدليابنكانإنهذاالمقفيوالعلاء،أعلموالله

عنهأخرىطريق

،هريرةأبيعن،زرعةأبيعن،عمارةعن،جريرحدثنا،زهيرحدثنا:ومسلمالبخاريقال

علىأمتيأشدهم":يقول،!ي!اللهرسولسمعت،ثلاثمنذ،تميمبنيأحبزلتما:قال

سبيةوكانت:قال"قوميصدقاتهذه":ع!يماللهرسولفقال،صدقاتهموجاءت:قال"الدجال

.")3(إسماعيلولدمنفإنهاأعتقيها":!ي!اللهرسولفقال،عائشةعندمنهم

عنهاللهرضيحصينبنعمرانحديث

أبيعن،هلالبنحميدحدثنا،جريرحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:داودأبوقال

بالدجالسمعمن":!ي!اللهرسولقال:قاليحدثحصينبنعمرانسمعت:قال،الدهماء

وأ،الشبهاتمنبهيبعثممافيتبعهمؤمنأنهيحسبوهوليأتيهالرجلإنفوالله،عنهفلينأ

)1(

)2(

)3(

.)28("الفتن"كتابفيإسحاقبنحنبلرواه

من(4392)ومسلم(1881)رقمالبخاريرواه،الدجالمنمكةوعصمة(2483/)المسندفيأحمدرواه

عنالمجمرحديثمن(9137)ومسلم(0188)البخاريأخرجهالطاعونمنالمدينةوعصمة،أنسحديث

قبيلالأحاديثهذهوستأتي،المصنفإليهاأشاركما،تصحفلا،الطاعونمنمكةعصمةوأما،هريرةأبي

.الدجالسيرةملخص

.(2525)ومسلم(2543)رقمالبخاريأخرجه
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.داود)1(أبوبهتفرد.قالهكذا."الشبهاتمنبهيبعثلما

عن،هلالبنحميدحدثنا،حسانبنهشامحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمدوقال

الرجلفإن،عنهفلينأبالدجالسمعمن":قال،!ي!النبيعن،حصينبنعمرانعن،الدهماءأبي

،هارونبنيزيدعنرواهوكذلك."يتبعهحتىالشبهمنمعهلمابهيزالفما،مؤمنأنهيحسبيأتيه

.ثقه!2(،العدويبهيسبنقرفةواسمهالدهماءوأبو،جيدإسنادوهذا،حسانبنهشامعن

قال:قال،الحصينبنعمرانعن،الحسنعن،زيدبنعليعن،عيينةبنسفيانوقال

.)3(الدجاليعني"الأسواقفيومشى،الطعامأكللقد":ع!ح!اللهرسول

عنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديث

،الأسودبنعمروعن،خالدعن،بحيرحدثنا،بقيةحدثنا،شريحبنحيوةحدثنا:داودأبوقال

عنحدثتكمقدإني":قال!ي!اللهرسولأنحدثهمأنه:الصامتبنعبادةعن،أميةأبيبنجنادةعن

مطموس،أعور،جعا،أفحج)4(،قصيررجلالدجالالمسيحإن،تعقلواألاخشيتحتى،الدجال

عنأحمدورواه."بأعورليسربكمأنفاعلموا،عليكملبسفإن،جحراء)د(ولابناتئةليس،العين

.به)6(الوليدبنبقيةعنكلهم،إبراهيمبنإسحاقعنوالنساليئ،ربهعبدبنويزيد،شريحبنحيوة

محميسبنتأسماءعنحديث

أصحابنابعضحدثني،عمربن)7(اللهعبيدعن،عياضبىبنأنسطريقمنالطبرانيرواه

بعبدابتليتمإذابكمكيف":فقال،الحاجة!ي!اللهرسولإلىشكتأنها،عميسبنتأسماءعن

؟"ومنعهحرمهعصاهومن،وأكفرهأطعمهاتبعهفمن،وثمارهاالأرضأنهارلهقدسخرت

فيبهاأفتتنأكاد،تخبزهاساعةالتنورعلىلتخلفن)8(الجاريةإن،اللهيارسول:فقلت

الملائكةبهيعصمبماالمؤمنينليعصمالله"إن:فقال؟ذلككانإذابنا،فكيفصلاتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

صحيح.حديثوهو(9431)داودأبورواه

.(4431/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(4444/)المسندفيأحمدرواه

.415()3/"النهاية"انظر.الفخذينبينمابعيدأي

.غائرةأي

حسنحديثوهو)7764(رقم"الكبرى"فيوالنسائي324()5/المسندفيوأحمد)4325(رفمداودأبورواه

.بشواهده

..الرجالكتبمنوالتصحيح،اللهعبد:)م(في

لتحتبسن.:)م(هامشفي
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")1(كاتبوغيركاتبمؤمنكليقرؤه،كافز:عينيهبينمكتو!ث،التسبيحمن

عنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةحديت

111

بنإسماعيلعن،الرؤاسيحميدبنإبراهيمحدثنا،العبديعبادبنشهابحدثنا:مسلمقال

الدجالعن!ي!النبيأحدسألما:قال،شعبةبنالمغيرةعن،حازمأبيبنقيسعن،خالدأبي

:يقولونإنهماللهرسوليا:قلت:قال"يضركلاإنه،منهينصبكوما":قال،سألتمماأكثر

."ذلكمناللهعلىأهونهو":قال،والأنهار،الطعاممعهإن

:قال،شعبةبنالمغيرةعن،قيسعن،إسماعيلعن،هشيمحدثنا،يونسبنسريجحدثنا

إنهم:قلت:قال؟"سؤالك"وما:قال،سألتهمماأكثرالدجالعنع!ي!النبيأحدسألما

."ذلكمناللهعلىأهونهو":قال،ماءمنونهم،ولحم،خبزمن4جبامعه:يقولون

البخاريوأخرجه،خالدأبيبنإسماعيلعن،كثيرةطرقمنالاستئذانفيأيضامسلمورواه

.به)2(إسماعيلعن،القطانيحيىعن،مسددعن

رأيفيذلكيخيلوإنما،باردماءوناره،نارماءهأن،وغيرهحذيفةحديثفيتقدموقد

العين.

الدجالأنفي،وغيرهما،والطحاوي،حزمكابنالعلماءمنطائفةالحديثبهذاتمسكوقد

عندخيالاتكلهابل،زمانهفيتشاهدالتيالأمورمنللناسيبديلمالاحقيقة،مموهممخرق

خارقيشتبهلئلاحقيقةلذلكيكونأنيجوزلا:المعتزلةشيخالجبافيعليأبوالشيخوقال،هؤلاء

منافوذلك،الإلهيةيدعيإنماالدجالبأن:وغيرهعياض!القاضيأجابهوقد،النبيبخارقالساحر

.هذهوالحالةيديهعلىالخارقإجراءيمتنعفلا،لبشريته

بالكلية،الدجالخروج،المعتزلةوبعض،والجهمية،الخوارجمنكثيرةطوائفأنكرتوقد

بهتواترتمالردهم،العلماءحيزعنبذلكوخرجوا،شيئايصنعوافلم،فيهالواردةالأحاديثوردوا

فيوردمابعضأوردناوإنما،ذلكتقدمكما،!ي!اللهرسولعن،وجهغيرمن،الصحيحةالأخبار

.المستعانوبالله،ومقنعكفايةفيهكانوإن،البابهذا

الخوارقمنمعهيخلقهبما،عبادهبهاللهيمتحنالدجالأن:المتقدمةالأحاديثمنيظهروالذي

زرعالهمفتنبتوالأرض،فتمطرهمالسماءيأمرلهاستجابمنأنتقدمكما،زمانهفيالمشاهدة

)1(

)2(

جهالة.سندهوفي(24204/)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

.(7122)والبخاري(1522و)(9392)مسلمرواه
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أمرهعليهويرد،لهيستجيبلاومن،لبناسمانامواشيهمإليهموترجع،وأنفسهمأنعامهممنهتأكل

،والثمراتوالأنفسالأموالونقص،الأنعامواموت(،والغلة،والقحط،والجدبالسنةتصيبهم

ليسكلهوهذا،يحييهثم،الشابذلكيقتلوأنه،النحلكيعاسيبالأرضكنوزيتبعهوأنه

يكفر،كثيرابهويهدي،كثيرابهفيضل،الزمانذلكفي،عبادهبهااللهامتحنحقيقةلهبل،بمخرقة

معنىالمعنىهذاعلىوغيرهعياضالقاضيحملوقد،إيماناامنواالذينويزداد،المرتابون

المؤمنين،عبادهبهيضلمامعهيكونأنمنأقلهوأي،"ذلكمناللهعلىأهونهو":الحديث

فبين،الخوارقمنمعهمامعهكانوإن،والظلم،والفجور،النقصظاهر،ناقصلأنهإلاذاكوما

علىذلكفدل،رفك:بقولهخبرهفيالشارعذلكحققوقد،ظاهرةكتابة،كافر:مكتوبعينيه

ناتئة،،المنظرشنيعة،عوراءالواحدةوعينه،الناسبعضيقولهكما،معنويةلا،حسيةكتابةأنه

ضوءلافمعناه:""طافئةذلكروىومن،الماءوجهعلىأي"طافيةعنبةكأنها":قولهمعنىوهو

الشكل.بشعةأي،"مجصصحائطعلىنخامةكأنها":الآخرالحديثوفي،فيها

نأفإما،اليسرى:بعضهافيوجاء،عوراءاليمنىعينهأن:الأحاديثبعضفيرويوقد

العورمعنىويكون،العينينمنكلفيحاصلالعورأنأو،محفوظةغيرالروايتينإحدىتكون

التمار،محمدبنمحمدبنحدثنا:الطبرانيمارواهالجوابهذاويقوي،والعيب،النقص

،عباسابنعن،عكرمةعن،سماكحدثنا،زائدةحدثنا،الوليدأبوحدثنا:قالا،خليفةوأبو

عينهمطموس،شجرةغصنرأسهكأن،أقمر،هجان،جعدالدجال":!ي!اللهرسولقال:قال

.)1(بنحوهسماكعن،الثوريسفيانرواهوكذلك،الحديث"...طافيةعنبةكأنهاوالأخرى،اليسرى

:"دريكوكبكأنهاالأخرىوعينه":المتقدمالحديثفيجاءقدلكن

فيعوراءالواحدةالعينأن:المراديكونأنويحتمل،غلطاالواحدةالروايةفتكونهذاوعلى

.بالصوابأعلموتعالىسبحانهوالله،انفرادهاباعتبارعوراء:والأخرى،نفسها

،أمرهوانتشار،وفجورهشرهكثرةمعالدجالأنفيالحكمةما:فقال،سؤالاسائلسألوقد

يذكرلمكيف،الأنبياءجميعمنهحذروقد،والافتراء،الكذبظاهرذلكفيوهو،الربوبيةودعواه

:وجوهمنفالجواب؟وعناده،بكذبهوينوه،باسمهويصرح،منهويحذرالقرانفي

ءامنتلوتكنإيتهانفسالايفعربكءايتبغضيةقىيؤم):تعالىقولهفيذكرهإبىأشيرقدأنه:أحدها

حدثنا:تفسيرهاعندالترمذيعيسىأبوقال،!158:ا!نعامأالاية!و...إينخهاضةيمفى-كسبتأؤقبلمن

عن،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،غزوانبنفضيلعن،عبيدبنيعلىحدثنا،حميدبنعبد

.(و)11713(11712)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه()1
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إيمانهافيكسبتأوقبلمنامنتيمنلمإيمانهانفساينفعلاخرجنإذاثلاث":قال!ي!النبي

حسنحديثهذا:قالثم"مغربهامنأو،المغربمنالشمسوطلوع،والدابة،الدجال،خيرا

)1(
صحيح.

سيأتي،وكما،تقدمكما،الدجالفيقتل،الدنياالسماءمنينزلمريمابنعيسىأن:الثاني

وماصلبوهوماقنلوهاللهرسولصيمأتنعيسىأتسيحقنقناإناوقؤصلهخ)تعالىقولهفينزولهالقرآنفيذكروقد

كانإليةآدلهرفعهبل!يقيناقنلوهومالظنأأنباعإلاع!مقبه-لهممامنهشقلفىفيهآخنلفواألذينوإنلهمشبهولبهن

.(النساءأمهوشهيداعلتهغيكونآتقيمةويؤممؤتهبهءقتلليؤمننإلاتكنتأأقلمنوإن!صكيياعسيزاألله

إلىسينزلأي،عيسىعلىعائد!وموتهقبل):تعالىقولهفيالضميرأنالتفسيرفيقررناوقد

،كالنصارىالإلهيةمدعيفمن،متباينااختلافافيهاختلفواالذينالكتابأهلبهويؤمن،الأرض

إلى،وماتوصلبقتلإنه:قائلومن،اليهودوهم،زنيةولدأنهوهو،عظيماقولافيهقائلومن

منفيهيدعيهفيمانفسهكذبالفريقينمنكلتحققالقيامةيومقبلالأرضإلىنزلفإذا،ذلكغير

ذكرإلىإشارةمريمابنعيسىالمسيحنزولذكرفيكونهذاوعلى،قريباهذاوسنقرر،الافتراء

أحدبذكرتكتفيأنهاالعربعادةومن،الهدىمسيحضدوهو،الضلالةمسيح،الدجالالمسيح

موضعه.فيمقررهوكما،الآخرذكرعنالضدين

وهوالإلهيةادعىإنهحيث،لهاحتقاراالقرانفياسمهبصريحيذكرلمالدجالأن:الثالث

عنوتنزيهه،وكبريائهوعظمتهالربجلالينافيوذلك،حقير،الخلقناقص،بشريتهمعوهو،بشر

،دعواهأمرعنيجلىأنمنوأدحر،وأصغر،يذكرأنمنأحقرالربعندأمرهفكان،النقص

منمعهماوحذروهم،أمرهعنلأممهمفجلواوجلعزالربلجنابالرسلانتصرولكن،ويحذر

ادمولدسيدعنذلكوتواتر،الأنبياءبإخبارفاكتفى،المضمحلةالمنقضيةوالخوارق،المضلةالفتن

إلىأمرهبيانووكل،العظيمالقرآنفي،اللهجلالإلىبالنسبةالحقيرأمرهيذكرأنعن،الأتقياءإمام

كريم.نبيكل

حيث،والبهتان،والكذبالإلهيةمنادعاهماادعىوقد،القرانفيفرعونذكرفقد:قلتفإن

مهوغير!ىإلهمنلمعلضتماأتملأيخأيها):وقال،(24:النازعاتأ!وا!غكرليهمأنا):قال

الدجالوأمر،وعاقل،مؤمنلكلكذبهوتبين،انقضىقدفرعونأمرأنفالجواب،(38:ادقصصأ

به،وامتحانا،لهاحتقاراالقرآنفيذكرهفترك،للعبادواختبارافتنةيستقبلفيماكائنوهو،سيأتي

كانكما،لوضوحهالشيءذكر!لركوقد،منهويحذر،عليهينبهأنمنأظهروكذبهأمرهإذ

.(7203)رقمالترمذيرواه(1)



الدجالمنيعصمماذكر411

تركثم،بعدهمنالصديقبكرأبيبخلافةكتابايكتبأنعلىعزمقدموتهمرضفيع!ي!اللهرسول

عندقدرهوعظيم،جلالتهلوضوحعليهنصهفترك")1(بكرأباإلاوالمؤمنوناللهيأبى":وقال،ذلك

يذكرولهذا،الأمروقعوكذلك،بعدهأحدابهيعدلونلاأنهموالسلامالصلاةعليهوعلم،الصحابة

.الكتابهذامنمواضعفيمرةغيرلهذكرناتقدمكما،النبوةدلائلفيالحديثهذا

التنصيصعنكافياظهورهيكونقدالشيءأنوهو،القبيلهذامنفيهنحنالذيالمقاموهذا

مستقر،القلوبفيماعلىإيضاحزيادةإلىمعهيحتاجأنمنوأجلىوأوضحأظهرالأمروأن،عليه

ذكرهاللهفترك،الربوبيةمن،يدعيهالذيالمقامإلىبالنسبة،النقصظاهر،الذمواضحفالدجال

عليهم،ضلالهيخفىلاالدجالمثلأنمن،المؤمنينعبادهمنتعالىيعلملما،عليهوالنص

للباطل.وردا،للحقوتصديقا،ولرسوله،للهوتسليما،إيماناإلايزيدهمولايهيضهمولا

إلافيكازددتماوالله:يحييهثم،فيقتله،الدجالعليهيسلطالذيالمؤمنذلكيقولولهذا

الدجالخبرسمعأنههذامنيلزمولا،!ي!اللهرسولعنهحدثناالذيالكذابالأعورأنت،بصيرة

شفاها.ع!ي!اللهرسولمن

عنفحكى،مسلمعن،للصحيحالراويالفقيهسفيانبنمحمدبنإبراهيمبظاهرهأخذوقد

.")3(جامعه"فيمعمرعنعياضالقاضيوحكاه،)2(السلامعليهالخضرأنهبعضهم

إلىبإسنادهم،"جامعه"فيوالترمذي،"سننه"فيداودوأبو،"مسنده"فيأحمدقالوقد

بهيتقوىقدمماوهذا"كلاميوسمع،رآنيمنسيدركهلعله":قالع!ي!اللهرسولأن:عبيدةأبي

الدجالأمرمن!لهيبينأنقبلكانهذاولعل،)4(غرابةإسنادهفيولكن،بهذايقولمنبعض

أعلم.والله،الحالثانيفيبينما

فمن،هنالكأسلفناهابأدلةوفاتهعلىودللنا،حياتهفيالناسكلامالخضرقصةفيذكرناوقد

.بالصوابأعلمواللههذاكتابنامنالأنبياءقصصفيفليتأملهاعليهاالوقوفأراد

الدجالمنيعصمماذكر

مج!يواللهرسولأنوجهغيرمن،الصحاحالأحاديثفيثبتفقد،فتنتهمنالاستعاذةذلكفمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2387)رقممسلمرواه

.(3892)الحديثبعدمسلمصحيحفيذكره

.(82402)رقمالرزاقعبدبمصنفالملحق"معمرجامع"

ضعيف،وإسناده(2234)والترمذي(4756)رقمداودوأبو(1591/)المسندفيأحمدرواه

ذلك.إلىالمؤلف

أشاركما
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عذابمنبكنعوذإنا"اللهم:أيضابذلكأمتهأمروأنه،الصلاةفيالدجالفتنةمنيتعوذكان

حديثمنوذلك."الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنةومن،القبرفتنةومن،جهنم

،جدهعن،أبيهعن،شعيببنوعمرو،وسعد،عباسوابن،وعائشة،هريرةوأبي،أنس

ع!ي!.اللهرسولعنمتواترةالدجالمنوالاستعاذة:الذهبياللهعبدأبوالحافظشيخناقال.وعيرهم
)1(

هضائمحدثنا،عمربنحفصحدثنا:داودأبوقالكما،الكهفسورةمنآياتحفظذلكومن

!ي!:اللهرسولعنيرويه،الدرداءأبيعن،معدانعن،الجعدأبيبنسالمحدثنا،قتادةعن

قالوكذا:داودأبوقال،"الدجالفتنةمنعصمالكهفسورةأولمنآياتعشرحفظمن":قال

عن،شعبةوقال،"الكهفسورةخواتيممنحفظمن":قالأنهإلا،قتادةعنالدستوائيهشام

.(2")الكهفآخرمن":قتادة

وقال،مختلفةبألفاظبهقتادةعن،وشعبة،وهشام،همامحديثمن،مسلمرواهوقد

أحمدورواه."الكهفسورةأولمنآياتالثلاث":رواياتهبعضوفي،صحيححسن:الترمذي

أولمنآياتعشرحفظمن":بهقتادةعن،همامعن،الصمدوعبد،وعفان،هارونبنيزيدعن

عنورواه،بمثله،قتادةعن،سعيدعنروحعنرواهوكذلك،"الدجالمنعصمالكهفسورة

:وقال،قتادةعن،شعبةعنوحجاج،غندرعنرواهوقد،كذلكقتادةعن،شيبانعن،حسين

.")3(الدجالفتنةمنعصمالكهفسورةآخرمنآياتعشرحفظمن"

حصين:بنعمرانحديثفيتقدمكما،افتتنرآهمنفإن،يراهفلا،عنهالابتعادذلكومن

منبهيبعثلمافيتبعهمؤمنأنهيحسبوهوليأتيهالمؤمنإنفوالله،عنهفلينأبالدجالسمعمن"

.")4(الشبهات

تعالى.اللهشرفهما،ومكةالنبويةالمدينةسكنىالدجالفتنةمنيعصمومما

عنالمجمرنعيمعنعنهاللهرضيمالكالإمامحديثمن،ومسلم،البخاريروىفقد

)1(

)2(

)3(

)4(

ومسلم(1377)والبخاري،أنسحديثمن(6027)رقممسلمفيوأصله(7047)رقمالبخاريرواه

من(095)ومسلم،عائشةحديثمن(587)ومسلم(832)والبخاري،هريرةأبيحديثمن(588)

عنشعيببنعمروحديثمن(8926/)والنسائي،سعدحديثمن(6365)والبخاري،عباسابنحديث

بذلك.الأمرمسلمعندهريرةأبيحديثألفاظبعضوفي،جدهعنأبيه

.08()9مسلمصحيحفيكما،(أولهامن)والصواب،شاذةوهي(آخرهامن):الروايةهذهفيهكذا

.(464و6944/و)(5691/)وأحمد(2886)والترمذي(908)ومسلم(4323)داودأبورواه

صحيح.حديثوهو(9431)داودوأبو(144و)(4431/)أحمدرواه
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")1(.الدجالولا،الطاعونيدخلهالاملائكةالمدينةأنقابعلى":قال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبي

عن(جدهعنأأبيهعن،سعدبنإبراهيمحدثني،اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا:البخاريوقال

،أبوابسبعةيومئذلها،الدجالالمسيحرعبالمدينةيدخللا":قال!ي!النبيعن،بكرةأبي

مالك،بنوأنس،هريرةأبو:منهم،الصحابةمنجماعةهذاروىوقد.")2(ملكانبابكلعلى

.تقدمكما،الأدرعبنومحجن،الأكوعبنوسلمة

،قتادةعن،شعبةحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،الخزاعياللهعبدبنعبدةحدثنا:الترمذيوقال

يدخلهافلا،يحرسونهاالملائكةفيجد،المدينةالدجاليأتي":!اللهرسولقال:قال،أنسعن

بنوإسحاق،موسىبنيحيىعنالبخاريوأخرجه."تعالىاللهشاءإنالدجالولا،الطاعون

عنالبابوفي.صحيححديثهذا:الترمذيقالثم،بههارونيزيدبنعن،عيسىأبي

)3(.أجمعينعنهمالئهرضي،جندببنوسمرة،وأسامة،ومحجن،قيسبنتوفاطمة،هريرةأبي

فهما،البقعتينهاتينلشرفالملائكةتمنعه،المدينةولامكةيدخللاأنه"الصحيح"فيثبتوقد

معنى،وإماحساإما،رجفاتثلاثبأهلهاترجفالمدينةسبخةعندنزلإذاوإنما،امنانحرمان

.تقدمكما،طيبهاوينصعخبثهاالمدينةتنفيفيومئذ،)4(ومنافقةمنافقكلإليهفيخرج،القولينعلى

تعالىاللهلعنهالدجالسيرةملخص

بهفيضل،الزمانآخرفي،للناسواختبارامحنةليكونتعالىاللهخلقه،آدمبنيمنرجلهو

الفاسقين.إلابهيضلوما،كثيرابهويهدي،كثيرا

أنه:الشعبيعن،مجالدطريقمن،"تاريخه"في،الأبارعليبنأحمدالحافظروىوقد

يوسف.أبوالدجالكنية:قال

كما،الصحابةمنوغيرهم،اللهعبدبنوجابر،ذروأبي،الخطاببنعمرعنرويوقد

.صيادابن:أنه:تقدم

بنالرحمنعبدعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،يزيدحدثثا:أحمدالإماموقال

ثم،لهمايولدلاعاماثلاثينالدجالأبوايمكث":!صاللهرسولقال:قال،أبيهعن،بكرةأبي

)2(

)3(

)4(

.()9137رقمومسلم(0188)البخاريرواه

.(9187)البخاريرواه

.(7134)والبخاري(4222)رقمالترمذيرواه

حديثمن(3291/)وأحمد،أنسحديثمن(4392)ومسلم(1881)والبخاري(3191/)أحمدرواه

جابر.
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رجلأبوه":فقال،أبويهنعتثم"قلبهينامولا،عيناهتنام،نفعاوأقله،شيءأضرأعورغلاملهمايولد

:قال"الثديينعظيمةفرضاخية)1(امرأةوأمه،منقارأنفهكأن،الأنفطويل،اللحممضطرب،طويل

فوجدنا،أبويهعلىدخلناحتى،العوامبنوالزبيرأنافانطلقت،بالمدينةولداليهودمنمولوداأنفبلغنا

مكثنا:فقالا،أبويهفسألنا،همهمةله،قطيفةفيالشمسفيمنجدلهووإذا!ي!اللهرسولنعتفيهما

:فقال،بهمررناخرجنافلما،نفعاوأقله،شيءأضر،أعورغلاملناولدثم،لنايولدلاعامأثلاثين

وأخرجه.صيادابنهوفإذا،قلبيينامولا،عينايتنامإنه،نعم:قال؟سمعتو:قلنا؟فيهكنتماما

أعلم.واللهجدا)3(منكرهوبل:قلت.حسن)2(:وقال،سلمةبنحمادحديثمنالترمذي

وقد،صاف:ويقال،اللهعبدواسمه،الأنصارمنكان:وقيل،المدينةيهودمنصيادابنكانوقد

مناللهعبدبنعمارةابنهوكان،اللهبعبدأسلملماتسمىثم،صافاسمهأصليكونوقد،وهذاهذا،جاء

صيادابنوأن،صيادابنغيرالدجالأنالصحيحأنقدمناوقد،وغيره،مالكعنهروى،التابعينسادات

)4(
وسريرته،بضميرهأعلموالله،الإسلامفأظهر،ذلكبعدعليهتيبثم،الدجاجلةمندجالاكان

عنع!ي!اللهرسولعنروتهالذي،قيسبنتفاطمةحديثفيالمذكورفهو،الأكبرالدجالوأما

مدينةالمسلمينفتحبعد،الزماناخرفيالخروجفيلهيؤذنثم،الجساسةقصةوفيه،الداريتميم

اليهودية،:لهايقالبهاحارةمن،أصبهانمنظهورهبدؤفيكون،بقسطنطينيةالمسماةالروم

وكذلك،الخضرالطيالسةوهي،والسيجان،الأسلحةعليهم،يهوديألفسبعونأهلهامنوينصره

ملكصورةفيأولافيظهر،البواديأهلومن،خراسانأهلمنوخلق،التتارمنألفأسبعونينصره

،ادمبنيمنالجهلةذلكعلىفيتبعه،الربوبيةيدعيثم،النبوةيدعيثم،الجبابرةالملوكمن

اللهوحزبالصالحينعبادهمناللههداهمنعليهويرد،ويخالفه،والعوامالرعاعمن(والطغام)

يبقىولا،كورةوكورة،إقليماوإقليما،حصناوحصنا،بلدابلداالبلادفيأخذ،ويتدنى،المتقين

يوما،أربعونالأرضفيمقامهومدة،والمدينة،مكةغير،ورجله،بخيلهوطئهإلاالبلدانمنبلد

وشهرانسنةذلكومعذل،هذهالناسكأيامأيامهوسائر،كجمعةويوم،كشهرويوم،كسنةيوم

،المؤمنونمعهاويثبت،خلقهمنيشاءمنبهايضل،كثيرةخوارقيديهعلىاللهخلقوقد،ونصف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأثير.لابن"النهاية"انظر.ضخمةأي

غريب.حسن:الترمذينسخبعضوفي:أقول

.(2248)والترمذي(504/)المسندفيأحمدرواه

محمودالأستاذوتلميذيولديتحقيقا-.15()1/42"الذهب"شذراتفيصيادابنخبرتفاصيلانظر

كثير.ابندارطبع،بإشرافي،الأرناؤوط

.(128)3/"النهاية"انظر.وأراذلهمالناسأوغادهم:"الطغام"
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الصلاةعليهمريمابنعيسىنزولويكون،هداهمإلىوهدئ،إيمانهممعإيمانابهافيزدادون

فيجتمع،بدمشقالشرقيةالمنارةعلى،الضلالةمسيحالدجالالمسيحأيامفيالهدىمسيحوالسلام

بيتنحوتوجهوقد،الدجالنحوقاصدأبهمفيسير،المتقوناللهعبادمعهويلتف،المؤمنونعليه

وهوبحربتهفيقتلهلدمدينةبابعندفيلحقه،الدجالمنهفينهزمأفيقعقبةعندفيدركه،المقدس

فيالملحينماعكماانماعالدجالواجههوإذا،تفوتنيلنضربةفيكليإن:لهويقول،إليهاداخل

الأحاديثذلكعلىدلتكما،اللهلعنه،هنالكوفاتهفتكون،لدبباب،بالحربةفيقتلهالماء

سيأتي.وكماتقدمكما،وجهغيرمنالصحاح

بن)1(اللهعبيدسمعأنه:شهابابنعن،الليثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:الترمذيقالوقد

:يقولعوفبنعمروبنيمن،الأنصارييزيدبنالرحمنعبدعنيحذث،الأنصاريثعلبةبناللهعبد

الدجالمريمابنيقتل":يقول!اللهرسولسمعت:يقولالأنصاريجاريةبنمجمععميسمعت

عن،عيينةبنسفيانوعن،بهالزهريعنالليثعن،النضرأبيعن،أحمدرواهوقد."لدبباب

عنمعمرعنالرزاقعبدوعن،بهالزهريعن،الأوزاعيعنمصعببنمحمدوعن،بهالزهري

وهذا:لهروايتهبعدالترمذيقالولهذا،ثقاتبعدهمنوإسناده،حديثهمنمحفوظفهو،الزهري

بنوحذيفة،برزةوأبي،عتبةبنونافع،حصينبنعمرانعنالبابوفي:قال.صحيححديث

،مسعودوابن،أمامةوأبي،وجابر،العاصأبيبنوعثمان،وكيسان،هريرةوأبي،أسيد

)2(.اليمانبنوحذيفة،عوفبنوعمرو،سمعانبنوالنواس،جندببنوسمرة،عمروبناللهوعبد

عمرأن،أبيهعن،سالمعن،الزهريعن،عيينةبنسفيانعن،شيبةأبيبنبكرأبووروى

.لذ)3(بفناءمريمابنليقتلنهيهودوإله:فقال،الدجالعنيهودياسأل

وأخسأه،وأخزاه،ولعنه،اللهقبحهالدجالصفة

بعضوفي،الشعركثيروهو،فيلمانيهجانأزهروأنه،أعورأنهالأحاديثفيتقدمقد

كماذراعاأربعونحمارهأذنيبينماأنوجاء،طويلأنهحديثوفيأفحج)4(قصيرأنهالأحاديث

جابر.حديثفيتقدم

نظر.الأولوفي،يصحولا،باعاسبعون:آخرحديثفيويروى

.الرجالكتبمنوالتصحيح،اللهعبد:)م(في()1

صحيح.حديثوهو(3042/)المسندفيوأحمد(2244)الترمذيرواه)2(

صحيح.وهو(1593391/)"المصنف"فيشيبةأبيابنرواه)3(

.4(15)3/"النهاية"انظر.الرجلينبينمامتباعدأي)4(



911الدجالصفة

عن،ميسرةبنالملكعبدعن،الثوريسفيانروى:"الصحابةمعرفة"كتابفيعبدانوقال

ألفا.سبعينتظلالدجالحمارأذن:قال،مسعودابنعن،العبديحوط

منكز.والخبر،مجهولحوط:الذهبيالحافظشيخناقال

لعله؟حيةأي،أصلةكأنهورائهمنرأسهوأن،مؤمنكليقرؤه،كافر:مكتوبعينيهبينوأن

.الرأسطويل

دخلت:قال،قلابةأبيعن،أيوبعن،حمادحدثنا،حجاجحدثنا:إسحاقبنحنبلوقال

بعديإن":يقول!شي!اللهرسولسمعت:يقولفسمعته،رجلعلىيمابواقدالناسفإذا،المسجد

.اخر)1(وجهمنشاهدلهوتقدم."حبلثحبلثورائهمنرأسهوإن،المضلالكذاب

.(اددارياتأ!هو!آلحبكوالمحاءذات)كقوله،خشن،جعدأي،حبكومعنى

المعنى،،المسعوديحدثنا،النضروأبو.المسعوديحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

بينتوقد،إليكمخرجت":!سي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن

بينهما،لأحجزفأتيتهما،المسجدبسدة،رجلينبينتلاحفكان،الضلالةومسيح،القدرليلةلي

وأما،وتراالأواخرالعشرفيفالتمسوها،القدرليلةأما،شدوامنهمالكموسأشدو،فأنسيتهما

عبدبنقطنكأنه،دفا)2(فيه،النحرعريض،الجبهةأجلى،العينأعورفإنه،الضلالةمسيح

."كافرامرؤوهو،مسلئمامرؤأنت،لا":قال؟شبههيضرنيهل،اللهرسوليا:قال"العزى

.حسن)3(وإسناده،أحمدبهلفرد

بنمحمدوحدثناااح،موسىبنإسحاقحدثنا،الحرانيشعيبأبوحدثنا:الطبرانيوقال

بنحلامحدثنا،الثقفيمحمدبنسعيدحدثنا:قالا،عنبسةبنسعيدحدثنا،الأصبهانيشعيب

أصحابمنوكان،مغنمبناللهعبدعلينزل:قال،العبسيشهاببنسليمانأخبرني،صالح

،المشرققبلمنيجيءإنه،خفاءبهليسالدجال":قالأنه!ي!النبيعنفحدثني،!ك!النبي

يقدمحتىذلكعلىيزالفلا،عليهمفيظهر،فيقاتلهمللناسوينتصب،فيتبع؟حقإلىفيدعو

نبي،إني:ذلكبعديقولثم،ذلكعلىويحب،فيتبع،بهويعمل،اللهدينفيظهر،الكوفة

اليمنى،عينهفتعمش،اللهأنا:يقولحتى،ذلكبعدفيمكث،ويفارقهلبذيكلذلكمنفيفزع

)2(

)3(

(5372/)مسندهفيحنبلبنأحمدالإمامعمهابنورواه،(7)رقم"الفتن"كتابفيإسحاقبنحنبلرواه

صحيح.حديثوهو،بهحمادطريقمن

.الانحناءأي

.وشواهدهبطرقهحسنالحديثولكن،اختلطوقدالمسعوديوفيه:أقول.192()2/المسندفيأحمدأخرجه
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قلبهفيالخلقمنأحدكلفيفارقه،مسلمكلعلىيخفىفلا،كافر:عينيهبينويكتب،أذنهوتقطع

منالأعاجموهذه،والنصارىواليهودالمجوسوجنودهأصحابهويكون،إيمانمنخردلحبةمثقال

،حدةعلىعضوكل،أعضاءهيقطعثم،فيقتلبهفيؤمر،يرونفيمابرجليدعوثم.المشركين

الله،أنا:فيقول،قائمهوفإذا،بعصاهيضربهثم،بينهايجمعثم،الناسيراهحتى،بينهافيفرق

شيخناقال."شيئاذلكمنيصنعليس،الناسأعينبهيسحرسحزكلهوذلك،وأميت،أحيي

لا)1(بص
.واهوهو،)2(الثقفيمحمدبنسعيدعن،حتموسىبنيحيىورواه:الذهبي

منيخرج،صائدبنصافيهو:الدتجالفيقالأنه،عنهاللهرضي،طالبأبيبنعليوعن

أربعالاخرالحافرإلىحافرهبينوما،ذراعاأربعونأذنيهبينما،أبترحمارعلى،أصبهانيهودية

كافر،:عينيهبينمكتوب،آخرجبلوخلفه،دخانمنجبلأمامه،بيدهالسماءيتناول،ليال

كتابفيالدانيعمروأبورواه.الزنىوأولاد،الرباأصحابأتباعه،الأعلئربكمأنا:يقول

.إسنادهيصحولا،"الدجالأخبار"

غريبونبأعجيبخبر

بنالوهابعبدعن،لهيعةبناللهعبدعن،عمرأبوحدثنا:""الفتنكتابفيحمادبننعيمقال

بين":قال،!ي!النبيعن،مسعودبناللهعبدعن،الحارثعن،أبيهعن،ثابتبنمحمدعن،حسين

الساقية،أحدكميخوضكما،البحريخوض،أيامثلاثةمسيرةحمارهوخطوةذراعاأربعونالدجالأذني

يجعلحتى،الشمسفتحبس،أحبسهاأنأفتريدون،بإذنيتجريالشمسوهذه،العالمينربأنا:ويقول

كالساعة.اليومفيجعل،نعم:فيقولون،أسيرهاأنأتريدون:ويقول،والجمعة،كالشهراليوم

علىشياطينتعاينإنهاحتى،زوجيليوأحي،ابنيليأحي،ربيا:فتقولالمرأةوتأتيه

شياطين.مملوءةوبيوتهم،صورهم

وغنمهم،،إبلهمأمثالشياطينفيعطيهم،وغنمنا،إبلنالناأحيربنايا:فتقولالأعرابويأتيه

موتانا.لنايحيلمربناهذايكنلملو:فيقولون،والسمة،بالسنسواء

وجبل،وخضرةجنانمنوجبل،جارونهر،يبردلاحار،اللحم)3(وعراقمرقمنجبلومعه

الصلاةعليه،واليسع،شرابيوهذا،طعاميوهذا،ناريوهذه،جنتيهذه:يقول،ودخاننارمن

)1(

)2(

)3(

تهذيب"انظر.بختالمعروف،السختيانيالبلخيزكرياأبوالحدانيسالمبنربهعبدبنموسىبنيحيىهو

01الرسالةمؤسسةطبع،معروفعوادبشارالدكتورالأستاذبتحقيق9(-6)32/"الكمال

ضعيف.،الثقفيالوراقمحمدبنسعيدهو

.22(5)3/الأثيرلابن""النهايةانظر.نادرجمعوهو،اللحممعظممنهأخذإذاالعظموهو،عرقجمع:عراق
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مناللهويعطيه،اللهلعنه،فاحذروهالكذابالمسيحهذا:يقول،منهالناسينذر،معه،والسلام

ويقول،كذبت:الناسلهقال،العالمينربأنا:قالفإذا،الدجاليلحقهلاماوالخفة،السرعة

ميكائيل،أنا:فيقول؟أنتمن:فيقول،عظيمبخلقهوفإذا،بمكةفيمر،الناسصدق:اليسع

حرمه.منأمنعهأناللهبعثني

لأمنعهاللهبعثني،جبريلأنا:فيقول؟أنتمن:فيقول،عظيمبخلؤهوفإذا،بالمدينةويمر

مكةمنإليهفيخرج،ويصيح،هارباولىميكائيلرأىفإذا،بمكةالدجالفيمر،رسولهحرممن

كذلك.المدينةومنمنافقوها

قدالدجالأنالمقدسببيتالمسلمينمنتألفومن،القسطنطينيةفتحواالذينإلىالنذيرويأتي

أنييزعمالذيهذا:فيقول،الرجلذلكالدجالفيتناول":قال"ذراريكمفيوخلفكمخرج

غيرها،نفسبإحياءيأذنولا،اللهبإذنقم،أحييهأنا:يقولثم،فينشر،فاقتلوه،عليهأقدرلا

أنك!ي!اللهرسولبشرني،يقينافيكازددتقدالآن:فيقول،أحييتكثم،أمتكقدأليس:فيقول

فيهيحيكفلا،نحاسمنصفائحجلدهعلىفيوضع،لابإذنك،اللهبإذنأحياثم،تقتلني

فيه،الناسفيشك،جناناالنذيرعلىالجبلذلكاللهفيحول،ناريفياطرحوه:فيقول،سلاحهم

قسيهمفيوترون،المسلمينعلىظلمهوقعأفيقعقبةعلىصعدفإذا،المقدسبيتإلىويبادر

جاءكم:النداءويسمعون،والضعفالجوعمن،جالسأوباركوهويوترمنفأقواهم،لقتاله

.شبعانرجلكلامهذا:فيقولون،الغوث

ربكماحمدوا،المسلمينمعشريا:ويقول،مريمابنعيسىوينزل،ربهابنورالأرضوتشرق

ساعة،نصففيلدبابأتوافإذا،الأرضعليهماللهفيضيق،الفرارويريدون،فيفعلون،وسبحوه

،الصلاةأقم:قالعيسىإلىالدجالنظرفإذا،والسلامالصلاةعليه،مريمابنعيسىفيوافون

العالمينربأنكزعمت،اللهعدويا:عيسىفيقول،الصلاةأقيمتقد،اللهنبييا:الدجالفيقول

مؤمنيا:نادىإلاشيءخلفأنصارهمنأحديبقىفلا،فيقتلهيدهفيبمقرعةفيضربه؟تصليفلمن

أحد.يمرضولا،أحديموتلاسنةأربعين"فتمتعوا:قالأنإلى"...فاقتلهدجاليهذا

سنبلةمنهتأكللاالزرعينبينالماشيةوتمر،فارعوااذهبوا:ولدوابه،لغنمهالرجلويقول

منالمدالرجلويأخذ،أحدايؤذيلاالدورأبوابعلىوالسبع،أحدأتؤذيلاوالعقاربوالحيات

يأجوجسديكسرحتىكذلكذلكفيفيمكثون،مدسبعمئةمنهفيجيء،حراثبلافيبذرهالقمح

لهم.يستجابفلا،الناسفيستغيث،الأرضعلىماويفسدونفيخرجون،ومأجوج

الأرضمندابةعليهماللهفيبعثفيدعون،القسطنطينيةعليهماللهفتحالذينهمسيناءطوروأهل

الناسفيؤذون،منهمالأرضوتنتن،أجمعونموتىفيصبحونآذانهمفيفتدخل،قوائمذات
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الناسعلىفتصير،غبراءيمانيةريحااللهفيبعث،تعالىباللهفيستغيثون،حياتهممنأشد،بنتنهم

البحر،فيجيفهمقذفتوقد،ثلاثبعدبهمماويكشفالزكمةعليهموتقع،ودخانا،غما

منيقبلولا،الصحفوطويت،الأقلاموجفت،مغربهامنالشمستطلعحتىقليلاإلايلبثونولا

الشياطينإليهويجتمع،شئتلمنأسجدأنمرني،إلهي:يناديساجداإبليسويخر،توبةأحد

الشمسطلعتوقد،البعثيومإلىينظرنيأنربيسألت:فيقول؟تفزعمنإلى،سيدنايا:تقول

هذا:الرجليقولحتى،الأرضفيظاهرةالشياطينوتصير،المعلومالوقتوهذا،مغربهامن

الدابةتخرجحتى،باكياساجداإبليسيزالولا،أخزاهالذيدلهفالحمد،يغوينيكانالذيقريني

المؤمنونوبرز،أعطوهإلاشيئايتمنونلاسنةأربعينذلكبعدالمؤمنونويتمتع،ساجدوهوفتقتله

مؤمن،يبقىفلاويسرع،الموتفيهميعودثم،الدابةبعدسنةأربعونتتمحتىمؤمنيموتلا

فيتهارجون،توبةمنايقبلوليس،أحدمنهميبقفلم،المؤمنينمنمرعوبينكناقد:الكافرويقول

آخر،عليهاوينزل،عنهاواحديقوم،الطريقوسطفيأمهالرجلينكححتى،كالبهائمالطردتىفي

منأحديولدلاحتى،ذلكعلىفيكونون،أحسنكانالطريقعنتنحيتملو:يقولمنوأفضلهم

الزنى،منويلدنيحبلنفإنهن،والزانياتالزوانيإلا،سنةثلاثينالنساءاللهيعقمثم،نكاح

عن،الطبرانيرواهكذا:"الساعةتقومفعليهم،الناسشرار،زنىأولادكلهمويكونون

وهذا:الذهبيالحافظشيخناقال.فذكره...حمادبننعيمعن،المراديحاتمبنالرحمنعبد

.)1(البناني:لهيقالوشيخه،كذلكالوهابوعبد،مجهولعمروأبو،موضوعشبهالحديث

البهاءأخبرنا،اليونينيالحسينأبوأخبرنا،سماعايكنلمإن،إجازةالذهبيشيخناأنبأنيوقد

دوست،بنعمروأبوأنبأنا،علوانبنالواحدعبدأنبأنا،صيلابنعتيقأنبأنا،حضوراالرحمنعبد

بنحمادحدثنا،التبوذكيسلمةأبوحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،النجادسلمانبنأحمدحدثنا

،السحابيتناولالدجال":ع!يماللهرسولقال:قال،الحسنعن،زيدبنعليحدثنا،سلمة

قرنجبهتهوفي،طعاماالآكاممعهوتسير،مغربهاإلىالشمسويسبق،ركبتيهإلىالبحرويخوض

والدردتى"والسيفالرمححتى،كلهالسلاحجسدهفيصوروقد،الحياتمنهيخرج،الطرفمكسور

وهي،الحسنمراسيلمنهذا:شيخناقالثم.الترس:قال؟الدردتىماسعيدأبايا:للحسنقلت

ضعيفة.

،مهديبنأحمدحدثنا،المدينيالحسينبنمحمدحدثنا:"الإيمانكتاب"فيمندهابنوقال

!1(
4521/)مختصرا"المستدرك"فيالحاكمطريقهومن(1527)رقم"الفتن"فيحمادبننعيمورواه

.(والسلام،موضوعذا):هناكماالذهبيوقال(522
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عن،ربعيعن،الأشجعيمالكأبيعن،خليفةبنخلفحدثنا،سعدويهسليمانبنسعيدحدثنا

تأجج،نارأحدهما،نهرانمعه،منهالدجالمعبماأعلمأنا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،حذيفة

،نارايراهالذيمنوليشرب،عينيهفليغمضمنكمأدركهفمن،أبيضماءوالآخر،يراهمنعينفي

ومن،كتبمنيقرؤه،كافرعينيهبينمكتوبأنهواعلموا،فتنهفإنه،والاخروإياكم،باردماءفإنه

علىالأردنبطنعلىعمرهآخرمنيطلعوأنه،ظفرم!عليها،ممسوحةعينيهإحدىوأن،يكتبلم

ثلثا،ويهزم،ثلثاالمسلمينمنيقتلوأنه،الأردنببطنالآخرواليومباللهيؤمنأحدوكل،فيقثنية

فيبإخوانكمتلحقواأنتنتظرونما:لبعضالمؤمنينبعضفيقول،الليلبينهمفيحجز،ثلثويبقى

وعجلوا،الفجرينفجرحتىوصلوا،أخيهعلىبهفليعدطعامفضلعندهكانمن؟ربكممرضاة

وإمامهم،السلامعليهمريمابنعيسىنزل،يصلونقاموافلما.عدوكمعلىأقبلواثم،صلاتكم

يذوبكما"فيذوب:قال"اللهعدووبينبينيفرجواهكذا:قال،انصرففلما.بهميصلي

الله،عبديا:ليناديوالشجر،الحجرإنحتى،فيقتلونهم،المسلمينعليهماللهفيسلط،الملح

ويضع،الخنزيرويقتل،الصليبفيكسر،المسلمونويظهر،فاقتلهيهوديهذا،يامسلم

الجزية.

وقدآخرهمويجيء،البحيرةأولهمفيشرب،ومأجوجيأجوجاللهأخرجإذ،كذلكهمفبينما

وراءهم،وأصحابهاللهونبي،مرةماءأثرهاهناكان:فيقولون،قطرةفيهايدعونفما،انكشفوا

،الأرض!،فيمنعلىظهرنا:فيقولون،لدباب:لهايقال،فلسطينمدائنمنمدينةيدخلواحتى

فيقرحةعليهماللهفيبعث،ذلكعندالسلامعليهنبيهاللهفيدعو،السماءفيمننقاتلفتعالوا

ريحااللهفيرسل،عليهمعيسىفيدعو،المسلمينريحهموتؤذي،بشزمنهميبقىفلا،حلوقهم

صالح.إسنادهذا:الذهبياللهعبدأبوالحافظشيخناقال."أجمعينالبحرفيتقذفهمعليهم

.)1(أعلموالله،منكرةوأشياءغريبسياقوفيه:قلت

عن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،دمشقأهلمنشيخترجمةفيعساكر)2(ابنوقال

بفاجرهم،وفاجرهم،ببرهمبزهميليهقريشفيالأمرهذا":!ي!االلهرسولقال:قالهريرةأبي

عساكر:ابنقال."بفجورهوفاجرهم،ببرهبرهم":لفظوفي"مريمابنعيسىإلىيدفعوهحتى

الأصخ.وهو

.(919-3/189)"الإيمانكتاب"فيمندهابنرواه()1

."دمشقمدينةتاريخ"فييعني)2(
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مريمابنعيسىنزولذكر

الزماناخرفيالأرضإلىالدنياالسماءمن

ألذينديانلهغيثمئهولبهن!لبؤوماقنلوووماأدلهرسولصيماتجتعيسىأقسيحقنقناإناوقؤصلهخ!و:تعالىقال

وإن!صكيياعسيزاأدلهوكانإليةاللهرفعهبل!يقيناقنلؤوماألظنانباعإلاع!مقبهءالممامنهشقلفىفيهاخنلفوا

.(النساءأ!و!شحهيداعلتهخيكونآتقنمةويؤممؤتهبهءقتلليؤمقإلاالكنتأقلمن

عن،سفيانحدثنا،الرحمنعبدحدثنا،بشارابنحدثنا:""تفسيرهفيجريرابنقال

:قال!وءموتهبهءقتلإلاليؤمقاتكنتأقلمنوإن):عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،حصينأبي

.عباسابنعن،العوفيروىوكذا،صحيحإسنادوهذا.مريمابنعيسىموتقبل

مريم،ابنعيسىنزولعندذلك،!ومؤتهءبهءقتلليؤمقإلااتكتبأقلمنوإنميو:مالكأبووقال

به.آمنإلاالكتابأهلمنأحديبقىلا

ير،موتقبل:قالمهوءموتهقتلبهءليؤمقالأاتكنتأقلمنوإن):البصريالحسنوقال

جرير.ابنرواه.أجمعونبهامنوانزلإذاولكن،اللهعندحيالانإنهوالله

الأليؤمقاتكتبأقلمنوإن):تعالىقولهعنالحسنسألرجلاأن:عنهحاتمأبيابنوروى

القيامة،يومقبلباعثهوهو،عيسىإليهرفعتعالىاللهإن،عيسىموتقبل:فقال!ءموتهبهءقتل

وهو،واحدوغير،أسلمبنزيدبنالرحمنوعبد،قتادةقالوهكذا.والفاجرالبربهيؤمن:مقاما

أعلم.والله،مرفوعاروايةوفي،موقوفاسيأتيكما،هريرةأبيعن،"الصحيحين"فيثابت

أهليزعمهكماالأمروليس،السماءفيالآنبحياتهالإخبار:السياقمنالمقصودهووهذا

عليهدلتكما،القيامةيومقبلالسماءمنينزلثم،إليهاللهرفعهبل،صلبوهأنهمالجهلةالكتاب

.المستعانوبالله،أيضاسيأتيوكما،الدجالأحاديثفيسبقكماالمتواترةالأحاديث

يأ،الكتابأهلعلىعائد!هومؤتهقتل!و:قولهفيالضميرأنوغيرهعباسابنعنرويوقد

والإسنادالمعنىفيالصحيحولكن،للأولمخالفاكانلماصحلووذلك،الموتقبلبعيسىيؤمن

والمنة.الحمدودله،كفايةفيهبما"التفسير"كتابنافيقررناهوقد،ذكرناهما

ذلكفيالواردةالأحاديثذكر

شرقيالبيضاءالمنارةعلىينزلعيسىأنمسلمعندسمعانبنالنواسحديثفيتقدمقد
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فيفإن،أشبهوهذا.بدمشقالشرقيةالبيضاءالمنارةعلىينزلأنه:مسلمروايةغيروفي)1(دمشق

الله.روحياتقدم:المسلمينإماملهفيقول،للصبحالصلاةأقيمتوقدفينزل":الحديثسياق

الذيالأعظمالمعبدمنارةعلىينزلأنهالظاهرةالدلالةمنففيه")2(لكأقيمتإنماإنها،لا:فيقول

دمشقجامعوهو،قيلفيماالمهديهويومئذالمسلمينوإمام،ذاكإذالمسلمينإمامفيهيكون

أعلم.والله،الأكبر

.بمحفوظذلكوليس،دمشقغيرفيينزلأنهأمامةأبيحديثفيتقدموقد

منثنا،الوليدثنا،عائذبنمحمدطريقمن"تاريخه"فيعساكرابنساقهالذيالحديثوكذا

جدهعن،أبيهعن،كيسانبننافعبنأتوببنالرحمنعبدعنيحدث،ربيعةبنالرحمنعبدسمع

دمشقبابعندمريمابنعيسىينزل":!يواللهرسولقال:قال!يوااللهرسولصاحبكيسانبننافع

ثوبينفيالنهارمنساعاتلست،البيضاءالمنارةعنديريد-بابهاأيأدريولا:نافع-قال

فيثبتلمامخالفهوإذ؟منكزوهو،يسملممبهمففيه."القؤلؤرأسهمنيتحدركأنما،ممشقين

أعلم.والله،الصلاةأقيمتوقدالفجرإضاءةعندالسحروقتنزولهأنمنالصحاح

سالم،بنالنعمانعنشعبةحدثنا،أبيحدثنا،العنبريمعاذبناللهعبيدحدثنا:مسلمقال

رجلوجاءعمرو،بناللهعبدسمعت:يقولالثقفيمسعودبنعروةبنعاصمبنيعقوبسمعت

أو:!اللهسبحان:فقال؟وكذاكذاإلىتقومالساعةإن:تقول؟بهتحدثالذيالحديثهذاما:فقال

بعدسترونإنكم:قلتإنما،أبداشيئاأحداأحدثألاهممتلقد،نحوهماكلمةأو،اللهإلاإلهلا

فيالدجاليخرج":ع!ي!اللهرسولقال:قالثم،ويكون،ويكون،البيتيحرق،عظيماأمراقليل

تعالىاللهفيبعث-عاماأربعينأو،شهراأربعينأو،يوماأربعينأدري-لاأربعينفيمكث،أمتي

اثنينبينليس،سنينسبعالناسيمكثثم،فيهلكهفيطلبه،مسعودبنعروةكأنهمريمابنعيسى

منذرةمثقالقلبهفيأحدالأرضوجهعلىيبقىفلا،الشامقبلمنباردةريحااللهيرسلثم،عداوة

:قال،تقبضهحتى،عليهلدخلتهجبلكبدفيدخلأحدكمأنلوحتى،قبضتهإلا،إيمانأو،خير

معروفا،يعرفونلاالسباعوأحلامالطير،خفةفيالناسشرارفيبقى":قالع!يو،اللهرسولمنسمعتها

فيأمرهم؟تأمرنافما:فيقولون؟تستجيبونألا:فيقولالشيطانلهمفيتمثل،منكراينكرونولا

إلاأحديسمعهفلا،الصورفيينفخثم،عيشهمحسن،رزقهمداوذلكفيوهم،الأوثانبعبادة

)1(

)2(

.)3792(مسلمرواه

حديثمن217(-)4/216أيضاأحمدورواه،جابرحديثمن368(-)3/367المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،أمامةأبيحديثمن(4)770ماجهوابن،العاصأبيبنعثمان
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ويصعق،فيصعق":قال"إبلهحوضيلوطرجليسمعهمنوأول":قال"ليتاورفعليتا"أ(أصغى

منهفتنبت"الشاكنعمان"الظلأوالطلكأنه،مطرا-اللهينزل":قالأو-"اللهيرسلثم،الناس

ربكمإلىهلموا،الناسأيهايا:يقالثم،ينظرونقيامهمفإذا،أخرىفيهينفخثم،الناسأجساد

كلمن:فيقال؟كممن:فيقال،الناربعثأخرجوا:يقالثم(ادصافاتأ!!!ئولونإنهموقفو!)

.!هو")2(ساقعنيكشفيؤم)ومهوشيبااتوتدنغعل!ويوموذلك":قال"وتسعينوتسعةتسعمئةألف

عن،سعدبنزيادعن،فضيلبنالحارثعن،فليححدثنا،سريجحدثنا:أحمدالإماموقال

فيكسر،مقسطأوحكما،عادلاإمامامريمابنينزل":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

حمة،ذاتكلحمةوتذهب،مناجلالسيوفوتتخذ،السلمويرجع،الخنزيرويقتل،الصليب

الغنمويراعي،يضرهولابالثعبانالصبييلعبحتى،بركتهاالأرضوتخرج،رزقهاالسماءوتنزل

.)3(صالحقويجيدوإسناده،أحمدبهتفرد."يضرهافلا،البقرالأسدويراعي،يضرهافلاالذئب

صالح،عن،أبيحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:البخاريوقال

نفسيوالذي":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن

الجزية،ويضع،الخنزيرويقتل،الصليبفيكسر،عدلاحكمامريمابنفيكمينزلأنليوشكنبيده

:هريرةأبويقولثم"فيهاوماالدنيامنخيرأالسجدةتكونحتى،أحديقبلهلاحتى،المالويفيض

.(النساءأ!و!شهيداعلئهميكونآتقمضةويؤم-مؤولقتلبه-ليؤمننإلالكنتاأقلمنوإن):شئتمإنواقرؤوا

به،إبراهيمبنيعقوبعنكلاهما،حميدبنوعبد،الحلوانيحسنعنمسلمرواهوكذا

.به)4(الزهريعن،سعدبنوالليث،عيينةبنسفيانحديثمنأيضاوأخرجاه

المسيب،بنسعيدعن،الزهريعن،حفصةأبيبنمحمدطريقعن،مردويهبنبكرأبووروى

يقتل،عدلاحكمامريمابنفيكميكونأنيوشك":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

واحدةالسجدةوتكون،المالويفيض،الجزيةويضع،الصليبويكسر،الخنزيرويقتل،الدجال

!-موتهبهءقتلليؤمننإلااتكنتأقلمنوإن):شئتمإنواقرؤوا:هريرةأبوقال."العالمينربلله

.مراتثلاثهريرةأبويعيدهثم،مريمابنعيسىموت

)1(

)2(

)3(

)4(

.284()4/"النهاية".أمال:وأصغى،ليتانوهما،العنقصفحة:الليت

.(0492)رقممسلمرواه

بطرقهحسنالحديثلكن،كلامفيهما،وزيادفليح:أقول(483-2/482)المسندفيأحمدرواه

.وشواهده

.)242((155)رقمومسلم(2222و)(2476و)(4834)البخاريرواه
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حنظلة،عن،الزهريعن،حسينابنوهو،سفيانحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

ويمحو،الخنزيرفيقتل،مريمابنعيسىينزل":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

فيحجالروحاءوينزل،الخراجويضع،يقبللاحتىالمالويعطي،الصلاةلهوتجمع،الصليب

ويؤممؤته!قتلبهءليؤمننإلاتكنتاأقلمنوإن):هريرةأبووتلا:قال"يجمعهماأو،يعتمرأو،منها

فلا،عيسىموتقبلبهيؤمن:قالهريرةأباأنحنظلةفزعم،أاءالنصأ!هوشهيدا!علئهغيكونآتقئمة

؟()1هريرةأبوقالهلمح!شيأو،!ي!النبيحديثكلههذا؟أدري

!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،حنظلةعن،الزهريحديثمنومسلمأحمدوروى

.")2(جميعاليثنينهماأو،والعمرةبالحجالروحاءفجمن،مريمابنعيسىليهلن"

مولىنافععن،شهابابنعن،يونسعن،الليثحدثنا،بكيرابنحدثنا:البخاريوقال

مريمابنفيكمنزلإذاأنتمكيف":!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأباأن:الأنصاريقتادةأبي

عنأحمدالإمامرواهوقد.والأوزاعي،عقيلتابعه:البخاريقالثم"؟منكموإمامكم

وأخرجه.بهالزهريعنكلاهما،ذئبأبيابنعن،عمربنعثمانوعن،معمرعن،الرزاقعبد

.به)3(الزهريعنذئبأبيوابنوالأوزاعييونسحديثمنمسلم

آدمابنوهو،الرحمنعبدعن،قتادةأنبأنا،همامحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

أمهاتهم،لعلاتإخوم!الأنبياء":قال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،السقايةصاحببرثنأممولى

،نازلوإنه،نبيوبينهبينييكنلملأنه،مريمابنبعيسىالناسأولىوإني،واحدودينهم،شتى

يقطررأسهكأن،ممصران)4(ثوبانعليه،والبياضالحمرةإلىمربوغرجل،فاعرفوه،رأيتموهفإذا

،الإسلامإلىالناسويدعو،الجزيةويضع،الخنزيرويقتل،الصليبفيدق،بلليصبهلموإن

علىالأمنةتقعثم،الدجالالمسيحزمانهفياللهويهلك،الإسلامإلاكلهاالأممزمانهفياللهويهلك

الصبيانويلعب،الغنممعوالذئاب،البقرمعوالنمار،الإبلمعالأسودترتعحتى،الأرض

داودأبورواهوهكذا."المسلمونعليهويصلي،يتوفئثم،سنةأربعينفيمكث،تضرهملابالحيات

تفسيرهاعنديوردولم،جريرابنورواه.بهقتادةعن،يحيىبنهمامعن،خالدبنهدبةعن

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.حديثوهو(192-2092/)المسندفيأحمدرواه

.(1252)ومسلم(2024/)المسندفيأحمدرواه

بمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(336و2/272)المسندفيوأحمد(9344)رقمالبخاريرواه

.(155)رقمومسلم(84202)رقمالرزاقعبد

خفيفة.بحمرةمصبوغان
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جيد،إسنادوهذا،بنحوه،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعنيزيدعن،معاذبنبشرعن،غيره

.قوي)1(

:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريعنشعيبعن،اليمانأبيعنالبخاريوروى

وبينهبينيليس،علاتأولادوالأنبياء،مريمبابنالناسأولىأنا":يقول!ي!اللهرسولسمعت

بنالرحمنعبدعن،عليبنهلالعن،سليمانبنفليحعن،سنانبنمحمدعنروىثم."نبي

الدنيافيمريمابنبعيسىالناسأولىأنا":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،عمرةأبي

بنإبراهيموقال:قالثم."واحدودينهم،شتىأمهاتهم،لعلاتإخو!والأنبياء،والآخرة

قال:قال،هريرةأبيعن،يساربنعطاءعن،سليمبنصفوانعن،عقبةبنموسىعن،طهمان

.ص!2(اللهرسول

عنه.اللهرضي،هريرةأبيعنكالمتواترةمتعددةطرقفهذه

مسعودابنعنحديث

بنمؤثرعن،سحيمبنجبلةعن،حوشببنالعوامعن،هشيمحدثنا:أحمدالإماموقال

وعيسىوموسىإبراهيمبيأسريليلةلقيت":قال!ي!اللهرسولعن،مسعودابنعن،عفازة

ليعلملا:فقال،إبراهيمإلىأمرهمفردوا،الساعةأمرفتذاكروا":قال"والسلامالصلاةعليهم

أما:فقال،عيسىإلىأمرهمفردوا،بهاليعلملا:فقال،موسىإلىأمرهمفردوا،بها

ومعي،خارجالدجالأن:وجلعزربيإليعهدفيماولكن،اللهإلاأحدبهايعلمفلا3وجبتها

الشجرإنحتى(رانيإذاأاللهفيهلكه":قال"الرصاصيذوبكماذابرآنيفإذا،قضيبان

إلىالناسيرجعثم،اللهفيهلكهم":قال"فاقتلهفتعال،كافراتحتيإن،مسلميا:ليقولوالحجر

بلادهمفيطؤون،ينسلونحدبكلمنوهمومأجوجيأجوجيخرجذلكفعند،وأوطانهمبلادهم

إليالناسيرجعثم":قال"شربوهإلاماءعلىيمرونولا،أكلوهإلاشيءعلىيأتونلا

اللهوينزل،ريحهمنتنمنالأرضتجوى)4(حتىويميتهمفيهلكهم،عليهماللهفأدعو،فيشكونهم

)1(

)2(

)3(

)4(

يسمعلم،قتادةفإن،انقطاعفيهإسناده:أقول.(4324)رقمداودوأبو(2604/)المسندفيأحمدرواه

يمكثعيسىأنالحديثوفي،وشواهدهبطرقهصحيحالحديثلكن،برثنأممولىآدمبنالرحمنعبدمن

وسيذكره،سنينسبعالناسفييمكثأنه492().مسلمعندعمروبناللهعبدحديثتقدموقد،سنةأربعين

قليل.بعدالمصنف

.(3443و)(3442)البخاريرواه

وقوعها.أي

تنتن.أي
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كانإذاذلكأنوجلعزربيإليعهدففيما،البحرفييقذفهمحتىأجسادهمفتجرف،المطر

ورواه."نهاراأوليلابولادتهاتفجؤهممتىأهلهايدريلاالتيالمتمكالحاملالساعةفإن،كذلك

.)1(نحوهبه،حوشببنالعوامعن،هارونبنيزيدعن،بشاربنمحمدعنماجهابن

!يواللهرسولمريمابنعيسىالمسيحصفة

قال:قال،هريرةأبيعن،سعيدعن،الزهريحديثمن""الصحيحينفيثبت

"مضطرب":قالحسبته"رجلفإذا"،فنعته:قال"موسىلقيتبيأسريليلة":ع!ي!اللهرسول

:فقالع!ي!النبيفنعته"عيسىولقيت":قال"شنوءةرجالمنكأنه،الرأسرجل"،طويلأي

.)2(الحماميعني"ديماسمنخرجكأنما،أحمر،ربعة"

عيسى،رأيت":!ي!اللهرسولقال:قال،عمر)3(ابنعنمجاهدحديثمنوللبخاري

منكأنه،سبطجسيمفادمموسىوأما،الصدرعريضجعدفأحمرعيسىفأما،وإبراهيم،وموسى

.")4(الزطرجال

بينيوماع!ي!اللهرسولذكر:قال،عمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىطريقمنولهما

العينأعورالدجالالمسيحإنألا،بأعورليساللهإن":فقال،الدجالالمسيحالناسظهراني

منيرىماكأحسنادمرجلوإذا،المنامفيالكعبةعندالليلةوأراني،طافيةعنبةعينهكأن،اليمنى

منكبيعلىيديهواضعا،ماءرأسهيقطر،الشعررجل،منكبيهبينلمتهتضرب،الرجالأدم

رجلارأيتثم،مريمابنالمسيحهذا:فقالوا؟هذامن:فقلت.بالبيتيطوفوهو،رجلين

رجل،منكبيعلىيديهواضعا،قطنبابنرأيتمنكأشبه،اليمنىعينأعور،قططاجعدا،وراءه

.)5(نافععن،اللهعبيدتابعه."الدجالالمسيح:فقالوا؟هذامن:فقلت،بالبيتيطوف

سالم،عن،الزهريعنسعد،بنإبراهيمعن،المكيمحمدبنأحمدعن،البخاريروىثم

بالكعبةأطوفنائمأنابينما":قالولكن،أحمر:لعيسى!ي!اللهرسولقالماواللهلا:قال،أبيهعن

من:فقلت،ماءرأسهيهراقأو،ماءرأسهينطفرجلينبينيهادى،الشعرسبطادمرجلفإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وإسناده(8104)رقمماجهوابن(1375/)المسندفيأحمدرواه

.(168)رقمومسلم(3437)رقمالبخاريرواه

قال،الفربريعنروىمنكلعندهكذاهو(عمرابنعنمجاهدحديثمن:قوله):القسطلانيقال

."الباريفتح"وانظر،مريمبنعيسىنزولبابالقسطلانيانظر،عمرابنبدلعباسابنوالصواب:ذرأبو

فيها.نحافةمعالأجسامطوالهم،الهندمنأوالسودانمنجنس:والزط(3438)رقمالبخاريرواه

.(916)رقمومسلم(9343)رقمالبخاريرواه
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اليمنى،عينهأعور،الرأسجعدجسيمأحمررجلفإذا،ألتفتفذهبت،مريمابن:قالوا؟هذا

قال"قطنابنشبهابهالناسوأقرب،الدجالهذا:قالوا؟هذامن:قلت،طافيةعنبةعينهكأن

.)1(الجاهليةفيهلكخزاعةمنرجل:الزهري

مهرودتينبين،دمشقشرقي،البيضاءالمنارةعندفينزل":سمعانبنالنواسحديثفيوتقدم

اللؤلؤ.جمانمثلمنهتحدررفعهوإذا،قطررأسهطأطأإذا،ملكينأجنحةعلىكفيهواضعا

.")2(طرفهينتهيحيثينتهيونفسه،ماتإلانفسهريحيجدلكافريحلولا

بعضفيرأيتوقد،بدمشقالشرقيةالبيضاءالمنارةعلىأنه،نزولهموضعفيالأشهرهوهذا

الرواية:وتكون،المحفوظهوهذافلعل،دمشقجامعشرقيالبيضاءالمنارةعلىينزلأنهالكتب

وليس،فهممابحسب،التعبيرفيالراويفتصرف"بدمشقالشرقيةالبيضاءالمنارةعلىفينزل"

الأنسبهووهذا،شرقيهمنبدمشقالأمويالجامعجانبإلىالتيسوىبالشرقيةتعرفمنارةبدمشق

تقدم:فيقول،تقدماللهروحيا":المسلمينإماملهفيقول،الصلاةأقيمتوقدينزللأنه،والأليق

.")3(لكأقيمتإنمافإنها،أنت

.")4(الأمةهذهاللهتكرمةأمراء،بعضعلىبعضكم":روايؤوفي

وكانأ،بيضحجارةمن،وسبعمئةوأربعينإحدىسنةفيزماننافيمنارةبناءجددوقد

النبوةدلائلمنيكونهذاولعل،مكانهاكانتالتيالمنارةحرقواالذينالنصارىأموالمنابناؤها

عليها،مريمابنعيسىلينزل،النصارىأموالمنالبيضاءالمنارةهذهبناءاللهقيضحيث،الظاهرة

فيحكمهيكونوكذلك،قتلهيسلملمومن،جزيةمنهميقبلولا،الصليبويكسر،الخنزيرفيقتل

عنالإخباربابمنوهذا،لهإلاالأرضأهلفيحكميبقىلافإنه،يومئذالأرضأهلكفارسائر

.المطهرةالشريعةهذهبمقتضىيحكمإنمافإنه،لهوشرعهذلكلهسوغقدالثهفإن،بذلكالمسيح

الدجالأنتقتضيوالأحاديث،)5(المقدسببيتينزلأنهتقدمكماالأحاديثبعضفيرويوقد

منه.لهحمايةوالمدينةكمكةالدجاليدخلهلاأنهعلىفتدل،المقدسبيتيدخلأنقبلبلديقتل

مسلمرواياتبعضفيوهذا،المسلمينبمعسكر:روايةوفي،بالأردنينزلعيسىأنروايؤوفي

أعلم.فالله،تقدمكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(3441)رقمالبخاريرواه

.(3792)رقممسلمرواه

شواهد.الجملةلهذهولكن،بطولهضعيفوإسنادهالباهليأمامةأبيحديثمن(7704)رقمماجهابنرواه

جابر.حديثمن(اآه)رقممسلمرواه

ضعيف.وإسناده،الطويلأمامةأبيحديثمن4()577ماجهابنرواه
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،فاعرفوهرأيتموهفإذا،نازلوإنه":هريرةأبيعن،آدمبنالرحمنعبدحديثفيوتقدم

بلل،يصبهلموإن،يقطررأسهكأن،ممصرانثوبانعليه،والبياضالحمرةإلى،مربوعرجل

فيتعالىاللهويهلك،الإسلامإلىالناسويدعو،الجزيةويضع،الخنزيرويقتل،الصليبفيدق

حتى،الأرضعلىالأمنةتقعثم،الدجالالمسيحزمانهفياللهويهلك،الإسلامإلاكلهاالمللزمانه

بالحيات،الصبيانويلعب،الغنممعوالذئاب،البقرمعوالنمار،الإبلمعالأسودترتع

.داود)1(وأبو،أحمدرواه."المسلمونعليهويصلي،يتوفىثم.سنةأربعينفيمكث،تضرهملا

سنة.أربعينالأرضفييمكثأنهالحديثهذافيوقعوهكذا

معفهذا.)2(سنينسبعالأرضفييمكثأنهعمروبناللهعبدعن"مسلمصحيح"فيوثبت

مكثهعلىمحمولاذلكويكون،نزولهبعدإقامتهمدةعلىالسبعهذهتحملأنإلااللهم،مشكلهذا

تكملةالسبعوهذه،المشهورعلىسنةوثلاثينثلاثارفعهقبلعمرهوكان،إليهمضافا،رفعهقبلفيها

فهونزولهقبلالسماءفيمقامهوأما،نزولهوبعدرفعهقبلالأرضفيمقامهمدةهذافيكون،الأربعين

أعلم.والله،طويلةمدة

ليلةفيدعائهببركهاللهويهلكهمزمانهفييخرجون،ومأجوجيأجوجأنالصحيحفيثبتوقد

نزوله.بعد،الأرضفيإقامتهمدةفييحجأنهوثبت،سيأتيوكما،تقدمكماواحدة

وأنهم،حواريهفييكونونالكهفأصحابأنالمنزلةالكتبفي:القرظيكعببنمحمدوقال

وتكون،"الاخرةأحوالفي،التذكرة"كتابهاخرمن،الملاحمفيالقرطبيذكره،معهيحجون

النبوية.بالحجرةويدفن،هنالكعليهفيصلى،النبويةبالمدينةوفاته

اللهعبدعن،"جامعه"فيالترمذيعيسىأبوورواه.عساكرابنالقاسمأبوالحافظذلكذكروقد

بنسلمقتيبةأبوحدثنا،البصريالطائيأخزمبنزيدحدثنا:المناقبكتابفيفقال،سلامابن

،سلامبناللهعبدبنيوسفبنمحمدعن،الضحاكبنعثمانحدثنا،المدنيمودودأبوحدثنا،قتيبة

فقال:قال.معهيدفنمريمابنوعيسى،محمدصفةالتوراةفيمكتوب:قال،جدهعن،أبيهعن

بنعثمان:قالهكذا،غريبحسنحديثهذا:قالثم.قبرموضعالبيتفيبقيوقد:مودودأبو

.)3(اللهرحمهالترمذيذكرهماانتهى.المدنيعثمانبنالضحاك:والمعروف،الضحاك

بنيوسفبنمحمدعن،الضحاكبنعثمانعن،نافعبناللهعبدحديثمنالطبرانيوروى

)1(

)2(

)3(

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(4324)رقمداودوأبو(2604/)المسندفيأحمدرواه

.(0492)رقممسلمرواه

ضعيف.وهو،التوراةعنسلامبناللهعبدنقلمنوهو(3617)رقمالترمذيرواه
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بكر،وأبي،!ي!االلهرسولمعمريمابنعيسىيدفن:قال،جدهعن،أبيهعن،سلامبناللهعبد

.رابعا)1(قبرهفيكونوعمر

بناللهعبدبنيوسفحدثني،عبيدةبنرياحعن،مسعدةبنعليعنالطيالسيداودأبووقال

النخل.ويغرسون،الأسواقيعمرونالدجالبعدالناسيمكث:قال،أبيهعن،سلام

مريمابنعيسىأيامفيوذلك،ومأجوجيأجوجخروجذكر

عليهمدعائهببركةواحدةليلةفيأجمعيناللهفيهلكهمالدجالقتلهبعد

ألحقآل!!دوأقترب!يطشلو%صدب!لمنوهمومةجوجيأجوجفنحتإذاحى):تعالىاللهقال

،(ا!نبياءأ!!طبمين!نابلهذامنغقلافى!ناقذيخولحاكفرواالذيئأتجصرهـشخصةفإذا

ي!دونلادولمحهماقؤمامفوجدألسديقبينفيإذا!حتىسبباأنتعثم):القرنينذيقصةفيتعالىوقال

ماقال!سداوبئ!ئتنناتجظأنعل!خرخالكنج!فهلألازضفىمفسدونومةصجياصجإناتقرنينيذاقالوا!قولايققهون

جحل!إذاحتئأنفخواثالالصدفينبتنساوىإذاحتىالحديدزبر!ءالؤتردما!لتنهتمبيتبهؤأتجعلبقؤؤفأعحنوفضيررب!فيهمكل

ربوغدجآءفإذازبىرتههي!فنهذاقال!نقبطلواستطعواوماطهر!أنأشطعوافما!قظرالجهأفرخإلؤققالنارا

لؤمبؤجهنم!وعرضحناتجعا!غنفتمالمحورفىونفخبغضفىيموجيوميذبغفهتم!!وترتجاحقاربىوغدوكاندضجعاالر

.(الكهفأ!عزضا!ئلبهفرين

جبلين،بينونحاسحديدمنللسدبنائهخبر،القرنينذيقصةوفي،"التفسير"فيذكرناوقد

ولين،الأرضفيالمفسدينالقومهؤلاءبينبهيحجزأي!هوربئهذارتههي!ئنقالو!و،واحداردمافصار

بصب

يأ،!جعاالركأء!وفيهانهدامهقدرالذيالوقتأي!حقاوغدربىوكانجعلودكأءربئوغدفإذاجاء)،الناس

فىيموجثؤمبذ!وتركأبغضهتم)،ووقوعهكونهمنبدلاهذاأي!حقاربىوغدوكان!و،للأرضمساويا

كلمنالمشييسرعونأي،وينسلون،فيهمفيموجونالناسعلىيخرجون،انهدمإذاأيمهوبغض

إذافنحتحمت!و:تعالىقالكما،الوقتذلكمنقريباللفزعالصورفيالنفخيكونثم،حدب

اثذينإتصرهـشخمحةف!ذاآلحقأتوغدوأقترب!ينسلو%صدب-منوهمومآجوجيأجوج

.(ا!نبياءأالآيةمهـو..كفروا.

من،ذكرهممنصالحاطرفاالمسيحونزولالدجالخروجفيالواردةالأحاديثفيذكرناوقد

.وغيره،سمعانبنالنواسرواية

استيقظثمعندهانام!ي!اللهرسولأنجحشبنتزينبحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

ضعيف.وإسناده(13384/)"الكبير"فيالطبرانيرواه()1
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ردممناليومفتح،اقتربقدشرمنللعربويل،اللهإلاإلهلا":يقولوهو،وجههمحمرأ

إصبعيه.بينوحلق"هذهمثلومأجوجيأجوج

؟الصالحونوفيناأنهلك،اللهرسوليا:قلت:قالت،تسعينأوسبعينوعقد:روايةوفي

.")1(الخبثكثرإذانعم":قال

نأ:هريرةأبيعن،أبيهعن،طاوسابنعن،وهيبحديثمنأيضا"الصحيحين"وفي

.)2(تسعينوعقد"هذامثلومأجوجيأجوجردممناليومفتح":قالع!يواللهرسول

عن،رافعأبوحدثنا،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا،روعحدثنا:أحمدالإماموقال

يرونكادواإذاحتى،يومكلالسدليحفرونومأجوجيأجوجإن":قال!ي!النبيعن،هريرةأبي

إذاحتى،كانماكأشدإليهفيعودون،غدافستحفرونه،ارجعوا:عليهمالذيقال،الشمسشعاع

الذيقالالشمسشعاعيرونكادواإذاحتى،حفروا،الناسعلىيبعثهمأناللهوأراد،مدتهمبلغت

،تركوهحينهيئتهعلىوهو،إليهفيعودون،ويستثني،اللهشاءإنغدافستحفروثهاغدوا:عليهم

فيرمون،حصونهمفيمنهمالناسويتحصن،المياهفينشفون)3(،الناسعلىويخرجون،فيحفرونه

أهلوعلونا،الأرضأهلقهرنا:فيقولون،الدمكهيئةصوعليهافترجع،السماءإلىبسهامهم

محمدنفسوالذي":!ي!اللهرسولقال"بهافيقتلهم،أقفائهمفينغفا)4(عليهماللهفيبعث،السماء

."ودمائهملحومهممنشكرأوتشكر)5(،لتسمنالأرضدوابإن،بيده

.به)6(قتادةعن،وجهغيرمن:ماجهوابن،والترمذي،أحمدرواهثم

أعلم.فالله.هذامنقريباالأحباركعبعن،حاتمأبيوابن،جريرابنروىوقد

بنعمربنعاصمعن،إسحاقابنعن،أبيحدثنا،يعقوبحدثنا:أحمدالإماموقال

يفتح":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال،الخدريسعيدأبيعن،لبيدبنمحمودعن،ده"-
)7("

مهو!ينسلوت-صدبمنوهم):تعالىاللهقالكما،الناسعلىفيخرجونومأجوجيأجوج

مواشيهم،إليهمويضمون،وحصونهممدائنهمإلىعنهمالناسوينحاز،الناسفيغشون(الأنبياءأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(0288)رقمومسلم(3346)رقمالبخاريرواه

.(2881)ومسلم(3347)البخاريرواه

.(فيستقون)الترمذيوفي(فينشفون)ماجهابنفي

والغنم.الإبلأنوففييكوندود

شحما.وتمتلئتسمنأي

صحيح.حديثوهو(0804)ماجهوابن(3153)والترمذي(2151/)المسندفيأحمدرواه

.قتادةعنعمربنعاصمعن:الأصلفي
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منإنحتى،يبسايتركوهحتى،فيهمافيشربون،بالنهرليمزبعضهمإنحتى،الأرضمياهفيشربون

فيأحدإلاأحدالناسمنيبقلمإذاحتى،مرةماءهاهناكانقد:فيقول،النهربذلكليمربعدهم

ثئم":قال"السماءأهلبقي،منهمفرغناقد،الأرضأهلهؤلاء:قائلهمقال،مدينةأو،حصن

علىهمفبينما،والفتنةللبلاءدمامختضبةإليهفترجع،السماءإلىبهايرميثم،حربتهأحدهميهر

لهميسمعلا،موتىفيصبحون،أعناقهفييخرجالذيالجرادكنغفأعناقهمفيدودااللهبعثذلك

رجلفيتجرد":قال"؟العدوهذافعلمافينظرنفسهلنايشريرجلألا:المسلمونفيقول،حس

:فينادي،بعضعلىبعضهمموتىفيجدهم،فينزل،مقتولأنهعلىأوطنهاقد،نفسهمحتسبأمنهم

وحصونهم،،مدائنهممنفيخرجون،عدوكمكفاكمقدتعالىاللهإن،أبشرواألا:المسلمينمعشريا

منشيءعنشكرتماكأحسنعنهفتشكر،لحومهمإلارعيلهايكونفما،مواشيهمويسرحون

وهو،بهإسحاقبنمحمدعنبكيربنيونسحديثمنماجهابنأخرجهوهكذا."قطأصابتهالنبات

.(جيد)1إسناد

فبينما":قال،الشرقيلدبابعندالدجالعيسىقتلذكربعد،سمعانبنالنواسحديثوفي

لي،عباداأخرجتقدإني:والسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىإلىاللهأوحىإذ،كذلكهم

تعالى:اللهقالكماوهمومأجوجيأجوجاللهفيبعث،الطورإلىعباديفحرز،بقتالهملأحديدانلا

فينغفاعليهماللهفيزسل،وجلعزاللهإلىوأصحابهعيسىفيزغب!يطشلوتصدبرمن!لوهم!يو

إلابيتاالأرضفييجدونفلاوأصحابهعيسىفيهبط،واحدةنفسيىكموتفرسىفيصبحون،رقابهم

البختكأعناقطيراعليهماللهفيرسل،وجلعزاللهإلىوأصحابهعيسىفيرغب،وتتنهمزهمهمملأه

.")2(تعالىاللهشاءحيثفتطرحهمفتحملهم

.تقدموقد،آخرهإلى،الحديث...الشمسمطلععندالمهبل:لهيقالبمكانالأحباركعبقال

أمروتذاكرهم،الإسراءليلةالأنبياءاجتماعفي،مسعودابنعنعفازةبنمؤثرحديثكذلك

إلىالناسفيزجع":اخرهوفي،تقدمكماالحديثوذكر...عيسىإلىأمرهمفردوا،الساعة

بلادهم،فيطؤونينسلونحدبكلمنوهمومأجوجيأجوجيخرجذلكفعند،أوطانهم

إليالناسيرجعثم":قالثم"شربوهإلاماءعلىيمرونولا،أهلكوهإلا،شيءعلىيمزونلا

ريحهم،نتنمنالأرضتجوىحتىويميتهم،فيهلكهمعليهموجلعزاللهفأدعو،يشكونهم

كانإذاذلكأنربيإليعهدففيما،البحرفييقذفهمحتى،أجسادهمفتجرفالمطراللهوينزل

)1(

)2(

.(9574)ماجهوابن(377/)أحمدرواه

.تقدموقد(3792)مسلمرواه
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.")1(؟نهاراأوليلا،بولادتهاتفجؤهممتىأهلهايدريلاالمتمكالحاملالساعةفإن،كذلك

خالته،عن،حرملةابنعن،عمروبنمحمدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

عدولا:تقولونإنكم":فقال،عقربلدغةمنإصبعهعاصبوهو!ي!اللهرسولخطب:قالت

،العيونصغار،الوجوهعراض،ومأجوجيأجوجيأتيحتىعدوأتقاتلونتزالونلاوإنكم،لكم

.")3(المطرقةالمجانوجوههمكأن،ينسلونحدبكلمن،الشعاف)2(صهب

ذريةمنوهم،سبحانهاللهإلاعددهميعلملاكبيرتانالتركمنطائفتان،ومأجوجيأجوج:قلت

:فيقول،آفىميا:القيامةيوموجلعزاللهيقول":الصحيحفيثبتكما،والسلامالصلاةعليهافىم

كلمن:فيقول؟كممن:فيقول،ذريتكمنالناربعثابعث:بصوتفينادي،وسعديكلبيك

ذاتكلوتضع،الصغيريشيبفيومئذ،الجنةإلىوواحدأ،النارإلىوتسعينوتسعةتسعمئةألف

فيكمإن:فيقال":روايةوفي،"فداءلكمومأجوجيأجوجفيفإن،أبشروا:فيقال،حملهاحمل

وألفاظه.بطرقهالحديثهذاوسيأتي")4(ومأجوجيأجوج:كثرتاهإلاشيءفيكانتاماأمتين

فاختلط،احتلمادمأنوذلك،حواءمنلاادممنإنهم:بعضهمقالوقد،حواءمنهمثم

قبوليجبعمنيردولم،عليهدليللامماوهذا،ومأجوجيأجوجذلكمناللهفخلق،بالترابمنيه

أعلم.والله،هذافيقوله

فييفسدونكانواوقد،التركأبووهو،نوحبنيافثسلالةمن،السلامعليهنوحذريةمنوهم

يأذنأنإلى،السدداخلمكانهمفيفحصرهمالقرنينذاسبحانهاللهفأمر،أهلهاويؤذون،الأرض

الأحاديث.فيذكرناماأمرهممنفيكون،الناسعلىخروجهمفيتعالىالله

الذلف،عيونهمالمخرزمة،المغول)5(الغتمالتركمنجنسهمكأبناء،يشبهونهمكالناسوهم

السحوق)6(كالنخلةالطويلمنهمأنزعمومن،وألوانهمأشكالهمعلى،شعورهمالصهب،أنوفهم

فقد،بالأخرىويتوول،بإحداهمايتغطىأذنانلهمنومنهم،الحقيركالشيءالقصيرومنهم،وأطول

منيرىحتىيموتلاأحدهمأنحديثفيوردوقد،عليهدليللاماوقال،بهلهعلملاماتكلف

بصحته.أعلمفالله،إنسانألفنسله

ضعيف.وإسناده(8104)رقمماجهوابن(1375/)المسندفيأحمدرواه(1)

.السوادمعالشعرحمرةأي)2(

صحيح.حديثوهو(5271/)المسندفيأحمدرواه)3(

.(222)رقمومسلم(3348)رقمالبخاريرواه)4(

يفصح.لاالذيالأعجميوهو،أغتمجمع)5(

الطويلة.أي)6(
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بنأحمدمسعودأبوحدثنا،الأصفهانيالعباسبنمحمدبناللهعبدحذثنا:الطبرانيقال

جابر،بنوهبعن،إسحاقأبيعن،مسلمبنالمغيرةحدثنا،الطيالسيداودأبوحدثنا،الفرات

لأفسدواأرسلواولو،آدمولدمنومأجوجيأجوجإن":قال،!ي!النبيعن،عمروبناللهعبدعن

ثلاثورائهممنوإن،فصاعداألفاذريتهمنتركإلارجلمنهميموتولن،معايشهمالناسعلى

منعمروبناللهعبدكلاممنيكونوقد،غريبحديثوهذا."ومنسك،وتاريس،تاويل:أمم

أعلم.والله،الزاملتين)1(

بناللهعبدعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:جريرابنوقال

هكذا:عباسابنفقال،يلعبون،بعضعلىبعضهمينزوصبياناعباسابنرأى:قال،يزيدأبي

.ومأجو!يأجو!تخر!

تعالىاللهشرفهاالكعبةتخريبذكر

اللهقبحه،الحبشيالأفحجالسويقتين)2(ذييديعلى

!هوومأتجوجيأتجوجفنحتإذاحى!و:تعالىقولهعندالتفسيرفيالأحباركعبعنوروينا

بعدوذلك،والسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىأيامفيالسويقتينذيظهورأولأن،(69:الأنبياءأ

همفبينما،الثمانمئةإلىالسبعمئةبينماطليعةمريمابنعيسىاللهفيبعث،ومأجوجيأجوجهلاك

منعجافي)3(يبقىثم،مؤمنكلروحفيهافتقبض،طيبةيمانيةريحااللهبعثإذ،إليهيسيرون

وقد:قلت.حينئذقريبةالساعةوتكون:كعبقالثم،)4(البهائمتتسافدكمايتسافدون،الناس

.)5(الأرضإلىنزولهبعديحجوالسلامالصلاةعليهعيسىأن:الصحيحالحديثفيتقدم

بناللهعبدعن،قتادةعن،عمرانحدثنا،الطيالسيداودبنسليمانحدثنا:أحمدالإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

طريقمن(3985)رقم"الأوسط"فيالطبرانيورواه(2282)"مسنده"فيالطيالسيداودأبورواه

،الكتابأهلمنبكتبمحملتينزاملتيناليرموكوقعةفيعمروبناللهعبدأصابوقد،بنحوهإسحاقأبي

فيهما.بمايحدثوكان

والأفحج:،ساقيهلصغرالسويقتينذاوسمي،ويخربهاالكعبةيغزوالذيالحبشيالقائد:السويقتينذو

المشي.عندعقباهالمتباعد

غوغاؤهم.:الناسمنعجاج

بلفظ(6768)"صحيحه"فيحبانوابن(8034)رقم"مسنده"فيالبزاررواهمرفوعحديثفيورد

حديثفيوسبق،شواهدهبطرقهصحيححديثوهو"الحميرتسافدالطريقفييتسافدواحتىالساعةتقوملا"

.بمعناهوهو"الحمرتهارجفيهايتهارجون":بلفظ(3792)رقممسلمعندالنواس

.(1252)رقممسلمرواه
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خروجبعدوليعتمرن،البيتهذاليحجن":ء!ي!اللهرسول!قال!:قال!،سعيدأبيعن،عتبةأبي

عن،أبيهعن،اللهعبدبنحفصبنأحمدعنفرواه،البخاريبإخراجهانفرد."ومأجوجيأجوج

،أبانتابعه:قال!،بهدعامةبنقتادةعن،)1(حجاجابنهوحجاجعن،طهمانبنإبراهيم

يحجلاحتىالساعةتقوملا":قتادةعن،شعبةعن،الرحمنعبدوقال!،قتادةعن،وعمران

بنمحمدعن،البزاررواهوقد.البخاريذكرهماانتهى.أكثروالأول!:اللهعبدأبوقال!"البيت

،البخاريذكرهكما،قتادةعن،العطاريزيدبنأبانعن،مهديبنالرحمنعبدعن،المثنى

.)2(رأيتكما،أحمدالإمامأوردهاقدالقطانداودبنعمرانورواية

سمعت؟قتادةعن،شعبةحدثناالعزيز،عبدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبووقال!

يحجلاحتىالساعةتقوملا":قال!!ي!النبيعن،الخدريسعيدأبيعن،يحدثعتبةأبيبناللهعبد

.الإسنادبهذاإلاء!ي!النبيعن،سعيدأبيعنيروىنعلمهلاالحديثوهذا:قال!ثم."البيت

خروجبعد،بهاويعتمرونالناسيحجهاالكعبةلأن،الروايتينبينالمعنىفيمنافاةولا:قلت

الصلاةعليهالمسيحزمانفيأرزاقهموكثرة،الناسوطمأنينة،وهلاكهم،ومأجوجيأجوج

ابنعيسىاللهنبيويتوفئ،ومؤمنة،مؤمنكلروحبهافيقبضطيبةريحأاللهيبعثثم،والسلام

،!ي!ا3"اللهرسولمع،النبويةبالحجرةويدفن،المسلمونعليهويصلي،والسلامالصلاةعليهمريم

كما،المسيحزمانفيظهورهكانوإن،هذابعد،السويقتينذييديعلىالكعبةخرابيكونثم

.الأحباركعبقال!

وشرفهااللهقبحهإياهاتخريبهصفة

محمدعن،سلمةبنمحمدحدثنا،الحرانيوهو،الملكعبدبنأحمدحدثنا:أحمدالإمامقال!

ء!اللهرسول!سمعت:قال!عمروبناللهعبدعن،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،إسحاقابن

ولكأني،كسوتهامنويجردها،حليتهاويسلبها،الحبشةمنالسويقتينذوالكعبةيخرب":يقول!

جيدإسنادوهذا،أحمدبهانفرد."ومعوله،بمسحاتهعليهايضرب،أفيدع)4(أصيلعإليهأنظر

.قوي)5(

)2(

)3(

)4(

.البخاريمنوالتصحيح،منهالابن:الأصلفي

وصله455()3/"الفتح"فيالحافظقال،تعليقا(3915)والبخاري(28-327/)المسندفيأحمدرواه

حنبل.بنأحمدطريقمن)4/453(الحاكم

ضعيف.وهو،التوراةعنسلامبناللهعبدنقلمنوهو)3617(رقمرواهالترمذيأنتقدم

مواضعها.عنزالتكأنهاحتىالمفاصلفيزيغفيهالذي

.وشواهدهبطرقهحسنفالحديث،توبعقدلكن،إسحاقبنعنعنةفيه:أقول22(5)2/المسندفيأحمدرواه
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عامر،أبوحدثنا،أحمدبنالقاسمحدثنا:(الحبشةتهييجعنالنهيباب):داودأبووقال

بناللهعبدعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيعن،جبيربنموسىعن،محمدبنزهيرحدثنا

السويقتينذوإلاالكعبةكنزيستخرجلافإنه،تركوكمماالحبشةاتركوا":قالع!ي!النبيئعن،عمرو

.")1(الحبشةمن

وهو،مليكةأبيابنأخبرني:قال،الأخنسبناللهعبيدعن،يحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

أسودإليهأنظركأني":قال!ي!النبيأن:أخبرهعباسابنأن:مليكةأبيبناللهعبيدبناللهعبد

،الفلاسعليبنعمروعنفرواه،البخاريبهانفرد."الكعبةيعني،حجراحجراينقضها،أفحج

.به)2(القطانسعيدابنوهو،يحيىعن

عن،العزيزعبدحدثنا،عامرأبوحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

يخرب،الحبشةمنالشويقتينذو":قال،ع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الغيثأبيعن،ثور

.به)3(الدراورديمحمدبنالعزيزعبدعن،سعيدبنقتيبةعن،مسلمورواه."اللهبيت

يسوققحطانمنرجليخرجحتىالساعةتقوملا":قال،!ي!اللهرسولأنالإسنادوبهذا

عنومسلم،بلالبنسليمانعن،اللهعبدبنالعزيزعبدعن،البخاريورواه."بعصاهالناس

ابنمولىسالم،الغيثأبيعن،الديليزيدبنثورعنكلاهما،الدراورديالعزيزعبدعن،قتيبة

.بسواء)4(سواءمثلهفذكر...ع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،مطيع

منوذاك،قحطانمنهذافإن،غيرهيكونأنويحتمل،السويقتينذاهوالرجلهذايكونوقد

أعلم.فالله،الحبشة

الحكمبنعمرعن،جعفربنالحميدعبدحدثنا،الحنفيبكرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

منرجليملكحتىوالنهارالليليذهبلا":!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،الأنصاري

.به)5(الحنفيبكرأبيعن،بشاربنمحمدعنمسلمورواه،"جهجاه:لهيقالالموالي

أعلم.والله،الحبشيالسويقتينذياسمهذايكونأنفيحتمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.بشواهدهحسنحديثوهو(9043)رقمداودأبورواه

.(5915)رقموالبخاري(1228/)المسندفيأحمدرواه

.هريرةأبيعنالمسيببنسعيدطريقمن(1915)البخاريوأخرجه(9092)رقممسلمرواه

.(0192)رقمومسلم(3517)البخاريرواه

.(1192)رقمومسلم(2932/)المسندفيأحمدرواه
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عمرأن:جابرعن،الزبيرأبوحدثنا،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

بهايعبرلاأو،بهايعبرلاثممكةأهلسيخرج":يقول!ي!اللهرسولسمعأنه:أخبرهالخطابابن

.البزار)1(ورواه."أبدافيهايعودونفلا،منهايخرجونثم،وتبنىتمتلئثم،قليلإلا

نأ:تقدمكماالصحيحفيثبتفقد،والسلامالصلاةأفضلساكنهاعلىالنبويةالمدينةوأما

منه.يحرسونهاملائكةالمدينةأنقابعلىيكونوأنه،مكةولايدخلهالاالدجال

الله!رسولأن:هريرةأبيعن،المجمرنعيمعن،مالكحديثمن"البخاريصحيح"وفي

.")2(الطاعونولا،الدجالالمسيحيدخلهالا":قال

ومنافقة،منافقكلإليهفيخرج،رجفاتثلاثبأهلهاترجفوأنها،بظاهرهايخيمأنهتقدموقد

وأكثر،الخلاصيوميومئدويسمى،ومسلمةومسلم،ومؤمنةمؤمنكلفيهاويثبت،وفاسقبماوفاسق

."طيبهاوينصعخبثهاتنفي،طيبةإنها":!اللهرسولقالكماوهي،النساءإليهيخرجمن

126الكوهـ:أ!للطينتوالطيبونللطيبينوألطينتلتخبيتتوالخبيثوتلقجشينالحيثت)تعالىاللهوقال

مريمابنعيسىالمسيحزمانفيكذلكتكونثم،الدجالأيامعامرةتكونالمدينةأنوالمقصود

قالكما،ذلكبعدتخربثم،بهاودفنه،بهاوفاتهتكونحتى،والسلامالصلاةعليهاللهرسول

أخبرني:قال،جابرعن،الزبيرأبيعن،لهيعةابنحدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا:أحمدالإمام

جنباتفيالراكبليسيرن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

."كثيرالمؤمنينمنحاضرهذافيكانلقد:ليقولثم،المدينة

.أحمد)3(بهانفرد،جابرأالأشيبحسنبهيجزولم:أحمدالإمامقال

الناسيملمالأرضمنالدابةخر!!ج

تكلمناوقد،0/291النملأ!وتكمه!ألأزضمنآبهالتمأخرتجناعليهتمأئقؤلوغوإذا!):تعالىاللهقال

بذلكالمتعلقةالأحاديثمنهنالكوأوردنا،"التفسير"كتابنافي،الكريمةالآيةبهذهيتعلقماعلى

كافيا.حسناكانهنامجموعهاكتبتولو،كفايةفيهما

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده،(233)رقموالبزار(123/)المسندفيأحمدرواه

.(9137)رقمومسلم(1885)رقمالبخاريرواه

حسن.حديثوهو(3341/)و(152/)المسندفيأحمدرواه
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جرير:ابنورجح،مخاطبةتخاطبهمأي،يملمهم:وقتادة،والحسن،عباسابنقال

،وعطاء،عليعنوحكاه.82(:النملأ!لاينالايوقنونكالؤاالناسإن)1(!و:لهمفتقولتخاطبهم

وعلى(كافر):الكافرجبينعلىتكتبيعني،تجرحهم:تكلمهم:عباسابنوعن.نظرهذاوفي

قويوهو،المذهبينينتظمالقولوهذا.وتجرحهمتخاطبهم:وعنه(مؤمن):المؤمنجبين

أعلم.والله،لهماجامع،حسن

أسيد،بنحذيفة،سريحةأبيعن،السننوأهل،ومسلم،أحمدرواهالذيالحديثتقدموقد

،والدخان،مغربهامنالشمسطلوع:آياتعشرترواحتىالساعةتقوملا":قال!ي!اللهرسولأن

خسوفوثلاثة،مريمابنعيسىوخروج،الدجالوخروج،ومأجوجيأجوجوخروج،والدابة

تسوق،عدنقعرمنتخرجونار،العرببجزيرةوخسف!،بالمشرقوخسف،بالمغربخسف!

.")2(قالواحيثمعهموتقيل،باتواحيثمعهمتبيت،الناستحشرأوالناس

بالأعمالبادروا":قال!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،أبيهعن،العلاءحديثمنولمسلم

أمرأو،أحدكمخاصةأو،الدابةأو،الدجالأو،الدخانأو،مغربهامنالشمسطلوع:ستا

.")3(العامة

:قالع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،رياحبنزيادعن،الحسنعن،قتادةحديثمنأيضاوله

وأمر،مغربهامنالشمسوطلوع،الأرضودابة،والدخان،الدجال:ستابالأعمالبادروا"

.")4(أحدكموخويضة،العامة

بنيزيدعن،لهيعةوابن،الحارثبنعمروعن،وهبابنعن،حرملةعن،ماجةابنوروى

طلوع:ستابالأعمالبادروا":قال!ي!اللهرسولأن:أنسعن،سعدبنسنانعن،حبيبأبي

تفرد.")5(العامةوأمر،أحدكموخويصة،والدجال!،الأرضودابة،والدخان،مغربهامنالشمس

الوجه.هذامنماجهابنبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لأبي"الحجة"كتابفيتوجيههاوانظر،جعفروأبي،عامروابن،عمرووأبي،كثيروابن،نافعقراءةوهي

.(الناسأن):وغيرهعاصمعنحفصورواية،4(60)5/الفارسيعلي

والنسائي(2183)والترمذي(4311)رقمداودوأبو(1092)رقمومسلم(46/)المسندفيأحمدرواه

.(4104)ماجهوابن(14821)الكبرىفي

.(128)(4792)مسلمرواه

.(912)(4792)رقممسلمرواه

حسن.حديثوهو(5604)رقمماجهابنرواه
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أخبرني:فقال،طلحةفأما،حازمبنوجرير،عمروبنطلحةعن،الطيالسيداودأبووقال

وأما،سريحةأبي،الغفاريأسيدبنحذيفةعنحدثهالطفيلأباأنعميربنعبيدبناللهعبد

أتئمطلحةوحديث،مسعودبناللهعبدالمنرجلعن،عبيدبناللهعبدعن:فقال،جرير

!رأحسن.

أقصىمنخرجةفتخرج،الدهرفيخرجاتثلاثلها":فقال،الدابةغ!ي!االلهرسولذكر:قالط

دونأخرىخرجةتخرجثم،طويلازمانايممنثم"مكةيعني"القريةذكرهايدخلولا،البادية

بينماثم":!شيواللهرسولقال،مكةيعني"القريةذكرهاويدخل،الباديةأهلفيذكرهافيعلو،تلك

بينترغووهيإلايرعهملم،الحرامالمسجد:وأكرمها،حرمةاللهعلىالمساجدأعظمفيالناس

منعصابةوثبتت،ومعا،شتىعنهاالناسفارفض،الترابرأسهاعنتنفض،والمقامالركن

كالكوكبجعلتهاحتىوجوههمفجلت،بهمفبدأت،اللهيعجزوالنأنهموعرفوا،المؤمنين

فيمنهاليتعوذالرجلإنحتى،هاربمنهاينجوولا،طالبيدركهالا،الأرضفيوولت،الدري

ثم،وجههفيفتسمه،عليهافيقبل؟!تصليالان:فلانيا:فتقول،خلفهمنفتأتيهالصلاة

نإحتى،الكافرمنالمؤمنيعرف،الأمصارفيويصطحبون،الأموالفيالناسويشترك،تنطلق

هكذا."حقياقضني،مؤمنيا:ليقولالكافرإنوحتى،حقياقضني،كافريا:ليقولالمؤمن

بنحذيفةعن،طريقينمنجريرابنورواه.غرابةوفيه،السياقبهذاالوجههذامنمرفوعارواه

مريم،ابنعيسىزمانفيذلكأنوفيه،مرفوعااليمانبنحذيفةعنأيضاورواه،موقوفا،أسيد

.)1(أعلمفالله،نظرإسنادهفيولكن،بالبيتيطوفوهو

عبيد،بنخالدحدثنا،تميلةأبوحدثنا،عمروبنمحمدغسانأبوحدثنا:ماجهابنوقال

فإذا،مكةمنقريببالباديةموضعإلىغ!ي!اللهرسولبيذهب:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبدحدثنا

قال"شبرفيفترفإذا،الموضعهذامنالدابةتخرج":!ي!اللهرسولفقال،رملحولهايابسةأرض

كلماأنهيعني،وكذاكذاهذابعصايهوفإذا،لهعصافأرانا،بسنينذلكبعدفحججت:بريدةابن

.)2(أعلموالله،خروجهاوقتيكونحتىيتسعله

أربعلها،زغبذاتدابةهي:قالعباسابنأن،قتادةعن،معمرعن:الرزاقعبدوقال

،قتادةعن،مطربنعثمانعن،منصوربنسعيدورواه.تهامةأوديةبعضمنتخرجثم،قوائم

بنفضيلحدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،أبيحدثني:حاتمأبيابنوقال،بنحوهعباسابنعن

)1(

)2(

.(9601)رقمالطيالسيداودأبورواه

ضعيف.وهو(6704)رقمماجهابنرواه
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ثلاثة،الفرسكجري،الصفامنصدعمنالدابةتخرج:اللهعبدقال:قال،عطيةعن،مرزوق

ثلثها.يخرجلا،أيام

،المشرقفتستقبل،أجيادبشعبصخرةتححسامنالدابةتخرج:قال!أنهعمروبناللهعبدوعن

صرخةفتصرخالمغربتستقبلثم،تنفذهصرخةفتصرخالشامتستقبلثم،تنفذهصرخةفتصرخ

؟ماذاثم:لهقيل،بعسفانفتصبحمكةمنتروحثم،تنفذهصرخةفتصرخاليمنتستقبلثم،تنفذه

أعلم.لاثم:قال!

.جمع)1(ليلةالدابةتخرج:قالأنهوعنه

مدينةيعني،سدومتححتمنالدابةتخرج:قال!أنهالنبيعزيرعنحكىأنهمنبهبنوهبوعن

.لوطقوم

أعلم.فالله،متعارضةأقوال!فهذه

حديثمنساقثم،البيهقيرواه.المروةأو،الصفامنالدابةتخرج:قال!أنهالطفيلأبيوعن

أبيه،عن،سهيلعن،عمربناللهعبيدبنرباححدثنا،يوسفبنهشامحدثنا:معينبنيحيى

ولم:قالوا،ثلاثةأو،مرتين"جيادشعبالشعببئس":ع!ي!اللهرسول!قال!:قال!،هريرةأبيعن

."الخافقينبينمنفيسمعها،صرخاتثلاثفتصرخ،الدابةمنهتخرج":قال!؟اللهرسول!ياذلك

يقول!:هريرةأباسمعت،الحسناءأبيبنعقبةسمعت:الحجاجبنفرقدحديثمنروىثم

."بعدذنبهايخرجولم،الركنصدرهافيبلغ،جيادمنالأرضدابةتخرج":ع!ي!اللهرسول!قال

."وقوائموبرذاتدابةوهي":قال!

بنحمادعن،مسلمبنوعفان،أسدبنوبهز،هارونبنيزيدعن،أحمدالإمامروىوقد

:!اللهرسول!قال:قال!هريرةأبيعن،خالدبنأوسعن،جدعانبنزيدبنعليعن،سلمة

وجهوتجلو،بالخاتمالكافرأنففتخطم،سليمانوخاتم،موسىعصاومعهاالأرضدابةتخرج"

:هذاويقول!،مؤمنيا:هذافيقول!،ليجتمعونالواحدالخوانأهلإنحتى،بالعصاالمؤمن

بنحمادعن،المؤدبمحمدبنيونسعن،شيبةأبيبنبكرأبيعنماجهابنورواه."كافريا

أنففتخطم":قال!أنهإلا،مثلهفذكره،سلمةبنحمادعنالطيالسيداودأبوورواه.به،سلمة

.)3(أعلموالله،أنسبوهذا"بالخاتمالمؤمنوجهوتجلو،بالعصاالكافر

)1(

)2(

للمزدلفة.علئم:الجمع

(2564)رقم"مسنده"فيالطيالسيداودوأبو(6604)ماجهوابن(194و)(2/592)أحمدأخرجه

ضعيف.وإسناده
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صالح،بنمعاويةحدثني،الليثكاتب،صالحأبوحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

للراكب.فرسخقرنيهابينما،لوفيكلمنفيهاالدابةإن:يقولهريرةأباسمعأنه:مريمأبيعن

وزغمب،ريش!لهادابةإنها:قالأنه،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميروعن

ثلثاها.خرجوما،ثلاثاالجوادالفرسحضر)1(لتخرجوإنها،لحيةولها،ذنبلهاوما،وحافر

حاتم.أبيابنرواه

عينوعينها،ثوررأسرأسها:فقال،الدابةوصفإنه:الزبيرأبيعن،جريجابنوقال

لونولونها،أسدصدروصدرها،نعامةعنقوعنقها،أيلقرنوقرنها،فيلأذنوأذنها،خنزير

عشراثنامفصلينكلبين،بعيرقوائموقوائمها،كبشذنبوذنبها،هزخاصرةوخاصرتها،نمبر

موسىبعصاوجههفينكتتإلامؤمنيبقىولا،سليمانوخاتم،موسىعصامعهايخرج،ذراعا

سوداءنكتةوجههفينكتتإلاكافريبقىولا،وجههلهايبيضحتىالنكتةتلكفتفشو،بيضاءنكتة

بكمالأسواقفييتبايعونالناسإنحتى،وجههلهايسودحتى،النكتةتلكفتفشو،سليمانبخاتم

منمؤمنهمفيعرفون،مائدتهمعلىليجلسونالبيتأهلإنحتى؟كافرياذابكم؟مؤمنياذا

،النارأهلمنأنت،فلانويا،الجنةأهلمنأنت،أبشر،فلانيا:الدابةلهمتقولثم،كافرهم

لالايختاكالؤاألناسأنتكلمه!الازضمنآبةلهتمأخرتجناعلتهتماتقؤل!وغ!وإذا):تعالىقولهمدلك

.(النملأ!!يوصقنون

حمادبننعيمرواهفيماوذلك،الرجيمإبليستقتلالدابةأنمسعودابنعنتقدمفيماذكرناوقد

.)2(أعلموالله،تصنيفه،"والملاحمالفتن"كتابفي

زرعة،أبيعن،حيانأبيعن،بشربنمحمدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:مسلموقال

!ي!اللهرسولسمعت:بعدأنسهلمحديثا!يماللهرسولمنحفظت:قال،عمروبناللهعبدعن

ضحى،الناسعلىالدابةوخروج،مغربهامنالشمسطلوع،خروجأالاياتأولإن":يقول

.")3(قريبأإثرهاعلىفالأخرى،صاحبتهاقبلكانتمافأيتهما

منوالسلامالصلاةعليهعيسىونزول،الدجالكانوإن،مألوفةليستالتيالآياتأولأي

مشاهدتهم،بشرلأنهم،مألوفةأمورذلكفكل،ومأجوجيأجوجخروجوكذلك،ذلكقبل،السماء

إياهمووسمها،الناسومخاطبتها،مألوفغيرشكلعلىالدابةخروجفأما،مألوفةمعروفةوأمثالهم

)1(

)2(

)3(

.ولعدا:لحضرا

سلف.فيمابالوضععليهالذهبيحكمذكرناوقد

.(4192)رقممسلمرواه
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طلوعأنكما،الأرضيةالاياتأولوذلك،العاداتمجاريعنخارجفأمر،والكفربالإيمان

عادتهاخلافعلىتطلعفإنها،السماويةالاياتأول،المألوفةعادتهاخلافعلىمغربهامنالشمس

أعلم.سبحانهواللهالمألوفة

أمامةأبيمم!حديث

عن،الماجشون-سلمةأبيابنيعني-العزيزعبدثنا،المثنىبنحجينثنا:أحمدالإمامقال

النبيإلىيرفعهأمامةأبيعنحدثهأنهإلاأعلملا،المزنيدلاف)1(بنعطيةبنالرحمنعبدبنعمر

البعيرالرجليشتريحتى)2(فيكميغمرونثم،خراطيمهمعلىالناسفتسمالدابةتخرج":قال!!

ثم":محمدابنيعنييونسوقال"المخطمينأحدمن:فيقول؟اشتريتهممن:-)3(-فيسألفيقال

.أحمد)4(بهتفرد.رفعهفي:قال.يشكولم"فيكميغقرون

مغربهامنال!مممموطلرعذكر

ربكءايتبغضيآقىيؤمربكءايخ!بغضأؤيأتترفييآقىاؤتآتيهوأتمجكةأن،لاينظرونهل!و:تعالىاللهقال

.(الانعامأ!و!مننظرونإنااتظرواقلض!يمإينخهافىكسبتأؤقئلمنءاشتلوتكنإيمتهانفسالاينفع

سعيدأبيعن،العوفيئعطيةعن،ليلىأبيابنحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإمامقال

منالشمسطلوع":قالمهوإسنهانفساينفعلاربكءايختبغضياقيوم!و:!يوالنبيعن،الخدري

رواهوقد،غريب()د(حسنا:وقال،بهأبيهعن،وكيعبنسفيانعن،الترمذيورواه."مغربها

.)6(يرفعهفلمبعضهم

حدثنا،الواحدعبدحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:الايةهذهتفسيرعندالبخاريوقال

حتىالساعةتقوملا":!اللهرسولقال:قالهريرةأبوحدثنا،زرعةأبوحدثنا،عمارة

تكنلمإيمانهانفساينفعلاحينفذاك،عليهامنآمنالناسراهافإذا،مغربهامنالشمستطلع

بنالقعقاعبنعمارةعن،طرقمن،الترمذيإلا،الجماعةبقيةأخرجهوقد."قبلمنامنت

)1(

)2(

)3(

)4(

)3!

)6(

.كلابابن:الأصلفي

."الزوائدمجمع"فيكذلكوهو،فيه:الأصلفي

المسند.فيليست،فيسأل:كلمة

صحيح.حديثوهو،)5/268(المسندفيأحمدرواه

.الترمذينسخبعضمنزيادة

.بشواهدهصحيححديثوهو(7103)والترمذي(331/)المسندفيأحمدرواه



145مغربهامنالشمسطلوعذكر

.)1(مثلهمرفوعاهريرةأبيعن،جريربنعمروبنزرعةأبيعن،شبرمة

عن،منبهبنهمامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،إسحاقحدثنا:البخاريقالثم

طلعت،فإذا،مغربهامنالشمستطلعحتىالساعةتقوملا":مج!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

عنمسلمرواهوكذا.الايةهذهقرأثم"إيمانهانفساينفعلاحينوذلك،أجمعونامنواالناسوراها

بنالعلاءطريقمنبإخراجهمسلموانفرد.به،الصنعانيهمامبنالرزا!تىعبدعن،رافعبنمحمد

.)2(هريرةأبيعن،أبيهعن،يعقوببنالرحمنعبد

:قالهريرةأبيعن،سلمان،حازمأبيعن،غزوانبنفضيلعن،وكيعحدثنا:أحمدوقال

إيمانهافيكسبتأوقبلمنامنتيمنلمإيمانهانفساينفعلاخرجنإذاثلاث":مج!ي!اللهرسولقال

بنبكرأبيعن،مسلمورواه."الأرضودابة،والدخان،مغربهامنالشمسطلوع:خيرا

غيرمنجريروابن،والترمذي،أيضامسلمورواه،بهوكيععن،حرببنوزهير،شيبةأبي

.)3(نحوه،به،غزوانبنفضيلعن،وجه

سريحةأبيفعن،أيضاالصحابةمنجماعةوعن،هريرةأبيعنطرقمنالحديثهذاوردوقد

منالشمسطلوع:اياتعشرترواحتىالساعةتقوملا":قال!ي!اللهرسولعن،أسيدبنحذيفة

.مرة)4(غيرتقدمكما،السننوأهل،ومسلم،أحمدرواه.الحديثوذكر"...مغربها

عن،الحسنعن،قتادةحديثومن،هريرةأبيعن،أبيهعن،العلاءحديثمنولمسلم

طلوعمنهنفذكر"...ستابالأعمالبادروا":!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،رباحبنزياد

.)5(تقدمكما.مغربهامنالشمس

:قالذرأبيعن،أبيهعن،شريكبنيزيدبنإبراهيمحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

:قال،أدريلا:قلت"؟غربتإذاالشمسهذهتذهبأينأتدري":!ي!اللهرسولليقال

جئت،حيثمنارجعي:لهايقالأنفيوشكتستأذنثم،العرشتحتفتسجد،إنهاتنتهي"

)2(

)3(

)4(

(11177)"الكبرى"فيوالنسائي(4312)رقمداودوأبو(157)رقمومسلم(4635)البخاريرواه

.(6804)ماجهوابن

.(157)رقمومسلم(4636)البخاريرواه

.(7203)والترمذي()158رقمومسلم(464-2454/)المسندفيأحمدرواه

"الكبرى"فيوالنسائي)2183(والترمذي)4311(داودوأبو)1902(ومسلم)4/6(المسندفيأحمدرواه

.)4104(ماجهوابن()11482

.()128)4792(رقممسلمرواه
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.")1(خيراإيمانهافيكسبتأوقبلمنامنتتكنلمإيمانهانفساينفعلاحينوذلك

بنعمروبنزرعةأبيعن،حيانأبوحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا:أحمدالإماموقال

فييحدثوهويقولفسمعوه،بالمدينةمروانإلىالمسلمينمننفرثلاثةجلس:قال،جرير

سمعوهبالذيفحدثوه،عمروبناللهعبدإلىالنفرفانصرف:قال،الدجالخروجأولهاإن:الايات

ذلكمثلفي!ي!اللهرسولمنحفظتقد،شيئامروانيقللم:اللهعبدفقال،الآياتفيمروانمن

مغربها،منالشمسطلوعالاياتأولإن":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:بعدأنسهلمحديثا

الله،عبدقالثم،قريباإثرهاعلىفالأخرىصاحبتهاقبلكانتمافأيتهما،ضحىالدابةوخروج

تحتأتتغربتكلماأنهاوذلك،مغربهامنالشمسطلوعخروجاأولاهماوأظن:الكتبيقرأوكان

مغربهامنتطلعأنللهبداإذاحتى،الرجوعفيلهافأذن،الرجوعفيواستأذنت،فسجدت،العرش

،شيءعليهايردفلم،الرجوعفيفاستأذنت،فسجدت،العرشتحتأتت،تفعلكانتكمافعلت

ذهبإذاحتى،شيءعليهايردفلاالرجوعفيتستأذنثم،شيءعليهايردفلاالرجوعفيتستأذنثم

،رب:قالت،المشرقتدركلمالرجوعفيلهاأذنإنأنهوعرفت،يذهبأناللهشاءماالليلمن

لها:فيقال،الرجوعفياستأذنت،طوقكأنهالأفقصارإذاحتى؟بالناسليمن،المشرقأبعدما

بغضيةقيؤم)الآيةهذهاللهعبدتلاثم،مغربهامنالناسعلىفطلعت،فاطلعيمكانكمنارجعي

.(1د8:ا!نعامأ!ض!بمإيننهاثتكسبتأؤقئلمنءامنتتكنلؤنفساإيننهاينفعلاربكءايت

سعيدبنيحيىحيانأبيحديثمن،ماجهوابن،داودوأبو،"صحيحه"فيمسلمرواهوقد

أنسهلمحديثا!ي!اللهرسولمنحفظت:قال،عمروبناللهعبدعن،زرعةأبيعن،حيانابن

.)2(تقدمكماوذكره...:بعد

الدابةفخروج،للعادةمخالفةهيبل،مألوفةليستالتي،هاهنابالآياتالمرادأنذكرناوقد

وطلوع،للعادةمخالفباهروهذا،الناسومملم،الكافرمنالمؤمنتميزلأنها،للعادةمخالف

الآياتأولمغربهامنالشمسوطلوع،الأرضيةالآياتأولفالدابة،جداباهرأمرمغربهامنالشمس

وذلك،الدابةخروجعلىمتقذأمغربهامنالشمسطلوعأنعمروبناللهعبدظنوقد،السماوية

أعلم.فالله،ومناسبمحتمل

حدثنا:فقال،"معجمه"فيالطبرانيالقاسمأبوالحافظرواه،غريبحديثذلكفيوردوقد

حدثنا،الحمصيزبريق(بنأإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الرقيحيانبنخالدبنيحيىبنأحمد

)1(

)2(

.(915)ومسلم(2048)رقمالبخاريرواه

.(9604)رقمماجهوابن(0431)رقمداودوأبو(4192)ومسلم(2102/)المسندفيأحمدرواه
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الرحمنعبدأبيعن،اللهعبدبنحييعن،لهيعةابنحدثنا،ديناربنكثيربنسعيدبنعثمان

مغربهامنالشمسطلعتإذا":!يواللهرسولقال:قال،العاصبنعمروبناللهعبدعن،الحبلي

زبانيته،إليهفتجتمع":قال"شئتلمنأسجدأنمرنيإلهي:ويجهريناديساجداإبليسخر

"المعلومالوقتإلىينظرنيأنربيسألتإنما:فيقول؟التضرعهذاما،سيدهميا:فيقولون

إبليسفتأتى،بأنطاكيةتضعهاخطوةفأول":قال"الصفافيصدعمنالأرضدابةتخرجثم":قال

بناللهعبدأصابهمااللتينالزاملتينمنولعله،نكارةفيهورفعه،جداغريبحديثوهذا."فتلطمه

.)1(غرائبأشياءمنهمايحدثفكان،الكتابأهلكتبمناليرموكيومعمرو

وهذا،إبليستقتلالدابةأن:"الفتن"فيحمادبننعيمرواهالذيمسعودابنخبرفيتقدموقد

أعلم.واللهالأخبار)2(أغربمن

قال:قال،عجلانبنصدي،أمامةأبيعن،جبيربنفضالعن،عبادبنطالوتحديثوفي

.")3(مغربهامنالشمسطلوعالآياتأولإن":ء!ي!اللهرسول

بنأحمدحدثنا،دحيمبنعليبنمحمدحدثنا:"تفسيره"فيمردويهبنبكرأبوالحافظوقال

بناللهعبدعن،يزيدبنسليمانعن،فضيلابنحدثنا،صردبنضرارحدثنا،غرزةأبيبنحازم

لياليكممنليالثلاثتعدلليلةالناسعلىليأتين":يقولكي!اللهرسولسمعت:قال،أوفىأبي

حزبه،فيقرأ،يقومثم،ينامثم،حزبهفيقرأ،أحدهميقوم،المتنفلونيعرفهاذلككانفإذا،هذه

إلىفيفزعون؟ماهذا:فقالوا،بعضفيبعضهمالناسصاح،كذلكهمفبينما،ينامثم

رجعت،،السماءوسطفيصارتإذاحتى،مغربهامنطلعتقدبالشمسهمفإذا،المساجد

.")4(إيمانهانفساينفعلافحينئذ":قال"مطلعهامنفطلعت

سألت:قال،حذيفةعن،ربعيعن،منصورعن،الثوريسفيانطريقمنمزدويهابنساقثم

ليلتين،قدرتكونحتىالليلةتلكتطول":فقال؟مغربهامنالشمسطلوعآيةما:!ي!اللهرسول

مكانها،باتتقد،ترىلاوالنجوم،قبلهايعملونكانواكمافيعملونفيهايصلونكانواالذينفينتبه

يتطاولحينجنوبهمعليهمفتكل،يقومونثم،يرقدونثم،فيصلون،يقومونثم،يرقدونثم

منطلعتإذ،مشرقهامنالشمسطلوعينتظرونهمفبينما،يصبحونولاالناسفيفزع،الليل

."إيمانهمينفعهمولا،آمنواالناسرآهافإذا،مغربها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(49)رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه

بالوضع.عليهالذهبيالحافظحكمتقدموقد

لها.أصللاأحاديثيروي:عنهحبانابنقال.جبيربنفضالفيه:أقول

الستة.الكتبمنشيءفيهووليس،الوجههذامنغريبحديثهذا:"تفسيره"فيالمصنفقال
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داودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأنا:"والنشورالبعث"فيالبيهقيبكرأبوالحافظوقال

الاملي،محمدبناللهعبدحدثنا،المروزيسهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبوأخبرنا،العلوي

بنسعدعن،رجاءبنإسماعيلعن،ليلىأبيابنحدثني،أبيحدثني،عمرانبنمحمدحدثنا

عتنفىلغرب):تعالىاللهقولأرأيتم:لجلسائهيومذاتقالأنه:مسعودبناللهعبدعن،إياس

له،سجدتغربتإذاإنها:قال،أعلمورسولهالله:قالوا؟بهايعنيماذا186:الكهفأ!حمئة

وعظمته،،وسبحته،لهسجدتطلوعهاحضرفإذا،العرشتحمتكانتثم،وعظمته،وسبحته

استأذنته،ثموعظمتهوسبحتهلهسجدتفيهتحبسالذياليومكانفإذا،لهافيؤذن،استأذنتهثم

اثبتي:لهافيقالاستأذنتهثم،وعظمتهوسئحته،لهسجدتطلوعهاحضرفإذا،اثح!ي:لهافيقال

شأ!لناما،فلانيا:جارهالليلةتلكالرجلوينادي،المتهخدونويفزع:قال.ليلتينمقدارفتحبس

يومفذلك،غربتحيثمناطلعي:لهايقالثم،أعييتحتىوصليتشبعتحتىنمتلقد؟الليلة

.(1)(1د8:ا!نعامأ!وضةيمإيننهافىكسبتأؤقبلمنءامنتتكنلؤإيمتهانفسالايمع!يو

زرعة،بنضمضمعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،نافعبنالحكمحدثنا:أحمدالإماموقال

تنقيلا":قال!ي!اللهرسولأن:السعديابنعن،يخامربنمالكإلىيرذه،عبيدبنشريحعن

:العاصبنعمروبناللهوعبد،عوفبنالرحمنوعبد،معاويةفقال،"يقاتلالعدودامماالهجرة

إلىتهاجرأنوالأخرى،السيئاتتهجرأنإحداهما:خصلتانالهجرةإن":قال!ي!اللهرسوليإن

منالشمستطلعحتىمقبولةالتوبةتزالولا،التوبةتقبلتما(الهجرةأتنقطعولا،ورسولهالله

ولم،قويجيدإسنادوهذا"العملالناسوكفي،فيهبماقلبكلعلىطبعطلعتفإذا،المغرب

.)2(الكتبأصحابمنأحديخرجه

طريقمن،ماجهوابنوالنسائي،وصححهوالترمذيأحمدالإمامرواهالذيالحديثوفي

نإ":يقول!ي!اللهرسولسمعت:عشالبنصفوانعن،حبيشبنزرعن،النجودأبيبنعاصم

الشمستطلعحتىيغلقلا،للتوبةعاما-أربعون":قالأو-"سبعونعرضهالمغربقبلبابافتحالله

)3(
."منه

طلوعبعدتوبةأو،إيماناأحدثمنأنعلىدليل:الكريمةالايةمع،المتواترةالأحاديثفهذه

وعلاماتها،الساعةأشراطأكبرمنذلكلأن،أعلمواللهكذلككانوإنما،منهتقبللامغربهامنالشمس

)1(

)3(

)3(

منه.تكملةالحاصرتينبينوماضعفإسنادهفي

.(1291/)المسندفيأحمدرواه

ماجهوابن(11178)"الكبرى"فيوالنسائي(3535)رقموالترمذي(4024/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(0704)
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ينظرونهل):تعالىقالكما،القيامةيوممعاملةالوقتذلكفعومل،ودنوها،اقترابهاعلىالدالة

.(1د8:ا!نعامأم!إيمتهانفساينفعلاربكءايتبعفىيأقىيومرلبنءايتبعضأويآفرفييآقىأؤتأتيهوألمليكةأنلاإ

ينفعهتميك!فلؤمشركينبه!كنابماو!فزناوضدهباللهءامناقالوآباةسنارأوافلما):تعالىوقال

.81د-84:غاضأمهواي!فرونهنالكوخسرممطعبا!فىظتقذألتىألمهسنتبأشن!رأؤالماإيمنهتم

.(18:حمدأ!دتجرلفتمتهتمجذإذالهتمفافأشراطهاضذفقذبختةتآنيهمأنالساعةإلآيخظرونفهل!و:تعالىوقال

ابنعيسىنزولثم،الدجالخروجظهوراالآياتأول:قالأنهالحاكمعن،البيهقيحكىوقد

إذالأنها:قال،مغربهامنالشمسطلوعثم،الدابةخروجثم،ومأجوجيأجوجفتحثم،مريم

يلقلم،بعدهاوالسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىنزولكانفلو،عليهامنآمنمغربهامنطلعت

لمإيمانهانفساينفعلافإنه،ينفعهملايومئذالأرضأهلإيمانلأن،نظرفيهقالهالذيوهذا.كافرا

تائباأو،مؤمنايكونأنإلا،منهتقبللم،يومئذتوبةأو،إيماناأحدثفمن،قبلمنامنتيمن

منوإن):الزماناخرفيوالسلامالصلاةعليهعيسىنزولقصةفيتعالىقولهوكذلك،ذلكقبل

أهلجميعيؤمننزولهوبعد،عيسىموتقبلأي9151:أننساءأ!وموتهبهءقتلليئمننإلااتكنتأقل

فينفسهكذبيعلمفالنصرانيئ،ورسولهاللهعبدأنهيتحققونأنهمبمعنى،ضرورياإيمانابهالكتاب

المجرمونكانكما،زنيةولدلا،اللهمنرسولنبيأنهيعلمواليهودي،والبنوةالربوبيةفيهدعواه

.المتداركوغضبهاللهلعائنعليهم،ذلكيزعمونمنهم

القيامةيومقبليكونالذيالدخانذكر

عتاايمنفربنا!أليوعذاثهذاالتاسيغشى!مبينبدضانالسماتآقيؤمفارتقمت):تعالىاللهقال

قليلااتعذابءشفواانا!مع!تجونلواوقاعنهتولؤاثم!مبينرسولجآءهتموقذالذكرىالمأت!مؤمونإنااتحذا%

.(61-01:الدخانأ!مننقمونإنالكبز!تأاتجظشةنتطشيؤم!غآبدونإنكل

ومقنغ.كفايةفيهبماالدخانسورةفيالاياتهذهتفسيرعلىتكلمناوقد

بسبب،الجوعشدةمنلقريشيحصلكانبماذلكفسرأنه،مسعودابنعن،البخارينقلوقد

شدةمندخاناالسماءوبينبينهفيمايرىأحدهمفكان،!ي!اللهرسولبهعليهمدعاالذيالقحط

.)1(غيرهالصحابةمنأحدعنمثلهينقلولم،جداغريبالتفسيروهذا.الجوع

سريحة،أبيحديثفيثبتبماومعارضته،ذلكردالمتأخرينالعلماءبعضحاولوقد

حديثفيوكذلك.الدخانفيهنفذكر"...اياتعشرترواحتىالساعةتقوملا":أسيدبنحذيفة

.(4821)رقمالبخاريرواه()1
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)1(،مرفوعان"مسلم"صحيحفيوالحديثان.الدخانفيهنفذكر"...ستابالأعمال"بادروا:هريرةأبي

،الناسيغشىالسماءمندخانوجودعلىيدلماالقرانظاهروفي،موقوفكلعلىمقدموالمرفوع

.الجوعشدةمنقريشأعينفيخياذأنهمسعودابنعنرويكماوليس،عاممحققأمروهذا

شدةمنخيالاليس،جليواضحبينظاهرأي؟!مبينبدضانألسماتآقيؤمفأزتقمت):تعالىقال

هذهكشفيسألونالدعاءبهذاربهمالزمانذلكأهليناديأي!هوإنامؤموناتعذاصعناآكتتنفرننا)،الجوع

دليلوهذا،القيامةيومذلكبعدالكائنةالغيبيةالأمورمنبهوعدوابماوأيقنوا،امنواقدفإنهم،عنهمالشدة

أعلم.والله،والإنابةالتوبةاستدراكويمكن،رفعهيمكنحيث،القيامةيومقبليكونأمرهذاأنعلى

عن،ومنصور،الأعمشعن،الثوريسفيانعن،كثيربنمحمدعن،البخاريروىوقد

فيأخذ،القيامةيومدخانيجيء:قالكندةفييحدثرجلبينما:قالمسروقعن،الضحىأبي

وكان:قال،مسعودابنفأتينا،ففزعنا،الزكامكهيئةالمؤمنويأخذ،وأبصارهمالمنافقينبأسماع

الله:فليقليعلملمومن،فليقلشيئاعلممن،الناسأيهايا:فقال،فجلسفغضب،متكئأ

أعلم.الله:يعلملالمايقولأنالعلممنفإن،أعلم

قرررأو!!186:أص!وأتمتكفينمنأناوقآأتجرمنألمئدكؤعلتهماقل):جم!يومحمدلنبيهتعالىاللهقال

يوسف"كسبعبسبععليهمأعني"اللهم:فقالع!يماللهرسولعليهمفدعا،الإسلامعنأبطؤوا

كهيئةوالأرضالسماءبينماالرجلويرى،والعظامالميتةوأكلوا،فيهاهلكواحتىسنةفأخذتهم

فادع،هلكواقدوقومك،الرحمبصلةتأمرجئت،محمديا:فقال،سفيانأبوفجاءه،الدخان

عنااكشفربناهأليوعذابهذاالناسيغشى!مبينبدضانالسماتآدتيؤمفآرتقمت)الايةهذهفقرأ،الله

عذابعنهمأفيكشف:!وعاباونإنكؤقليلاأتعذاب؟شفواإنا):قولهإلى!...مؤمونإناأتحذا%

!5مننقمونإناألكبز!تأ!شةتجطشيؤم)قولهفذلك،كفرهمإلىعادواثم؟!جاءإذاالآخرة

فى5ألرومالو!غلبت)،بدريومفذاكأالفرقانأ!لزاما!يونفسؤف)،بدريومفذاكأالدخانا

مضتفقد،مضىقدوالرومأالرومأ!سنيهىبربضعفى!سجغلبوصرغلبه!بغدتوهمألازك!أدفق

وفي،نحوه،به،ومنصور،الأعمشحديثمنومسلم،أيضاالبخاريأخرجهوقد.الأربع

.والفزام،والروم،والدخان،القمرمضىفقد:رواية

.)2(متعددةبألفاظكثيرةطرقمنالبخاريساقهوقد

عليهتسلطهاهناومن،بجيدليس؟القيامةيوميكونالدخانهذاإن:القاصهذاوقول

)1(

)2(

.(912)(4792)ورقم(128)(4792)رقممسلمرواهما

.(8927)رقممسلمورواه(4824و)(4822و)(4774)رقمالبخاريرواه
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الدابةمن،الآياتوجوديكونكما،الدخانهذاوجوديكونالقيامةيومقبلبل،بالردمسعودابن

منوغيرهما،هريرةوأبيسريحةأبيعنالأحاديثعليهدلتكما،ومأجوجويأجوج،والدجال

الصحيحفيتقدمفقد،القيامةيومقبلتكونالتيالناروأما،فيهابهمصرحاجاءوكما،الصحابة

حيثمعهموتقيل،باتواحيثمعهمتبيت،المحشرإلىالناستسوق،عدنقعرمنتخرج":أنها

.")1(منهمتخلفمنوتأكل،قالوا

الساعةاقترابعندتكونالتيالصواعقذكر

سعيد،أبيعن،نضرةأبيعن،عمارةحدثنا،مصعببنمحمدحدثنا:أحمدالإمامقال

فيقولالقومالرجليأتيحتىالساعةاقترابعندالصواعقتكثر":قال!يماللهرسولأن:الخدري

.")2(وفلان،فلانصعق:فيقولون؟الغداةقبلكمصعقمن

حبيب،بنضمرةسمعت:-المنذرابنيعنى-أرطاةثنا،المغيرةأبوثنا:أحمدالإماموقال

هل،اللهرسوليا:قائلقالإذ!يماللهرسولعندجلوساكنا:قالالسكونينفيلبنسلمةسمعت

فيهاكانفهل:قال"بسخينة)3(":قال؟وبماذا:قال."نعم":قال؟السماءمنبطعامأتيت

غيرمكفوتأنيإلييوحىوهو،رفع":قال؟بهفعلفما:قال."نعم":قال؟عنكفضل

يفنيأفناداوستأتون؟متى:تقولواحتىتلبثونبل،قليلاإلابعديلابثينولستم،فيكملابث

.")4(الزلازلسنواتوبعده،شديدموتانالساعةيديوبين،بعضابعضكم

القيامةيومقبلالشديدالمطروقوعذكر

أبيه،عن،سهيلعن،خالدحدثنا،إسحاقحدثنا:"مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظقال

بيوتمنهيمنلامطراالسماءتمطرحتىالساعةتقوملا":!يماللهرسولقال:قالهريرةأبيعن

.(")كالشعربيوتإلامنهيمنولا،المدر

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1592)رقممسلمرواه

صحيح.حديثوهو(65-364/)المسندفيأحمدرواه

المسند:طبعةفيوالذي.أكلهامنتكثرقريشوكانت،وسمندقيقمنيتخذحارطعاموهو،الأصلفيكذا

فيهيسخنكالتورقدروهي:قال!ثم،بمسخنة:النهايةفيالأثيرابنضبطهاوقد،حاراجاءأي،بمسخنة

يعلىوأبي(الأستاركشف-2422)رقموالبزار603()7/"الزوائدمجمع"فيكذلكوهي:أقول!،الطعام

.المصادرمنوغيرها)6861(

الأسقعبنواثلةحديثلآخرهويشهد،متنهفيغرابةعلى،حسنحديثوهو(541)4/المسندفيأحمدرواه

.)7366(رقممعاويةعنيعلىوأبي(601)4/أحمدعند

صحيح.حديثوهو،بهحمادطريقمن(6775)حبانوابن(2262/)المسندفيأحمدوأخرجه



يقعلمماومنهاوقعمامنها،تكونحتىالساعةتقوملاأمورذكر152

،الحويرثبنخالدعن،زيدبنعليحدثنا،حمادحدثنا،مؤفلحدثنا:أحمدالإماموقال

يقطعفإن،سلكفيمنظوماتخرزات،الآيات":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عمروبناللهعبدعن

.أحمد)1(بهانفرد."بعضابعضهايتبعالسلك

وقعقدمامنهاتكونحتىالساعةتقوملاأمورذكرباب

جمعديقعلمماومنها

الساعة،أشراطمنشيءوإيراد،ذلكمنأخرأشياءولنذكر،كثيرشيءذلكمنتقدمقد

.المستعانوبالله،اقترابهاعلىيدلوما

عن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،شعيبعن،اليمانأبيعنالبخاريمارواهتقدم

حتىالساعةتقومولا،البنيانفيالناسيتطاولحتىالساعةتقوملا":قالع!ي!النبيعن،هريرةأبي

العلم،يقبضحتىالساعةتقومولا،واحدةدعواهما،عظيمةمقتلةبينهمايكونعظيمتانفئتانتقتتل

دجالونيبعثحتىالساعةتقومولا،الهزجويكثر،الفتنوتكثر،الزمانويتقارب،الزلازلوتكثر

الرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةتقومولا،اللهرسولأنهيزعمكلهم،ثلاثينمنقريمثكذابون

امنواالناسورآهاطلعتفإذا،مغربهامنالشمستطلعحتىالساعةتقومولا،مكانكليتني:فيقول

(158:ا!نعامأ!ضةيمإيئنهافىكسبتأؤقئلمنءامنتتكنلؤإيننهانفسايمعلا!وحينوذلك،أجمعون

آخروجهمنمسلمورواه."منهيقبلهمنالمالربيهمحتى،المالفيكميكثرحتىالساعةتقومولا

.)2(هريرةأبيعن

تقوملا":وغيرهم،عنهماللهرضي،بكرةوأبي،وبريدة،هريرةأبيعنالحديثوتقدم

ينتعلونالمطرقةالمجانوجوههمكأن،الأنوفذلف،الوجوهعراضالتركتقاتلواحتىالساعة

.والسلامالصلاةعليهالخليلجاريةوهي،قنطوراءبنووهم)3(الحديث"...الشعر

نإ":!ي!اللهرسولقال:قالأنسعن،قتادةعن،شعبةحديثمن"الصحيحين"وفي

،الرجالوتقل،الخمروتشرب،والزنىالجهلويظهر،العلميقلأن،الساعةأشراطمن

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده921()2/المسندفيأحمدرواه

.(157)ومسلم(7121)رقمالبخاريرواه

داودوأبو(5348/)المسندفيوأحمد،هريرةأبيحديثمن(1292)رقمومسلم(3587)البخاريرواه

رضيبكرةأبيحديثمن(6043)داودوأبو(544/)المسندفيوأحمد،بريدةحديثمن(5043)رقم

عنه.الله
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.")1(الواحدالقيمامرأةلخمسينيكونحتى،النساءويكثر

:قالأنهع!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،الثوريسفيانوروى

منجبلعنالفراتيحسرحتىأو،وأنهارامروجاالعربأرضتعودحتىواللياليالأيامتذهبلا"

آخروجهمنمسلموأخرجه."واحدوينجو،وتسعونتسعةمئةكلمنفيقتل،عليهفيقتتلون،ذهب

)2(اهو

سهيلعن

عنكلاهما،معمرحديثمنمسلموأخرج،شعيبعن،اليمانأبيعن،البخاريوروى

ألياتتضطربحتىالساعةتقوملا":قالع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،سعيدعن،الزهري

.")3!الجاهليةفييعبدونكانواالتيدوسطاغيةالخلصةذيحولدوسنساء

قالت:،عائشةعن،سلمةأبيعن،العلاءبنالأسودحديثمن،"مسلمصحيح"وفي

فقلت:"والعزى،اللاتتعبدحتى،والنهارالليليذهبلا":يقول!ي!اللهرسولسمعت

ألدينعلىليظهيألحقودينبأ!دىرسولهأزسلألذىهو!واللهأنزلحينلأظنكنتإن،اللهرسوليا

ثم،اللهشاءماذلكمنسيكونإنه":فقال،تاماذلكأن(التوبةأ!و!ألمشركوت!!رءولؤ!ره

فيه،خيرلامنفيبقى،إيمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيكانمنكلفتوفى،طيبةريحااللهيبعث

.")4(ابائهمدينإلىفيرجعون

!ي!:اللهرسولسألسلامبناللهعبدأن:أنسعن،حميدعن،"الأنصاريجزء"وفي

بتمامه،الحديث"...المغربإلىالمشرقمنالناستحشرناو":قال؟الساعةأشراطأولما

.أنس)5(عن،حميدحديثمنالبخاريورواه

أتاهإذ،للناسبارزايوماكانع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،زرعةأبيحديثوفي

:فقال؟الساعةفمتى،اللهرسوليا:قالأنإلى.الحديث...الإيمانعنفسأله،أعرابي

منفذاكربتهاالأمةولدتإذا:أشراطهاعنسأحدثكولكن،السائلمنبأعلمعنهاالمسؤولما"

ثم"اللهإلايعلمهنلاخمسفي،أشراطهامنفذاكالناسرؤوسالعراةالحفاةكانوإذا،أشراطها

تذرىوماغداتمسبماذانفممىتذرىوماألأزصاوفىماولغوويترهـالغيثالمماعةعقمعندهاللهإن):قرأ

علي"ردوه":فقال،الرجلانصرفثمأأدقمان!5خبيزعلي!أدلهإنتموتأزضباىلمس اءم.ء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)9((2671)رقمومسلم(81)رقمالبخاريرواه

.(92)(4928)رقمومسلم(4477/)المستدركفيالحاكمرواه

.(6092)رقمومسلم(1671)البخاريرواه

.(7092)مسلمرواه

.(9332)البخاريرواه
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.")1(الصحيحين"فيأخرجاه"دينهمالناسليعلمجاءجبريلهذا":فقال،شيئايروافلم

ربتها"الأمةتلدأن":السلامعليهفقولهمنه)2(بأبسطهذانحوالخطاببنعمرعنمسلموعند

دونالكبيرالرجلتحتالأمةتكون،بالحشمةإليهنالمشارهنالزمانآخرفييكنالإماءأنبهيعني

"البنيانفييتطاولونالعالةالعراةالحفاةترىوأن":بقولهذلكقرنولذلك،الحرائرمنغيرها

دأبلهمفليس،وجاهتهموامتدت،أموالهمكثرتقد،الناسرؤوسيكونونأنهمبذلكيعني

أحظىيكونحتىالساعةتقوملا":المتقدمالحديثفيكماوهذا،البناءفيالتطاولإلاهمةولا

قبيلةكليسودحتىالساعةلاتقوم":الآخرالحديثوفي.")3(لكعابنلكعبالدنياالناس

بكثرةهذافسرومن")د(الساعةفانتظرأهلهغيرإلى.الأمروسدإذا":الآخرالحديثوفي")4(رذالها

منالصفةبهذههذاوليس،جداكثيراالأمةهذهصدرفيهذاكانفقد،الفتوحاتلكثرةالسراري

أعلم.والله،لوقتهاالمتاخمةالساعةأشراط

الحافظ،اللهعبدأبوأنبأنا:"والنشور"البعثكتابهفيالبيهميبكرأبوالحافظوقال

إبراهيمبنالوراثعبدحدثنا،الحافظقانعبنالباقيعبدحدثنا:قالاإسحاقأبيبنزكرياوأبو

عتي:قال:قال،الحسنعن،فضالةبنالمباركحدثنا،مسكينبنسيفحدثنا،العسكري

الرحمن،عبدأبايا:فقلت،مسعودبناللهبعبدأنافإذا،الكوفةفقدمت،العلمطلبفيخرجت

الساعةأشراطمنإن":فقال،ذلكعن!اللهرسولسألت:فقال؟بهتعرفعلممنللساعةهل

،الكاذبويصدق،غيضاالأخياروتغيض،فيضاالأشراروتفيض،قيظأوالمطرغيظأالولديكونأن

فجارها،سوقوكل،منافقوهاقبيلةكلويسود،الأمينويخون،الخائنويؤتمن،الصادقويكذب

عمرانويخرب،بالنساءوالنساء،بالرجالالرجالويكتفي،القلوبوتخرب،المحاريبوتزخرف

الخمر،وشرب،والكبور)6(،المعازفوتظهر،الرباوأكل،الفتنةوتظهر،خرابهاويعمر،الدنيا

أكثرأنإلا،ضعففيهإسنادهذا:البيهقيقالثم."والهمازونوالغمازون،الشرطوتكثر

متفرقة.أخربأسانيدرويتقد،ألفاظه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(9)ومسلم(4777)رقمالبخاريرواه

.(8)رقممسلمرواه

حسن.حديثوهو(9022)والترمذي(5938/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(7719)الكبيرفيالطبرانيرواه

قليل.بعدوسيأتي(95)رقمالبخاريرواه

.الطبولأي
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شواهدوفيه،الزماناخرفيالشرورمنيقعمافيهفصلالكتابهذاأولفيتقدمقد:قلت

الحديث.لهذاكثيرة

سألأعرابياأن:هريرةأبيعن،يساربنعطاءحديثمن"البخاري"صحيحوفي

الله،رسوليا:قال"الساعةفانتظرالأمانةضيعتإذا":فقال؟الساعةمتى:فقال!ي!اللهرسول

.")1(الساعةفانتظرأهلهغيرإلىالأمروسدإذا":فقال؟إضاعتهاكيف

عن،وائلأبيعن،واصلعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

فيهايزولأيام،الهزجأيامالساعةيديبين":قال،!ي!النبيإلىرفعهوأحسبه:قالاللهعبد

.)2(القتلالحبشبلسانالهرج:موسىأبوفقال"الجهلفيهاويظهر،العلم

عن،شهرعن،حسينأبيبناللهعبدعن،شعيبعن،اليمانأبيعن،أحمدالإماموروى

وأ،نعلهفيخبره،أهلهمنالرجليخرجحتىالساعةتقوملا":قال!ي!اللهرسولأن:سعيدأبي

الفضلبنالقاسمعن،هارونبنيزيدعنأيضاوروى")3(،بعدهأهلهأحدثبما،عصاهأو،سوطه

حتىالساعةتقوملا،بيدهنفسيوالذي":قال!ي!النبيعنسعيد،أبيعن،نضرةأبيعن،الحداني

")4(.بعدهأهلهأحدثبمافخذهويخبره،نعلهوشراكسوطهعذبةالرجلويكلم،الإنسالسباعيكلم

:قال،أنسعن،ثابتعن،سلمةابنهو،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

القيمامرأةلخمسينيكونوحتى،الأرضتنبتولاالسماءتمطرحتىالساعةتقوملاأنه:نتحدثكنا

أحمد:قال،"رجلمرةلهذهكانلقد:فيقول،إليهافينظربالبعللتمرالمرأةإنوحتى،الواحد

أيضا:قالوقد،فيهيشكلا!ي!النبيعن،أنسعن،ثابتعنذكرهوقد،هكذامرةحمادذكره

.)د(الوجههذامنيخرجوهولمجيدإسناده.يحسبفيما!ي!النبيعنأنسعن

الحديث،يرفعمالكبنأنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،هشيمحدثنا:أحمدالإماموقال

يكونحتى،النساءويكثر،الرجالويقل،الجهلويظهر،العلميزفعحتىالساعةتقوملا":قال

الصحيح.فيشاهدلهتقدم")6(.واحدرجلامرأةخمسينقيم

)2(

)3(

)4(

)6(

روا

روا

روا

روا

وار

اور

.(95)البخاري5

وائلأبيطريقمن(2672)رقممسلمورواه(6607)رقمالبخاريورواه(1943/)المسندفيأحمد5

حسن.حديثوهو(2181)رقمالترمذيورواه(98-3/88)المسندفيأحمد5

صحيح.حديثوهو84(-)3/83المسندفيأحمد5

.(3286/)المسندفيأحمد5

شعبة.طريقمن)2671(رقمومسلم)81(رقمشعبةطريقمنالبخاريورواه)3/89(المسندفيأحمد5
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نأ:مالكبنأنسأخبرني،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

الساعة،فذكر،المنبرعلىقامسلمفلما،الظهرفصلى،الشمسزاغتحينخرج!صاللهرسول

.)1(الحديثتماموذكر...عظاماأمورايديهابينأنوذكر

صالح،أبيبنسهيلحدثنا،زهيرحدثنا:قالا،كاملوأبو،هاشمحذثنا:أحمدالإماموقال

فتكون،الزمانيتقاربحتىالساعةتقوملا":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن

وتكون،كالساعةاليومويكون،كاليومالجمعةوتكون،كالجمعةالشهرويكون،كالشهرالسنة

.)2(مسلمشزطعلىالإسنادوهذا.(سهيلزعم،الخوصةوالسعفه)."السعفةكإحراقالساعة

:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،كاملحدثنا،اللهعبدبنمحمدحدثنا:أحمدوقال

.قوي)3(جيدإسناد."لكعبنللكعتصيرحتىالدنياتذهبلن":!ي!اللهرسولقال

عن،السباقبنعبيدبنسعيدعن،فليححدثنا:قالاوسريجيونسحدثنا:أحمدوقال

ويصدق،الصادقفيهايكذب،خداعةسنونالساعةقبل":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

وينظر":سريجقال"الرويبضةفيهاوينطق،الخائنفيهاويؤتمن،الأمينفيهاويخؤن،الكاذبفيها

.)5(الوجههذامنيخرجوهولم،جيدإسنادوهذا")4(.للرويبضةفيها

ع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،حوشببنشهرعن،عوفحدثنا،هوذةحدثنا:أحمدوقال

فييتبارونالجوعالعراةالحفاةيرىوأن،الناسرؤوسالشاءرعاةيرىأنالساعةأشراطمنإن":قال

)6(.الوجههذامنيخرجوهولم،حسنإسنادوهذا."ربهاأو،ربتهاالأمةتلدوأن،البناء

!واللهرسولسمعت:قالهريرةأبيعن،قويدبنالصلتعن،محمدبنعمارحدثنا:أحمدوقال

.)7(بإسنادهبأسولا،أحمدبهتفرد"جماءقزنذاتتنطحلاحتىالساعةتقوملا":يقول

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

طريقهومن(69702)رقمالرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(3162/)المسندفيأحمدرواه

لفظه.يسقلمأنهإلا(9235)ومسلم(4972)البخاري

.(538-2537/)المسندفيأحمدرواه

منشاهدلهلكن،مجهولوهوضباعةمولىصالحأبوسندهوفي:أقول(2/358)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثفهو22(0)9رقموالترمذي938()5/أحمدرواهحذيفةحديث

.(الرويبضةفيهاوينطق)"المسند"وطبعةالأصلوفي،الصوابوهو،"المسانيدجامع"فيالروايةهكذا

465()4/والحاكمهريرةأبيعنآخروجهمن(3604)ماجهابنورواه(2/338)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(العامةأمرفييتكلمالتافهالرجل:قال؟الرويبضةوماقيل)بزيادة

حسن.حديثفهو،شواهدلهولكن،ضعيفوهو،شهروفيه:أقول(2493/)أحمدرواه

حديث:هذاحديثهفيالنسائيوقال،مجهولوهو،الصلتوفيه:أقول(2442/)المسندفيأحمدرواه

منكر.
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:قالهريرةأبيعن،يحدثأبيسمعت:قال،عجلانابنعن،يحيىحدثنا:أحمدوقال

قيل:"الهرجويكثر،الجهلويظهر،العلميقبضحتىالساعةتقوملا":مج!ي!اللهرسولقال

.)1(مسلمشرطعلىوهو،أحمدبهتفرد."القتل":قال؟الهرجوما

!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،همامعن،معمرأنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدوقال

ويقبض،مالهصدقةمنهيقبلمنالمالربيهمحتى،فيفيضالمالفيكميكثرحتىالساعةتقوملا"

:قال؟اللهرسولياهوأيماالهرج:قالوا"الهرجويكثر،الفتنوتظهر،الزمانويقترب،العلم

،واحدةدعواهماعظيمتانفئتانتقتتلحتىالساعةتقوملا":ع!ي!اللهرسولوقال."القتل،القتل"

قريبكذابوندجالونيبعثحتىالساعةتقوملا":مج!ي!اللهرسولوقال."عظيمةمقتلةبينهموتكون

منالشمستطلعحتىالساعةتقوملا:ع!ي!اللهرسولوقال."اللهرسولأنهيزعمكلهمثلاثينمن

أؤقبلمنءامنتتكنلوإيمتهانفسايفعلا)حينوذلك،أجمعونامنواالناسوراهاطلعتفإذا،مغربها

.)2(الصحيحفيثابتوهذا"(1158:ا!نعامأ!هوإيمتهاضةيمفىصكسبت

بنسليمانعن،الحكمبنالقاسمحدثنا،محمدبنأحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

والذي":!النبيعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،اليماميداود

ذلكومتى:قالوا"والمسخوالقذفالخسفبهميقعحتىالدنياهذهلاتنقضيبالحقبعثني

،الزورشهاداتوفشت،القيناتوكثرت،السروجركبنالنساءرأيتإذا":قال؟اللهرسوليا

.")3(بالنساءوالنساء،بالرجالالرجالواستغنى

منإن":قالمج!ي!اللهرسولأن:عمربناللهعبدعن،مرةبنكثيرحديثمنالطبرانيوروى

.")5(الأحلاموتنقص)4(العقولتعزبأنالساعةأشراط

عن،إسماعيلأبووهو،سلمانبنبشيرحدثنا،الزبيريأحمدأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

رجل،فجاء،جلوسامسعودبناللهعبدعندكنا:قال،شهاببنطارقعن،الحكمأبيسيار

)2(

)3(

.(2/428)المسندفيأحمدرواه

(2392)بعدالذي(157و)(2888)بعدالذي(157)رقممسلمعندوهو(2/313)أحمدرواه

.(2672)بعدالذي(157و)

ضعيف.وإسناده(الأستاركشف-5034)رقمالبزارأخرجه

سليما.تفكيرابهايفكرونفلا،تغيبأي

اللهرضيالخطاببنعمربناللهعبدحديثمنللطبرانيوعزاه)7/932("الزوائدمجمع"فيالهيثميذكره

ضعيف.وهوأيوببنعافيةوفيه:وقال"...الساعةوأشراطالبلاءعلاماتمنإن":عندهولفظه،عنهما
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مقدمفيركوعاالناسرأيناالمسجددخلنافلما،معهوقمنا،فقام،الصلاةأقيمتقد:فقال

عليك:فقال،يسرعرجلفمر،صنعالذيمثلوصنعنا،مشيناثم،وركعنا،وركعفكبر،المسجد

وجلسنا،أهلهإلىدخلورجعناصلينافلما،ورسولهاللهصدق:فقال،الرحمنعبدأباياالسلام

أيكم؟رسلهوبلغت:قالأو،ورسولهاللهصدق:الرجلعلىردهسمعتمأما:لبعضبعضنافقال

تسليمالساعةيديبينإن":غ!ي!النبيعنفذكر،خرجحينفسأله،أسألهأنا:طارقفقال؟يسأله

،الزوروشهادة،الأرحاموقطع،التجارةعلىزوجهاالمرأةتعينحتى،التجارةوفشو،الخاصة

عنبشيرعنسفيانعنالرزاقعبدعنأحمدروىثم."القلموظهور،الحقشهادةوكتمان

.شيئا)1(طارقعنيرولمالحكمأبووسيار،الصوابهووهذا:أحمدقال،حمزةأبيسيار

الزماداخرأهلىصفة

بناللهعبدعن،الحسنعن،قتادةحدثنا،همامحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

فيبقى،الأرضأهلمنشريطته)2(اللهيأخذحتىالساعةتقوملا":!ي!اللهرسولقال:قال،عمرو

عن،قتادةعن،همامحدثنا،عفانوحدثناه،"منكراينكرونولا،معروفايعرفونلاعجاجةفيها

.)3(الناسمنشريطتهوجلعزاللهيأخذحتى:وقال،يرفعهولم،عمروبناللهعبدعن،الحسن

عبيدةعن،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،قيسحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

،سحراالبيانمنإن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال،مسعودبناللهعبدعن،السلماني

إسنادوهذا."مساجدقبورهميتخذونوالذين،أحياءوهمالساعةتدركهمالذينالناسوشرار

.)4(الوجههذامنيخرجوهولم.صحيح

الأحوصأباسمعت،الأقمربنعليحدثنا،شعبةحدثنا،بهزحدثنا:أحمدالإماموقال

مسلمورواه."الناسشرارعلىإلاالساعةتقوملا":ع!ي!اللهرسولقال:قالاللهعبدعنيحدث

.به)6(الأقمربنعليعن،()تشعبةعن،مهديبنالرحمنعبدعن،حرببنزهيرعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.بشواهدهصحيححديثوهو(442و)(804-1704/)المسندفيأحمدرواه

والدين.الخيرأهلاللهيأخذأي

وقفه.والأشبهوموقوفامرفوعارويوقد،الحسنعنعنةوفيه(2021/)المسندفيأحمدرواه

حسنحديثهوولكن،ضعيفوهوالربيعبنقيسسندهفي:أقول(1/454)المسندفيأحمدرواه

.بشواهده

خطأ.وهو،الثوريسفيان:الأصولفي

.(9492)رقمومسلم(1493/)المسندفيأحمدرواه
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القيمامرأةلخمسينيكونحتى،النساءوتكثر،الرجاليقلأنه:السابقةالأحاديثفيتقدموقد

بأسانيدها،أوردناهاوقد.البهائمتتسافدكما،الطرقاتفييتسافدونوأنهم،بهيلذن،الواحد

الحمد.ودله،إعادتهاعنأغنىبماوألفاظها

:قال،!ي!النبيعن،أنسعن،ثابتأخبرنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدوقال

عن،حرببنزهيرعن،مسلمورواه."اللهإلاإلهلا:الأرضفييقاللاحتىالساعةتقوملا"

.")1(الله،الله:الأرضفييقاللاحتىالساعةتقوملا":ولفظه،به،عفان

قال:قالأنسعن،ثابتعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

عن،حميدبنعبدعنمسلمورواه"الله،الله:يقولأحدعلىالساعةتقوملا":!يماللهرسول

.(2ديبه،قلرزااعبد

تقوملا":!ي!اللهرسولقال:قالأنسعن،حميدعن،عديأبيابنحدثنا:أحمدوقال

رواهوإنما،"الصحيحين"شرطعلىثلاثيالإسنادوهذا"الله،الله:الأرضفييقاللاحتىالساعة

:وقال،مرفوعاأنسعن،حميدعن،عديأبيبناللهعبدبنمحمدعن،بندارعن،الترمذي

:قالثم،موقوفاأنسعنحميدعنالحارثبنخالدعن،المثنىبنمحمدعنرواهثم،حسن

.)3(الأولمنأصحوهذا

أحداأن:معناهأن:أحدهما؟قولان"الله،الله:الأرضفييقاللاحتى":!يمقولهمعنىوفي

:يقاللا"حتى:بقولهذلكعنوعبر،منكراتعاطىقدراهإذاأحداأحايزجرولا،منكراينكرلا

ينكرونولامعروفا،يعرفونلاعجاجةفيهافيبقى":عمروبناللهعبدحديثفيتقدمكما"،الله،الله

فسادعندوذلك،فيهااسمهيعرفولا،الأرضفياللهيذكرلاحتى:الثانيوالقول")4(منكرا

يقوللاحتى،بينهمالخيريتواكلون،والعصيانوالفسوقالكفروكثرة،الإنساننوعودمار،الزمان

فييقاللاحتىالساعةتقوملا":الآخرالحديثفيكماوهذا،اللهخف،اللهاتق:لأحدأحد

:يقولانالكبيرةوالعجوزالكبيرالشيخأنالاخرالحديثفيتقدموكما،"اللهإلاإلهلا:الأرض

جملةاللهذكر!سركحتى،الحالويتزايدالأمريتفاقمثم)د(اللهإلاإلهلا:يقولونوهمالناسأدركنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(148)رقمومسلم(3268/)المسندفيأحمدرواه

(148)ومسلم(84702)الرزافعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(3162/)المسندفيأحمدرواه

.)1247("مسندهمنالمنتخب"فيحميدبنوعبد

.(7022)والترمذي(3701/)المسندفيأحمدرواه

وقفه.والأشبه،وموقوفامرفوعارويوقد،الحسنعنعنةوفيه21(0)2/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو4(5)94ماجهابنرواه
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كما،الساعةتقوموعليهم،الناسشرارهموأولئك،فيهايعرففلا،بالكليةوينسى،الأرضفي

الذين:الناسشرار":لفظوفي")1(الناسشرارعلىإلاالساعةتقومولا":الحديثفيتقدم

.")2(أحيالمحدوهمالساعةتدركهم

شحاإلاالناسلايزداد":ع!ي!النبيعن،أنسعن،صهيببنعبدالعزيزحديثوفي

.")3(الناسشرارعلىإلاالساعةتقومولا،شذةإلاالزمانيزدادولا

عن،العاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبنإسحاقحدثنا،هاشمحدثنا:أحمدالإماموقال

أمتيأسرعقومك،عائشةيا":يقولوهوع!ي!اللهرسولعليدخل:قالت،عائشةعن،أبيه

تقولوأنتدخلتلقد،فداكاللهجعلني،اللهرسوليا:قلتجلسفلما:قالت،"بيلحاقا

نعم"":قال،لحاقابكأمتكأسرعقوميأنتزعم:قالت"؟هووما":قال،أذعرنيكلاما

الناسوكيف:فقلت:قالت"أمتهمعليهم)4(فتنفس،المناياتستحلهم":قال؟ذاكوعم:قالت

التيالجنادب:والدبى،"الساعةعليهمتقومحتى،ضعافهشدادهيأكل،دبى":قال؟ذلكبعد

.أحمد)5(بهتفرد.أجنحتهاتنبتلم

السلمي،علباءعن،أبيهعن،جعفربنالحميدعبدحدثني،ثابتبنعليحدثنا:أحمدوقال

رواهوقد،بهتفرد."الناسمنحثالةعلىإلاالساعةتقوملا":يقول!اللهرسولسمعت:قال

.به)6(ثابتبنعليعن،خيثمةأبو

له:يقالالمواليمنرجليملكحتىالساعةتقوملا":بإسناده،طريقهمننعيمولأبي

.")1(جهجا

)11(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.)9492(مسلمرواه

حسن.حديثوهو454()1/المسندفيأحمدرواه

إلاالساعةتقومولا":منهالأخيرةوالجملة،ضعيفهـاسناده(442-4144/)"المستدرك"فيالحاكمرواه

صحيحة."الناسشرارعلى

يحسدونهم.أي

صحيح.حديثوهو(681/)المسندفيأحمدرواه

وهو،بهخيثمةأبيطريقمن!18/156)"الكبير"فيالطبرانيورواه(3/994)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديث

أخرجهلكن:أقول.أعرفهلممنوفيه،الطبرانيرواه:وقال246!)5/"الزوائدمجمع"فيالهيثميذكره

حسن.بهفهو،هريرةأبيحديثمن)1192(رقمبمعناهمسلم



161كهاتين"والساعةأنابعثت":حديتطرقذكر

الحديثطرقذكر

!ي!اللهرسولىعنرويالذي

كهاتين"والساعةأنابعثت":ع!يه!قالأنه،عينطرفةكل

عنهاللهرضي،مالكبنأنسرواية

يعني،اللهعبيدبنإسماعيلحدثنا،الأوزاعيحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

الملك،عبدبنالوليدعلىعنهاللهرضيمالكبنأنسقدم:قال،الدمشقيالمهاجرأبيابن

أنتم":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال؟الساعةبهيذكر!ي!اللهرسولمنسمعتماذا:فسأله

.)2(الوجههذامنأحمدبهتفرد،")1(كتينوالساعة

عنهأخرىطريق

وهو،وحمزة،وقتادة،التياحأبيعن،شعبةحدثنا،هاشمحدثنا:أحمدالإمامقال

وأشار"هكذاوالساعةأنابعثت":مج!ي!النبيعنيقولمالكبنأنسسمعواأنهم:الضبيئعمروابن

شعبةحديثمنمسلموأخرجه.الأخرىعلىإحداهماكفضل:يقولقتادةوكان،والوسطىبالسبابة

.به)3(،أنسعنكلاهما،التياحوأبي،هذاالضبيحمزةعن

عنهأخرىطريق

ع!ي!النبيعن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدالإمامقال

ومسلم،،البخاريوأخرجه.والوسطىبالسبابةوأشار،"كهاتينوالساعةأنابعثت":قال

عنكلاهما،التياحوأبي،قتادةعن،شعبةعنلمسلمروايةوفي،بهشعبةحديثمنوالترمذي

.)4(صحيححسن:الترمذيوقال،بهأنس

عنهأخرىطريق

عن،إسحاقبنمحمدعن،أبيهعن،سعدبنإبراهيمبنيعقوبعن،أحمدالإمامروى

بعثت":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالمالكبنأنسعن،المدنيزيادأبيزيادبن

)1(

)2(

)3(

)4(

.المشهورالحديثفيكما،الإصبعينبهماوأراد،واحدبمعنىوهما،كهاتين:النسخبعضوفي

صحيح.حديثوهو(3/223)المسندفيأحمدرواه

.(134)(5192)رقمومسلم(3222/)المسندفيأحمدرواه

221(.)4والترمذي(134)(133)(5192)ومسلم(4065)والبخاري(124)3/المسندفيأحمدرواه



كهاتين"والساعةأنابعثت":حديثطرقذكر621

بهبأسلاوإسناده،أحمدبهتفرد.والوسطىالسبابةإصبعيهومد"كهاتينوالساعة
)1(

عنهأخرىطريق

،سليمانبنمعتمرحدثنا،الواحدعبدبنمالك،غسانأبوحدثنا:"صحيحه"فيمسلمقال

والساعةأنابعثت":قال!ي!اللهرسولأنمالكبنأنسعن،العنزيهلالبنمعبدعن،أبيهعن

.)2(مسلمبهتفرد."كهاتين

عنهأخرىطريق

مالكبنأنسسمعت،التياحأبيعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدالإمامقال

والوسطى.السبابةإصبعيهوبسط"كهاتينوالساعةأنابعثت":قالع!ي!اللهرسولإن:يقول

وحمزة:مسلم-وزادحميدبنيزيدالتياحأبيعن،شعبةحديثمن"الصحيحين"فيوأخرجاه

.به)3(،أنسعن-الضبي

عنهمااللهرضياللهعبدبنجابررواية

الحسين،بنعليبنمحمدابنهو،جعفرحدثنا،سلامبنمصعبحدثنا:أحمدالإمامقال

ثم،أهلههوبماعليهوأثنىاللهفحمد،!اللهرسولخطبنا:قال،اللهعبدبنجابرعن،أبيهعن

الأموروشر،محمدهديالهديأفضلوإن،اللهكتابالحديثأصدقفإن،بعدأما":قال

منذركأنهالساعةذكرإذاغضبهويشتد،وجنتاهوتحمزصوتهيزفعثم"ضلالةبدعؤوكل،محدثاتها

والوسطى،السبابةبأصبعيهوأشار"هكذاوالساعةأنابعثت،الساعةأتتكم":يقولثم،جيش

:والضياع"وعلي،فإليضياعاأوديناتركومن،فلأهلهمالأتركمن،ومستكمالساعةصبحتكم"

به،،محمدبنجعفرعن،طرقمن،ماجهوابن،والنسائي،مسلمرواهوقد.المساكينولده

.")4(كهاتينوالساعةأنابعثت":قالمسلموعند

عنهاللهرضي،سعدبنسهلرواية

،يعقوبحدثنا،لهواللفظ،سعيدبنقتيبةوحدثنا:قال،منصوربنسعيدحدثنا:مسلمقال

)2(

)3(

)4(

.(3237/)المسندفيأحمدرواه

.(135)(5192)مسلمرواه

.(134)(5192)ومسلم(4065)والبخاري(3131/)المسندفيأحمدرواه

)45(.ماجهوابن()1786"الكبرى"فيوالنسائي(867)رقمومسلم31(1-031)3/المسندفيأحمدرواه
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التيبإصبعهيشير!اللهرسولسمعت:يقولسهلاسمعأنه:حازمأبيعن،الرحمنعبدابنهو

.)1(مسلمبهتفرد."هكذاوالساعةأنابعثت":يقولوهو،والوسطى،الإبهامتلي

عنهاللهرضيهريرةأبيرواية

عن،حصينأبوحدثنا،بكرأبوحدثنا،هشامأبوحدثنا:الموصلييعلىأبوالحافظقال

إصبعيه.وضم"كهاتينوالساعةأنابعثت":كي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبي

بنعثمان،حصينأبيعن،عياشبنبكرأبيعن،يوسفبنيحيىعن،البخاريرواهوقد

والساعةأنابعثت":قال،مج!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،ذكوان،صالحأبيعن،عاصم

هشاموأبي،السريبنهنادعن،ماجهابنورواه.إسرائيلوتابعه:البخاريقالثم."كهاتين

.)2(إصبعيهبينوجمع:وقال،بهعياشبنبكرأبيعن،الرفاعي

(الضحاكبنجبيرةأبيروايةأ

عن،سفيانحدثنا،يونسبنالرحمنعبد،مسلمأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

:قال،عنهاللهرضي،الضحاكبنجبيرةأبيعن،حازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيل

جيد،إسنادوهذا.وقتهاأولفيبدتحين:يقول"الساعةنسمفيبعثت":كي!اللهرسولقال

النهيفيآخرحديثاجبيرةلأبيروىوإنما)3(حنبلبنأحمدرواهولا،الكتبمنشيءفيهووليس

.)4(بالألقابالتنابزعن

الأزمنةمنسلفماإلىبالنسبةالقيامةيومتقريبفيحديث

نأ،اللهعبدبنسالمأخبرني،الزهريعن،شعيمبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

سلففيمابقاؤكمإنما":يقول،المنبرعلىقائموهوع!ي!اللهرسولسمعت:قالعمربناللهعبد

بها،فعملواالتوراةالتوراةأهلأعطي،الشص!بىغروبإلىالعصرصلاةبينكما،الأمممنقبلكم

حتىبهفعملواالإنجيلالإنجيلأهلأعطيثم،قيراطاقيراطافأعطوا،عجزواالنهارانتصفإذاحتى

الشمسغربتحتىبهفعملتمالقرآنأعطيتمثم،قيراطاقيراطافأعطوا،(عجزواثمأالعصرصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5592)مسلمرواه

.(5454)ماجهوابن(5565)البخاريرواه

الساعةونسم،صحيححديثوهو(123/)"الكنى"فيوالدولابي(5)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

مجيئها.وضعفالساعةأشراطأولفيبعثتأي،الضعيفةالريحهبوبأولوهو،النسيممن

صحيح.حديثوهو(3268)رقموالترمذي(2463/)والحاكم(4026/)المسندفيأحمدرواه
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أجرا؟وأكثر،عملاأقلهؤلاء،ربنا:والإنجيلالتوراةأهلفقال،قيراطينقيراطينفأعطيتم

وهكذا."أشاءمنأوتيهفضليفذاك:فقال،لا:قالوا؟شيءمنأجركممنظلمتكمهل:فقال

.)1(اليمانأبيعنالبخاريرواه

قال:قال،عمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،الثوريسفيانحديثمنوللبخاري

ومغربالعصرصلاةبينكما،قبلكمالأمممنخلامنأجلفيأجلكمإنما":جم!ي!اللهرسول

.)2(وطولي،بتمامهالحديثفذكر"...والنصارىاليهودومثلومثلكم،الشمس

عنهمااللهرضيعمرابنعنأخرىطريق

عنيحدث،كهيلبنسلمةسمعت،شريلثحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا:أحمدالإمامقال

العصر،بعد،)3(قعيقعانعلىوالشمس،!يوالنبيعندجلوساكنا:قال،عمرابنعن،مجاهد

أحمد.بهتفرد."منهمضىفيما،النهارمنبقيكماإلامضىمنأعمارفيأعماركمما":فقال

.به)4(بأسلا،حسنإسنادوهذا

عنهأخرىطريق

عن،اللهعبدبنالمطلبعن،زيدبنكثيرحدثني،عمربنإسماعيلحدثنا:أحمدقال

،للغروبالترسمثلتدلتحين،الشمسإلىفنظر،بعرفاتواقفاكانأنه:عمربناللهعبد

تصنعفلممرارامعيوقفتقد،الرحمنعبدأبايا:عندهرجللهفقال،بكاؤهواشتد،فبكى

منيبقلمإنهالناسأيها":فقال،هذابمكانيواقفوهو،ع!ي!اللهرسولذكرت:فقال؟!هذا

.أحمد)5(بهتفرد."منهمضىفيما،هذايومكممنبقيكماإلامنهامضىفيمادنياكم

عنهأخرىطريق

عن،نافععن،أيوبعن،زيد)6(ابنيعني،حمادحدثنا،يونسحدثنا:أحمدالإمامقال

صلاةبينكما،قبلكمالأممآجالفيآجالكممثلإنألا":لمجي!اللهرسولقال:قال،عمرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(7467)والبخاري(2121/)المسندفيأحمدرواه

.(2105)البخاريرواه

بمكة.جبل:قعيقعان

بطرقه.صحيحالحديثولكن،ضعيفالنخعيشريك:أقول(116-2151/)المسندفيأحمدرواه

.لغيرهحسنوهو،ضعيفوإسناده(2133/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،عمرابنيعني:الأصولفي
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زيد،بنحمادعنحرببنسليمانعنالبخاريورواه."الشمسمغيربان)1(إلىالعصر

.منه)2(بأبسط،نحوه

165

له،

عمر،ابنعن،كيسانبنووهب،العوفيعطيةحديثمن،الطبرانيالقاسمأبوالحافظوروى

.ذلك)3(بنحوجم!يوالنبيعن

مقداريعلملالكن،يسيرشيءمنهامضىماإلىبالنسبةالدنيامنبقيماأنعلىيدلكلهوهذا

واللهقريبةكانتوجدتإذاأشراطلهاولكن،تعالىاللهإلابقيماولا،تعالىالثهإلامنهامضىما

بقيمانسبةويعلم،إليهيصارحتى،المعصومعنسندهيصحتحديدحديثفييجئولم،أعلم

صحيح،حديثبهيأتلم،الساعةوقتوتعيين،الماضيإلىبالنسبةجداقليلولكنه،إليهبالنسبة

تقريرهسيأتيكما،خلقهدون،بهتعالىاللهاستأثرمماذلكعلمأنعلىدالةوالأحاديثالآياتبل

.التكلانوعليهالثقةوبه،تعالىاللهشاءإن،هذابعدالآتيالجزءأولفي

حدثنا:قائلا""مسندهفياللهرحمه،حنبلبنأحمدالإمامرواهالذيالحديثفأما

نأ)4(حثمةأبيبنبكروأبو،الثهعبدبنسالمحدثني،الزهريعن،شعيمثأنبأنا،اليمانأبو

:فقالة،قامسلمفلما،حياتهآخرفيالعشاءصلاة!ي!اللهرسولصلى:قالعمربناللهعبد

قال((أحدالأرضظهرعلىاليومهوممنيبقىلامنهاسنةمئةرأسعلىفإن؟هذهليلتكمأرأيتكم"

مئةعن،الأحاديثهذهمنيحدثونماإلى،تلك!يواللهرسولمقالةفيالناسفوهل)5(:اللهعبد

ذلكينخرمأنهبذلكيريد((أحدالأرضظهرعلىاليومهوممنيبقىلا":!ي!النبيقالوإنما.سنة

بناللهعبدعنمسلمورواه.سواءولفظهبسندهاليمانأبيعنالبخاريرواهوهكذا.القرن

منالمرادالصحابيفسرفقد.6به،شعيبعنناحبنالحكماليمانأبيعن،الدارميالرحمنعبد

نأبذلكوالسلامالصلاةعليهيريدأنهمن،أحدكلمنبالفهمأولىوهو،فهمهبماالحديثهذا

هذهقالحينمنالزمانذلكأهلمنالأرضوجهعلىكائنهوممنأحديبقىفلا،ذلكقرنهينخرم

أنهقرنكلفيعامأو،القرنبذلكخاصذلكهل،العلماءاختلفوقد.سنةمئةإلىالمقالة

قدفإنه،أولىالأولالمعينالقرنبذلكوالتخصيص،قولينعلى؟سنةمئةمنأكثرأحديبقىلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

غروبها.وقت

.(2268)والبخاري(2124/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو،بهوهبطريقمن(894)رقم"الأوسط"فيالطبرانيأخرجه

التخريج.مصادرمنوالتصحيح،خطأوهو،خيثمةأبيبنبكرأبو:الأصولفي

.غلطواأي

.(2537)ومسلم(106)رقموالبخاري(2112/)المسندفيأحمدرواه
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كتابنافيهذاذكرناقدكما،الناسمنكثيرةطائفةوذلك،سنةمئةجاوزقدالناسبعضأنشوهد

ع!ي!.النبيعنأخرىطرقالحديثولهذا.أعلمفالله،الأعيانوفياتفيهذا

عنهمااللهرضياللهعبدبنجابررواية

نأ:اللهعبدبنجابرعن،الحسنحدثنا،المباركحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمدقال

عندعلمهاوإنما،الساعةعنتسألوني":فقال،بشهريموتأنقبلالساعةعنسئلع!ييهاللهرسول

جيدإسنادوهو،أحمدبهتفرد."سنةمئةعليهايأتينفسااليومأعلمما،بيدهنفسيفوالذي،الله

فضالة،بنومبارك،"الصحيحين"رجالمن،القاسمبنهاشمالنضرأبو،ثقاترجاله،حسن

فيمخرجةوروايته،الكبارالثقاتالأئمةمنالبصريالحسنأبيبنوالحسن،السننأهلعندحديثه

.وغيرها)1(،كلهاالصحاح

عنهاللهرضيجابرعنأخرىطريق

اللهعبدبنجابرسمعأنه:الزبيرأبوأخبرني،جريجابنقال،حجاجحدثنا:أحمدالإمامقال

الله،عندعلمهاوإنماالساعةعنتسألوني":بشهريموتأنقبليقول!يواللهرسولسمعت:يقول

."سنةمئةعليهايأتياليوممنفوسةنفسالأرضعلىماباللهوأقسم

،الأعورمحمدبنحجاجعن،الشاعربنوحجاج،اللهعبدبنهارونعن،مسلمرواهوكذا

.به)2(،جريجابنعنكلاهما،بكربنمحمدعن،حاتمبنمحمدوعن

كريب،وأبوشيبةأبيبنبكرأبوحدثنا.الساعةقيامتقريبباب:"الصحيح"فيمسلموقال

علىقدمواإذاالأعرابكان:قالت،عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،أسامةأبوحدثنا:قالا

يدركهلمهذايعشإن":فقال،منهمإنسانأحدثإلىفنظر،الساعةعنسألوه!اللهرسول

.)3(اللهرحمهمسلمالإمامبهتفرد."ساعتكمعليكمقامت،الهرم

عن،سلمةبنحمادعن،محمدبنيونسحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:مسلمقالثم

يقال،الأنصارمنغلالموعنده؟الساعةتقوممتى:ع!ييهاللهرسولسألرجلاأن:أنسعن،ثابت

تقومحتىالهرميدركهألافعسئ،الغلامهذايعشإن":ع!ييهاللهرسولفقال،محمد:له

الوجه.هذامنمسلمبهتفرد."الساعة

)1(

)2(

)3(

بطرقه.صحيححديثوهو،ضعفسندهفي:أقول(3326/)المسندفيأحمدرواه

.(2538)ومسلم(385-3384/)المسندفيأحمدرواه

.(5292)مسلمرواه
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يعني،حمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،الشاعربنحجاجوحدثني:مسلمقالثم

تقوممتى:قال،!ي!النبيسألرجلاأن:مالكبنأنسعن،العنزيهلاليبنمعبدحدثنا،زيدابن

عمرإن":فقال،شنوءةأزدمنيديهبينغلامإلىنظرثم،هنيهة!ي!النبيفسكت:قال؟الساعة

مسلمبهتفزد.يومئذأترابيمنالغلامذاك:أنسقال"الساعةتقومحتى،الهرميدركهلم،هذا

الوجه.هذامن،أيضأ

عن،قتادةحدثنا،همائمحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا:مسلمقالثم

فلنهذايؤخرإن":!ي!اللهرسولفقال،أقرانيمنوكانشعبةبنللمغيرةغلائممر:قالأنس

.به)1(،همامعن،عاصمبنعمروعن،البخاريورواه."الساعةتقومحتى،الهرميدركه

وقتتحديدبذلكالمرادوليس،الجوابوهذا،السؤالهذاتعدادعلىتدلالرواياتوهذه

قزنهم،انقراضوهو،ساعتهمالمرادوإنما،إليهالمشارالغلامهذاهرموقتإلىالعظمىالساعة

عنتسألوني":الحديثفيتقدمكما،الغلامذلكعمرمدةفيتتناهىقصاراهوأن،وعصرهم

ويؤيد"سنةمئةعليهايأتياليوممنفوسةنفسنالأرضعلىماباللهوأقسم،اللهعندعلمهاوإنماالساعة

حكمفيدخلفقدماتمنأنهوذلك؟ساعتكمعليكمقامت:عنهااللهرضيعائشةروايةذلك

أشبههوولكن،أيضاالدنيامنشبةوفيه،القيامةيومعالممنقريئماالبرزخعالمفإن،القيامة

والآخرونالأولونفجمع،الساعةبقياماللهأمر،للدنياالمضروبةالمدةتناهتإذاثم،بالآخرة

.)2(المستعانسبحانهوالله،والسنةالكتابمنذلكبيانسيأتيكما،معلوبميوملميقات

واقترابهاالساعةدنوذكر

تعالىاللهإلاالتعيينعلىوقتهايعلمولا،بغتةإلاتأتيلاوأنها،فيهاريبلااتيةوأنها

أقرألت):تعالىوقال.(الانبهياءأ!همعرض!ونغفلةفىوهتمحسابهتمللناساقترب):تعالىاللهقال

وقال.(الأحزابأ!و!قريباتكونالساعةلعليذرلينوما)تعالىوقال(.ا:النحلأ!دتمتتعطوةفلأأدله

إلتهوألروحآتمبيةتغرج!أتمعا،تيذىألئهمف!داغلولتسلتبهفرين!واغبعذابسلىللأسال):تعالى

السماءتكونيوم!قئلاونرلههبعيدايرؤنإإنهمهجميلأعحترافأصبن!سنةألفخمسينمقداره؟نيؤوف

ألساعهأقترلبت):تعالىوقال.(المعارج1!يصرونهتم5حميماحميؤيشلولاه؟لعقنأتجبالوتكونهكأتمقل

بتخهتميتعارفونالنهارمنساعهصإلايقبثوآلوكانيحشرهتمويوم):تعالىوقال(.القمرأ!هو5أتقمروألنتنق

)1(

)2(

.(6167)رقموالبخاري(5392)رقممسلمرواه

الثاني.أول،المصنفخطمنالأولالجزءاخر:الموضعهذافي)م(النسخةفي
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أؤالأعشية!يقبثوآيرؤنهايؤمكانهم!و:تعالىوقال.أيونرأ!!مهتدينكالؤأومااللهبلقاكذبواألذينخسرقد

قريبهالساعةلعليذرفيوماوألمحيزانبآلحقآلكنفانزلألذىآدثه):تعالىوقال.(النازعاتأ!!!ئها

لىألساعةفىيماروتألذينإنالآالحقأنهاويغلمونمنهامشفمونءامنواوالذكلتبهايؤمنونلاالذجمتبهايستمغجل

بئن!ثتمسخفحوت!ززقايؤمذألمحخرمينألصوزونخشرفىيخفغلؤم):تعالىوقال.(الشورىأمهو!بعيدضنل!

تعالىوقال.(طهأ!!يؤماإلافتت!إنطريقةأقثطهتميقولإذيقولونبماأغلمنخن!إلاعمثرالثتئمإن

أنكمئؤقليلآإلاتثت!إن!ق!اتعادينيؤمص!ئللجضأؤيؤمالبئنا!الوا!سنينعددالأزضلبثت!فىتمقل)

ص!2صص

لوقئهآلالمجيهاربعندعقمهاإنماقلمسسنهاأيآنالساعةعنيشلونك):تعالبموقال.(المؤمنونأ!!كنت!تغلمون

لاالناسأكثرولبهناللهعندعتمهاإنماقلعنهآحفى؟نكيمتئلونكبقهيرإلأتآتي!لاوالأزضىألشنؤتقثقلتهوإلا

رفيإك!تجرلفآمنأنتفيم!مرسنهاأيانآلساعةعنلمجتتلونك!و:تعالىوقال.أا!عرافأ!و!ئغلمون

يصدنك!فد1لت!تعئبمانقمب!لتخزئصاخفيهاأكادءالمجةالساعةإن):تعالىوقال.(النازعاتأ!!مننهنقآ

اللهإلااتغ!بلأزضواآلسمؤتفىمنيغلولاقل):تعالىوقال.أطهأ!هو!فتردئهولمحهواتبعبهايؤصمنلامنعنها

وقال.(النملأ!!عمونمنهاهمبلمنهآشكفىهتمبلألاخرةصفىعتمهتمركادبل!يتعثوتأياني!شع!لميئوما

تذرىوماغدآتمسبماذانفستذرىومالازصامصافىماولغوالغيثويترهالساعةعقمنحدهاللهان):لىتعا

.(دقمانأ!خملإهعليضاللهإنتمولتأزضباىلمس .ام.ء

بأعلمعنهاالمسؤولما":لهقال،الساعةعنع!ي!اللهرسولالسلامعليهجبريلسأللماولهذا

كانتإنلأنه،والأحرىالأولىبطريقوسائلمسؤولبكلعلمفيهااستوىقديعني-"السائلمن

يعلملاسواهماممنأحدفكل،جبريلوعلىعليهعائدةللعهدوالسائلالمسؤولفيواللامالألف

ع!يوالنبيذكرثم.-أعلمواللهاللفظبطريقعمتللجنسكانتوإن،والأحرىالأولىبطريقذلك

الساعةعقمنحدهاللهان!وقرأثم،اللهإلايعلمهنلاخمسفي":قالثم،الساعةأشراطمنشيئا

أشصومآلحئإنهوورب!إىقلهوأحق!ولمجتشنجونلث):تعالىوقال،34()1(:دقمانأالاية!...

آتخيبعنولاوو!ضوربىبكقلألساعةتةتيالاكفرواالذينوقال):تعالىوقال.(يونسأ!!بمغجريرر

لحخزهـ!مبين!تتفىلاإاتحبرولآذالثمنأضهغرولآلأرضافىولاآلشمؤتفىذرةمثقالعنهلايخزب

لهتماولنك!جرينءايخ!نافىسعؤوالذين!!ردوورزقمغفؤالمأولحفالصخلضطوعملواءامنواالذين

عقتمبمالننبؤنثملنتعثنوربىبئظقيتجثوالنأنكفرواالذينزعم):تعالىوقال.(سبأأ!!أليورتجزمنعذاب

.أالتغابنأ!هيسيراللهعلىلكوذ

الخلق،وإعادة،المعادإتيانعلىفيهنبهيقسمأنرسولهسبحانهاللهأمر،اياتثلاثفهذه

.(9)رقمومسلم(05)رقمالبخاريرواه()1
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وأ!ممواميو:تعالىاللهقال،كثيرمعناهنفيولكن،مثلهنلهنرابعولا،فيهريبلاليوموجمعهم

ألذى!مليبين!يغلموتلاالناسأتحثرولبهنحقاعلتهوغدابكيموتمنأدلهيتعثلاأتمنهغجقدبالله

!!فيكونكنلهنقولأنأردنهإذالثىءقؤلخاإنما!نحذبين؟نواأخهتمكفرواالذلىوليغلوفيهيخحلفون

.(النحلأ

لألمجةآلساعةإن):تعالىوقال.(دقمانأ!هووصدةإلا!نفسبغثكتمولاضققكتمما):تعالىوقال

رغ!بنهااالميماأسضققاالهثدءأنتم):تعالىوقال.،غافرأ!!يؤمنوتلاألناح!أتحثرولبهنفيهالارتب

.(6!-27:النازعاتأالسورةاحرإلى!وسمكهافسودفا!

ألذىقليحيدناصتصدو!فسيقولونفيبرمضاضققاأؤ!اؤصديداحجازهكولؤاقل!):تعالىوقال

فدتمتنجيبوتيذعوكتم!يؤمقريبايموتأنعسئقلهومتىويقولوترءوسهتمإلذفسينغضونمؤصأولفطركتم

ولكماعقياوجوههتمعكاتقئمةيؤمونخشرهتم!و:تعالىوقال.(ا!سرأءأمهو!قليلاإلالبثت!إنوتظنونبحتدهء

صصط-ط

أءناورقتاعطماكناذا%لوآوقالايتناكفروابأنهتمجزاؤهمللث!ذسعيرازدنه!نجت!لماجهغمأولمحهتموصمما

لاله!أجلاوجعلمثلهضتحلقأنعكقادروألأزضالسفؤتظقالذىاللهأنيرؤاأولتم!!جديداضققالمتعوثون

هوفإذانطفةمنظقتهأناالإدنسنيرأولؤ):تعالىوقال.(ا!سراءأ!!كفوراإلاألطفونفابفيهريب

.،-7783:بسأالسورةآخرإلى!و...!خصيوقبين

إنهربلىاتمؤقتحىأنعكبقدربخلقهنيغىولموالأزضالسفؤتظقالذىأللهأنأولؤيرؤا):تعالىوقال

.(ا!حقافأ!!قديرشىءصعك

منوله!تخرجونأنم!إذآآلأزضمندغوةدعاكتمإذابأمرةتموالأزضلسماءاتقومأنءاينهتومق):لىتعاوقال

ألمجؤتفىالأغكأ!ثلولهعلتهأقوتوهويعيدهثصألخققؤاشدألذىوهو!قنمونلهو!لوالأزضألسفؤتفى

.(الوومأ!تحكيو!اائعضفيوهوؤالأزض!

بروأفيهالارتيبءاتيةالساعةوأنهقديرلثئءكلعكوأنهوآتمؤلمتئ!ىوأث!ألحقهوآللهبأنلكذ):لىتعالوقا

.-االحجأ!!آتقبورفىمنيتجثالله

النطفةظقنا!وقرارمكينفىنطفةجعقتهثم!طيهؤمنسنلةمنالإلمحمنظقناولقذ):تعالىوقال

أخسناللهءاخرفتباركطقاانشآنهثولخمااتعطصفكسؤناعطناآتمضحغة!خلقنطمحصالعلقةفخلقناعلقة

عنوماكناطرآيقسبعفوقكؤظقنا!ولقذتبعثوتالقنمةيؤمإنكؤثو!لميتونذلكبغدإفكوثمهاتجلقين

.(المؤضنونأ!و!عملينالحفق

وصيرورتها،وتمزقها،وفنائهاموتهابعدالأجسادإحياءعلىالميتةالأرضبإحياءتعالئفيستدل
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تعالى:قالكما،الآخرةالنشأةإعادةعلىالخلقببدأةيستدلوكذلك،ورفاتا،وعظاماترابا

.(27:الرومأمههعلتهوهوأقوتيحيد؟ثصألخفقلتدؤاالذىوهو!يو

!لعكاللهإنآلاخرةالنشاينشئأدلهثوالضققبدأ!تففانظرواالأرضفسيرواقل!و:تعالىوقال

لككدفميتاقيةبهءفآلنثرنابقدرمآءمالشمآء!فنزلوالذى):تعالىوقال.(العنكبوتأ!هو5قديىشىء

الأزض!؟فأخيتناميم!بلدإك!ضمقنه!ابافتثيرالريحأزسلالذىواطه):تعالىوقال.أالزخرفأ!!تخرجوت

!و!تذ!روتلعفكخأتمؤلمتنخرقيكذلث):الأعرافوفي(فاطرأ!و!النشوركذلكمؤتهابغد

.(الأعرافأ

الواقعة،سورةوكذلك،ونشوربعثذكرفيها،آخرهاإلىأولهامن!ق)سورةوكذلك

الله.لكلماتتبديلولا،بهذاطافحكلهوالقران

تعالى:وقال(الل!!نأ!!تبديلاأضنظهتمبذتنآشئناوإذاألترهتموشدذناظقتهتمنخن!و:تعالىوقال

!!بم!بوقينغنوماش!ضئرائجدلانعك!لقدرونإئاواتغزباتشزقبرباقسمفلآ!يغلموتمماظقنهمإئاكا!)

سربو!ظإذا!"تكلواقا!نخرةعطما!ذاأء!آلحافرةفىودونلمحرأءنايقولون):تعالىوقال.(المعارجأ

.(لنازعاتاأ!!لشاهرةباهم!ماذاوصدةهـزتجر!وفإنما

وغيرها.الكهفسورةوكذلك،المعادعلىتدلكثيرةاياتفيهاالصافاتوسورة

البقرةسورةفيالدنياالحياةهذهفيموتهمبعدقومأأحياوأنهالموتىإحياءسبحانهاللهذكروقد

أولفي،العجلعبدوالمابعضأبعضهمقتلحين،إسرائيلبنيقصةفي:منهامواضعخمسةفي

:البقرةقصةوفي(البفرةأ!و!دتمثكرون!تمموتكخبغدكتبعثنبهمثتم):تعالىفقالالسورة

الميتذلكأحيافإنهأالبفهـةألأ!و!تغقلونلعلكئمءاينهءويرلجئمائموقىاللهيشكذلكببغضهأاضرلبىهفقفنا)

ثممولؤااللهلهوفقالائمؤتصذرألويوهغديخرهغمنخرجواالذين!و:قصةوفي،ببعضهاضربوهلما

مؤتهابعداللهءهديخىأد!قالصوشهاعكظويةو!قريؤعك!ز)الذيقصةوفي(243:البقرةأأجمفو!

!لعكالئهأنأصكلمقاللهتب!ى%فلما)معروفةوالقصة،حمارهأحياثم!وبعث!ثمعاورمائةاللهفأماته

تخى!يفأرفىرتإبنهوقالوإد)والطيرالسلامعليهإبراهيمقصةوالخامسة(البقرةأ!هو!قديرشنء

فنهنجبلكلعكاتجعلثصإليكفصرهنالظيرمنأزبمةفخذقالقبىليطمينولبهنبكقالتؤص!أولثمقالالمؤقئ

.(البفرةأ!هو!حكيمنهيزاللهأنواغلخسعيأيآتينكادعهنثواجزء

ثلاثمئةوهي،شمسيةسنةثلاثمئةنومهمفيأبقاهموكيف،الكهفأصحابقصةتعالىوذكر

فيهآ!لارشاالساعةوانحقالمحهوضكدأتليغ!واأغثزناعليهتمو!ذلك):فيهاوقال،قمريةسنينوتسع

.(21:الكهفأ
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أعلم.سبحانهوالله،فيهاريبلاالساعةوإتيان،الموتىإحياءعلىدلالةذلكسبحانهفجعل

الاخرةوإقبالالدنيازوالذكر

يأمروتعالىسبحانهاللهأنوذلك،الفزعنفخةالساعةأشراطوقوعبعدالدنياأهليطرقشيءأول

إلاالسمواتولاالأرضأهلمنأحديبقىفلا،فيطولها،الفزعنفخةالصورفيفينفخإسرافيل

صفحةرفعأي،ليتاورفعليتاأصغىإلاالأرضأهلمنأحايسمعهاولا،اللهشاءمنإلا،فزع

أمرمنفيهكانواعماوأزعجهم،الناسهالقدالذيالعظيمالأمرهذايستمع،الأخرىوأمال،عنقه

العظيم.الأمرهذاووقوع،بهاوشغلهم،الدنيا

داخرين!أتقوصأددهشآءمنإلاألأزضفىومنألسفؤتفىمنففرخالصحورفىينفخويوم):تعالىقال

.(لنملاأ!!(1)يفعلونلبماخبيرإنولثئ:صأئقنلذىأأدلهصحغألشحالبمرتمروهىمدةطتخسبهـاأتجبالوترى

نقرفىلمحإذا):تعالىوقال.أصرأ!و!فواقمنلهاماوصذإلاصيحةهؤلآءينظروما):تعالىوقال

ألم!ثو"ا!حققؤله!و:لىظلوظ.أالمحدقيأ!!يسيرغيرأتبهفرينعلىهعسيريؤئميؤميذفذلك!ألاقؤر

يأمربمدةذلكبعدثم.أالأنعامأ!!الخبيرالمححيموهوواكمهدحأتغتبعئمألصور!ينفخيؤم

الله،شاءمنإلا،الأرضفيومنالسمواتفيمنفيصعق،الصعقنفخةينفخأنإسرافيلتعالىالله

فىمنألصحورفصعقفىونفخ):تعالىقالكما.العالمينلربالناسفيقومأخرىفيهفينفخيأمرهثم

ووضعربهابنورآلأزكى!وألثرقتيخظرونلمحيامهتمفإذاأخرىفيهنفخثماللهشدمنإلاالأزض!فىومنألشفؤت

لمجاأغلموهوعملتمانفسصووفيت!يظلمونلاوهتمبأل!بتنهموقضىوالشهد!بألنبتنوجاىءالكنف

وصدصإلاصهتحهيخظرونما!صدقينكنتضإنأتوغدهذامتىويمولون!و:تعالىوقال.أالزمرأ!5يفعلون

"!!يزمحعوتولامضحياآشتطعوافما!و:تعالىقولهإلى،الآيات!!يخصمونوهتملةضذهتم

.:48-167أيس

إلااقرناومآ!:تعالىوقالأالكازعاتأ!!بألساهرةهمفإذاهوصديرلمزتجؤ!فإنما):تعالىوقال

.أالكهفأ"!!محهغنفمتجعماألصورفىونفخ):تعالىوقالأالقمرأ!و!بألبصر!جؤحدة

تعالى:وقالأالمؤمكونأ!!ولايتساءلوتشهؤيؤميؤأدنسابألصحورفلافىفإذانفخ):تعالىوقال

.(الحاقةأ!!ألحدونلاإلايأ!هر):قولهإلى!!ؤصدمونفخه!والصورفىنفخفإذا)

عنحفصورواية.ويعقوب-عنهمابخلف-وشعبة،عامروابن،عمرووأبي،كثيرابنقراءةعلىبالياءهي)1(

.بالتاءتفعلون:عاصم
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.181:انيأالآية!و!أفواجافأتونألصورفينفخيؤم!و:تعالىوقال

.لآياتا(201:طهأ!هو!زرقايؤمبذألمخرمينألصورونخمثرفىينفخيؤم):تعالىوقال

بنبشرعن،العجليأسلمعنالتيميسليمانحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

ينفخقرن":قال؟الصورما،اللهرسوليا:أعرابيقال:قالعمروبناللهعبدعن،شغاف

،داودأبووأخرجه،به،التيميطرخانبنسليمانعن،القطانسعيدبنيحيىعنرواهثم."فيه

:الترمذيوقال،بهالعجليأسلمعن،التيميسليمانعن،طرقمن،والنسائي،والترمذي

)2(.)1(العجليأسلمحديثمنإلانعرفهولا،حسن

تعالى:قولهفيعباسابنعن،عطيةعن،مطرفحدثنا،أسباطحدثنا:أحمدالإماموقال

التقمقدالقردوصاحبألعمكيف":!ي!اللهرسولقال:قال،(8:المدثرأ!الئاقؤرنقرفىفإذا)

كيف،اللهرسوليا:!ي!اللهرسولأصحابفقال"؟!فينفخيؤمرمتىينتظرجبهتهوحنى،القرن

رواهوقد،أحمدبهانفرد."توكلنااللهعلى،الوكيلونعماللهحسبنا:قولوا":قال!؟نقول!

.به)3(مطرفعن،المهلببنيحيى،كدينةأبو

ع!ي!،النبيعن،سعيدأبيعن،عطيةعن،مطرفعن،سفيانحدثنا:أحمدالإماموقال

"؟!يؤمرمتىينظرسمعهوأصغى،جبهتهوحنى،القرنالقرنصاحبالتقموقدأنعمكيف":قال

اللهعلى،الوكيلونعماللهحسبنا:قولوا":قال؟نقولفما،اللهرسوليا:المسلمونقال

منرواهثم،حسن:وقال،عيينةبنسفيانعن،عمرأبيابنعن،الترمذيوأخرجه."توكلنا

أيضا.وحسنه،بهسعيدأبيعن،عطيةعن،طهمانبنخالدحديث

أبويحيىإبراهيمبنإسماعيلورواه:""الأطراففيالمؤيالحجاجأبوشيخناوقال

رواهوكذا،اللهرحمهقالهكذاسعيد.أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،التيمي

جريز،حدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:فقال،"الأهوال"كتابفي،الدنياأبيبنبكرأبو

أنعمكيف":مج!ي!اللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن

قلنا:"؟!فينفخينفخأنيؤمرمتىينتظرجبهتهوحنى،الصورالتقمقدالصوروصاحب

)1(

)2(

)3(

حديثمنإلانعرفهلا:المطبوعةالترمذينسخفيوالذي.له"المسانيدجامع"وفي،هناالمصنفقالكذا

التيمي.سليمان

الكبرىفيوالنسائيو)3244()0243(والترمذي)4742(داودوأبو(291و162)2/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو()11456

حسن.حديثوهو(1326/)المسندفيأحمدرواه
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.")1(الوكيلونعم،اللهحسبنا:قولوا":قال؟نقولما،اللهرسوليا

طالب،أبوحدثنا-:هريرةأبيعنصالحأبو-هريرةأبيمسندفيالموصلييعلىأبوقالوقد

،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،الحرانيأعينبنموسىحدثني،)2(عاصمبنالجبارعبد

)شك،أنتمكيفأو،أنعمكيف":!ي!اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،عطيةعنعمرانوعن

"؟!فينفخيؤمرمتىينتظرجبينهوحنى،سمعهوأصغىبفيهالقرنالتقمقدالصوروصاحب،(طالبأبو

."توكلنااللهعلى،الوكيلونعماللهحسبنا:قولوا":قال؟نقولكيف،اللهرسوليا:قالوا

العوفي،عطيةعن،الطاليسعدعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

وعن،جبريليمينهعن":فقال،الصورصاحبع!ي!اللهرسولذكر:قال،الخدريسعيدأبيعن

.")3(السلامعليهم،ميكائيليساره

عطية،عن،حجاجعن،العوامبنعبادحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:ماجهابنوقال

،قرنان-أيديهمافي"أو-"بأيديهماالصورصاحبيإن":اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن

.")4(يؤمرانمتى:النظريلاحظان

النبي!عن)د(مريةأبيعنأسلمعن،التيميعن،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

بالمشرقأحدهمارأس،الثانيةالسماءفيالنفاخان":قالع!ي!النبيئعن،عمروبناللهعبدعنأو

يؤمرانمتىينتظران-بالمشرقورجلاه،بالمغربأحدهمارأس":قالأو-"بالمغربورجلاه

وليس،العجليئعمروبناللهعبداسمههذامريةوأبو،أحمدبهتفرد."فينفخانالصورفيينفخان

فيبيانهسيأتيكماالصورفيينفحالذيوهوإسرافيلأحدهما،الملكينهذينولعلر)6(*لا

أفرادايعمجنساسموالناقورالصوريكونوقد،الناقورفيينقرالذيهووالاخر،بطولهالصورحديث

أعلمواللهكفعله،يفعلونأتباغمنهماواحدلكلويكونللعهد،فيهماواللامالألفأو،كثيرة

.بالصواب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وهو(05)"الأهوال"فيالدنياأبيوابن(2431و)(3243)والترمذي(3/7)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديث

صالح.بنالجبارعبد:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(39/)المسندفيأحمدرواه

."القرنصاحب"بلفظوالمحفوظ،منكروهو(4273)رقمماجهابنرواه

الاكثر.وهو،مرايةأبو:ويقال

إليهأومأكما،مريةأبيولجهالة،واتصالهإرسالهفيللشكضعيفوهو(2291/)المسندفيأحمدرواه

المصنف.
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بنالواحدعبدحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،جريربناللهعبيدأخبرنا:الدنياأبيابنوقال

صاحبإن:عباسابنقال:قال،الأصمبنيزيدعن)1(الأصمبناللهعبدبناللهعبيدحدثنا،زياد

فيه،ينفخأنيؤمرأنمخافةالعرشتجاهينظردريانكوكبانعينيهكأن،بهوكلمنذيطرفلمالصور

.)2(طرفهإليهيرتدأنقبل

بناللهعبيدعن،معاويةبنمروانحدثنامشكدانة)3(عمربناللهعبدالرحمنعبدأبووحدثنا

صاحبأطرفما":!!اللهرسول:قال،هريرةأبيعن،الأصمبنيزيدعن،الأصمبناللهعبد

كوكبانعينيهكأن،طرفهإليهيرتدأنقبليؤمرأنمخافةالعرشنحوينظرمستعد،بهوكلمنذالصور

.(4")دزيان

بطولهالصورحديث

حدثنا،مخلدبنالضحاك(ابنعمروحدثنا:"مسنده"فيالموصلييعلىأبوالحافظقال

زياد،(أبيبنيزيدأبنمحمدعن،رافعبنإسماعيل،رافعأبوحدثنامخلد،بنالضحاكعاصمأبو

وهوع!يماللهرسولحدثنا:قال،هريرةأبيعن،الأنصارمنرجلعن،القرظيكعببنمحمدعن

فأعطاه،الصورخلقوالأرضالسمواتخلقمنفرغلماتعالىاللهإن":قال،أصحابهمنطائفةفي

قلت::قال،"فينفخيؤمرمتىينتظر،ببصرهالعرشإلىشاخصافيهعلىواضعهفهو،إسرافيل

بعثنيوالذي":قال،"عظيم":قال؟هوكيف:قلت،"قرن":قال؟الصورما،اللهرسوليا

،الفزعنفخةالأولى،نفخاتثلاثفيهينفخ،والأرضالسمواتكعرضفيهدائرةعظمإن،بالحق

:فيقول،الأولىبالنفخةإسرافيلاللهيأمر،العالمينلربأالقيانفخةوالثالثة،الصعقنفخةوالثانية

تعالى،ويأمره،اللهشاءمنإلاوالأرضالسمواتأهلفيفزع،الفزعنفخةفينفخ،الفزعنفخةانفخ

أص(،!!هوفواقلهامنماوصدةإلاصتحةهؤلآءينظروما):اللهيقولالتيوهي،يفترولا،ويطيلهافيمذها

فيالموبقة)5(كالسفييةفتكونرجا،بأهلهاالأرضوترتجسرابا،فتكون،السحابسيرالجبالفتسير

الذيوهوألا،الأرواحترجحهبالعرلشالمعلقكالقنديل،بأهلهاممفأالأمواجتضربها،البحر

)2(

)3(

)4(

)5(

أثبتنا.ماوالصواب،اسمهفيالأصولاختلفت

حسن.حديثوهو(51)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

المسك.وعاء:معناهافارسيةكلمةوهي،الجعفيأبانبنعمربناللهعبدلقبهو

حسن.حديثوهو(46)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

المحبوسة.أي:الموبقة
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.أالنازعاتأ5!هو!أتصرهاخشعةيؤميذواجفةقلوب5ألرادفةتتبعها!ألراجفةتزجفيؤم):تعالىاللهيقول

وتطير،الولدانويشيب،الحواملوتضع،المراضعوتذهل،وجههاعلىبالناسفتميد

تولونثم،فترجع،وجوههاتضربالملائكةفتلقاها،الأقطارتأتيحتى،الفزعمنهاربةالشياطين

يؤم):تعالىاللهيقولالذيوهو،بعضابعضهمينادي،عاصممناللهمنمالكم:مدبرين

أمرافرأوا،قطرإلىقطرمنتصدعينالأرضتصدعتإذ،ذلكعلىهمفبينماأأغافرألئناد!!و

هيفإذا،السماءتطوىثم،عليئمبهاللهماوالهولالكربمنلذلكوأخذهم،مثلهيروالمعظيما

وقمرها.،شمسهاوخسفت،نجومهافاثتثرتالسماءانشقتثم،كالمهل

من،اللهرسوليا:هريرةأبوقال"ذلكمنبشيءيعلمونلاالأموات":لمجماللهرسولقال

أولئك":قال0871النملأمهوأدلهش!ءمنإلاألأزضفىومنالسمؤتفىمندف!خ):يقولحيناللهاستثنى

،اليومذلكفزعاللهفوقاهم،يرزقونربهمعندأحيالمح!وهمالأحياءإلىالفزعيصلإنما،الشهداء

اتقواأفاسيأيها):تعالىاللهيقولالذيوهو،خلقهشرارعلىيبعثهاللهعذابوهو،منهوأمنهم

ذات!لوتضحعأزضعتعمامرضعة-تذه!ترونهايؤم!عظيصشىألئماعةزثزلةإ%رلبم

.(2-أ:الحجأ!5شديداللهعذابولبهنبسبهرىهموماسبهرىألنا!ىوترىحتيخلها

نفخةفينفخ،إسرافيلاللهيأمرثم،يطولأنهإلا،سبحانهاللهشاءماالعذابذلكفيفيمكثون

إلىالموتملكجاء،خمدواهمفإذا،اللهشاءمنإلا،والأرض،السمواتأهلفيصعق،الصعق

تعالىاللهفيقول،شئتمنإلا،والأرض،السمواتأهلمات،ربيا:فيقول،تعالىالجبار

حملةوبقيت،يموتلاالذيالحيأنتبقيت،ربيا:فيقول؟بقيمن:بقيبمنأعلموهو،له

وميكائيل،،جبريلليمت:وجلعزاللهفيقول،أناوبقيت،وميكاييل،جبريلوبقي،عرشك

:للعرشسبحانهاللهفيقول،؟!وميكائيل،جبريليموتربيا:فيقولالعرشسبحانهفينطق

الجبارإلىالموتملكيأتيثم،فيموتان،عرشيتحتكانمنكلعلىالموتكتبتإني،اسكت

،؟بقيفمن:بقيبمنأعلموهو،فيقول،وميكائيل،جبريلماتقد،ربيا:فيقولوجلعز

فيقول،أناوبقيت،عرشكحملةوبقي،لايموتالذيالحيأنتبقيت،يارب:فيقول

إسرافيل،منالصورفيقبضالعرشسبحانهاللهيأمرثم،فيموتون،عرشيحملةفليمت:تعالىالله

ماتقدربيا:فيقول،وجلعزالجبارإلىالموتملكيأتيثم،العرشحملةجملةمنوإسرافيل

أنتبقيت،ربيا:فيقول؟بقيفمن:بقيبمنأعلموهووتعالىتباركفيقول،عرشكحملة

فمت،،رأيتلماخلقتك،خلقيمنخلقأنت:لهاللهفيقول،أناوبقيت،يموتلاالذيالحي

الله-إلايبقلمفإذا،فيموت

بنإسماعيلثنا،نباتةأبوالأموييحيىبنيونسثنا،الحسينبنمحمدثنا:الدنياأبيابنقال
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يقال،،الموتأملكالخلقمنيموتمنآخرأنبلغني:قالالقرظيكعببنمحمدعن،رافع

أهلسمعهالوصرخةذلكعندفيصرخ:قال.أبدابعدهتحيالاموتامت،الموتملكيا:له

.()1(غافرأ!وألقهار!اتؤصدلمحهأتيؤمآلمذلمن):تعالىيقولثم،فزعالماتوا،والأرضالسموات

بنإسماعيلعن،عيينةبنإبراهيمعن،إسماعيلبنإسحاقعنأيضاالدنياأبيابنرواهوقد

،هريرةأبيعن،رجلعن،،القرظيكعببنمحمدعن،زيادأبيبنيزيدبنمحمدعنأ،رافع

.بهذا)2(مرفوعا

رافع،بنإسماعيلعن،شابوربنشعيببنمحمدطريقمنالمدينيموسىأبوالحافظورواه

خلقأنت،ملكيا":وفيه،الحديثهذانحوع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،كعببنمحمدعن

علىإسماعيليتابعلم:موسىأبوقال."أبداتحيالاثم،فمت،رأيتلماخلقتك،خلقيمن

-الرواةأكثريقلهاولم،اللفظةهذه

يولدولميلدلمالذيالصمدالفردالأحدالواحداللهإلايبقولم،الموتملكماتفإذا":قال

،للكتابالسجلكطي،والأرضالس!حواتطوى،أولاكانكماآخراكان،أحدكفوالهيكنولم

آلمذلمن!و:بصوتهيهتفثم،ثلاثا،الجبارأنا:وقال،مراتثلاثتلقفهماثم،دحاهما!

اللهويبدل،ههوآتؤصدآلقهارلمحه!و:تعالىلنفسهيقولثم،أحديجيبهفلا،مراتثلاث؟!اتيؤم

فيهاترىلا،العكاظيالأديممدويمدها،ويسطحها،فيبسطها،والسمواتالأرضغيرالأرض

منفيهكانوامامثلفيالمبدلةهذهمثلفيهمفإذا،واحدةزجرةالخلقاللهيزجرثم،أمتاولاعوجا

عليهماللهينزلثم،ظهرهاعلىكانظهرهاعلىكانومن،بطنهافيكانبطنهافيكانمن،الأولى

اثنيفوقهمالماءيكونحتى،يوماأربعينفتمطر،تمطرأنالسماءاللهيأمرثم،العرشتحتمنماء

تكاملتإذاحتى،البقلكنباتأو،الطراثيت)3(كنباتتنبتأنالأجساداللهيأمرثم،ذراعاعشر

اللهويأمرفيحيون،عرشيحملةلتحي:تعالىاللهقال،الموتقبلكانتكمافكانت،أجسادهم

يدعوثم،فيحييان،وميكائيل،جبريلليحي:يقولثم،فيهعلىفيضعه،الصورفيأخذإسرافيل

فييلقيهاثم،جميعافيقبضها،ظلمةوالأخرى،نوراالمسلمينأرواحتتوهجبهافيؤتىبالأرواحالله

الصورمنالأرواحفتخرجالبعثنفخةفينفخ،البعثنفخةفيهينفخأنإسرافيلاللهيأمرثم،الصور

روحكللتزجعنوجلاليوعزتي:تعالىاللهفيقول.والأرضالسماءبينماملأتقد،النحلكأنها

)1(

)2(

)3(

.)58("الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

ضعيف.وإسناده)55("الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.الأرضمنينبتماكأولضعيفطرينبتوهو،طرثوثجمع:الطراثيت
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الأجسادفيتمشيثم،الخياشيمفيفتدخل.الأجسادإلىالأرضفيالأرواحفتدخل.جسدهاإلى

سراعامنهافتخرجون،عنهالأرضتنشقمنأولوأنا،عنكمالأرضتنشقثم،اللديغفيالسممشي

ثم،غرلاغلفاعراةحفاةأ8:ادقمرأ!هعسريؤئمهذاآئبهفرونيقولالداعإلىم!ين)تنسلونربكمإلى

،الدموعتنقطعحتىفتبكون،بينكميقضىولاإليكمينظرلا،عاماسبعينمقدارواحداموقفاتقفون

من:وتقولونفتضجون،الأذقانيبلغأويلجمكمأنمنكمذلكيبلغحتىوتعرقون،دماتدمعونثم

بيننا؟ليقضيربناإلىلنايشفع

،قبلا)1(وكلمه،روحهمنفيهونفخ،بيدهاللهخلقه؟آدمأبيكممنبذلكأحقمن:فيقولون

نبيا،نبياالأنبياءيستقرونثم،ذلكبصاحبأناما:فيقول،فيأبى،إليهذلكفيطلبون،ادمفيأتون

فأخر،الفحصآتيحتى،فأنطلق،يأتونيحتى":جم!ي!اللهرسولقال"عليهمأبىنبياجاؤواكلما

ملكا،إلياللهيبعثحتى،العرشقدام":قال؟الفحصما،اللهرسوليا:هريرةأبوقال"ساجدا

شأنك؟ما:فقال،ربيالبيك،نعم:فأقول،محمديا:ليفيقول،فيرفعنيبعضديفيأخذ

:فيقول،بينهمفاقض،خلقكفيفشفعني،الشفاعةوعدتني،ربيا:فأقول،أعلموهو

نحنفبينما،الناسمعفأقف،"فأرجع:ع!ي!اللهرسولقال"بينكمفأقضيآتيكمأنا،شفعتك

الجنمنالأرضفيمنمثلالدنياالسماءأهلفنزل،شديداالسماءمنحساسمعناإذ،وقوف

أفيكم:لهمقلنا،مصافهموأخذوا،بنورهمالأرضأشرقتالأرضمندنواإذاحتى،والإنس

أهلمن،الملائكةمننزلمنبمثل،الثانيةالسماءأهلينزلثم،آتوهو،لا:قالوا؟ربنا

بنورهم،الأرضأشرقتالأرضمندنواإذاحتى،والإنس،الجنمنفيهامنومثل،الدنياالسماء

قدرعلىسماءكلأهلينزلثم،آتوهو،لا:قالوا؟ربناأفيكم:لهموقلنا،مصافهموأخذوا

يومئذعرشهويحمل،والملائكةالغماممنظللفيوتعالىتباركالجبارينزلحتىالتضعيفمنذلك

والعرش،حجزهمإلىوالسموات،السفلىالأرضتخومعلىأقدامهم،أربعةاليوموهم،ثمانية

يذسبحان،والجبروتالعزةذيسبحان:يقولون،تسبيحهممنزجل)2(لهم،مناكبهمعلى

سبوح،يموتولا،الخلائقيميتالذيسبحان،يموتلاالذيالحيسبحان،والملكوتالملك

اللهفيضع،يموتولاالخلائقيميتالذي،والروحالملائكةرب،الأعلىربناسبحان،قدوس

قدإني،والإنسالجنمعشريا:تعالىفيقولبصوتهيهتفثم،أرضهمنيشاءحيثكرسيهتعالى

إنما،اليومليفأنصتوا،أعمالكموأرى،قولكمأسمع،هذايومكمإلىخلقتكميوممنلكمأنصت

إلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمن،عليكمتقرأوصحفكمأعمالكمهي

)1(

)2(

مقابلة.أي

.عالرفيعصوتأي
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أتيننىءادم!ألؤأغهذإلتكئم!و:يقولثم،مظلم،ساطععنقمنهافيخرججهنماللهيأمرثم،نفسه

أفلتمكثيرآجبلامنكؤأضلولقذ!!ستقيوصرطهذاآتجدوفئوأن!!ينعدولكؤإن!ألشتطنتغبدوالا

أليؤمواقتزوا)(عاصمأبو)شكتكذبونبهاأو(يسأ!!توعدوتكنتؤألتىءجهخ!هذهتغقلونتكونوا

تذعئأق!كلجاثيةأم!صوترى):تعالىاللهيقول،الأمموتجثوالناساللهفيميز(بسأ!هو!أفخرمونأيها

والجن-،الإنس-الثقلينإلا،خلقهبيناللهفيقضي(الجاثيةأ!!تغملونكننمماتخزؤنالؤمكننهاإك

فلم،ذلكمناللهفرغفإذا،القرنذاتمنالجماءليقيدإنهحتى،والبهائم،الوحوشبينفيقضي

تربأ!!كنتيلئتنى):الكافريقولذلكفعند،تراباكوني:لهااللهقال،لأخرىواحدةعندتبعةتبق

سبيلفيقتلقتيلكلويأتي،الدماءفيهيقضيماأولفيكون،العبادبينتعالىاللهيقضيثمالكبهأ(أ

فيقول؟قتلنيفيمهذاسلربيا:فيقول،دمأأوداجهتشخبرأسهفيحملقتلمناللهفيأمر،الله

فيجعل،صدقت:اللهفيقول،لكالعزةلتكونقتلتهربيا:فيقول؟قتلتهفيم:أعلموهوتعالى

غيرعلىقتلكانمنكليأتيثم،الجنةإلىالملائكةتسوقهثم،السمواتنورمثلوجههتعالىالله

فيقول؟قتلنيفيمهذاسل،ربيا:فيقول،دمأأوداجهتشخبرأسهفيحملقتلمنفيأمر،ذلك

نفس!تبقىماثم،تعست:لهفيقول،ليالعزةلتكونقتلته،ربيا:فيقول،قتلتهفيم:أعلموهو

ثم،رحمهشاءوإن،عذبهشاءإن،اللهمشيئةفيوكان،بهاأخذإلامظلمةولا،بهاقتلإلاقتلها

الظالم،منللمظلوماللهأخذهاإلاأحدعندلأحدمظلمةتبقىلاحتىخلقهمنبقيمنبيناللهيقضي

نادى،ذلكمناللهفرغفإذا،الماءمناللبنيخلصأنيبيعهثمبالماءاللبنشائبليكلفإنهحتى

عبدأحديبقىفلا،اللهدونمنيعبدونكانواومابالهتهمقومكلليلحق:كلهمالخلائقيسمعمناد

عزيير،صورةعلىالملائكةمنملكيومئذفيجعل،يديهبينالهتهلهمثلتإلا،اللهدونمنشيئا

آلهتهمتقودهمثم،النصارىهذاويتبع،اليهودهذافيتبع،مريمابنعيسىالمسيحصورةعلىومللث

!!خلاونفيهاو!لوردوهاماهؤلآ?الهةكاتلؤ):تعالىاللهيقولالذيفهذا،النارإلى

أيهايا:فقال،هيئتهمنشاءفيمااللهجاءهم،المنافقونفيهمالمؤمنونإلايبقلمفإذاالأنبياء(أ

كناما،اللهإلاإلهمالناوالله:فيقولون،تعبدونكنتموما،بالهتكمفالحقواالناسذهب،الناس

يأتيهم،ثميمكثأناللهشاءماعنهمفيمكث،يأتيهمالذياللهوهوعنهمفينصرف،غيرهنعبد

إلاإلهمالناوالله:فيقولون،تعبدونكنتموما،بالهتكمفالحقوا،الناسذهبالناسأيهايا:فيقول

يمكث،أناللهشاءماعنهمفيمكث،يأتيهمالذياللهوهو،عنهمفينصرف،غيرهنعبدكناوما،الله

لناماوالله:فيقولون،تعبدونوماكنتمبآلهتكمفالحقواالناسذهبالناسأيهايا:فيقوليأتيهمثم

فيخرون،ربهمأنهيعرفونماعظمتهمنلهمويتجلىساقهعنفيكشف،غيرهنعبدكناومااللهإلاإله

المنافقينأصلابسبحانهاللهويجعل،قفاهعلىمنافقكلويخر،وجوههمعلىلهسجدا
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كقدجهنمظهرانيبينبالصراطاللهويضرب،رؤوسهمفيرفعونلهماللهيأذنثم،البقركصياصي)1(

دونه،السعدانكحسكوحسلث،وخطاطيفكلاليبعليه،السيفوكحد،الشعركعقدأو،الشعر

وأ،الخيلكجيادأو،الريحكمرأو،البرقكلمحأو،البصركطرففيمرون،مزلةدحض!جسر

فيوجههعلىومكدوس)2(،مخدوشنوناج،سالمفناج،الرجالكجيادأو،الركابكجياد

فندخلربناإلىلنايشفعمن:قالوا،دونهاحبسوا،الجنةإلىالجنةأهلأفضىفإذا،جهنم

قبلا،وكلمه،روحهمنفيهونفخ،بيدهاللهخلقه،آدمأبيكممنبذلكأحقمن:فيقولون؟الجنة

فإنه،بنوحعليكمولكن،ذلكبصاحبأناما:ويقولذنبافيذكر،إليهذلكفيطلب،آدمفيأتون

ولكن،ذلكبصاحبأناما:ويقول،ذنبأفيذكر،إليهذلكفيطلب،نوخفيؤتى،اللهرسلأول

ولكن،بصاحبكمأناما:ويقول،ذنبافيذكر،إليهذلكفيطلبونإبراهيمفيأتون،بإبراهيمعليكم

اللهبروحعليكمولكن،ذلكبصاحبأناما:ويقول،ذنبافيذكرموسىفيأتون،بموسىعليكم

ولكن،ذلكبصاحبأناما:فيقول،إليهذلكفيطلبونعيسىفيأتون،مريمابنعيسىوكلمته

وعدنيهن،شفاعاتثلاثربيعندولي"فيأتوني:!يوااللهرسولقال((!يوابمحمدعليكم

دخلتفإذا،بيويرحب،فاحيا،ليفيفتح،فأستفيح،الباببحلقةفآخذ،الجنةفآتيفأنطلق

بهأذنمابشيءوتمجيدهحمدهمنلياللهفيأذن،ساجدالهخررتوجلعزربيإلىفنظرتالجنة

رفعتفإذا،تعطهوسل،تشفعواشفع،محمديارأسكارفع:لياللهيقولثم،خلقهمنلأحد

الجنةأهلفيفشفعني،الشفاعةوعدتني،ربيا:فأقول؟شأنكما:أعلموهواللهقالرأسي

ع!ي!االلهرسولفكان"الجنةدخولفيلهموأذنت،شفعتكقد:وجلعزاللهفيقول،الجنةيدخلون

بأزواجهمالجنةأهلمنومساكنكمبأزواجكمبأعرفالدنيافيأنتممابالحقبعثنيوالذي":يقول

وثنتين،الله4ينشىمماسبعين،زوجةوسبعينثنتينعلىمنهمرجلكلفيدخل،ومساكنهم

الأولىعلىيدخل،الدنيافياللهبعبادتهما،اللهأنشأمنعلىفضللهما،ادمبناتمنادميتين

،سندسمنزوجاسبعونعليه،باللؤلؤمكللذهبمنسريرعلى،ياقوتةمنغرفةفيمنهما

وجلدها،،ثيابهاوراءمنصدرهامنيدهإلىينظرثم،كتفيهابينيدهليضعوإنه،وإستبرقي

لهاكبده،الياقوتةقصبةفيالسلكإلىأحدكمينظركماساقهامخإلىلينظرهـانه،ولحمها

عذراءوجدهاإلامرةلايأتيها،ولاتملهلايملهاعندهاهوفبينمامرا!،لهوكبدها،مرآة

عرفناقدإنا:نوديإذكذلكهوفبينما،منيةولامنيلاأنهإلا،قبلهايشتكيولا،ذكرهيفترما

جاءكلما،واحدة،واحدةفيأتيهنفيخرج،غيرهاأزواجالكأنإلا،تملولا،تمللاأنك

)1(

)2(

.67()3/"النهاية".صيصيةواحدتهاقرونهاأي،البقرصياصي

.مدفوعأي
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."منكإليأحبلمح!شيالجنةفيوما،منكأحسنشيءالجنةفيماوالله:قالتواحدة

أعمالهم،أوبقتهمربكخلقمنكثيرخلقفيهاوقعوقد،النارفيالنارأهلوقعوإذا":قال

جسدهتأخذمنومنهم،حقويهإلىتأخذهمنومنهم،ذلكتجاوزلاقدميهإلىالنارتأخذهمنفمنهم

وقعمنفيشفعني،ربيا:فأقول:!ي!االلهرسولقال"النارعلىصورتهاللهوحرم،وجههإلاكله

أحد،منهميبقىلاحتىأولئكفيخرج،عرفتممنأخرجوا:وجلعزاللهفيقول،أمتيمنالنارفي

منأخرجوا:وجلعزاللهفيقول،شفعإلا،شهيدولا،نبيئيبقىفلا،الشفاعةفياللهيأذنثم

اللهشاءمنيشفعلم،أحذمنهميبقىلاحتىأولئكفيخرج،إيماناالدينارزنةقلبهفيوجدتم

ثم،ديناروربع،ديناروثلث،دينارونصف،دينارثلثيإيماناقلبهفيوجدتممنأخرجوا:فيقول

يبقىلاحتىأولئكفيخرج،خردلمنحبة:يقولثم.وقيراطا:يقولثم،ديناروسدس:يقول

شفع،إلاشفاعةلهأحذيبقىلاوحتى،قطخيرأللهعملمنالنارفييبقىلاوحتى،أحدمنهم

وجل:عزاللهيقولثم،لهيشفعأنرجاء،سبحانهاللهرحمةمنيرىلماليتطاولإبليسإنحتى

كأنهم،غيرهيحصيهلامامنهافيخرج،جهنمفييدهاللهفيدخل،الراحمينأرحموأنا،أنابقيت

حميل)2(فيأ(الحبةتنبتكمافينمسون،الحيواننهر:لهيقالنهرعلىاللهفتبثهم،محترقخشمب

حتى،الطراثيثنباتفينبتون،أصيفزمنهاالظليليوما،أخيضزمنهاالشمسيليفما،السيل

أهليعرفهم،وجلعزالرحمنعتقاء،الجهنميون:رقابهمفيمكتوفي،الدرمك)3(أمثاليكونوا

."الجنةفيفيبقون،قطخيراعملواما،الكتاببذلكالجنة

حديثهذا،تعالىاللهرحمه،يعلىأبيعن،المقرئبنبكرأبيأصلفيكانهناإلىفذكره

،"الطوالات"فيوالطبراني،"تفسيره"فيجريركابن،كتبهمفيالأئمةمنجماعةرواه،مشهور

الطوالات""فيالمدينيموسىأبيوالحافظ،"والنشورالبعث"كتابفيوالبيهقي،وغيرها

بعضوفي،بسببهفيهمملموقد،المدينةأهلقاصرافعبنإسماعيلعن،متعددةطرقمن،أيضا

.مفردجزءفيطرقهبينتوقد،واختلاف،نكار!سياقاته

،طرقمنالحديثهذاجمعوكأنه،الوضاعينمنليسالمدينيرافعبنوإسماعيل:قلت

أعيانمنجماعةحضرهوقد،المدينةأهلعلىبهيقصفكان،واحدةسياقةوساقه،متفرقةوأماكن

بنومكي،مسلمبنوالوليد،النبيلعاصمكأبي،الكبارمنجماعةعنهورواه،عصرهفيالناس

)1(

)2(

)3(

الرياحين.بزورمثل،يقتاتلامابزر:الحاءبكسر،الحبة

.ونحوهالطينمنالسيليحملهما:الحميل

.طعاممنبيضماوكل.الدقيقلبابوهو،الأبيضالدقيق:الدرمك
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،قتادةفيهعليهواختلف،وغيرهم،سليمانبنوعبدة،شابوربنشعيببنومحمد،إبراهيم

عن،هريرةأبيعن،رجلعن،كعببنمحمدعن،زياد،أبيبنيزيدابنمحمدعن:يقول

الرجل.يسقطوتارة،النبي

يزيدبنمحمدعن،رافعبنإسماعيلعن،سليمانبنعبدةعن،راهويهبنإسحاقرواهوقد

.الأولالرجلأسقطمنومنهم.!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأنصارمنرجلعن،زيادأبيابن

مسلم،بنالوليدرافعبنإسماعيلعنرواهوقد:قال،أقربوهذا:المزيالحافظشيخناقال

لهإيرادهبعدالمدينيموسىأبوالحافظوقال،الصحيحةالأحاديثمنشواهدهبينمصنفعليهوله

ثم،ثابتةبأسانيدمفرقايروىفيهمافعامة،فيهمملممنإسنادهفيكانوإنالحديثوهذا:بتمامه

:)1(المستعانوبالله،فصلافصلاعليهنتكلمونحن:قلت،غريبهعلىتكلم

تقدمكما،البعثنفخةثم،الصعقنفخةثم،الفزعنفخة:فثلاث،الصورفيالنفخاتفأما

بطوله.الصورحديثفيذلكبيان

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،كريبأبوحدثنا:""صحيحهفيمسلمقالوقد

:قالوا"أربعونالنفختينبينما":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبي

سنة؟أربعون:قالوا،أبيت:قال؟شهراأربعون:قالوا،)2(أبيت:قال؟يوماأربعونهريرةأبايا

منوليس":قال."البقلينبتكمافينبمون،ماءالسماءمناللهينزلثم":قال،أبيت:قال

ورواه."القيامةيومالخلقيركبومنه)3(الذنبعجبوهو،واحداعظماإلايبلىإلاشيءالإنسان

.)4(الأعمشحديثمنالبخاري

روايةمنثابت،القيامةيوميركبومنه،منهيبدأالخلقوأنيبلىلاوأنهالذنبعجبوحديث

رافع،بنمحمدعنمسلمورواه،هريرةأبيعن،همامعن،معمرعن،الرزاقعبدعن،أحمد

عن،الزنادأبيعنا،عجلانبنمحمدعن،القطانيحيىعنأيضأأحمدورواه،الرزاقعبدعن

ويأكلهيبلىادمابنكل":قال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبد

)2(

)3(

)4(

فيراهويهبنوإسحاق(966)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي)48("الطوالالأحاديث"فيالطبرانيأخرجه

.(المسندةالنسخةمنالعاليةالمطالب)9203-"مسنده"

سنة.أوشهراأويوماأربعونالمرادأنأجزمأنأبيتأي:محذوفتقديرعلىهي

.(184)3/"النهاية"انظر.العجزعندالصلبأسفلفيالذيالعظموهو

.(4481)والبخاري(5592)مسلمرواه
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ورواه،مسلمشرطعلىوهو،أحمدبهانفرد."يركبومنه،خلقمنه،الذنبعجبإلاالتراب

.)2(بنحوه،مرفوعاهريرةأبيعن،عياضأبيعن،الهجري)1(إبراهيمحديثمن،أيضاأحمد

عن،الهيثمأبيعن،دراجحدثنا،لهيعةابنحدثنا،موسىبنحسنحدثنا:أحمدوقال

ومثل:قيل"ذنبهعجبإلاالإنسانمنشيءكلالترابيأكل":قال!ي!اللهرسولعن،سعيدأبي

النفختين،ذكرهوإنماهناوالمقصود،")3(تنبتونمنه،خردلحبهمثل":قال؟اللهرسولياهوما

نفخةأعلمواللههماالنفختانوهاتان،سنةأو،شهراأو،يوماأربعينإما:أربعينبينهماوأن

يخلقمنهالذيالذنبعجبوذكر،بينهماالماءإنزالبدليل،والنشورللبعثالقيامونفخة،الصعق

ونفخةالفزعنفخةبينمامنهماالمراديكونأنويحتمل،القيامةيومبعثهعنديركبوفيه،الإنسان

،الفزعنفختيبينمدةمنبدفلاتقديركلوعلى،المقامهذافيذكرهيريدالذيوهو،الصعق

والصعق.

وارتجاجها،،الأرضزلزلةذلكمن،عظامأمورفيهايكونأنهالصورحديثفيذكروقد

آلازضواخرجتهزتزالهاآلازضىزتزلتإذا):تعالىاللهقال،وشمالايميناويمفيها،بأهلهاوميدانها

وقال،(ه-أ:الزدزدةأ!هو5لهاأؤحئرفيبأن!اخبارهاتحدثيؤميذ!الاماالإلنسنوقال5لهاأثقا

.(الحجأ!وهعظيوشفءآلساعةزثزلة%إرلبماتقواافاسيأيها):تعالى

وبست5رجاالأرضىرجتإذا5رافعةضاففة5؟ذبةلوقح!هاليش5اتواقحةوقحتإذا):تعالىوقال

.(56-ا:الواقعةأ!و!الدينيؤمنزالتمهذا!و:قولهإلىكلهاالايات!بسا!اتجبال

علىصادقاالقيامةيوماسمكان،القيامةمبادئأول-الفزعنفخةأعني-النفخةهذهكانتولما

الساعةولتقومن":قالع!يماللهرسولأن:هريرةأبيعن"البخاريصحيح"فيثبتكما،كلهذلك

لقحته،بلبنالرجلانصرفوقدالساعةولتقومن،يطويانهولا،يتبايعانهفلاثوبهماالرجلاننشروقد

فلافيهإلىأكلتهرفعوقدالساعةولتقومن،فيهيسقيفلاحوضهيليطوهوالساعةولتقومن،يطعمهفلا

كانتلماالساعةبأنهاالفزعنفخةعنوعبر،الفزعنفخةقبلماعلىيتجهإنماوهذا،")4(يطعمها

)5(.الساعةتقوموعليهم،الناسشرارأنهم:الزمانآخرأهلصفةفيالحديثفيوتقدم،مبادئهاأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسلمبنإبراهيموهو،أثبتهماوالصواب،خطأوهما"هشيمأبي":(1)وفي"هشيمبن":(م)في

بطرقه.صحيحالحديثلكن،الحديثلين،الهجري

.()143(5592)رقمومسلم(994و428و2315/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(3/28)المسندفيأحمدرواه

.(6065)البخاريرواه

.)9492(رقممسلمرواه
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نفختيبينفيماتنشقالسماءأن:المتقدمالصورحديثفيرافعبنإسماعيلحديثفيذكروقد

إنماهذاأنأعلمواللهوالظاهر،وقمرهاشمسهاويخسف،تتناثرنجومهاوأن،والصعق،الفزع

اتمخرمين!وترىألقهاراتؤصدللهوبرزواوالسمؤتالأزضغيزالأزضتبدل)حينالصعقنفخةبعديكون

ألش!اءإذا):تعالىوقال(إبراطيمأ!رالمظوجوههمولغشىقطرانمنسرابيلهو!آلأصخفادفىمقرصنينيوميذ

أال!لثقاتأالايات!و!وحقتلربهاوأذنت!وتخلتفيهاماواتقتهمدتأ!رضقوإذا!وحقتلربهاتتوأ!آنشقت

رفيإلت!وزر!كا5آتفزإتنيؤمبذأقيلنمننيمول5تقمروألمحسأوجمع5أتقمروخسف5ألبصربرقفإذا):لىتعالوقا

.(مةادقياأ!!معاذيرهالتئولؤ!ءبصيرهنفسهعكأقيلنسنبل!وأخرقدمبمايؤميغالإلنمننينئؤأ!ألمسنمريؤميذ

بسببوانشقاقهاالأرضزلزالوأما،الصعقنفخةبعديكونإنماوأنه،كلههذاتقريروسيأتى

قال،الصعقوقبل،الفزعنفخةبعدأنهفمنالسب،وأرجائهاأقطارهاإلىالناسوفرارالزلزلةتلك

لكممامذجمتكلنتولودنيؤمألنناد!يزمعلتكلأضافإق!لقؤوميو:قالأنهفرعونالمؤمنعنإخبارأتعالىالله

أقطارمنتنفذواانآستطغتتمإنوألإدنسألجنيخمغشر):تعالىوقال.331-32:غافرأ!عاصومنآدتهمن

فلاونحالم!نارمنشواظ!رعلتكمايرشل!تكذبانرلبهماءال!فبأى!بستطقإلاننفذوتلافأنفذواوالأزضآلسفؤت

.(36-33:الرحمنأ!!تكذبانرلبهمما!فبأىءالآءتنئصران

سريحةأبيعن،الأربعةوالسنن"مسلمصحيحو""أحمدمسند"فيالحديثتقدموقد

إلى،فذكرهن"...اياتعشرترواحتىتقوملنالساعةإن":قال!يمااللهرسولأنأسيدبنحذيفة

تسوقالناروهذه")1(المحشرإلىالناستسوق،عدنقعرمنتخرجنارذلكواخر":قالأن

والمنشر.المحشربقعةوهي،منهاالشامأرضإلىالأرضأقطارسائرفيالزماناخرفيالموجودين

الشامأرضإلىالناسوحشرهاالنارهذهأمرذكر

،هريرةأبيعن،أبيهعن،طاوسبناللهعبدعن،وهيبحديثمن"الصحيحين"فيثبت

بعير،علىواثنان،وراهبين،راغبين:طرائقثلاثعلىالناسيحشر":!يماللهرسولقال:قال

،قالواحيثمعهمتقيل،الناربقيتهموتحشر،بعيرعلىوعشر!ابعيبرعلىوأربعةأبعيرعلىوثلاثة

.")2(أمسواحيثمعهموتمسي،أصبحواحيثمعهموتصبح،باتواحيثمعهموتبيت

الله!رسولسألسلامبناللهعبدأن:أنسعن،ثابتعنحماد،عن،عفانعنأحمدوروى

)1(

)2(

"الكبرى"فيوالنسائي)2183(والترمذي)4311(داودوأبو)1092(ومسلم)4/6(المسندفيأحمدرواه

.)4104(ماجهوابن)11482(

.(2861)رقمومسلم(6522)رقمالبخاريرواه
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بطوله،الحديث"...المغربإلىالمشرقمنالناستحشرناو":فقال؟الساعةأشراطأولعن

."إأ(الصحيح"فيوهو

بنأوسعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادعن،وعفان،حسنعن،أحمدالإماموروى

صثف!،أصنافثلاثةالقيامةيومالناسيحشر":قالع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،خالد

وجوههم؟علىيمشونوكيف،اللهرسوليا:قالوا"وجوههمعاىوصنف،ركبانوصنف!،مشام!

بوجوههميتقونإنهمأما،وجوههمعلىيمشيهمأنعلىقادرأرجلهمعلىأمشاهمالذيإن":قال

."وشوكحدبكل

.إ2(السياقهذامنبنحو،سلمةبنحمادعن،"مسنده"فيالطيالسيداودأبورواهوقد

عن،حوشببنشهرعن،قتادةعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

الناسينحاز،هجرةبعدهجرةستكونإنها":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال،عمروبناللهعبد

الرحمن،نفسوتقذرهم،أرضوهمتلفظهم،أهلهاشرارإلاالأرضفييبقىلا،إبراهيممهاجرإلى

تخلف"منوتأكل،قالواإذامعهموتقيل،باتواإذامعهمتبيت،والخنازيرالقردةمعالنارتحشرهم

.إ3(بنحوه،عمروبناللهعبدعن،صفرةأبيبنالمهلبحديثمنالطبرانيورواه

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا:"والنشورالبعث"كتابهفيالبيهقيبكرأبوالحافظوقال

بنالحسنحدثنا،القرشيالزبيربنمحمدبنعليأبوالحسنحدثنا،ببغدادالحرفياللهعبيد

اللهعبدأبووأخبرناح.القرشيجميعبنالوليدأخبرني،الحباببنزيدحدثنا،عفانبنعلي

بنيزيدحدثنا،مسعودبنسعيدحدثنا،المحبوبيأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظ

سريحةأبيعن،واثلةبنعامر،الطفيلأبيعن،جميعبناللهعبدبنالوليدأخبرنا،هارون

أتقنمةيومونخشرهتم!والآيةهذهوتلاعنهاللهرضيالغفاريذرأباسمعت،الغفاريأسيدبنحذيفة

نإ":!رالمصدوقالصادقحدثني:ذرأبوفقال(79:ا!سراءأ!ووصمماولكماعضياوجوههتمعك

يمشونوفوج،راكبينكاسينطاعمينفوج،أفواجثلاثةعلىالقيامةيوميحشرونالناس

الذينبالفما،هذينعرفناقد:قلنا"وجوههمعلىالملائكةتسحبهموفوج،ويسعون

الرجلإنحتى،ظهرذاتيبقىلاحتىالظهرإ4(علىالآفةاللهيلقي":قال؟ويسعونيمشون

)1(

)2(

)3(

)4(

.(9332)والبخاري(3271/المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(2566)"مسنده"فيالطيالسيداودوأبو(2354/)المسندفيأحمدرواه

(09702)الرزاقعبدبمصنفالملحق"معمرجامع"فيوهو،(991-2/891)المسندفيأحمدرواه

شواهد.ولبعضه،ضعيفوإسناده

وتركب.عليهايحملالتيالإبلأي
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الحاكم.لفظ"القتبذاتبالشارف)1(المعجبةالحديقةليعطي

:آخرهفيوزاد،للآيةذرأبيتلاوةيذكرولم،هارونبنيزيدعنأحمدالإمامرواهوهكذا

.")2(عليهايقدرفلا"

جدهعن،معاويةبنحكيمأبيهعن،وغيره،بهزحديثمنأحمد"الإمام"مسندوفي

الشامنحوإلىبيدهوأومأ"هاهناتحشرون":قالأنه!ي!اللهرسولعن،القشيريحيدةبنمعاوية

فأولالفدام)3(أفواهكموعلىتعالىاللهعلىوتعرضون،وجوهكمعلىوتجرون،وركبانامشاة"

عن،هارونبنيزيدعن،منيعبنأحمدعن،الترمذيرواهوقد."وكفهفخذهأحدكمعنيعربما

.)4(صحيححسن:وقال،بنحوهجدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهز

عن،عليبنمحمدجعفرأبوثنا:قال،جعفربنالحميدعبدثنا،عمربنعثمانثنا:أحمدوقال

سيرتسيرسيل)د(حبسمننارتخرجأنيوشك":قالغ!يواللهرسولأن،أبيهعن،السلميبشربنرافع

قالت،فاغدواالناسأيهايا،النارغدت:يقال،وتروحتغدو،الليلوتقيمالنهارتسير،)6(الإبلمطية

ورواه.بهتفرد."أكلتهأدركتهمن،فروحواالناسأيهايا،النارراحت،فقيلواالناسأيهايا،النار

.")7(ببصرىالإبلأعناقلهاتضيء":وفيه،السلميرافعأبيبشرترجمةفينعيمأبو

إلىالأرضأقطارمنالدنياآخرفيالموجودينحشرهوالحشرهذاأنعلىتدلالسياقاتفهذه

كاسينطاعمينفقسم،ثلاثةأصنافعلىيكونونوأنهم،الشامأرضوهي،المحشرمحلة

فيتقدمكما،الواحدالبعيرعلىيعتقبون)8(وهم،أخرىويركبونتارةيمشونوقسم،راكبين

منيعتقبونه،بعيرعلىوعشر!":قالأنإلى"بعيرعلىوثلاثة،بعيرعلىاثنان":"الصحيحين"

."الناربقيتهموتحشر":الآخرالحديثفيمفسراجاءوكما،الحديثفيتقدمكما"الظهرقلة

أرضإلى،جانبكلمنتسوقهم،ورائهممنبالناسفتحيط،عدنقعرمنتخرجالتيوهي

.النارأكلتهمنهمتخلفومن،المحشر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

المسنة.الناقةأي

-5/164)المسندفيوأحمد(2/367)"المستدرك"فيالحاكمرواه

.وشواهده

أعضاؤهم.وتنطق،ألسنتهمتسكتأي

حسن.حديثوهو(2424)رقموالترمذي(53/)المسندفيأحمدرواه

موضع.اسم،سيلوحبس.خطأوهو،سيلحبشي:الأصلفي

الإبل.بطيئةسيرتسير:أحمدمسندفي

حسن.حديثوهو)3/443(المسندفيأحمدرواه

.بعدهأي،هذايعقبوهذا،هذايعقبهذا،بالتعاقبيركبونهأي

بطرقهصحيححديثوهو(165
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والشربالأكليكونحيث،الدنياآخرالزمانآخرفييكونإنماهذاأنعلىيدلمماكلهوهذا

نفخةبعدهذاكانولو،النارمنهمالمتخلفينتهلكوحيث،وغيرهوالمشترىموجوداوالركوب

والعجب،العرصاتفيلبسولا،شرفيولا،أكلولا،يشترىظهرولا،موتيبقلم،البعث

يومأنهعلىالركوبهذاحمل،الأحاديثهذهلأكثرروايتهبعدالبيهقيبكرأباالحافظأنالعجبكل

إلىآلمحتقيننخشريؤم!و:تعالىبقولهقالهماعلىواستدل،قلناهماوضعف،ذلكوصحح،القيامة

.(هـهـيمأ!!وزصاجهنمإلىآلمخرمينوفسوق!وفداألرخن

علىوثلاثة،بعيرعلىاثنانمنهم:أنوفيه،بالحديثالآيةتفسيرفيادعاهمايصحوكيف

والله،هذامعيلتئملاهذا،الظهرقلةمنذلكبأنالتصريحجاءوقد،بعيرعلىوعشرة،بعير

ومن،العرصاتإلىقبورهممنخرجواإذاالمتقونيركبهاالجنةمنالمتقيننجائبفإن،أعلم

موضعه.فيذلكتقريرسيأتيكما،الصفةهذهغيرعلى،الجناتإلىالعرصات

مسعودوابنعباسابنمنهم،الصحابةمنجماعةعن،أخرطرقمنالواردالآخرالحديثفأما

:ا!نبياءأ!وختقأولبدآناكما)غرلاعراةحفاةاللهإلىمحشورونإنكم":وغيرهم،وعائشة

حفاةقبورهممنالناسيقوميوم،البعثنفخةبعدالقيامةيومفيذاك،هذاغيرحشوفذلك")1((401

عطاشا.أي،ورداجهنمإلىالكافرينحشروكذلك،مختتنينغيرأي،غرلاعراة

زدفهؤخبت!لماجهغمأولمحهتموص!مآولكعاعضياوجوههتمعكآتقنمةيؤمونخمثرهتم):تعالىوقوله

بيانسيأتيكما،المحشرمقاممنالنارإلىبهميؤمرحينلهميحصلفذلك،(الإسراءأ!!سعيرا

تعالى.اللهشاءإن،مواضعهفيكلهذلك

،الفزعنفخةبسببذلكمنيقعممابشيءيشعرونلاالأمواتأن:الصورحديثفيذكروقد

بذلكيشعرونفهم،يرزقونربهمعندأحياءلأنهم،الشهداءهمإنما،تعالىاللهاستثنىالذينوأن

الصعق.نفخةبسببيصعقونلاوكذلك،منهايفزعونولا

فيه،بهمصرحاجاءكماهذاأحدها:أقوالعلىمنهاالمستثنينفيالمفسروناختلفوقد

وقيل،أيضاالعرلشوحملة:وقيل،الموتوملك،وإسرافيل،وميكائيل،جبريلهمبل:وقيل

أعلم.فالله،ذلكغير

الصعق،ونفخة،الفزعنفخةبينمامدةالدنياأهلعلىيطولأنه،الصورحديثفيذكروقد

.العظاموالأمور،الأهوالتلكيشاهدونوهم

)1(
ومسلم(6527)والبخاري.عباسابنحديثمن(0286)رقمومسلم(6526)رقمالبخاريرواه

عائشة.حديثمن(9285)
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والملائكة،،والجن،الإنسمن،والأرضالسمواتأهلمنالموجودينجميعبسببهايموت

هم:وقيل،الموتوملكوإسرافيلوميكائيلوجبريل،العردشحملةهم:فقيل،اللهشاءمنإلا

ذلك.غيروقيل،الشهداء

هتمفإذاأخرىفيهنفخثمأللهشامنإلاالأزضىفىومنآلسفؤتفىمنألصحورفصحعقفىونفخ):تحالىقال

فدكناكةواتجبالالازضوحملت!ؤصد!ونقخةالصورفىنفخفإذا):تعالىوقال،(68:الزمرأ!!يخظرون!يام

يؤمذفؤقهتمربكعىشوتحلأزجايهأعكوآلملك!واهيةيؤميذفوالسماوأنشقت5أتواقحةوقعت!فيؤميذوحدة

يأ!رتعالىاللهأنالصورحديثفيوتقدم(-1318:ادحاقةأ!!م!به!ضافيهلاتخفئتعرضون!يؤمذثمنية

الله،شاءمنإلاوالأرضالسمواتفيمنفيصعق،فينفخ،الصعقنفخةانفخ:لهفيقولإسرافيل

الذيالحيأنتبقيت:فيقول؟بقيفمن:بقيبمنأعلموهو،الموتلملكتعالىالثهفيقول

وميكائيل،جبريلروحبقبضاللهفيأمره،وميكائيلجبريلوبقي،عرشكحملةوبقيت،يموتلا

الخلائق.منيموتمنآخروهو،يموتأنيأمرهثم،العرلشحملةأرواحبقبضيأمرهثم

فيماقولهمن،كعببنمحمدعن،رافعبنإسماعيلطريقمنالدنياأبيابنرواهماتقدموقد

خلقي،منخلقأنت:الموتلملكيقولتعالىاللهأنع!ي!النبيعنهريرةأبيعنوعنه،بلغه

تحيالاموتامت:لهفيقول:بلغهفيماكعببنمحمدوقال.تحيالاثم،فمت،رأيتلماخلقتك

الحافظقال.فزعالماتواوالأرضالسمواتأهلسمعهالوصرخةذلكعندفيصرخ،أبدابعده

.الرواةأكثريقلهاولم،اللفظةهذهعلىرافعبنإسماعيل!سابعلم:المدينيموسىأبو

هذابعدتكونلا:يعني،أبدابعدهتحيالاموتامت:هذامعنىفيبعضهمقالوقد:قلت

القيامةيومبالموتيؤتى":"الصحيح"فيثبتكما،اليومهذابعدموتلالأنه،أبداموتملك

أهلويا،موتولاخلودالنارأهليا:يقالثم،والنارالجنةبينفيذبح،أملحكبشصورةفي

والله،أبدابعدهاموتملكيكونلاذلكبعدحييوإنالموتفملك،")1(موتولاخلودالجنة

كالملائكة.ذلكغيرآخرخلقااللهينشئهبل،أعلم

التأويلفيكون،أبداموتهبعديحيالاأنهذلكفظاهرع!ي!النبيعناللفظهذاصحةوبتقدير

أعلم.والله،الصحةبعيدالمتقدم

.(5285)ومسلم(6548)رقمالبخاريرواه(1)
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ولميولدولميلدلمالذيالصمدالفردالأحدالواحداللهإلايبقلمفإذا:الصورحديثفيقال

ثم،للكتابالسجلكطي،والأرضالسمواتطوى،أولأكانكماآخراكان،أحدكفوالهيكن

ثلاث؟اليومالملكلمن:يناديثم،ثلاثا،الجبارأنا:وقال،مراتثلاثتلقفهماثم،دحاهما

.القهارالواحددله:لنفسهمجيباتعالىيقولثم،أحديجيبهفلا،مرات

مظويتوالسفؤتآقئمةيؤمصعا!ضتهووآلأزك!قذرهءصاللهقدرواوما):تعالىاللهقالوقد

(1)آلسجلللكتابكطىلسماآنطوىيؤم!و:لىتعالوقا(الزمرأ!هو!يمثركوتعماوتعلىشتحن!سمينه

ألنلاف!لنذريؤم!:تعالىوقال(الأنبياءأ!!قحلينكناإناعلتنآوغدانعيدةختقاولبدأناكما

صح!
.أغافيأ!!ألقهارآتؤصدلهأتيؤمآلمفكلمنلثئئفنهتمأللهعلىيخقىلابرزونهميؤم

تعالىاللهيقبض":قال!يماللهرسولأن:هريرةأبيحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

أين؟الأرضملوكأين،الجبارأنا،الملكأنا:يقولثم،بيمينهالسماءويطوي،الأرض

.")2(المتكبرونأين؟الجتارون

وتكون،الأرضينالقيامةيوميقبضاللهإن":قالع!ي!اللهرسولأن:عمرابنعن،وفيهما

.")3(الملكأنا:يقولثمبيمينهالسموات

عمر:ابنعن،مقسمبناللهعبيدحديثمن،"مسلمصحيحو"،"أحمدالإماممسند"وفي

يؤمصيعا!ضتهوقذرهءوآلأزضصأدلهوماقدروا):المنبرعلىيومذاتالآيةهذهقرأع!ي!اللهرسولأن

يقول!ؤاللهورسول.(الزمرأ!!يمثركوتعماوتعلىشتحنو!مينهمط!لمحتوالسمؤتآ!مة

أناالمتكبرأنا،الجبارأنا:نفسهسبحانهالربيمجد":ويدبربهايقبل،يحركها،بيدههكذا

لفظوهذا.بهليخرن:قلناحتىالمنبرع!يماللهبرسولفرجف"الكريمأنا،العزيزأنا،الملك

بأسانيدها،"التفسير"كتابنامنالايةهذهتفسيرعندالمقامبهذاالمتعلقةالأحاديثذكرناوقدأحمد)4(

الحمد.ودلهكفايةفيهبماوألفاظها

)1(

)2(

)3(

)4(

."للكتاب"بالإفرادالعشرةبقيةوقرأها.وخلفوالكسائيوحمزةحفص،بالجمعأي"للكتب"قرأها

.(2787)ومسلم(9651)البخاريرواه

التالي.الحديثفيمسلمروايةمنوسيأتي(7412)رقمالبخاريرواه

.)2788(ومسلم72()2/المسندفيأحمدرواه
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فصلى

الأديممدويمدها،ويسطحها،فيبسطهاالأرضغيرالأرضاللهويبدل":الصورحديثفيقال

للهوبرزواوالسمؤتا،زضغيزالارضتبدل!يؤم):تعالىقال.تقدمكماالكلامآخرإلى"...العكاظي

.(إبراهيمأ!!اقهاراتؤصد

يومالناسيكونأين:سئلاللهرسولإن:قالتعنهااللهرضيعائشةعن"مسلمصحيح"وفي

تبديلبذلكالمراديكونوقد،")1(الجسردونالظلمةفيهم":فقال؟والسمواتالأرضتبدل

نفخة،النفختينبينفيماالأرضمعالمتبدلأنوهو،الحديثهذافيالمذكورهذاغيرآخر

فيهاعوجاجلاواحداصعيداالجميعويبقى،الأرضوتمدالجبالفتسير،البعثونفخة،الصعق

صحفصفاهقاعا!فيذرهان!فاينسفهاربىفقلاتجبالعن!!ثلونك):تعالىقالكما،أوديةولاروابيولا

تخسبهـااتجبال!وترى):تعالىوقال.ارتفاعولافيهاانخفاضلاأي(طهأ!أ!ا!ولآفيهاعوجالاترئ

وقال(الكبهأأ!!سرابافكلنتآتجبالوسيرت):تعالىوقال(88:النم!!أ!ألسحالبمرتمروهىجامدة

فدكئاواتجبالالأزضوحملت):تعالىلوقا(القارعةأ!هتمنفولثررألعقن!اتجالأوتكون):تعالى

أصدا!قخهتمنغادزفموحمثزلهتمبارزةآلازضؤلرىاتجبالفسيرويؤم):تعالىوقال(الحاقةأ!!ؤحدةكة

."ا!أ!!موعدالكونج!اكزكت!مرةآبلأؤلظقنبئجئتموناممالقذصفارفيفىوعرضوا

يكونحتىيوماأربعينالسماءفتمطر،ماءالعرشتحتمناللهينزلثم":الصورحديثفيقال

وأ،القثاءصغاروهي،الطراثيثكنباتتنبتأنالأجساداللهيأمرثم،ذراعاعشراثنيفوقكمالماء

."البقلكنبات

فتنبت،النىأو،الكلكأنهمطرايرسلثم":ومسلمأحمدالإمامرواهالذيالحديثفيوتقدم

إلىهلمواالناسأيهايا:يقالثم،ينظرونقيائمهمفإذا،أخرىفيهينفخثم،الناسأجسادمنه

.)2(العاصبنعمروبناللهعبدحديثمنبطولهتقدموقد،الحديثآخرإلى"...ربكم

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعن،كريبأبيعنمسلموروى

ماءالسماءمناللهينزلثم":قال،أبيت:قولهبعدالثالثةفيقالثم،الحديثوذكر...هريرة

)1(

)2(

على"بلفظعائشةحديثمنبنحوه(1927)مسلمورواه،ثوبانحديثمن(315)مسلمفياللفظهذا

."الصراط

.(0492)رقمومسلم(2166/)المسندفيأحمدرواه
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عجبوهو،واحداعظماإلا،يبلىإلاشيلمح!الإنسانمنوليس":قال"البقلينبتكمافتنممون

وليس،ومسلمالبخاريروايةمنالحديثهذاتقدموقد."القيامةيومالخلقيركبومنه،الذنب

.)1(آخرهإلى...الماءنزولذكروهي،الزيادةهذهمنذكرناماالبخاريعند

حريثبنالحسينعمارأبوحدثنا:"القيامةيومأهوال"كتابفيالدنياأبيبنبكرأبووقال

العالية،أبيعن،أنسبنالربيععن،واقدبنالحسينعن،موسىبنالفضلحدثنا،المروزي

ضوءذهبإذأسواقهمفيالناسبينما:القيامةيومقبلآياتلست:قالكعببنأبيحدثني

واختلطت،،واضطربت،فتحركت،الأرضوجهعلىالجبالوقعتإذكذلكهمفبينما،الشمس

بعضهمفماجوا،والوحشوالطيرالدوابواختلطت،الجنإلىوالإنس،الإنسإلىالجنوفزعت

:قال(التكوبرأ!!أتعشارعطلتوإذا!وانطلقت:قال(التكويرأ!!حشرتاتوحوشوإذا)،بعضفي

فانطلقوا،بالخبرنأتيكمنحن:للإنسالجنقال(ادتح!يرأ!و!ألبحارسجرتوإذا)،أهلهاأهملها

الأرضإلى،واحدةصدعةالأرضتصدعتإذكذلكهمفبينما،تأجحنازهوفإذا،البحرإلى

.فأماتتهم)2(ريخجاءتهمإذكذلكهمفبينما،العلياالسابعةالسماءوإلى،السفلىالسابعة

حدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،القرشيعمربنهارونحدثنا:الدنياأبيابنوقال

قبضبعدطيبةريحااللهيبعث:قال،السكسكييزيدبنعطاءعن،جابربنيزيدبنالرحمنعبد

ومؤمنؤ،مؤمنكلروحفتقبض،الساعةمندنؤوعند،والسلامالصلاةعليه،مريمابنعيسى

علىاللهبعثإذذلكعلىهمفبينما،الساعةتقومعليهم،الحمرتهارجيتهارجونالناسشرارويبقى

سيف)3(إلىوالشياطينوالإنسالجنفتخرج،ومساكنهمأقدامهمبهمفترجف،الخوفالأرضأهل

خافقفيأتون،المخرجنلتمسهلم:والشياطينالجنتقولثم،اللهشاءماكذلكفيمكثون،البحر

ذإ،ذلكعلىهمفبينما،الناسإلىيرجعونثم،الحفظةوعليه،سدقدفيجدونه،)4(المغرب

11:النحلأ!فلالتمتتغجلؤأدلهأقرأقئ!والناسأيهايا:يناديمنادياويسمعون،الساعةعليهمأشرفت

،السمواتفيمنفيصعقالصورفيينفخثم،حجرهافيالوليدمناستماعابأشدالمرأةفما:قال

.)5(اللهشاءمنإلا،الأرضفيومن

عن،صالحبنمعاويةحدثنا،عمربنمحمدحدثنا،سفيانبنهارونحدثنا:أيضاوقال

)2(

)3(

)4(

.(5592)ومسلم(4481)رقمالبخاريرواه

ضعف.إسنادهوفي(23)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

ساحله.أي

جهته.منتهىأي

.(26)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه
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بنهشاموحدثناح.ع!ي!االنبيعن،عبيدبنفضالةعن،أبيهعن،نفيربنجبيربنالرحمنعبد

تطلع":قال!ي!النبيعن،عامربنعقبةعن،حجيرةابنعن،هلالأبيبنسعيدعن،سعد

تملأحتى،وترتفعترتفعتزالفما،المغربقبلمنالتزسمثلسوداءسحابةعليكمالساعة

لينشرانالرجلينإن،بيدهنفسيفوالذي،أتىقداللهأمرإن،الناسأيها:منابوينادي،السماء

يشربفما،لقحتهليحلبالرجلوإن،منهيشربفماحوضهليلوطالرجلوإن،يطويانهفماالثوب

.")1(شيئامنها

هولمنحواصلهافيبماوترمي،بأذنابهالتضربالقيامةيومالطيروإن:دثاربنمحاربوقال

.")2(الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه.طلبةعندهاليس،ترىما

بناللهعبدحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،العبدييحيىبنالحسنحدثنا:الدنياأبيابنوقال

:!اللهرسولقال:يقولعمربناللهعبدسمعت،الصنعانييزيدبنالرحمنعبدسمعت،بحير

آنفطرت!ألسماءإذاو)!كورتألمحسإذا!و:فليقرأالعينرأيالقيامةيومإلىينظرأنسرهمن"

.بحير)3(بناللهعبدحديثمن،والترمذي،أحمدورواه."!وانشقتآدش!اءإذا)و

البعثنفخة

فإذاأخرئفيهنفخثماللهشدمنإلاالازضفىومنآلسفؤتفىمنألصورفصعقفىونفخم!:تعالىاللهقال

لاوهتمل!بابئنهموقضىوألشهداءبألنبمنوجاىءالكنفووضعرجمهانجورألأزكىوأشرقت!طرونقيامهم

ينفخفيؤم!:تعالىوقال(07-68:الزمرأ!!يفعلونبماوهوأغلمعملمثمانفسصووفيمث!يطلمون

وقال.(2.-018البأأ!!سرابانتف!اتجبالوسيرت!أتوباف!نتألسماوفنحت!أفواجاقةتونالصور

تعالى:وقال.(د02الإسراءأ!!قليلاإلالبثت!إنوتظنونبحضدهءفلتمتنجيبوتيذعوكئميؤم!و:تعالى

منهمفإذاآلصورفىونفخ):تعالىلوقا.(41-13:النازعاتأ!و!بألساهرةهم!!اذاؤصدزتجر!فإنما)

نإ!اتمرسلوتوصدصفألرخمقوعدماهذافرقدئآ!منبعثنامنيخوظناقالوا!يخمملو%ربهتمإكالأضداث

!نت!ماإلاتخزؤتولاشئانفممىطلملافاليؤم!ئحضرونلدتناجميعهتم!اذاؤصدةإلاصتحة!انت

.(54-51:يسأ!لعملون!

الذي،يموتلاالذيالقيومالحيوبقاء،الخلقوفناء،الصعقنفخةبعدالصورحديثفيوذكر

)1(

)2(

)3(

شواهد.ولبعضه،ضعفسندهوفي(25)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.(93)"الأهوال"فيهو

حسن.حديثوهو)3333(رقموالترمذي27()2/المسندفيوأحمد()91"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه
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يأمرثم،النفختينبينوالأرضالسمواتيبدلوأنه،شيءكلبعدالآخروهو،شيءكلقبلكان

فيكانتكما،أجداثهافيوتتركب،قبورهافيالأجسادمنهتخلقالذي،الأرضعلىالماءبإنزال

والأخرى،نوراالمؤمنينأرواحتتوهج،بهافيؤتىبالأرواحاللهيدعوثم،الدنياهذهفي،حياتها

كأنهاالأرواحفتخرج،البعثنفخةينفخأنإسرافيلتعالىاللهويأمر،الصورفيفتوضع،ظلمة

هذهفيفيهكانتالتيجسدهاعلىروحكلفتدخل،والأرضالسماءبينماملأتقد،النحل

عنتنشقكما،عنهمالأرضتنشقثم،اللديغفيالسممشيالأجسادفيالأرواحفتمشي،الدار

ألقمر(اأ!!عسريؤئمهذاآتبهفرونيقولألداعإلىمهطعين)ينسلونربهمإلىسراعامنهافيخرجون،نباتها

غرلا.عراةحفاة

الذىاليؤمذلكذئةأبضر!ترهقهتمخشعة!يوفضوننصبإكثمنهمس!إطالاضداثمنتحرصنيؤم):تعالىاللهقالوقد

يؤم!قرلبنم!منا!اياديؤمواشتمغ):تعالىوقال،(الىمعارجأالسورةآخرإلى!و...!يرعدونكالؤا

منتحرجون):تعالىوقال،(45-41:قأالسورةاخرإلى!...!الحروجيؤمذلكبألحقالصيحةيسمعون

فىنمرفإذا):تعالىوقال،الفمرأ!!عصريؤئمهذاآتبهفرونيقولآلداعإلىم!عين!منت!ثرجرا!كأخملاخداثأ

نعيدكتموفيها!منهافلقنبئ):تعالىوقال(ادمدثرأ!!يسيرغيرألبهفرينعلى!عسيريؤئميومبذ!فدلكالاقؤر

ويخرج!تمفحهالعيدقيثم!نجاتاألأزضمنأنبيهووالله!و:تعالىوقال(طهأ!!اخرئلارةنخرجكخومتها

.(نوخأ!وإخراجا!

.والنشورالبعثعلىتدلالتيالآياتمنذلكغيرإلى

،المباركابنحدثنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،،العباسبنحمزةأحدثنا:الدنياأبيابنوقال

قبلاللهيرسل:قال،مسعودبناللهعبدعن،الزعراءأبيعن،كهيلبنسلمةعن،سفيانحدثنا

الريح،بتلككفتإلامؤمناالأرضعلىتذرفلا،بارداوزمهريراباردةصر)1(فيهاريحاالقيامةيوم

فيخلقيبقىفلا،فيهفينفخ،بالصوروالأرضالسماءبينملكفيقوم،الناسعلىالساعةتقومثم

العرشتحتمنماءاللهفيرسل،يكونأناللهشاءماالنفختينبينيكونثم،ماتإلاوالأرضالسماء

:مسعودابنقرأثم،الثرىمنالأرضتنبتكما،الماءذلكمنولحمانهمجسمانهمفتنبت

نفسكلفتنطلق،فيهفينفخ،بالصوروالأرضالسماءبينملكيقومثم،فاطرأ!!النشوركذلك)

.)2(العالمينلربقيامافيجيئون،ويقومون،فيهفتدخل،جسدهاإلى

،الأبدانفيالأرواحعادتالصرخةسمعوافإذا،القبورفييبلون:قال،منبهبنوهبوعن

)1(

)2(

.لبردا:لصزا

.(82)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه
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ينفضون،أرجلهمعلىقياماالقوموثبالثانيةالصرخةسمعوافإذا،بعضإلىبعضهاوالمفاصل

.)1(عبادتكحقعبدناكماسبحانك:المؤمنونيقول،رؤوسهمعنالتراب

البعثفيأحاديثذكر

فيهاريحااللهيرسل:قالاللهعبدعن،الزعراءأبيعن،كهيلبنسلمةعن،الثوريسفيانقال

تقومثم،الريحبتلككفت)2(إلامؤمنالأرضعلىيبقىفلا،باردةوزمهريرا،باردةصر

قبله.المقالفيتقدمكماالحديثوذكر...الساعة

ابنيعلىعن،سلمةبنحمادحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،خيثمةأبوأخبرنا:الذنياأبيابنوقال

الموتى؟اللهيحعيكيف،اللهرسوليا:قلت:قال،رزينأبيعمهعن،عدسبنوكيععن،عطاء

"؟خضرايهتزبهمررتثممحلا)3(أهلكبوادي،مررتأما،رزينأبايا":قال؟خلقهفيذلكايةوما

."خلقهفيآيتهوذلك،الموتىاللهيحعيفكذلك":قال،بلى:قلت

.(4)مثلهأو،نحوهبه،عطاءبنيعلىعن،شعبةعنكلاهماوغندر،،مهديبنالرحمنعبدعن،أحمدرواهوقد

أخبرنا،المباركبناللهعبدحدثنا،إسحاقبنعليحدثنا:فقال،اخروجهمنأحمدرواهوقد

!ي!،اللهرسولأتيت:قال،العقيليرزينأبيعن،موسىبنسليمانعن،جابربنيزيدبنالرحمنعبد

بهامررتثئم،مجدبةأرضكمنبأرضأمررت":قال؟الموتىاللهيحعىكيف،اللهرسوليا:فقلت

؟الإيمانما،اللهرسوليا:قلت:وقال،"النشوركذلك":قال،نعم:قلت:قال"؟مخصبة

ورسولهاللهيكونوأن،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنتشهدأن":قال

تحبهلانسبذيغيرتحبوأن،باللهتشركأنمنإليكأحببالنارتحرقوأن،سواهمامماإليكأحب

الظمآنقلبالماءحبدخلكما،قلبكفيالإيمانحبدخلفقد،كذلككنتفإذا،وجلعزللهإلا

الأمةهذهأوأمتيمنما":قال؟مؤمنأنيأعلمبأنليكيف،اللهرسوليا:قلت."القائظاليومفي

سيئة،أنهافيعلمسيئةيعملولا،خيرابهاجازيهوجلعزاللهوأن،حسنةأنهافيعلم،حسنةيعملعبد

.أحمد)5(بهتفرد"مؤمنوهوإلا،هوإلايغفرلاأنهويعلم،منهاوجلعزاللهويستغفر

)2(

)3(

)4(

)5(

.(58)"لهوالأا"

علىالأحياءتضم،ضامةأي!كفاتاالأزضنخحلأو):تعالىقال.الريحبتلكالأرضبطنفيضمأي

بطنها.فيوالأموات،ظهورها

جدبا.أي

ضعيف.وإسناده(412/)المسندفيوأحمد(83)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

ضعيف.وإسناده(12-411/)المسندفيأحمدرواه
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والنشورالبعثفيرزينأبيحديث

واحدوغير،برحمتهاللهتغمده،المزيالرحمنعبدبنيوسفالحجاجأبوالحافظشيخناأخبرني

،البخاريابن،الواحدعبدبنعليالدينفخرأخبرنا:قالوا،أسمعوأناعليهمقراءة،المشايخمن

الشيباني،الحصينبناللههبةالقاسمأبوأخبرنا،المكبراللهعبدبنحنبلأخبرنا:قالوا،واحدوغير

بنحمدانبنجعفربنأحمد،بكرأبوأخبرنا،التميميالمذهبابنعليبنالحسنعليأبوأخبرنا

إليكتب:قال،"أبيهمسند"فياللهرحمهحنبلبنأحمدالإمامابناللهعبدأخبرنا،القطيعيمالك

وقد،الحديثبهذاإليككتبت:الزبيريالزبيربنمصعببنحمزةبنمحمدبنحمزةبنإبراهيم

المغيرةبنالرحمنعبدحدثني:قال،عنيبذلكفحدث،إليكبهكتبتماعلىوسمعته،عرضته

،عوفبنعمروبنيمن،القباعيىالأنصاريالسمعيعيالشبنالرحمنعبدحدثني:قال،الحزامي

بنلقيطعمهعن،أبيهعن،العقيليالمنتفقبنعامربنحاجببناللهعبدبنالأسودبندلهمعن

ع!يماللهرسولإلىوافداخرجلقيطاأن،لقيطبنعاصمعن،الأسودأبيوحدثنيه:دلهمقال،عامر

وصاحبيأنافخرجت:لقيطقال،المنتفقبنمالكبنعاصمبننهيك:لهيقال،لهصاحبومعه

منانصرفحين،)1(فوافيناه!يماللهرسولفأتينا،رجبلانسلاخأ!ماللهرسولعلىقدمناحتى

أربعةمنذصوتيلكمخبأتقدإنيألا،الناسأيها":فقالخطيبأالناسفيفقام،الغداةصلاة

ألا"،لمجي!اللهرسوليقولمالنااعلم:فقالوا"؟قومهبعثهامرئمنفهلألا،لأسمعنكمألا،أيام

بلغت؟هل:مسؤولإنيألا،الضلاليلهيهأو،صاحبهحديثأو،نفسهحديثيلهيهأنلعلهثم

إذاحتى،وصاحبيأناوقمت،الناسفجلس:قال،"اجلسواألا،اجلسواألا،تعيشوااسمعواألا

رأسه،وهز،اللهلعمرفضحك؟الغيبعلممنعندكما،اللهرسوليا:قلت.وبصرهفؤادهلنافرغ

،"اللهإلايعلمهالا،الغيبمنخصميبمفاتيحوجلعزربكضن":فقال،لسقطهأبتغيأنيوعلم

وعلم،تعلمونهولا،أحدكممنيةمتىعلمقد،المنيةعلم":قال؟هنوما:قلت،بيدهوأشار

تعلمه،ولا،غداطاعئمأنتوماغدفيماوعلم،تعلمونولاعلمهقدالرحمفييكونحينالمني

."قريبإلى)3(غيركمأنعلمقديضحكفيظل،مسنتينآزرلين)2(عليكميشرفالغيثيوموعلم

الله،رسوليا:قلت."الساعةيوموعلم"،خيرايضحكربمننعدملن:قلت:لقيطقال

التيمذحجمنأحدتصديقنالايصدقونقبيلمنفإنا،وماتعلم،الناستعلممماعلمنا

)1(

)2(

)3(

."أحمدالإماممسند"منتكملةالحاصرتينبينما

القحط.وهوالسنةأصابتهمأي:ومسنتين.وضيقشدةفيأي،آزلين

بالمطر.وسقياكمغيثكمأي
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!م،ص5ص5ص()1
نبيكم،!دوفىثملبثتمماتلبثون":قال،منهانحنالتيوعشيرتنا،توالينا)29(التيوخثعم،عليناتربو

والملائكة،ماتإلاشيءمنظهرهاعلىتدعماإلهكلعمر،الصائحةتبعثثم،لبثتمماتلبثونثم

وجلعزربكفأرسل،البلادعليهوخلتالبلادفييطوفوجلعزربكفأصبح،وجلعزربكمعالذين

إلاميتمدفنولا،قتيلمصرعمنظهرهاعلىتدعماإلهكفلعمر،العرشعندمنتهضب)3(،السماء

فيه،كانلمامهيم)5(:ربكيقول،جالسافيستوي،رأسهعندمن)4(تخلفهحتىعنهالقبرشقت

يجمعناكيفاللهرسوليا:فقلت،"بأهلهحديثايحسبهبالحياةفلعهده،اليوم،أمس،ربيا:فيقول

عليهاأشرفتالأرض،اللهالاءفيذلكبمثلأنبئك":قال؟والسباع،والبلى،الرياحتمزقنامابعد

إلاعليكتلبثفلم،السماءعليهاوجلعزربكأرسلثم،أبداتحيالا:فقلت،بالية6(مدر!لأوهي

نأعلى،الماءمنيجمعكمأنعلىأقدرلهوإلهكولعمر،واحدةشربةوهي،عليهاأشرفتحتىأياما

."إليكموينظر،إليهفتنظرون،مصارعكمومنالأصواء)7(منفتخرجون،الأرضنباتيجمع

وننظر،إليناينظرواحدشخصوهو،الأرضملءونحنكيف،اللهرسوليا:قلت:قال

ترونهماصغيرةمنهاية،والقمر،الشمس؟وجلعزاللهآلاءفيذلكبمثلأنبئك":قال؟إليه

وترونهيراكمأنعلىأقدرلهوإلهكولعمر،رؤيتهمافيتضامون)8(لا،واحدةساعةويريانكم

لهباديةعليهتعرضون":قال؟لقيناهإذاربنابنايفعلفما،اللهرسوليا:قلت:قال،"منهما

بها،قبيلكمفينضح،الماءمنغرفةبيدهوجلعزربكفيأخذ،خافيةمنكمعليهتخفىلا،صفحاتكم

وأماالبيضاء،الريطة)9(مثل،وجههفتدعالمؤمنفأما،قطرةمنهاأحدكموجهتخطئماإلهكفلعمر

،أثرهعلىالصالحونوينصرف،نبيكمينصرفثمألاالأسود،)11(الحممبمثلفتخطمه)01(الكافر

أوانه.:وجلعزربكفيقولحس)12(:ويقولالجمرأحدكمفيطأ،النارمنجسرأفتسلكون

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

ترتفع.أي

تجاورنا.أي

تمطر.أي

تحييه.أي

شأنك.وماحالكما:معناها،استفهامكلمة

الحجر.قطعة:المدرة

.القبورأي

ضيم.لكميحصللاأي

لفقين.ذاتغيرملاءةكل

أنفه.تصيبأي

.444()1/"النهاية".الفحمةوهي،الحممةمفردها:والحمم"الحميمبمثل":"أحمدالإماممسند"في

وطئها.حينالجمرةألممنالتوجعصوت:حس



والنشورالبعثفيرزينأبيحديث691

إلهكفلعمر،رأيتهاقط)2(ناهلة-والله-أظم!علىالرسولحوضعلىفتطلعون)1(ألا(أ

الشمسوتحبس،والأذىوالبول)3(الطوفمنيطهرهقدحعليهاوقعإلايدهمنكمواحديبسطما

ساعتكبصركبمثل":قال؟نبصرفبم،اللهرسوليا:قلت:قال،"واحدامنهماترونولاوالقمر

."الجبالوواجهتهالأرضفيهأشرقتيومفيالشمسطلوعمعوذلك،هذه

والسيئة،أمثالهابعشرالحسنة":قال؟وحسناتنا،سيئاتنامننجزىفبم،اللهرسوليا:قلت:قال

لسبعةللنارإنإلهكلعمر":قال؟الناروما؟الجنةما،اللهرسوليا:قلت:قال"يعفوأنإلا،بمثلها

يسيرإلابابانمنهنما،أبوابلثمانيةللجنةوإن،عاماسبعينبينهماالراكبيسيرإلابابانمنهنما،أبواب

عسلمنأنهارعلى":قال؟الجنةمننطلعفعلام،اللهرسوليا:قلت:قال،"عامأسبعينبينهماالراكب

وفاكهةاسنغيروماء،طعمهيتغيرلملبنمنوأنهار،ندامةولا،صداعمنبهاماكأسمنوأنهار،مصفى

منهنأو؟أزواجفيهاولنا،اللهرسوليا:قلت"مطهرةوأزواج،معهمثلهمنوخير،تعلمونماإلهكلعمر

."توالدلاأنغير،بكمويلذذنالدنيافيلذاتكممثلتلذونهن،للصالحينالصالحات":قال،مصلحات

قلت:!والنبييجبهفلم؟إليهومنتهونبالغوننحنماأقصىاللهرسوليا:فقلت:لقيطقال

،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامعلى":وقال،يده!يواللهرسولفبسط؟أبايعكعلام،اللهرسوليا

."غيرهباللهتشركوألا،)4(المشركوزيال

أنيوظن،أصابعهوبسطيدهلمج!ي!النبيفقبض؟والمغربالمشرقبينمالناوإن:قالت:قال

فبسط،نفسهإلاامرئعلىيجنيولا،شئناحيثمنهانحل:قلت:قال،يعطينيهلاشيئامشترط

:فقال،فانصرفنا:قال،"نفسكإلأعليكيجنيولا،شئتحيثتحل،لكذلك":وقاليده

بنيأحد،الخدارئةبنكعبلهفقال،"والأخرىالأولىفيالناسأتقىمنإلهكلعمرهذينإن"

وأقبلت،فانصرفنا:قال"ذلكأهلالمنتفقبنو":قال؟اللهرسولياهممن:كلاببنبكر

."؟جاهلييهمفيخيرمضىممنلأحدهل،اللهرسوليا":فقلت،عليه

بينحروقعفلكأنه:قال،النارلفيالمنتفقأباكإنوالله:قريشعرض)5(منرجلفقال:قال

ثم،اللهرسولياوأبوك:أقولأنفهمصت،الناسرؤوسعلىلأبيقالمماولحميووجهيجلدي

قبرمنعليهأتيتمااللهلعمر،وأهلي":قال؟وأهلك،الثهرسوليا:فقلت،أجملالأخرىإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الكلاممعنىلإكمال"أحمدالإماممسند"منمستدركالحاصرتينبينما

.للشربالمنهلإلىالذاهبة:الناهلة

الخائط.منأي

مفارقته.أي

خاصتهم.منوليس،قريشعامةمنأي
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وجهكعلىتجر:يسوءكبمافأبشركمحمدإليكأرسلني:فقل،مشرفيمنقرشيأو،عامري

."النارفيوبطنك

وقد،إياهإلايحسنونلاعملعلىكانواوقد؟ذلكبهمفعلما،اللهرسوليا:قلت:قال

عصىفمن"نبيايعني"أممسبعكلآخرفيبعثاللهبأنذلك":قال؟مصلحونأنهميحسبونكانوا

."المهتدينمنكاننبيهأطاعومن،الضالينمنكاننبيه

عن،عليبنالحسنعن،داودأبيعن،الأعرابيبنسعيدأبيروايةفيداودأبورواهوقد

.)1(الأعرابيابنزياداتمنلعله:شيخناقال،به،حمزةبنإبراهيم

أخبرنا:متفرقاتهفيالصورلحديثتشهدمجلدفيواثارأأحاديثجمعوقدمسلمبنالوليدوقال

قائمملك:قال(أق!و!قرلبم!نأتمادمنياديؤموأشتمغ!ه:قولهفي،قتادةعن،بشيربنسعيد

نأيأمركناللهإن،المتقطعةوالأوصال،الباليةالعظامأيتها:ينادي،المقدسبيتصخرةعلى

.القضاءلفصلتجتمعن

البعث،ونفخة،الصعقنفخةبينفيماإلاالقبرعذابالقبورأهلعنيفترلا:قالقتادةعنوبه

المؤمن:لهفيقول،الفترةتلكيعنيمهـومرقدنامنبعثنايوتلضامن):يبعثحينالكافريقولفلذلك

.()2(يسأ!هو!ألمرسلوتوصحدق!الرخمنوعدماهذا)

الحسين،بنمحمدعن،مريمأبيبنالحسينبنعليحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

يجتمعالجسري)3(محلمأبوكان:قال،سليمانبنمعديحدثني،السعديبكربنصدقةحدثني

ربهتمإكألا!حداثمنهمفإذاألصحورفىونفخ):الآيةهذهتلاإذاوكان،حكيماوكان،إخوانهإليه

:قالثم،بكئ(ي!أ!!وأتمرسلوتوصحدق!الرخمنوعدماهذامرقدئأطمنبعثنامنيوئلضاقالوا!ينسلو%

مثلرقدةفيالقومكانلئنواللهأما،العقولبأوهامفظاعتهاذهبتصفة،لمعاريضالقيامةفيإن

مساءلؤ،ولا،عرضموقفبعديوقفواولم،بعثهممنوهلةأولعندبالويلدعوالما،قولهمظاهر

الإقامةطولفيكانواولئن،أمرهامنبالجلائلالقيامةعليهموحققت،عظيماخطرأعاينواوقدإلا

إلىنقلواوقدإلاعنهمذلكانقطاععندبالويلدعوافما،قبورهمفيويعذبونيألمونكانواالبرزخفي

بالنسبة،رقادافسموهفيهكانواماالقوماستصغرلما،ذلكعلىالأمرأنولولا،منهأعظمهيطامبما

)1(

)2(

)3(

بطوله،بالمجاهيلمسلسلضعيفحديثوهو)6266(رقمداودوأبو14(-)4/13المسندفيأحمدرواه

شواهد.ولبعضه

.(98)"الأهوال"

خطأ.وهو،محكمأبو:الأصولفي
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فيكانوإن،رقاداالشيءهذاعندالشيءهذا:يقالكما،القيامةيومأهوالمنيستقبلونماإلى

لدليلاالقرآنفيوإن،رقادكأنهوأمزوأدهىمنهأشدهوماإلىبالنسبةلكنه،وأهوالشدائدالأول

.)1(لحيتهيبلحتىيبكيثم:قال(ادنهازعاتأ!!الكبزىاظآمةف!ذاصآءت):يقولحين،ذلكعلى

سمعت:الحضرمياللهعبيدبنبسرحدثني،العلاءبناللهعبدحدثني:مسلمبنالوليدوقال

فيهم،فقام،الجاهليةفيوالشامالعراقبينسائحإلىالناساجتمع:يقولالخولانيإدريسأبا

لقدوالله:فقال،رجلفقام،والحسابالإدانةإلىمبعوثونثمميتونإنكم،الناسأيها:فقال

الإبلفوطئته،العربمواسممنمؤسمفيراحلتهعنوقعرأيته،أبدااللهيبعثهلارجلارأيت

بيد:السائحفقال،أنملةمنهيبقفلمرمحتى،بأرجلهاوالرجالة،بحوافرهاوالدواب،بأخفافها

الرمةتلك)2(بيتتالضبعأنلو،علمهمقليل،يقينهمضعيف،أحلامهمسخيفةقوممنأنك

ثم،فالتقطتهالجلالةعليهغدتثم،وبعرتهفأكلته)4(النابعليهغدتثمثلطتها)3(ثم،فأكلتها

يردهأنشيئامنهأخذشيءكلالقيامةيوماللهلأمر،رمادهالرياحنسفتثم،أهلهاقدرتحتأوقدته

.)5(والثوابللإدانةاللهبعثهثم،فرده

القساةالجاهليةشيوخمنشيخاأن؟جابربنيزيدبنالرحمنعبدحدثني:مسلمبنالوليدوقال

:تقولأنكبلغني؟فيهنيصدقكأنعقللذيينبغيلا،تقولهنأنكبلغنيثلاث،محمديا:قال

نأبعدسنبعثوإنا،وقيصركسرىكنوزعلىسنظهروإنا،وآباؤهاهيتعبدكانتماتاركةالعربإن

وآباؤها،هيتعبدكانتماالعربلتتركن،بيدهنفسيوالذي،أجل":ع!ي!اللهرسولفقال،نرم

مقالتكفلأذكرنكالقيامةيومبيدكلآخذنثم،لتبعثنثمولتموتن،وقيصركسرىكنوزعلىولتظهرن

:قال"أنساكولا،الموتىفيأضلكولا":قال؟تنسانيولا،الموتىفيتضلنيولا:قال"هذه

فأسلم،،وقيصركسرىكنوزعلىالمسلمينظهورورأى،ع!يماللهرسولقبضحتىالشيخذلكفبقي

مسجدفيوبكاءهنحيبهعنهاللهرضيالخطاببنعمريسمعماكثيراوكان،إسلامهوحسن

قد:لهويقول،منهويسكن،يأتيهعمروكان،!اللهرسولبهواجهكانمالإعظامه،ع!يماللهرسول

نإوسعدأفلحإلاأحدبيدغ!ييهاللهرسوليأخذولا،بيدكيأخذأنغ!ي!اللهرسولووعدك،أسلمت

.6(اللهلأشاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(88)"الأهوال"فيالدنياأبيبنبكرأبورواه

ليلأ.عليهاأتتأي

هضمها.بعدغائطأأخرجتهاأي

نابها.طالالتيالهرمةالناقة

.(29)"الأهوال"

مرسل.وهو(19)"الأهوال"
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عن،بشرأبيعن،هشيمأخبرنا،الوهابعبدبنفضيلحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

:وقال،ففته،)1(حائلبعظم!يواللهرسولإلىوائلبنالعاصجاء:قال،جبيربنسعيد

فنزلت:"جهنمناريدخلكثم،يحييكثم،اللهيميتك،نعم":قال؟هذااللهأيبعث،محمديا

ضفئوهودبممقأولأفثمأهآألذىتحيحهاقل!رميصو!ائحطغيخىمنقالضفقهوودن!ىمثلالناوضرب)

()2(.أيس!وعليض!

وخلقكمادمخلق:قال(62:الواقعةأمهوآلأوكألدشاولقذعلتص):تعالىقولهفيالضحاكوقال

؟)3(قونتصدفهلا:لقا(ادواقعةأ!!تصدقونفلؤلاظقنبئنخن)

النشأةيرىوهو،الاخرةبالنشأةيكذبلمنعجبا:يقالكان:قال،الباقرجعفرأبيوعن

رواه.وليلؤيومكلفيينشروهو،الموتبعدبالنشريكذبلمنالعجبكلعجبايا،الأولى

.الدنيا)4(أبيابن

(27:الرومأ!عليهوهواهوتيعيذلمثصالخ!يتدؤاألذىوهو):تعالىقوله!يالعاليةأبووقال

.الدنيا)د(أبيابنرواه.يسيزعليهوكل،ابتدائهمنعليهأهونإعادته:قال

:قال،هريرةأبيعن،منبهبنهمامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

لهيكنولم،وشتمني،ذلكلهيكنولم،عبديكذبني:تعالىاللهقال":!يماللهرسولقال

وأنا،ولدااللهاتخذ:فقولهإيايشتمهوأما.بدأنيكمايعيدنيلن:فقولهإياييمذيبهأما،ذلك

.")6(الصحيحين"فيثابتوهو"أحدكفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحد

فيرمادهنصفريحيوميذرواثم،يحرقوهأنماتإذابنيهإلىعهدالذيقصةوفيهما

العالمين.منأحدايعذبهلاعذاباليعذبنيعلياللهقدرلئنوالله:وقال،البحرفيونصفه،البر

البر،اللهفأمر،بهأمرهممابنوهبهفعلماتفلما.واحدةحسنةاللهعندلهيدخرلمأنهوذلك

حملكما:لهفقال.ربهيديبينقائمرجلهوفإذا،فيهمافجمعالبحروأمر،فيهمافجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رميم.بال

مسندابههشيمطريقمن(2/942)المستدركفيالحاكمورواه،مرسلاوالطبري(09)"الأهوال"

وصححه.

.(59)"الأهوال"

.(69)"الأهوال"

.(79)"الأهوال"

.(7594)رقموالبخاري(2317/)المسندفيأحمدرواه
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.")2(له)1(غفرأنتلافاهفما":!ي!االلهرسولقال.أعلموأنتخشيتك:قال؟هذاعلى

.صموتقومكأنهمالقبورإلىفنظرت،النهارنصفالمقابردخلت:قالالمريصالحوعن

الحفر:تلكبعضمنهاتفبيفهتف،البلىطولبعدمنوينشركميحييكممنسبحان:فقلت

(الرومأ!!تخرجونأنت!إذآألأزضمندغوةدعاكتمإذاتمبأفرهوالأزضالسماءتقومأنءاينهءومن)صالحيا

علي.مغشياواللهفخررت:قال

القيامةيومأسماءذكر

يوم؟القيامةيومماأدراكوما،القيامةيوم:"العاقبة"كتابفيالإشبيليالحقعبدالحافظقال

يوم،الصاعقةيوم،الزلزلةيوم،الدمدمةيوم،أمامهعملهعاملكليجديوم،والندامةالحسرة

يوم،الآزفةيوم،الداهيةيوم،الغاشيةيوم،الرادفةيوم،الواجفةيوم،الراجفةيوم،الواقعة

يوم،الإشفاقيوم،المساقيوم،الفراقيوم،التلاقيوم،الصاخةيوم،الطامةيوم،الحاقة

يوم،المعاديوم،الأشهاديوم،التناديوم،مناصحينلاتيوم،القصاصيوم،الإشتاق

،الثوابيوم،العذابيوم،المآبيوم،الحسابيوم،المناقشةيوم،المساءلةيوم،المرصاد

يوم،الجزاءيوم،القضاءيوم،النارفيوإماالجنةفيإماالقراريوم،الفراروجدلوالفراريوم

الجمع،يوم،النشريوم،الحشريوم،سيراالجبالوتسيرمورأالسماءتموريوم،البلاءيوم،البكاء

عسير،يوم،عقيميوم،الفصليوم،الحكميوم،الحقيوم،الوزنيوم،العرضيوم،البعثيوم

يوم،النفخةيوم،اليقينيوم،الدينيوم،المصيريوم،النشوريوم،عصيبيوم،3!مطريريوم

،الفرقيوم،القلقيوم،الجزعيوم،الفزعيوم،الرجةيوم،السكرةيوم،الرجفةيوم،الصيحة

يوم،الانكداريوم،الانشقاقيوم،العوراتوتظهرالأمواتتخرجيوم،الميقاتيوم،العرقيوم

،الانقطاعيوم،الانصداعيوم،الخروجيوم،الوقوفيوم،الافتقاريوم،الانتشاريوم،الانفطار

لاتجرىيؤما!و،الضمائرفيمايظهريوم،السرائرتبلىيوم،مشهوديولم،موعوديولم،معلولميولم

النار،إلى!يهيدعىيوم(91:الانفطارأ!شئآلنفسنفسىلاتمكيؤم!و،(123:البقرةأمهوشجانفسنفشعن

الفغنةولهممغذرتهتمالظبينينفعلايؤم!الو،والأبصارالقلوبفيهتتقلبيوم،النارإلاسجنلايوم

الصدوريوم،الوروديوم،البروزيوم،النارفيالوجوهفيهتقلبيوم،(غافرأ!الدار!سؤولهتم

.المغفرةإلافيهيرتجىلايوئم،المعذرةتنفعلايوم،بنونولامالينفعلايوم،اللهإلىالقبورمن

)2(

)3(

.315()11/"الفتح"فيمعناهحولحجرابنالحافظقالهماانظر

.(2756)ومسلم(3452)البخاريرواه

الشديد.:القمطرير
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انقطاعلايوم،الخلوديومماأدراكوما،الخلوديوم:ألقابهوأبشع،أسمائهوأهول:قال

وسوء،وبلائهوعقابهغضبهمنباللهنعوذثم،باللهفنعوذ،بهماكافرعنفيهيكشفولا،لعقابه

العظيم.العليباللهإلاقوةولاحولولاوإحسانهوجودهوكرمهبرحمته،قضائه

الصورفيالنفخيومهو،القيامةيومأنذكر

الجمعةيومفييكونذلكوأن،قبورهامنالأجسادلبعث

عن،الهادبناللهعبدبنيزيدعن،أنسبنمالكالإمامقال.أحاديثذلكفيوردوقد

فيهطلعتيومخير":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمد

الساعة،تقوموفيه،ماتوفيه،عليهتيبوفيه،أهبطوفيه،ادمخلقفيه،الجمعةيومالشمس

إلا،الساعةمنشفقا،الشمستطلعحتىتصبححينمنالجمعةيوما(مصيخةوهيإلادابةمنوما

."إياهأعطاهإلاشيئااللهيسأليصليوهو،مسلمعبديصادفهالاساعةوفيها،والإنس،الجن

بنبكرعن،قتيبةعنالنساليوأخرجه،مالكحديثمنوالترمذي،لهواللفظداودأبوورواه

.أتم)2(وهونحوهبه،الهادابنعن،مضر

تقومولا":مرفوعاعمرابنعن،عليبنآدمطريقمن"الكبيرمعجمه"فيالطبرانيروىوقد

الجمعة.يومالفجرأذانيعني:الطبرانيقال"الأذانفيإلاالساعة

بنموسىحدثني،محمدبنإبراهيمحدثنا:"مسنده"فيالشافعيإدريسبنمحمدالإماموقال

مالكبنأنسسمعأنه:عميربناللهعبيدعن،طلحةبنإسحاقبنمعاويةالأزهرأبوحدثني،عبيدة

الجمعة"هذه:قالهذه؟""ما:النبيقال،!ي!النبيإلىسوداءنكتةفيهابيضاءبمرآةجبريلأتى:يقول

ساعةوفيها،خيزفيهاولكم،والنصارى،اليهود،تبغفيهالكمفالناس،وأمتكأنتبهافضلت

!ي!:النبيفقال."المزيديومعندناوهو،لهاستجيبإلابخيراللهيدعومؤمنعبديوافقهالا

فإذا،المسككثبفيهأفيح)3(وادياالفردوسفياتخذربكإن":فقال"؟المزيديوموماجبريليا"

عليها،نورمنمنابرحولهوحفكرسيهعلىونزل،الملائكةمنشاءمااللهأنزلالجمعةيومكان

،الشهداءعليها،والزبرجدبالياقوتمكللةذهبمنبمنابرالمنابرتلكوحف،النبئينمقاعد

)1(

)2(

)3(

مستمعة.مصغيةأي

حديثوهو(511-3131/)والنسائي(194)والترمذي(4601)رقمداودوأبو(1/801)"الموطأ"

صحيح.

واسع.أي،أفيح
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صدقتكمقد،ربكمأنا:تعالىاللهفيقول،الكثبتلكعلى،ورائهممنفجلسوا،والصديقون

عليولكمعنكمرضيتقد:فيقول،رضوانكنسألك،ربنا:فيقولون،أعطكمفسلوني،وعدي

الذياليوموهو،الخيرمنربهمفيهيعطيهملماالجمعةيوميحبونفهم،مزيدولدي،تمنيتمما

الساعة.تقوموفيه،ادماللهخلقوفيه،العرشعلىربكمفيهاستوى

أنسعن،الجعدبنإبراهيمعمرانأبوحدثني:أيضامحمدبنإبراهيمعنالشافعيرواهثم

الجنةصفةفيتعالىاللهشاءإنالحديثهذاذكروسيأتي:قلت،أشياءفيهوزاد:قال،بهشبيها

.)1(المستعانوبالله،وأسانيدهبشواهده

جابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعن،الجعفيعليبنحسينحدثنا:حنبلبنأحمدالإماموقال

أفضلمن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،الثقفيأوسبنأوسعن،الصنعانيالأشعثأبيعن

الصلاة!نعليفأكثروا،الصعقةوفيه،النفخةوفيه،!وفيه،افىمخلقفيه،الجمعةيومأيامكم

أرمتوقدصلاتناعليكتعرضوكيف،اللهرسوليا:فقالوا"عليمعروضةصلاتكمفإن،فيه

داود،أبوورواه."الأنبياءأجسادتأكلأنالأرضعلىحرمالله"إن:قال-؟بليت-يعني

عن:ماجهلابنروايةوفي،مثلهالجعفيعليبنالحسينحديثمن،ماجهوابن،والنسالي

.وهم)2(وذلك:شيخناقال"أوسبنأوس"بدل،أوسبنشداد

محمد،ابنيعني،زهيرحدثنا،عمروبنالملكعبدعامرأبوحدثنا:أيضاأحمدالإماموقال

:المنذرعبدبن)3(لبابةأبيعن،الأنصارييزيدبنالرحمنعبدعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدعن

يوممنوجلعزاللهعندوأعظم،عندهوأعظمها،الجمعةيومالأيامسيد":قال!يهاللهرسولأن

وفيه،الأرضإلىادمفيهاللهوأهبط،ادمفيهاللهخلق:خلالخمسوفيه،الأضحىويوم،الفطر

تقوموفيه،حرامايسأللمما،إياهاللهاتاهإلاشيئافيهاالعبديسأللاساعةوفيه،ادماللهتوفى

وهنإلا،بحرولا،جبالولا،رياحولا،أرضولا،سماءولا،مقرببملكمنما،الساعة

عن،بكيرأبيبنيحيىعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،ماجهبنورواه."الجمعةيوممنيشفقن

)4(
به.،رهير

)1(

)2(

)3(

)4(

والطبراني،الدنياأبيابنأيضاورواه،"الشافعيالإماممسندترتيب"-(37وه374)مسندهفيالشافعيرواه

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،ضعيفوإسناده،(9351)والبزار(6717)رقم"الأوسط"في

(8501)و(اآ3آ)ماجهوابن(29-319/)والنسائي(4701)داودوأبو(48/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو

خطأ.وهو،أمامةأبيعن:الأصولفي

حسن.حديثوهو(2015/)شيبةأبيوابن(8401)ماجهوابن(3043/)المسندفيأحمدرواه
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."الجمعةيوممنللفجرالأذانوقتتقومالساعةإن":مرفوعاعمرابنعن،الطبرانيروىوقد

شهرمنللنصفجمعةيومالساعةقيامأن:"التذكرة"فيالقرطبياللهعبدأبوحكىوقد

دليل.إلىيحتاجغريحبوهذا.رمضان

رجلعن،سهلأبو؟حريثبنقرطحدثنا،كثيربنأحمدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

معتبيتليلة،قطبمثلهنالخلائقيسمعلموليلتانيومان:الحسنقال:قال،الحسنأصحابمن

منالبشيريأتيكويوم،القيامةيومعنتسفرصبيحتهاوليلة،مثلهاقبلهاليلةتبتولم،القبورأهل

عنرويوكذا.بشمالكوإما،بيمينكإماكتابكتعطئويوم،بالناروإمابالجنةإما:تعالىالله

يومعنصبيحتهايسفرالتيالليلةيستعظمونكانواأنهم:وغيرهما،حيانبنوهرم،قيسبنعامر

القيامة.

حدثنا،سابقبنمحمدحدثني،العبديكثيربنإبراهيمبنأحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

وهو،قليلةيدهوفي،المسجدفيرجبمنيومفيالحسنبينما:قال،جنيدعن،مغولبنمالك

:قالثم،منكباهأرعدحتى،بكىثم،شديداتنفساتنفسإذ،الحصافييمجهثم؟ماءهايمص

تمخضليلةأي،القيامةيومصبيحتهاليلةمنلأبكيتكم؟صلاحابالقلوبأنلو؟حياةبالقلوبأنلو

أكثرولا،باكياأكثرولانادماأكثرولاحزناأكثرقطبيومالخلائقسمعما،القيامةيومصبيحةعن

القيامة.يوممنمتحسرا

القيامةيومالأرضعنهتنشقمنأولىأنذكر

!ك!ي!اللهرسول

عن،زيادابنيعني،هقلحدثثا،صالحأبو،موسىبنالحكمحدثني:الحجاجبنمسلمقال

:!اللهرسولقال:قالهريرةأبوحدثني،فزوخبناللهعبدحدثني،عمارأبوحدثني،الأوزاعي

.")1(مشفعوأول،شافعوأول،القبرعنهينشقمنوأول،القيامةيومآدمولدسيدأنا"

أنا":!يماللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،زيدبنعليعن،هشيموقال

شافعأولوأنا،فخرولاالقيامةيومالأرضعنهتنشقمنأولوأنا،فخرولاالقيامةيومآدمولدسيد

.")2(فخرولاالقيامةيوم

)1(

)2(

.(2278)رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

بطرقهصحيححديثولكنه،ضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليسندهوفي(8043)رقمماجهابنرواه

.وشواهده



!يىاللهرسولالقيامةيومالأرضعنهتنشقمنأولأنذكر402

بنالعزيزعبدحدثنا،المثنىبنحجينحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

،هريرةأبيعن،الأعرجالرحمنعبدعن،الهاشميالفضلبناللهعبدعن،سلمةأبيبناللهعبد

شاءمنإلاالأرضفيومنالسمواتفيمنفيصعقالصورفيينفخ":!ي!اللهرسولقال:قال

بصعقتهأحولسبأدريفلا،بالعرشآخدموسىفإذا،بعثمنأولفأكون،أخرىفيهينفخثم،الله

.)1(السياقهذامنبقريب"الصحيح"فيوهو."؟قبليبعثأو،الطوريوم

بقائمةباطشا)2(موسىفأجدالأرضعنهتنشقمنأولأنا":"مسلمصحيح"فيوالحديث

نظر،فيهالسياقهذافيموسىفذكر.")3(؟الطوربصعقةجوزيأمقبليأفاقأدريفلا،العرش

قوله:سيمالا.يظهرلافيههاهناالترديدفإن.حديثفيحديمثعليهدخل،الرواةبعضمنولعله

."الطوربصعقةجوزيأم"

هو،عمروعن،عيينةابنهو،سفيانحدثنا،إسماعيلبنإسحاقحدثنا:الدنياأبيابنوقال

يهوديوبين،بكرأبيبينكان:قال،المسيببنسعيدعن،جدعانوابنعطاءعن،دينارابن

اليهوديفأتى،أبوبكرفلطمه،البشرعلىموسىاصطفىوالذي:اليهوديفقال،منازعة

موسىفأجد،الأرضعنهتنشقمنأؤلأنا،يهودييا":!لمج!اللهرسوللهفقال،!صاللهرسول

الوجه،هذامنمرسلوهذا."بالصعقةجوزيأو،قبليكانهلأدريفلا،بالعرشمتعلقا

لهذااللاطمأن:بعضها)5(وفي،مختلفةبألفاظ،وجهغيرمن")4("الصحيحينفيوالحديث

أعلم.فالله،الصديقلا،الأنصارمنرجلهوإنمااليهودي

فأجد،يفيقمنأولفأكون،يصعقونالناسفإنالقيامةيومكانإذا":سياقاأحسنهاومن

بصعقةجوزيأم،قبليفأفاقأصعقأدريفلا،العرلشقوائممنبقائمةباطشاموسى

صعقوهو،القيامةعرصاتفييكونالضعقهذاأنيقتضيبيانهسيأتيكماوهذا،")6(الطور

الربتجلييعني،الحديثهذافيالصعقهذاسببوكأن،القرآنالمذكورفيآخرغير

)2(

)3(

)4(

)6(

حديثمن(8933و)(2412)رقموبنحوه،هريرةأبيحديثمن(2411)رقمالبخاريبنحوهرواه

.الخدريسعيدأبي

.بقوةمتعلقاأي

ورقم(8034و)(1241)رقمالبخاريوانظر(016)(2373)ورقم(2278)رقم"مسلمصحيح"انظر

الله.رحمهالمؤلفذكركماحديثينمنملفقفالحديث(6517)

قبله.الذيالحديثتخريجانظر

.(915)(2373)رقم"مسلمصحيح"انظر

قبله.التيالأحاديثبمعنىهو
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أعلم.والله،الطوريومصعقاموسىخركماالناسفيصعقالقضاءلفصلجاءإذا،تعالى

السائب،بنعطاءعن،جريرحدثنا،إسماعيلبنإسحاقحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

أرىفلا،فألتفت،الترابمنرأسيأنفضأرانيكأني":!ي!اللهرسولقال:قال،الحسنعن

."؟قبليبعثأم،النفخةتصيبهألااللهاستثنىأممنأدريفلا،بالعرشمتعلقاموسىإلاأحدا

أضعف.وهو،أيضامرسلوهذا

قالا:،عمروأبيبنسعيدوأبو،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهقيبكرأبوالحافظوقال

محمدبنعمروحدثنا،الصغانيإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

اللهعبدبنمحمدعن،راشدبنمعمرعن،أعينبنموسىحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا،الناقد

سيدأنا":مج!ي!اللهرسولقال:قال،سلامبناللهعبدعن،شغافبنبشرعن،يعقوبأبيابن

لواءبيدي،ومشفعشافعأولوأنا،الأرضعنهتنشقمنأولوأنا،فخرولاالقيامةيومادمولد

به.بأسلاوإسناده،يخرجوهلم."دونهفمن،آدمتحتي،الحمد

بنعاصمعن،نافعبناللهعبدحدثنا،المخزوميسلمةأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

عن:سلمةأبيغيروقال.اللهعبدبنسالمعن،الرحمنعبدبنعمربنبكرأبيعن،عمر

ثم،عمرثم،بكرأبوثم،الأرضعنهتنشقمنأولأنا":!يماللهرسولقال:قال،عمرابن

.")1(الحرمينبينفأحشر،معيفيحشرونمكةأهلأنتظرثممعيفيحشرون،البقيعأهلإلىأذهب

عن،أميةبنإسماعيلعن،مسلمةبنسعيدحدثنا،موسىبنالحكمحدثنا:أيضاوقال

،يسارهعنوعمر،يمينهعنبكروأبو،المسجد!ماللهرسولدخل:قال،عمرابنعن،نافع

.")2(القيامةيومنبعثهكذا":قال،عليهمامتكئوهو

سعد،بنالليثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،الحسينبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنوقال

فجرمنما:قالالأحباركعبأن:وهببننبيهعن،هلالأبيبنسعيدعن،يزيدبنخالدعن

النبيعلىويصلون،بأجنحتهميضربون،بالقبريحفواحتى،الملائكةمنألفاسبعوننزلإلايطلع

في!خرجالأرضانشقتإذاحشى،ذلكعلفصنعوامثلهموهبط،عرجواأمسواإذاحتى،!ي!

!لمج!.يوقرونهالملائكةمنألفاسبعين

عن،سالمبنمروانحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،القرشيعمربنهارونوأخبرنا

بنوعاصمنافعبابنوضعفه،نافعابنطريقمن(1527)رقم"المتناهيةالعلل"فيالجوزيابنأخرجه)1(

)2(

عمر.

ضعيف.حديثوهو،بهمسلمةابنطريقمن(99)ماجهوابن(9366)الترمذيورواه
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و.(1).

،البراقعلىراكباوأحشر،رجالاالناسيحشر":!ي!اللهرسولقال:قال،سي!بنيوس!

نأأشهد:قالفإذا،بالأذانبلالنادى،الناسمجمعبلغنافإذا،حمراءناقةعلىيديبينوبلال

الوجه.هذامنمرسلوهذا."والآخرونالأولونصدقه،اللهرسولمحمداأنأشهد،اللهإلاإلهلا

الناسبعثذكر

الناسمنيومئذيكسىمنأولوذكر،غرلا)2(عراةحفاة

عن،الزهريعن،الزبيديحدثنا،بقيةحدثنا،ربهعبدبنيزيدحدثنا:أحمدالإمامقال

فقالت:قال"غرلاعراةحفاةالقيامةيومالناسيبعث":قال!ي!اللهرسولأن:عائشةعن،عروة

!!يغنيهشآنيومبذقنهخاضيليل)":!ي!اللهرسولفقال؟بالعوراتفكيف،اللهرسوليا:عائشة

."(عب!أ

عن،مليكةأبيبناللهعبدعن،صغيرةأبيبنحاتمحديثمن"الصحيحين"فيوأخرجاه

.)3(بنحوهعائشةعنبكرأبيبنمحمدبنالقاسم

النخع،منشيخالنعمانبنالمغيرةحدثنا،شعبةحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

!ي!اللهرسولفيناقام:قال،عباسابنسمعت:قال،يحدثجبيربنسعيدسمعت:قال

خققأولبدأتاكما)،غرلاعراةحفاةاللهإلىمحشورونإنكم،الناسأيهايا":فقال،بموعظة

وإنه،إبراهيمالقيامةيوميكسىالخلقأولوإنألاأالأنبجاءأ!!كناقعلينإناوغداعلتنانعيدة

تدريلاإنك:ليفليقالن،أصحابي:فلأقولنالشمالذاتبهمفيؤخذ،أفتيمنبأناسسيجاء

أنتكنتتوفتتنىفلمافيهخدفتماشحهيداعد!هغكنت!و:الصالحالعبدقالكمافلأقولن،بعدكأحدثواما

نإ:فيقال،(الماندةأ!و!اطكيواتعسفي!و:قولهإلى!و...!شحهيذشئءصعكوأنتعلتهغالرقيب

شعبة.حديثمن"الصحيحين"فيأخرجاه"فارقتهممنذأعقابهمعلىمرتدينيزالوالمهؤلاء

عن،ديناربنعمروعن-حديثهمن"الصحيحين"فيوهو-عيينةبنسفيانعن،أحمدورواه

."غرلاعراةحفاةوجلعزاللهإلىمحشورونإنكم":مرفوعا،عباسابنعن،جبيربنسعيد

!ي!النبيعن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،خباببنهلالحديثمنالبيهقيورواه

:فقال؟بعضبىعورةإلىبعضناأينظر:زوجتهفقالت"غرلاعراةحفاةتحشرون":قال

)1(

)2(

)3(

يوسف.:الأصولفي

يختتن.لمالذيالأقلفوهو،أغرلجمع

.(9285)ومسلم(6527)والبخاري(09-698/)المسندفيأحمدرواه
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.")1(يغنيهشأنيومئذمنهمامرىءلكل،فلانةيا"

702

بنمحمدسعيدوأبو،القاضيالحسنبنأحمدبكرأبوحدثنا:البيهقيبكرأبوالحافظوقال

حدثنا،الدوريمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا،موسى

عن،عمروبنالمنهالعن،الدالانيخالدأبيعن،حرببنالسلامعبدحدثنا،إسماعيلبنمالك

شاخصةسنةأربعينقياماغرلاعراةحفاةالناسيحشر:قال،هريرةأبيعن،الحارثبناللهعبد

فيكسى،إبراهيماكسوا:يقالثم،الكربشدةمنالعرقفيلجمهم:قال،السماءإلىأبصارهم

إلىأيلةبينماوهو،الحوضلهفيفجر!ي!لمحمدينادىثم:قال،الجنةقباطيمن)2(قبطيتين

قالثم:قال،العطشمنيومئذالخلائقأعناقتقطعتوقد،ويغتسلفيشرب:قال.مكة

الخلائقمنأحدليس،الكرسييمين-على"أو-"عنفأقومالجنةحللمنفأكسئ":لمجي!اللهرسول

أترجو:فقال،رجلفقام،"تشفعواشفع،تعطسل:فيقال،غيرييومئذالمقامذلكيقوم

البيهقي:قال."شيئالهماأرجوولا،مثعتأوأعطيت،لهماشافعإني":فقال؟شيئالوالديك

.)3(المنافقينعلىوالصلاة،للمشركينالاستغفارعنالنهينزولقبلهذايكونقد

،عمروبنالمنهالعن،قيسبنعمروعن،سفيانعن،المباركابنوروى:القرطبيوقال

عن،حبرةحلةمحمدثم،قبطيتينالخليليكسىمنأول:قالعليعن،الحارثبناللهعبدعن

.)4(العرشيمين

من،الأصبهانييعني،الحافظنعيمأبووروى:"التذكرة"كتابفيالقرطبياللهعبدأبووقال

منأول":قالمج!ي!اللهرسولأن،مسعودبناللهعبدعن،وائلوأبي،وعلقمة،الأسودحديث

فيلبسهما،،بيضاوينبريطتين)5(فيؤتى،خليلياكسوا:تعالىاللهيقول،السلامعليهإبراهيميكسى

يغبطنيغيريأحديقومهلاقيامايمينهعنفأقومفألبسها،بكسوتيأوتىثم،العرشمستقبليقعدثم

.")6(والاخرونالأولونفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(0286)ومسلم(6524و)(4625)رقموالبخاري(223و1253/)المسندفيأحمدرواه

كانت،مصريةثيابوهي،تكسروقدقياسغيرعلىمصرقبطإلىنسبة،القافبضم:قبطيةتثنية:قبطيتين

جميلينثوبينيلبسأو،الجنةثيابمنالقبطيتينهيئةعلىيلبسوالمراد،العربعندوحسنهابجودتهامشهورة

الجنة.ثيابمن

ضعف.إسنادهوفي

.(نعيمزوائد-)364"الزهد"فيالمباركابنأخرجه

.الملاءة:الريطة

.923(-238)4/"الحلية"فينعيمأبورواه
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جابرعنالزبيرأبيعنكثيربنعبادوروى:له"الدينمنهاج"فيالحليميوقال:القرطبيقال

وأول،الملبيويلبي،المؤذنيؤذن،قبورهممنالقيامةيوميخرجونوالملبينالمؤذنينإن:قال

.)1(تمامهوذكر"...المؤذنونثم،النبيونثم،محمدثم،إبراهيمالجنةحللمنيكسىمن

ذلكمن:يومئذالكسوةفيالسلامعليهالخليلإبراهيمتقديمفيالمناسبةيذكرالقرطبيشرعثم

أعلم.والله،النارفيألقييومجردوأنه،والسترالحياءشدةفيمبالغةالسراويللبسمنأولأنه

عن،عياشأبيبنمحمدعن،أبيحدثني:أوش!أبيبنإسماعيلحديثمنالبيهقيوروى

قد،غرلاعراةحفاةالناسيبعث":!النبيقال:قالت!النبيزوجسودةعن،يساربنعطاء

:قال؟!بعضإلىبعضناينظرواسوءتاهاللهرسوليا:قلت،"الاذانشحومفبلغ،العرقألجمهم

المسند""فيهووليس،جيدإسناده."يغنيهشأنيومئذمنهمامرىءلكل،ذلكعنالناسيشغل"

.)2(الكتبفيولا

حدثني،سليمانبنالحميدعبدعن،سليمانبنسعيدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبوقالوقد

:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالت،سلمةأمعن،يساربنعطاءعن،موسىأبيبنمحمد

!؟بعضإلىبعضناينظرهل،اللهرسوليا:سلمةأمقالت"بدؤواكما،عراةحفاةالناسيحشر"

ومثاقيل،الذرمثاقيلفيهاالصحفنشر":قال؟شغلهموما:قلت،"الناسشغل":قال

.")3(الخردل

،سفيانحدثنا،حفصبنالحسينحدثنا،شبةبنعمرحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

حفاةمحشورونإنكم":!ي!اللهرسولقال:قالاللهعبدعن،مرةعن،زبيدعن،الثورييعني

إسنادفيحديثمتنعليهفدخل،فيهغلطشبةبنعمرأنأحسب:البزارقال،غرلا"عراة

عن،جبيربنسعيدعن،النعمانبنمغيرةعن،الثوريسفيانعنالحديثهذاوإنما،حديث

مسند،حديثمسعودبناللهعبدعن،مرةعن،زبيدعنالثوريلسفيانوليس:قال،عباسابن

إبراهيمالقيامةيوميكسىمنوأول":وزاد،مثله،بهشبةبنعمرعن،الدنياأبيابنرواهوهكذا

.")4(والسلامالصلاةعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.!!اسناده

الذهبي.ووافقه،وصححه515(-514)2/"المستدرك"فيبهأويسأبيبنإسماعيلطريقمنالحاكمورواه

سليمانبنسعيدطريقعن)837("الأوسط"فيالطبرانيورواه(911)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

ضعيف.!اسناده،به

.(181)"الأهوال"فيالدنياأبيوابن(الأستاركشف-3428)رقمالبزاررواه
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عن،موسىبنالفضلحدثنا،حريثبنالحسينعمارأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

يحشركيف،اللهرسوليا:فقالت،!ي!اللهرسولعائشةسألت:قالأنسعن،شريحبنعائذ

؟النساءيحشركيف،اللهرسوليا:قالتثم،ساعةانتظرتثم"عراةحفاة":فقال؟الرجال

قدإنه؟تسألينذلكأيوعن":قال،القيامةيوممنواسوأتاه:قالت."عراةحفاةكذلك":قال

قتهماضيلئى)":قال؟اللهرسولياآيةأي:قالت،"لاأمثيال!عليككانيضركلاآيةعلينزلت

.(")1(37:عبسأ!!يغنيهشأنيؤميذ

وهو،الكوثرعن،هشيمحدثنا،حاتمبنروححدثنا:الموصلييعلىأبوالحافظوقال

أمهاتهمولدتهمكماالناسيحشر":!ي!اللهرسولقال:قالعمرابنعن،نافععن،حكيمابن

فقال!واسوأتاه:فقالت"نعم":فقال؟وأميأنتبأبيوالنساء:عائشةفقالت"غرلاعراةحفاة

يحشر:حديثكمنعجبت:فقالت؟"بكرأبيبنتياعجبتشيءأيومن":!ي!اللهرسول

بنتيا":فقال،منكبهاعلىفضرب:قال،بعضإلىبعضهمينظرغرلاعراةحفاةوالنساءالرجال

سنهأربعينموقوفونالسماءإلىبأبصارهموسموا،النظرعنيومئؤالناسشغل،قحافةأبي

قدميه،العرقيبلعمنفمنهم،سنةأربعينالسماءإلىبأبصارهمشاخصين،يشربونولا،يأكلونلا

اللهيترحمثم،الوقوفطولمنالعرقيلجمهمنومنهم،بطنهيبلغمنومنهم،ساقيهيبلغمنومنهم

حتىالأرضإلىالسمواتمنعرشهفيحملون،المقربينالملائكةفيأمر،العبادعلىذلكبعدمن

ثم،البيضاءالفضةكأنها،خطيئةفيهاتعملولم،دمعليهايسفكلمبيضاءأرضفيعرشهيوضع

مناديافيأمر،تعالىاللهإلىعينفيهنظرتيومأولوذلك،العرشحولمنحافينالملائكةتقوم

الناسفيشرلب،فلانابنفلانأين،فلانابنفلانأين:والإنسالجنالثقلانيسمعهبصوتفينادي

حسناته،معهتخرج:يقالثم،الناساللهفيعرفه،الموقفمنالمنادىذلكويخرج،الصوتلذلك

أصحابأين:قيل،العالمينربيديبينوقففإذا،الحسناتتلكالموقفأهلاللهفيعرف

فذلك،ربيا،نعم:فيقول،وكذاكذافلاناأظلمت:لهفيقال،رجلأرجلافيجيؤون؟المظالم

منإلىفتدفع،حسناتهفتؤخذ،يعملونكانوابماوأرجلهموأيديهمألسنتهمعليهمتشهدالذياليوم

المظالمأهليزالفلا،السيئاتمنورد،الحسناتمنأخدإلا،درهئمولادينازلايوم،ظلمه

بالما:فيقولون،شيئايأخذلمممن،بقيمنيقومثم،حسنةلهتبقىلاحتىحسناتهمنيستوفون

أحديبقىلاحتى،عليهفتردسيئاتهممنفيؤخذ،تعجلوالا:لهمفيقال؟وبقينا،استوفىغيرنا

أفكإلىارجع:قيلحسابهمنفرغفإذا،ذلكأجمعينالموقفأهلالثهفيعرف،بمظلميماظلمه

ضعيف.وإسناده،(1)16"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه()1
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ولا،مرسلنبيولامللثيومئذيبقىولا،الحسابسريعاللهإن،اليومظلملافإنه،الهاوية

عصمهمنإلا،لاينجوأنهالحسابشدةمنرأىبماظنإلا،ولابشز،ولاشهيذ،صديق

تعالى.الله

شاءإنقريبابيانهسيأتيكما،"الصحيح"فيشاهدولبعضه،الوجههذامنغريبحديثهذا

تعالى.الله

بنمحمدثنا،الواسطيأبانبنمحمدثنا،التستريإسحاقبنالحسينثنا:الطبرانيوقال

علي،بنالحسنعن،رباحأبيبنعطاءعن،سعدأبيالمرزبانبنسعيدعن،المزنيالحسن

الله،رسوليا:امرأ!فقالت."عراةحفاةالقيامةيومالناسيحشر":!واللهرسولقال:قال

فقالت:،السماءإلىرأسهورفع."شاخصةالأبصارإن":قال؟بعضابعضنايرىفكيف

.")1(عورتهااستراللهم":اقالا0عورتييسترأناللهادع،اللهرسوليا

إسحاقبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوحدثناالذيالحديثفأما:البيهقيقال

،أيوببنيحمىحدثنا،مريمأبيابنحدثنا،القاضيالهيثمبنمحمدحدثنا،العدلالخراسانيابن

الموتحضرهلماأنه:الخدريسعيدأبيعن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدعنالهاد،ابنعن

التيثيابهفييبعثالمسلمإن":يقول!يماللهرسولسمعت:قالثم،فلبسها،جددبثيابدعا

)2(.مريمأبيابنعن،عليبنالحسنعن"،"السننكتابفيداودأبورواهحديثفهذا.فيها"يموت

عراةحفاةالناسبعثفيالمتقدمةالأحاديثلمعارضتهالحديثهذاعنيجيبالبيهقيشرعثم

أجوبة:بثلاثة،غرلا

ثيابمنيكسونثم،عراةيكونونالموقفوافوافإذا،قبورهممنقيامهمبعدتبلئأنها:أحدها

الجنة.

إنسانكلكسوةفتكون،مراتبهمعلىبعدهممنثم،الصديقونثمالأنبياءكسيإذاأنه:الثاني

الجنة.ثيابمنألبسواالجنةدخلواإذاثم،فيهيموتماجنسمن

شر.أوخيرمنفيهاماتالتيأعمالهفييبعثأي،الأعمالهاهنابالثيابالمرادأن:الثالث

قال(ادمدثرأ!هو!ظضوثيابك!و:وقال(026الأعرأفأ!ضئرذلكالقوئولباس):تعالىاللهقال

فأخلصه.عملك:قتادة

)1(

)2(

ضعيف.وإسناده)2755("الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

المصنفذكركمامريمأبيابنعنعليبنالحسنعنوليس،البيهقيسندبنفس(3114)داودأبورواه

."...يبعثالميتإن":أولهفيولفظه،حسنحديثوهو(1034/)والحاكم
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عن،الأعمشحديثمن،مسلمرواهبماالأخيرالجوابهذاعلىالبيهقياستشهدثم

.")1(عليهماتماعلىعبدكليبعث":ع!ي!اللهرسولقال:قال،جابرعن،سفيانأبي

هذهمنمرتبةعلىماتمن":قالأنه:ع!ي!اللهرسولعنعبيدبنفضالةعنوروينا:قال

.")2(القيامةيومعليهابعثالمراتب

عن،الحباببنزيدحدثنا،كثيربنإبراهيمبنأحمدأخبرنا:الدنياأبيبنبكرأبوقالوقد

بامرأته،معاذأوصاني:قال،الأسودبنعمروعن،هانئبنسعيدأخبرني،صالحبنمعاوية

قلنا:؟كفنتموهاشيءأيفي:فقال،دفنهامنأيدينارفعناوقدفجاءنا،فدفناها،فماتت،وخرج

يحشرونفإنهمموتاكمأكفانأحسنوا:وقال،جددثياب!فيوكفنها،فنبشتبهافأمر،ثيابهافي

.فيها)3(

بنسياربن(إسحاقأخبرنا1،إسحاقبنيحيىحدثنا،الحسينبنمحمدحدثني:أيضاوقال

.)5(أكفانهمفيالموتىيحشر:قال،عباسابنعن،)4(مروانأبيبنالوليدعن،نصر

.)6(العاليةأبيعنرويوكذا

بالية،وأبدان،دسمؤأكفانفيقبورهممنيخرجونأنهمبلغني:قال،المريصالحوعن

وحناجرهم،صدورهممنقلوبهمطائرة،أجسامهمنهكة،رؤوسهمشعثة،وجوههممتغير!

إلىبهومنصرف،الجنةإلىبهفمنصرفث،الموقفمنانصرافهمعندإلاموئلهمماالقوميدريلا

ضاقتقدلما،واسعةبرحمةمنكتغمدنالمأنتإنمنصرفاهسوءيا:صوتهبأعلىصاحثم،النار

.غيركلهاغافرلاالتيوالجرائم،العظامالذنوبمنصدورنا

القيامةيومأهوالمنشيءذكر

ربكعىشويحلازجايهأعلى!وألملكواهيةيؤميذفوألسماء!وانشقتاتواقحةوقعتفيوميؤ):تعالىللهالقا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2878)رقممسلمرواه

صحيح.حديثوهو(691/)المسندفيأحمدرواه

فليحسنأخاهأحدكمكفنإذا":!سم!قولهالحديثهذاعنويغني(915)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.(439)رقممسلمرواه"استطاعإنكفنه

.ثروانأبيابن:الأصولفي

.(011)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.(111)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه
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يناديؤموأشتمغ):تعالىوقال.181-15:الحاقةأ!!ضافيهمنكولاتخفئتعرضون!يؤمبئلحنيةيؤيذفؤقهم

تشقفيؤم!ألمصيروإلتناونميتنحىءنخنإنا!ألحروجيزملكذبآلحقالصيحهيستمعونيؤم!قريبنم!منألمحناد

.أقأ!!يسيرحمثرعلئنالكذسراظعخهتمألأزض

ألجبال؟نتوأتجبالألأرضترتجفيؤم!أليماوعذاباغصحةذاوطعاما!!حيما،أنكللديناإن):تعالىوقال

.أالمزملأ!وغد"مفعولا!كان):قولهإلى!...كثيبامهيلا!

كالؤأوماأللهبلقإكذبوااتذينخسرقدبئنهتميتعارفونالهارشنساعهصإلا!يقبثوآكانتحمثرهتمويؤم):تعالىوقال

أصدا!!غنغادزفلموحمثرنهئمبارزةألارضؤلرىأتجبالفسيرويو():تعالىقال451:يونسأ!!مفتدين

أقخرمينفترىأتكنتووضع!موعدالكوتخعلالنزكت!بلمرةماولظقنبهؤكطجتتمونالقدصفارلبنعكوعرضوا

ولاصاضرا!لواماووجدواأحصنهاإلآولاكبيرةصحغيرةيغادرلااتتتهذاماليؤيلنناويقولونفيهممامشفقين

.(94-47:الكهفأ!وأصدا!يظ!ربك

مظ!لتوالسمؤتاقئمةيؤ!!تهرجميعاوألأزضقذرهءحمقاللهقدرواوما):تعالىوقال

نفخثماللهشامنلاإألأزضى!نىومنألشفؤتفىمنالصورفصحعقفىونفخ!ي!ثركوتعماوتعكسمينةشتحنو

بتنهموقضىوألمثهداءلنبتنباوجاىءألكنفووضحربهابنورألازض!وألثرقتيخظرونلمحيامهتمفإذاأخرىفيه

تعالى:وقال.071-67:اشمرأ!!يفعدونبماوهوأغدم!دتتانقسصووفيت!يظدونلاوهئمبال!

!ومفالمقلحوتهمفأولنكموزيخ!ثقلتفمن!لوتولايتسابتنهؤيؤميؤأفسابفلآألصحورفىنفخفإذا)

.3011-101:المؤمكونأ!!خ!ونبهنمفىأنفسهتمخسرواألذينفاولحكموزي!خفت

يوذيصرونهتم!حميماحميصيشلولا!لعقنئمأتجبالوتكون!ئمتمقلألشماءتكونيؤم):تعالىوقال

!كلآينجيهثمجميعاآلأزضفىوحمت!ئؤيهآلىوفصيلته!وأيخمه!وصخبتهءبجنيهيؤصميغعذابمنيفتدىلؤالمخع

.181-8:المعارجأ!!فأؤخمه!وجمعأذبروتوكحمت!تذعواللشوىنزاعة!لظئإنها

يؤميؤمنهمأئييلكل!وبنيه!وصحبنهءوابيه!وأفهءأيخهمناترءيفريؤم!الق!اضةتجافإذا):تعالىلوقا

!!الفبرهالكفرةهمقز"!أؤلجكتزهقهاهيومبذعلثهاغبرير!ووجؤئستطمشق!ضاصكةمسفغيؤميؤ!وجؤيغنيهشأن

لمنأتجحيصوبررت!سعىمايتذكراقيدنسنيوم!آلكبزىآلظامةجآءتفإذا):تعالىوقال.421-33:عب!أ

ف!ن!أالوئعنالثفسونهىربهءمقامضافمنوأما!أليمأوى!أتجحيمفإن!ألديخاألحيؤةوءاثر!طغئمنفأئما!يرئ

يخششها!منمنذرالت!إنمامننهنهارفيإك!تجرلفامنانتفيم!مرسنهاايانالشاعهعنيشلونك!اتمأوىهىأتجة

.641-43:لازعاتأأ!!محئهاأؤإلاعشثةيقبثو(!يرؤنهايؤمكأنهم

يؤميذبحهنويؤمينم!وجاىءصفاصفاوألمحلكربكوجاء!دكادألأزضرودكتإذاص!:تعالىوقال

أءرو!وثاقهؤيوثقولا!أصدعذابهؤيعذبلايخؤمبز!لجاقىقدقتينتتنىيقول5لذكرثألهوأقدنسنفيأينذ!ر
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وقال.(3.-12:الفجرأ!و!بخنى!وآدضلىعبدىفى!فادخلىعه!يةراضيةرفيإك!أزجىالمطمينةلئفسايإلنها

عتنمقتشقى5صاميةناراتفحك5ناصبةعاملأ!خشعةيؤميذوجؤ5أتقشيةصديثأتئكهل):لىظ

جنةفى!راضيةلسعيها5ناعةيؤميذوص!جوعمنيغنىولايستمنلإ!ضريجمنإلاطعاملهتملتس5ءالية
صمم!م!ص"2م!صم!

مئثوثة!!وزرابمضفوفة!ونمارقئؤضوعةوأكواب!سررمزثؤعةفيها!موعئنهوجارفيها!لغيةفبهالتتصمعلأ!لجؤعا

الازضرجتإذا!رافعةضاففحة!كاذبةلوقعنهالتس5اتواقعةوقعتإذا):تعالىوقال.،16-أ:الغاشيةأ

بوأ!5المئفةا!بماآتمتفة!فأضحبثنثةأزؤجاكنغبنبثاههبانتف!لمجشا!الجبالوبست!رجا

قوله:إلى!...!العيوجنتفى!المقربون!أولبهكالشبمون!والشبقوناتمثثمةا!بمااتشمة

كما،الثلاثةالأصنافهذهمنكلجزاءسبحانهفيهاذكرثم.(56-11:الوأقعةأ!!الدينيؤمنزالتمهذا!ال!

.مشاهدةذلكيشاهدالإنسانكأن،اخرهافيواحتضارهمموتهمعندبهيبشرونماذكر

اخرهافيوقال،الآيات!...هنرشئءإكألداعيآخيؤمعنهزفتول):تعالىوقال

.(55-6:القمرألسورةاآخرلىإ...!و!وأمرأد!والسا!مؤعدهمألئماعةبل)

يؤميذاتمخرمينوترى!القهاراتؤصدللهوبرزواوالسفؤتالأزضغيزالارضتبدليؤم):تعالىوقال

آدلهإنكسبتمانفسصاللهليخزى!افاروجوههمؤلضثئقطرانمنسرابييو!الاضحفادفىممرنين

.(51-8.!:إبراهيمأ!!اتحسابسرج

يؤم!النلافلنذرلؤمءعباورمنيشامنعكأتز-مقآلر،جيققىآتعرشذوالدرختهـفجع):تعالىوقال

ج!
ظقملا!سبتبمانفمم!صتخزى!اتيؤمألقهاراتؤصدللهاتيؤمألمذلمنلثئئفنهغأللهعلىيخ!لابر!النهم

شفيعولاحميوصنللدلمينماكظمينالحاجرلدىآلقلوبإذلأزفةايؤموأنذزممتم!آلحسابسرجآللهإتاتي!ؤم

.(91-51:غافرأ!هولضبآيقضىوالله!لصدورأتخورومالاصكيناضرشةيغلم!يطاع

التموسلىفيهخ!ين!وز!اتقيمةيؤمتحل!افيعنهاغرضمن!ذ!رالدنامنءان!كوقذ):تعالىلوقا

ولاظفايخاففلا)قولهإلىالايات!و...!ززقايؤمبذالمخرمينونخمثرالضوزفىيخفخيؤمتهلأ!ائقنمةيؤم

.(99-112:طهأ!هضما!

شفعةولاخ!ولافيهبيعلايوميأقأنقتلمنرزقنبهممماأنفقواءامنوآالذينيأيها):تعالىوقال

.(2د4:لبقرةاأ!!أطلحونهملبهفرونوا

!و!يظلونلاوهئم!سبتمانفسصتوفثماللهإلىفيهتزجحوتلوماواتموا):تعالىوقال

.(281:البقرةأ

.(601:عمرانآلأالآية!و...وجؤتبيضلؤم):تعالىوقال

.(161:عمرأنالألآيةا!...تقينةآيومغلبماتيةيغللومنيخ!أنلنبىوماكان):تعالىلوقا
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لافهتميوميذالالبآءعلخهمفعميت!اتمرسليناجتتوماذافيمولياديهئوينم):تعالىوقال

.(-6566:القصصأ!!لوت!ما

-35:المرسا،تأ!!لالكذبينيؤ!ذ!ؤيليخغنذرونلهخيؤدنولا!يخطقونلايؤمهذا!:تحالىوقال

تنفعهم.بحجةينطقونلاأي:عباسابنقال.37(

ماعنهموضلأنفسهمعككذبواكيف!انظزمشركينكئاماربناواللهقالواأنإلآفتننهخلؤتكنثؤ):قولهفأما

.(42-23:الأنعامأ!!يفترونكالؤا

همإخهـتمألالثئ:عكأنهمدتتحسبونلتمتحلفونكمالهو!طفونجميحاأدتهشعثهمئؤم):تعالىقولهوكذا

.(18:المجاددةأ!!البهذبرن

البخاريذكرهكما،ذلكعنسألهمنجوابفيعباسابنقالكما،آخرحالفييكونفهذا

فصتكونوابلقالوا!اقمينعنتأتوناكننمإنكتمقالوآ!لونيتسآبغضعكبغض!وأقبل):تعالىقولهوكذلك،عنه

غوين!كنأإنافأغويشبهتم!لذإدقونإناربخالخناقؤلفحقهطعينقؤماكنخبلستطنممنعلئكللنا!وما؟نمؤمنين

يستتكبرون!آدلهإلاإلهلآلهئمقيلإذاكالؤاإنهئم!باقخرميننفحلكذلكإنا!مشر!نآئعذابفىيؤيؤفإنهتم

قوله:إلىالايات!هو...!المحرسينوصحدقبالحقجاءبل!ئحونمالشاعىءالهتنالتاكواإلاويقولون

.(75-27:ادصافاتأ!!المجبونفلنغمناددئانوحولقذ)

ذلكفىإن):هودسورةاخرفيالتيالاياتمثل،جداكثيرةوأهوالهالقيامةيومذكرفيوالايات

لايأتيؤم!معدودلاجمللا!ؤنؤخرهوما!مشهرويؤملكوذالناسلهئحموعيؤملكذالأخرةعذابضافلمنلأيهص

مافيهاخلدب!زفيروشهيقفبهاالئمالنارففىشمواالذينفأما!وسعيد!نهؤشقى-بإذنهإلانفس!ت!م

دامتمافيهاخلدينألجنةفىسعدواالذينوأما!!يرلدلمافعالربكإنرلبثشاءماإلاوالأزك!ألمجؤتدامت

عم)سورةوكذلك،مقطوعغيرأي(801-301:هودأ!ومخذوذغيرعلاءردكشاءإلاماوالازضألسمؤت

السماءإذا)وسورة!انفطرتالسماءإذا)وسورة!كورتالشمسإذا)وسورة!يتساءلون

أتىهل)وسورة!والنازعاتو!و!المرسلات)وسورة،بكمالها!المطففين)وسورة!انشقت

!والقارعةو)!العاديات!وواخر!هوزلزلتإذاو)!البروجذاتوالسماء)وسورة!الإنسانعلى

.!الهمزةو)!التكاثرألهاكم!وواخر

الرحمنعبدأن:القاصالصنعاني(بحير)1بناللهعبدحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

يومإلىينظرأنسرهمن":!ي!اللهرسولقال:يقولعمرابنسمعأنهأخبرهالصنعانييزيدابن

آنشقت!ءالشطإذا)و!انفطرتآلشمآءإذا!و!كورتآلمخسإذا):فليقرأ،عينرأي(كأنهأالقيامة

يحيى.:الأصولفي(1)



512الكبارالأمورمنفيهيكونوماالقيامةيومأهوالعلىالدالةوالادارالأحاديثذكر

به.،الرزاقعبدعنالعنبريعباسعنالترمذيرواهوكذا،هودوسورة:قالوأحسبه

أهلمن،يزيدبنالرحمنعبدعن،بحيربناللهعبدعن،خالدبنإبراهيمعن،أحمدورواه

.)1(نحوهفذكر...عمرابنعن،منبهبنوهبمنوالحرامبالحلالأعلموكان،صنعاء

.")2(وأخواتهاهودشيبتني":الاخرالحديثوفي

.""التفسيركتابنافيذكرناوقد،العظيمالقرانسورأكثرفيجداكثيرةهذافيوالايات

لذلك.المفسرةوالاثارالأحاديثمنالقيامةيومصفةعلىالدالةالاياتهذهمنايةبكليتعلقما

الأمورمناليومذلكفييكونوماالقيامةيومأهوالىعلىالدالةوالاثارالأحاديثذكر

والنيرانوالجنانوالرضوانوالرحمةالمغفرةمنفيهوماوالشدائدالكبار

نافعحدثنا،الصهباءأبيبنالرحمنعبدحدثنا،الملكعبدبنأحمدحدثنا:أحمدالإمامقال

القيامةيومالناسيبعث":!سي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسحدثني،الباهليغالبأبو

.به)3(بأسلاوإسناده،أحمدبهتفرد."عليهمتطشوالسماء

تمطر:أي،المطرمنذلكيكونأنأحدهما:احتمالان"عليهمتطش":!سي!قولهمعنىوفي

شدةمنذلكيكونأن:والثاني،منهالخفيفوهو،مطرمنط!شأصابهم:يقالكما،عليهم

يؤمهعظيمليؤم!مبعوثونأنهمأوليهكيظنالا):تعالىاللهقالوقد،أعلموالله،الأقربوهو،الحر

يأ،الرشحفييقومونأنهم""الصحيح"فيثبتوقد،(6-4:المطف!ينأ!!الفالينلربالناسيقوم

كما،أعمالهمبحسبذلكفييتفاوتونأنهمالاخرالحديثوفي.")4(اذانهمأنصافإلىالعرقفي

علىمنهمفتكون،القيامةيومالعبادمنتدنىالشمسأن:سيأتيكماالشفاعةحديثوفي،تقدم

أعمالهم.بحسبيعرقونذلكفعند،ميلمسافة

عن،الغيثأبيعن،ثورعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،قتيبةحدثنا:أحمدالإماموقال

ليبلغوإنه،باعاسبعينالأرضفيليذهبالقيامةيومالعرقإن":قال!لمجواللهرسولأن:هريرةأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو(3333)رقموالترمذي(37و)(227/)المسندفيأحمدرواه

والبغوي(42)"الشمائل"فيالترمذيورواه،عامربنعقبةحديثمن(17097/)الطبرانياللفظبهذارواه

الترمذيورواه،وشواهدهبطرقهصحيححديثوهوجحيفةأبيحديثمن(4176)رقم"السنةشرح"في

والبغوي"كورتالشمسوإذا،يتساءلونوعم،والمرسلات،والواقعة،هودشيبتني":بلفظ(7932)رقم

صحيح.حديثوهو،عباسابنحديثمن(1754)رقم"السنةشرح"في

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(267-3266/)المسندفيأحمدرواه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن)6531(رقمالبخاريرواه
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البخاريوأخرجه،قتيبةعنمسلمرواهوكذا،قالأيهماثووشك"آذانهمإلىأو،الناسأفواهإلى

عن،الغيثأبيسالمعن،زيدبنثورعن،بلالبنسليمانعن،اللهعبدبنالعزيزعبدعن

.)1(مثلهع!ي!اللهرسولعن،هريرةأبي

عن،أبيحدثني،جعفربنالحميدعبدعن،مخلدبنالضحاكحدثنا:أحمدالإماموقال

أحدهمافقال،الخدريسعيدوأبي،عمربناللهعبدإلىجلست:قال،الأنصاريعميربنسعيد

فقال؟القيامةيومالناسمنالعرقيبلغأنهيذكرع!ي!اللهرسولمنسمعتشيءأي:لصاحبه

منبإصبعهعاصمأبووأشار،عمرابنفخط،يلجمه:الآخروقال،شحمتهإلى:أحدهما

.قوي)2(جيدوإسناده،أحمدبهتفزد؟سواءإلاذلكأرىما:فقال،فيهإلىأذنيهشحمة،أسفلا

بنالرحمنعبدحدثنا،المباركابنحدثنا،عيسىبنالحسنحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

:يقول!اللهرسولسمعت:الأسودبنالمقدادحدثني،عامربنسليمحدثني،جابربنيزيد

أدريلا:سليمقال"ميلينأو،ميلقيدتكونحتى،العبادمنالشمسأدنيتالقيامةيومكانإذا"

الشمس،فتصهرهم":قال؟العينبهممحلالذيالميلأم،الأرضأمسافة،أرادالميلينأي

ركبتيه،إلىيأخذهمنومنهم،عقبيهإلىالعرقيأخذهمنفمنهم،أعمالهمبقدرالعرقفيفيكونون

فيه،إلىيشير!اللهرسولفرأيت:قال،"إلجامأيلجمهمنومنهمحقويه)3(إلىيأخذهمنومنهم

حسن:وقالالمباركابنعننصرسويدبنعنالترمذيرواهوكذا،"إلجامايلجمه":قال

.)4(نحوه،به،جابرابنعن،حمزةبنيحيىعن،موسىبنالحكمعنمسلموأخرجه،صحيح

مثلالقيامةيومالأقدامإن:قال،العيزاربناللهعبيدعنمغولبنمالكعنالمباركابنوقال

رؤوسهم،منلمدنىالشمسوإن،فيهيضعهماموضعالقدميهيجدالذيوالسعيد،القرنفيالنبل

.ضعفا)5(وستينتسعةحرهافيويزاد،ميلينأو،ميلا:قالإمارؤوسهموبينبينهايكونحتى

فوقالشمستركد)6(:قال،سميئبنمغيثعن،سعيدبنبكرأبيعن،مسلمبنالوليدوقال

نفحاتهاعليهمويخرج،وسمومها،رياحهاعليهمفتهبجهنمأبوابوتفتح،أذرععلىرؤوسهم

)2(

)3(

)4(

)6(

.(6532)رقموالبخاري(2863)رقمومسلم(2184/)المسندفيأحمدرواه

.(309/)المسندفيأحمدرواه

.الخاصرة:الحقو

ومسلم(2421)رقموالترمذي(6/3)المسندفيوأحمد(191)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

(2864).

.(نعيمزوائد-372)الزهدفيالمباركابنرواه

تثبت.:أي
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.)1(العرشظلفيجناتهمفيوالصائمون،الجيفمنأنتن،عرقهممنالأنهارتجريحتى

،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،الطوسيمنصوربنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

:!اللهرسولقال:قال،جابرعن،المنكدربنمحمدحدثنا،الرقاشيعيسىبنالفضلحدثنا

وهو،أجدمماعليأهونالنارإلىبيإرسالكربيا:يقولحتىالموقففيالمرءليلزمالعرقإن"

.)2(ضعيفإسناده"العذابشدةمنفيهامايعلم

يومظلهفياللهيظلهمسبعة":قال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن"الصحيح"فيثبتوقد

قلبهورجل،اللهعبادةفينشأوشال!،عادلإمائم:-عرشهظلإلا":روايةوفي-"ظلهإلاظللا

إني:فقال،وجمالمنصبذاتامرأ!دعتهورجل،إليهيعودحتىمنهخرجإذابالمسجدمعلق

حتىفأخفاهابصدقؤتصدقورجل،عليهوتفرقا،عليهاجتمعااللهفيتحاباورجلان،اللهأخاف

.")3(عيناهففاضتخاليااللهذكرورجل،يمينهأنفقتماشمالهتعلملا

حدثنا:قال،لهيعةابنحدثنا:قالا،إسحاقبنويحيى،حسنحدثنا:أحمدالإماموقال

أتدرون":قالأنه!ي!اللهرسولعن،عائشةعن،(محمدبنأالقاسمعن،عمرانأبيبنخالد)4(

أعطواإذاالذين":قال،أعلمورسولهالله:قالوا"؟القيامةيوموجلعزاللهظلإلىالسابقونمن

وإسناده،أحمدبهلفرد."لأنفسهمكحكمهمللناسوحكموا،بذلوهسئلوهوإذا،قبلوهالحق

.بالمشهور)5(ليسوشيخه،فيهتكلمواوقد،لهيعةابنفيه،مقارب

عليه،اللهيسرهمنعلىإلاصعبشديدحرج،ضئقضنكمقامفيموقوفونوالناسكلههذا

بردا،يسيراعلينايجعلهوأن،المقامذلكعلينايهونأنالعظيمالعرشربالعظيماللهفنسأل

عليناتوسعأنونسألك،ذلكمنمخرجألنااجعلاللهم.القيامةيومضيقمنباللهونعوذ،وسلاما

آمين..الضالينولاعليهمالمغضوبغير،عليهمأنعمتالذينمعاجعلنااللهم،والآخرةالدنيافي

بنخالدعن،يزيدبنثورعن،زيدابنهوالأصبغأخبرنا،يزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

!واللهرسولكانما:فقلتعائشةسألت:قال،الشاميالجرشيعمروابنهوربيعةحدثني،معدان

ويهلل،عشراويحمد،عشرايكبركان:قالت؟الصلاةيستفتحكانوبم؟الليلمنقامإذايقول

إنياللهم":ويقول،عشرا"وارزقنيواهدني،لياغفراللهم":ويقول،عشرأويستغفر،عشرا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(091)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.(الأستار-كشف3423)رقمالبزاررواه

.الشماللفظفيبقلب(131)ومسلم(066)رقمالبخاريرواه

خطأ.وهو،خالدحدثناحسنقال:الأصلفي

ضعيف.هـاسناده،(667/)المسندفيأحمدرواه
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داودأبيعن"والليلةاليوم"فيالنسال!رواهوكذا.عشرا"الحسابيومالضيقمنبكأعوذ

.")1(القيامةيومالمقامضيقمن":وعنده،مثلهبإسنادههارونبنيزيدعن،الحراني

ابنسمعتالأحمر،سلمةبنيعقوبحدثني،قدامةبنمحمدحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

ألفالظلماتفي)2(يتسكعونقبورهممنيخرجون:يقولالزاهدواعظأباسمعت:يقولالسماك

.موضعا)4(لقدميهوجدمنيومئذالناسأسعدإن،كلها)3(ناريومئذوالأرض،عام

إذاالناسأنبلغني:قالعربيبنالنضرعن،نفيلابنحدثنا،سفيانبنهارونحدثني:أيضاوقال

.ارحمنا)5(ربنا:وفاجرهم،بزهميقولهاكلمةأولوكانت،اللهإلاإلهلاشعارهمكانقبورهممنخرجوا

عن،سفيانأخبرنا،المباركابنأخبرنا،عثمانبناللهعبدأخبرنا،العباسبنحمزةوحدثني

اليمنىيدهووضعرأسهونكس،هكذايحشرونالناسأنبلغني:قال،صالحأبيعن،سليمان

.)6(اليسرىكوعهعلى

:قالأبيهعن،سليمانبنالمعتمرعن،يحيىبنيحيىحدثني،الفضلبنعصمةوحدثني

لايحباد):منادفيناديهم،مذعورونوكلهمقبورهممنيخرجون:قالالشاميسيارأ97(سمعت

ئالئناءامنواألذين):فيتبعهاالخلقفيهافيطمع(68:الزخرفأ!تخزلؤتأنتوولاأتيؤمعليكلص!

.)8(الإسلامأهلعيرالخلقمنهافييأس(96:الزخرفأ!و!انوأم!لمين

قال:قال؟عمرابنعن،أبيهعن،أسلمزيدبنبنعبدالرحمنحديثمنوروى

بأهلوكأني،نشورهميومولا،قبورهمفيوحشةاللهإلاإلهلاأهلعلىليس":ع!يماللهرسول

فاطر:أ!والحزنعناأدقبائذىدلهالحضد):ويقولون"رؤوسهمعنالترابينفضوناللهإلاإلهلا

أتحتمغ!الهمسبقتألذفيإن!و:تعالىاللهقال،العظيمالقرانمنشاهدوله:قلت134)9(.

لائخبرأاتمخلاعرنهم!خلاونأنفسه!اشتهمتمافىوهتمحسيسهالمجتحمعوتلا!!عدونعنهاأولنك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو(60701)"الكبرى"فيوالنسائي(6431/)المسندفيأحمدرواه

.فيتمعكون:(1)هامشفي

كلها.ماء(آ)في

.(141)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.(301)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.(401)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.يسار(آ)في

.(01)5"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

ضعيف.داسناده)4789("الأوسط"فيالطبرانيورواه()017"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه
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تمخثكماآلسجلكطىلسماآنطوىيؤم!توعاوبر!نتوالذىيؤمكمهذااتطيةوننلقنهو

.(أ!نبياء1(1!)قطينكئاإناعلتناوغدانعيدةخ!اولبدآنا

حدثنا،سليمانبنجعفرحدثنا،الصفارحفصأبوأخبرنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

فيها،ديباجةأحدهمامع،ملكانتلقاهقبرهمنبعثإذاالمؤمنأنبلغنا:اليشكريعيسىبنإبراهيم

البردذلكالملكخلطقبرهمنخرجفإذا،شرابفيهالجنةأكوابمنكوبالاخرومع،ومسكبرد

يدخلحتى،أبدابعدهايظمأفلا،فيشربها،إياهافيناوله،شربةالاخرلهوصبعليهفرشهبالمسك

فهولوشخطنالونقيضألرخمقتجرعنيغشومن):تعالىاللهفقال،بالثهوالعياذ،الأشقياءفأما،الجنة

ألمشرقينبغدوبئنكبتنىيخلتتقالناضذإذاحتئ!!هتدونأنهموتحسبونالسبيلعنليصدونهتموإخهم!قرين

.(الزخرفأ!!ثمتركونآتعذابفىظلضت!أنكؤإذاليؤمينفعى!ولناتقرينفبئس

حتى،يفارقهفلاويلزمه،شيطانهبيدهأخذقبرهمنقامإذاالكافرأن:"التفسير"فيوذكرنا

تعالى:وقال،لأمرهمضيعاللهذكرعنغافلوفاسقفاجركلوهكذا،النارفيبهمايرمى

بأعماله،عليهيشهدوآحر،المحشرإلىيسوقهملكأي211:أق!ولثهيدمحهاسإلقنفسصوجاءت)

عماالغافلالإنسانأيها:أي!وفذامنغف!فىئقذكشت)بحسبهوكل،والفجارالأبرارفيعاموهذا

مهوعتيدلدىماهذاقري!وقال)حادقو!نا!د:أي(22:قأ!حمديدالؤمفبصرككغطدعنكفكشقنا)لهخلق

والشهيد:للسائقذلكعندتعالىاللهفيقول،بهوكلتالذيهوبهجئتالذيهذا:أي(23:أق

منغيرهويمنعخيرفيهليس:أي125-24:أق!ومريبلتخترمضد!مناععنيد!فارصجهنمفىأتميا)

ذلك،منبأعظممتلبسهومنإلىانتقلثم.وريبشكفيهو:أي،مريبهوذلكومع،الخير

الشركوأقبحهاوأعظمها،الخصالأقبحهيالتيالمقبوحةالمذمومةالأربعةهذهالعبدفيتجتمعوقد

تعالى:قولهإلى،الآيات!...الشديدآلحذابفىإلهاءاخرفألقياهاللهحجعلائذى):تعالىفقال،بالله

.(31-26:ثألاياتا!هو...غيرلجيدلالنقيناتجنة!وأزلفتمزلدمنهلوتقولأقتلأتهللجهغنقوليؤم)

شعيب،بنعمروعن،عجلانابنعن،القطانسعيدابنهويحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

،الناسصورفيالذرأمثالالقيامةيومالمتكبرونيحشر":قال!ي!النبيعن،جدهعن،أبيهعن

،الأنيار)2(نارفتعلوهمبولس:لهيقال،جهنمفيسجنايدخلواحتى،الصغارمنشيءكليعلوهم

سويدبنعن،جميعاوالنسائيالترمذيورواه."النارأهلعصارةالخبالطينةمنفيسقون

)1(

)2(

."ضعيفوإسناده(4789)الأوسط"فيالطبرانيورواه(701)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.النيراننارأي



الكبارالأمورمنفيهيكونوماالقيامةيومأهوالعلىالدالةوالاثارالأحاديثذكر022

.حسن)1(:الترمذيوقال،به،عجلانبنمحمدعن،المباركبناللهعبدعن،نصر

عن،راشدبنمحمدحدثنا،العقيليعثمانبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

فيالمتكبرونيحشر":!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمد

.)2(شيخهعن،عثمانبنمحمدبهتفرد:قالثم"القيامةيوم،الذرصور

حدثنا،الجشميعمربناللهعبدحدثنا:"القيامةأهوال"كتابفيالدنياأبيبنبكرأبووقال

كانع!ي!اللهرسولأن:الحصينبنعمرانعن،الحسنعن،قتادةأبنا،هشامعن،سعيدبنيحيى

آتقواآفاسيائها):صوتهالآيتينبهاتينفرفع،السيرأصحابهبين)3(تفاوتوقد،أسفارهبعضفي

ذات!لوتضحعأرضحعتعمامرضعةص!تذهلترونهايؤم!عظيوشى!افماعةزتزلةإ%رلبم

ذلكسمعفلما(الحجأ!هو!شديداللهعذابولبهنبسبهرىهموماسبهرىآلناسؤلرىخلهاحتي

يومأيأتدرون":قال،حولهتأشبوا)5(فلما،يقولهقوليعندأنهوعلموا،المطيحثوا)4(أصحابه

؟الناربعثوما،ربيا:قال،الناربحثابعث،آدميا:يقول،ربهيناديه،آدمينادىيوم؟ذاك

أصحابه،فأبلس)6(:قال"الجنةإلىوواحد،النارإلىوتسعونوتسعةتسعمئةألفكلمن:قال

إنكمبيدهمحمدنفسفوالذي،وأبشروا،اعملوا":قالذلكرأىفلما،بضاحكةأوضحواماحتى

إبليس"بنيومن،آدمبنيمنهلكومن،ومأجوجيأجوج:كثرتاهإلاشيءمعكانتاماخليقتينلمع

إلاالناسفيأنتممابيدهمحمدنفسفوالذي،وأبشروا،اعملوا":قالثم،عنهمفسري:قال

عن،جميعاوالنسائيالترمذيرواهوقد"الدابةذراعفيكالرقمةأو،البعيرجنبفيكالشامة

.)7(صحيححسنهذا:الترمذيوقال،به،القطانسعيدبنيحيىعن،(بندار)بشاربنمحمد

دكتقد،وفارقوهافيهاكانواالتيالأرضصفةغيرالأرضوجدواقبورهممنالناسقامفإذا

ومدنهاومساكنهاأشجارهاوبادت،أنهارهاوانقطعت،أحوالهاوتغيرت،تلالهاوزالت،جبالها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

حسن.حديثوهو(2924)رقموالترمذي(2917/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(الأستاركشف-0343)البزاررواه

.تقارب:الأصلفي

السير.فيالإسراععلىحملوها،المطيحثوا

.واختلطواتجمعواأي

.الحيرة:والإبلاس،الخوفأوالحزنمنالساكت:والمبلس،أسكتوا:أي

صحيح.حديثوهو(01341)"الكبرى"فيوالنسائي)9316(والترمذي()22""الأهوالفيالدنياأبيابنرواه
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قصورهاوزالت،وقراهامدائنهاوخربت،ورباهاوهادهاوتساوت،بحارهاوسجرت،وبلادها

تحدثيومئذ؟لهاما:الإنسانوقال،أثقالهاوأخرجت،زلزالهاوزلزلت،وأسواقهاوبيوتها

،وانتثرتانكدرتقدونجومها،بدلتقدالسمواتيجدونوكذلك.لهاأوحىربكبأن،أخبارها

وقمرهاوشمسها.أحدقتقدأرجائهاعلىوالملائكة،تفطرتقدوأرجاؤها،تشققتقدونواحيها

كما.النارفييلقيانثمذلكبعديكورانثم،مجموعانواحدمكانوفي،مخسوفانبل،مكسوفان

.عقيرانثورانكأنهمايكوران"النيران"فيسنوردهالذيالحديثفي

الأرضغيرالأرضإلىفينظرونقبورهممنيخرجون:عباسابنقال:عيالشبنبكرأبوقال

:عباسابنتمثلثم:قال.ويعهدونيعرفونكانواالذينالناسغيرالناسوإلى.عهدوهاالتي

تعرفكنتالتيبالدارالدارولاعهدتهمالذينبالناسالناسفما

أتؤصدللهوبرزواوألسمؤتألأزضغيزألأزضتجدليؤم):العزيزكتابهفيتعالىاللهقالوقد

-9:ادطورأ!5ستراآلجبال!ولمحسيرموراأالتمضذتموريوم):تعالىوقال.(48:إبراهيمأههو!أقهار

تعالى:وقال،(ادرحمنأ!!كالدهانوزدصف!نتالسماءانشقت!اذا):تعالىوقال.(أ.

آلمحسإذا):تعالىاللهوقال.(14:ادحاقةأالآيات!...!ؤحديركةفدكحاوآتجبالآ!رضىوحملت)

.(4-أ:التكويرأتلاياا!...!أتعشارعطلتوإذا!سيرتأتجبالوإذا!آنكدرتالجوموإذا!كورت

:قالأنهع!يوالنبيعن،سعدبنسهلعن،حازمأبيحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

.")3(لأحدمعلمفيهاليس)2(النقيكقرصةعفراء)1(بيضاءأرضعلىالقيامةيومالناسيحشر"

تحتمنالمؤمنمنهايأكل،بيضاءخبزةالأرضتبدل:جبيبربنوسعيد،قيسبنمحمدوقال

قدميه.

منوالجنة،نارالقيامةيومكلهاالأرض:قال،مسعودابنعن،خيثمةعن،الأعمشوقال

وكذا.الحسابيبلغواولم،مبلغكلمنهمويبلغ،العرقويلجمهم،وأكوابها،كواعبهايرىورائها

.فذكره...مسعودابنعن،السكنبنقيسعن،المنهالعن،الأعمشرواه

ألأرضتبدليؤم!و:قالمسعودابنعن،ميمونبنعمروعن،إسحاقأبيعن،وشعبةإسرائيلوقال

فيهايعملولم،دمفيهايسفكلم،نقية،البيضاءكالفضةبيضاءأرض:قال(48:إبراهيمأ!ألأرضغيز

.العرقيلجمهمحتىقياما:قالأراه،خلقواكماعراةحفاة،الداعيويسمعهمالبصرينفذهم،خطيئة

)2(

)3(

.حمرةإلىالبيضاء:العفراء

الأبيض.الدقيقخبز:النقي

.(0927)ومسلم(6521)رقمالبخاريرواه
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قالت:الحسنقال:قال،الفضلبنالقاسمحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

الناسيكونأين!والسمؤتآلأزضغيزالأزضتبدليؤم!و:تعالىقولهأرأيت،اللهرسوليا:عائشة

بهتفرد،"الصراطعلىالناس،قبلكأمتيمنأحدعنهسألنيمالشيءهذاإن":قال؟يومئذ

سمعت،الفضلبنالقاسمحدثنا،الجعدبنعليحدثنا،الدنياأبيبنبكرأبوورواه.أحمد

بمثلعائشةعن،المزنيبلالبنحسانعن،قتادةورواه،فذكره...:عائشةقالت:قالالحسن

.سواء)1(هذا

حدثنا،الصيرفيبكاربنمحمدحدثنا،العتكيجريربنعبيدأبنا:الدنياأبيابنوقال

النبيئبينما:قالت،عائشةعن،سعيدأبيعن،حرببنبشرحدثنا،القطعيمعروفبنالفضل

وأمي،أنتبأبي:قلت"؟أبكاكما":فقال،رأسهفرفع،بكيتحجريفيرأسهواضع!ييه

الناسأين!وألمحهاراتؤصدللهوبرزواوآلسمؤتآلأزضغيزالأزضتبدليؤم!و:وجلعزاللهقولذكرت

سلم،رب:تقولوقوفوالملائكة.جهنمجسرعلىيومئذالناس":!ي!اللهرسولقال؟يومئذ

منأحدولاأحمديخرجهلم،الوجههذامنغريبحديثهذا."وزالةزالبينفمن"سلم

.)2(الستةالكتبأصحاب

عن،مسروقعن،الشعبيعن،داودعن،عديأبيبنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

آلأزضغيرآلأزضتبدليؤم!و:الايةهذهعن!لمج!اللهرسولسألالناسأولأنا:قالتأنهاعائشة

على":قال؟اللهرسوليايومئذالناسأين:قلت:قالت!هوألمحهارآتؤصدللهوبرزواوالسمؤت

بنداودحديثمنماجهوابنوالترمذي"صحيحه"فيالحجاجبنمسلموأخرجه."الصراط

،داودعن،وهيبعن،عفانعن،أيضاأحمدورواه.صحيححسن:الترمذيوقال.هندأبي

.مسروقا)3(يذكرولم،عنها،الشعبيعن

عائشة:عن،عباسابنعن،مجاهدعن،عمرةأبيبنحبيبحديثمنأيضاأحمدوروى

علىهم":قال؟اللهرسوليايومئذالناسأين:قالتثم،الايةهذهعن!واللهرسولسألتأنها

.4"جهنممتن

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو(96)"الأهوال"فيالدنياأبيوابن(6101/)المسندفيأحمدرواه

.(72)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.(9427)ماجهوابن(3121)رقموالترمذي(1927)رقمومسلم(134و635/)المسندفيأحمدرواه

آقئمةيزمجمجعا!ضحتهووألأزض)ايةعنسألتأنهافيهلكن(6/116،117)المسندفيأحمدرواه

سمية!هو.مظوي!وألسمؤت
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سألاليهودمنىحبراأنثوبانعن،الرحبيأسماءأبيعن،سلامأبيحديثمنمسلموروى

فقال؟!هووألسمؤتألأزضغيزألأزضتبدليؤم)الناسيكونأين:الآيةهذهعن!ي!اللهرسول

.")1(الجسردونالظلمةفيهم":!ي!اللهرسول

بنسعيدحدثنا،مريمأبيابنحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،عوفابنحدثني:جريرابنوقال

يقولإذأرأيت:قال،اليهودمنحبر!ي!النبيأتع:قالالأنصاريأيوبأبيعن،الكلاعيثوبان

الله،أضياف":فقال؟ذلكعندالخلقفأين!ووألسفؤتألأزضغرألأرضتبدليؤم):!ابفيالله

مريم.أبيبنبكرأبيحديثمن،حاتمأبيابنرواهوكذا،"لديهمايعجزهمفلن

والله،وبعدهاالأولىغيرأخرىصفةإلىثانياتبديلاويكون،المحشربعدالتبديلهذايكونوقد

بنالمغيرةعن،شعبةحدثنا،وكيعحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:الدنياأبيابنقالكما،أعلم

أقامني:قال،الكريمعبدبأبييكنىأو،الكريمعبد:لهيقال،مجاشعبنيمنرجلعن،مالك

تبدليؤم):يقولعنهاللهرضيطالبأبيبنعليسمعأنههذاحدثني:فقال،بخراسانرجلعلى

عنرويوكذا،ذهبا)2(والسمواتفضةتبذلالأرضأنلناذكر:قال!وألسفؤتألأرضغيزألارض

أعلم.سبحانهوالله،وغيرهم،جبربنومجاهد،مالكبنوأنس،عباسابن

مقدارهفيوردوماالقيامةيومطولذكر

مماسنةكالفرفيعنديؤماوإتوعدةأللهيخلفولنباتعذابويستتغجلونك):تعالىقال

واغصـبعذابسلىللسأل):تعالىوقال.القيامةيومهو:المفسرينبعضقال(الججأ!!تعدو%

أتفخسينمقداره؟نيؤوفإلتهوألروحآتمبمةتغ!جهأتمعارجذىاللهمف5داغل!لتسلليهفرين

.(5-أ:رجالم!أ!هجميلاصبرافأضبز5سنة

بنليثفروى،الآيةهذهمعنىفي،والخلف،السلفاختلاف"التفسير"فيذكرناوقد

الأرضإلىالعرشبينمامقدارهوذلك:قالأنهعباسابنعن،مجاهدعن،وغيرهسليمأبي

السابعة.

سنةألفمقداروركانيؤوفىإلةثؤييتيألأزضإلىالسمامفبىئرألأقر):قولهفيعباسابنوقال

إلىالأرضومن،الأرضإلىالسماءمنينزلالأمرأن:بذلكيعني(ه:ادسجدةأ!تعدونمما

)1(

)2(

.(315)رقممسلمرواه

.(68)الأهوالفيالدنياأبيابنرواه
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خمسمئةتحتهاالتيإلىأرضكلومن،عامخمسمئةمسيرةوالأرضالسماءبينمالأن،السماء

حاتم.أبيابنرواه.عام

عنهحكاهفيما،الحليميئاللهعبدأبووقاله،الفراءإليهوذهب،أيضامجاهدعنجريرابنورواه

فيالمسافةهذهيقطعفالملك:الحليميقال،"والنشورالبعث"كتابفي،البيهقيبكرأبوالحافظ

ألفخمسينمقدارفيإلا،قطعهامنأحديتمكنلم،قطعهاالبشريمكنمسافةأنهاولو،يومبعض

السابعة،الأرضإلىالعرشبينمامقدارهذابل،بسبيلالقيامةيوممقدارهذاوليس:قال،سنة

،،المعارجأمهوإلتهوألروحآتمببةتغ!ثي!آلحارجذىاللهمف):تعالىبقولههذاالحليميورجح

ثم،15:غافرأ!هوآتعرشذوالدرجتر!جع):تعالىقالكما.والعظمةالعلو:أي،المعارجوذو

سنة!الفخمسين)مقدارهاكانمسافة:أي!يووفإلتهوالروحآلمليهةتعئي):بقولهذلكفسر

حاولوقد،قولهذا،المكانمسافةبذلكالمرادالقولهذافعلى.المدةهذهواتساعها،بعدهاأي

فيالمسافةهذهتقطعالملائكةبأن!الدرختر!جع):قولهوبين،الآيةهذهبينالجمعالبيهقي

هولمنيشاهدونلما،سنةألفخمسينفيإلاتقطعهالاالقيامةيومكانفإذا،سنةألففيالدنيا

.)1(أعلموالله،وجلعزالربوغضبوعظمتهاليومذلك

فيحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوقال،الدنياعمرمدةبذلكالمرادإن:الثانيوالقول

عن،جريجابنعن،زائدةأبيابنحدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنا،زرعةأبوحدثنا:"تفسيره"

ذلك،سنةألفخمسونعمرهاالدنيا:قال!وسنةألفخمسينمقدار؟؟لنى):تعالىقولهفي،مجاهد

.!سنةألفخمسينمقداره؟لنىيووفإلئهوالروحآتمبيةتض!ئي)يوماتعالىاللهسماهايومعمرها

الدنيا.اليوم:قال

عن،أبانبنالحكموعن،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،معمرحذثنا:الرزاقعبدوقال

سنة،ألفخمسونآخرهاإلىأؤلهامنالدنيا:2(قالأ،!هوسنةالفخسينمقداره؟لنىيؤوف)عكرمة

طريقمنالبيهقيوذكره،وجلعزاللهإلاذلكيدريولا؟بقيكمولا،مضىكمأحديدريلا

والله،المشهورةالكتبمنكثيرفييوجدلا،جذاغريبقولوهذا،به،معمرعن،ثوربنمحمد

أعلم.

رواه،البرزخفيالمقاممدةوهو،القيامةويومالدنيابينمافصلبذلكالمرادأن:الثالثالقول

أيضا.غريبوهو،القرظيكعببنمحمدعن،حاتمأبيابن

)1(

)2(

.(1/219)"الطبريتفسير"انظر

.قال:الأصولفي
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حدثنا:حاتمأبيابنقال،القيامةيومالعبادبينالفصلمقداربذلكالمرادإن:الرابعالقول

عن،عكرمةعن،سماكعن،إسرائيلعن،مهديبنالرحمنعبدحدثنا،الواسطيسنانبنأحمد

الثوريورواه،صحيحإسناده.القيامةيوم:قال.!هوسنةألفخمسينمقدابىهيوهـ؟نف!وعباسابن

زيد.وابن،والحسن،الضحاكقالوبه،قولهمنعكرمةعن،سماكعن

ابنعن،ضمرةحدثنا،واقعبنالحسنحدثنا،إدريسبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

مقدارفيبينهمويقضى،سنةألفأربعينالقيامةيومالناسيقوم:قالالرشكيزيدعن،شوذب

سنة.الافعشرة

خمسينمقدارالكافرينعلىاللهجعلهالقيامةيوم:قالعباسابنعنطلحةأبيبنعليوقال

سنة.ألف

محاسبةوليلو:قال،عباسابنعن،صالحأبيعنيرويهوهو"تفسيره"فيالكلبيوقال

سنة.ألفخمسينفييفرغلمتعالىاللهغيرالعباد

العبادقامبيومظنكما:الحسنقال:قال،أيوبعن،زيدبنحمادذكروفيما:البيهقيقال

تقطعتحتى،شربةفيهايشربواولم،أكلةفيهايأكلوالم،سنةألفخمسينمقدارأقدامهمعلىفيه

أنىقد،آنيةعينمنفسقواالنارإلىبهمانصرفثم،جوعاأجوافهمواحترقت،عطشاأعناقهم

أعلم.فالله،متعددةأحاديثفيهذاوردوقد؟نضجهاواشتد،حزها )1(صو

الهيثم،أبيعن،دراجحدثنا،لهيعةابنحدثنا،موسىبنالحسنحدثنا:أحمدالإمامقال

!اليومهذاأطولما،!سنةالفخسينمقدابىهيوهـ؟ن):!يمالثهلرسولقيل:قال،سعيدأبيعن

صلاةمنعليهأخفيكونحتى،المؤمنعلىليخففإنه،بيدهنفسيوالذي":!ي!اللهرسولفقال

."الدنيافييصليهامكتوبة

بنعمروعن،وهبابنعن،الأعلىعبدبنيونسعن"تفسيره"فيجريرابنورواه

،العتواريعمروبنسليمان،الهيثمأبووشيخه،السمحأبوودراج.به،دراجعن،الحارث

القاضيالحسنأحمدبنأبوبكرأخبرنا:فقالاخربلفظالبيهقيرواهقدأنهعلى.ضعيفان

إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمروأبيسعيدبنوأبو

الخائفين،منرجلاوكان،الحضرميئسليمانبنخلادحدثنا،الخزاعيسلمةأبوحدثنا،الصغاني

!ي!،اللهرسولأتىأنه:الخدريسعيدأبيعن،حدثهعمنيخبرالسمحأبادراجاسمعت:قال

.الشدةفيغايةحرهابلغقدالعينهذهأنيعني)1(
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!هآلفالينلربالئاسيقوميؤم):تعالىاللهقالالذي،القيامةيومالقيامعلىيقوىبمنأخبرني:فقال

.")1(المكتوبةكالصلاةعليهيكونحتىالمؤمنعلىيخفف":فقال(المطففينأ

عليها،يجلسون،نورمنكراسيالقيامةيومللمؤمنينإن:العاصبنعمروبناللهعبدوقال

الدنياأبيابنرواه.طرفيهكأحدأو،نهارمنكساعةعليهمالقيامةيومويكون،الغمامعليهمويظلل

."لأهوالا"في

عن،،أبيهعنأ،صالحأبيبنسهيلعن،حمادحدثنا،كاملأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

يحمىصفائحكنزهجعلإلاحقهيؤديلاكنزصاحبمنما":لمجماللهرسولقال:قال،هريرةأبي

،عبادهبين(وجلعز)اللهيحكمحتى،وظهره،وجنبه،جبهتهبهافتكوى،جهنمنارفيعليها

"...النارإلىوإما،الجنةإلىإماسبيلهيرىثم،تعدونمماسنةألفخمسينمقدارهكانيومفي

بأخفافها،تطؤهقرقربقاعلهايبطحأنه،والإبل،والبقر،الغنمزكاةمانعفيالحديثبقيةوذكر

،العبادبينيقضىحتى،أولاهاعليهأعيدتأخراهاعليهمرتكلما،بقرونهاوتنطحه،وأظلافها

.النار)2(إلىوإما،الجنةإلىإماسبيلهيرىثم،تعدونمماسنةألفخمسينمقدارهكانيومفي

حدثنا،ثقةوكان،خالدبنوهيبأخبرنا:"مسنده"في،الطيالسيداودأبورواهوهكذا

منمسلموأخرجه.نحوهفذكر...ع!يمالنبيعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيل

منأيضامسلموأخرجه.مثلهبهسهيلعنكلاهما،المختاربنالعزيزوعبد،القاسمبنروححديث

والبقر،،والإبل،والفضةالذهبفيمرفوعاهريرةأبيعن،صالحأبيعن،أسلمبنزيدحديث

.)3(والغنم

عروبة،أبيبنسعيدحديثمنوالنسائي،شعبةحديثمنداودوأبوأحمدالإمامرواهوقد

كانتمن":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:هريرةأبيعن،الغدانيعمرأبيعن،قتادةعنكلاهما

كأغذالقيامةيومتأتيفإنها"-ويسرهاعسرهافييعني-"ورسلهانجدتهافيحقهايعطيلا،إبلله

جاوزتهفإذا،بأخفافهافتطؤه،قرقربقاع،لهايبطححتى،واشره)4(،وأكبره،وأسمنهكانتما

فيرى،الناسبينيقضىحتى،سنةألفخمسينمقدارهكانيومفي،أولاهاعليهأعيدتأخراها

كانت،ماكأغذالقيامةيومتأتيفإنها،ورسلهانجدتهافيحقهايعطيلا،بقرلهكانتوإذا.سبيله

قرنذاتكلوتنطحه،بظلفهاظلفذاتكلفتطؤه،قرقربقاعلهايبطحثم،واشرهوأسمنهوأكبره

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(375/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(2262/)مسندهفيأحمدرواه

.(879)رقمومسلم(0244)رقمالطيالسيداودأبورواه

وأنشطه.أبطره:أي
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كانيومفي،أولاهاعليهأعيدتأخراهاجاوزتهإذا،عضباء)1(ولا،عقصاءفيهاليس،بقرنها

فيحقهايعطيلاغنملهكانتوإذا.سبيلهفيرى،الناسبينيقضىحتى،سنةألفخمسينمقداره

لهايبطححتى،واشره،وأسمنه،وأكبره،كانتماكأغذالقيامةيومتأتيفإنها،ورسلهانجدتها

ولاعقصاءفيهاليسأ،بقرنهاقرنذاتكلوتنطحه،بظلفهاظلفبذاتكلفتطؤهقرقربقاع

يقضىحتى،سنةألفخمسينمقدارهكانيومفي،أولاهاعليهأعيدتأخراهاجاوزتهإذا،،عضباء

.")2(سبيلهفيرى،الناسبين

ثم،أعلموالله،تعدونمماسنةألفبخمسيناليومذلكتقديرإلايحتمللاوهذا:البيهقيقال

فقد،المؤمنينمنذنبهلهغفرمنفأما(ذنبهألهيغفرلاالذيالهالكعلىإلاكذلكذلكيكونلا

،عبدانحدثنا،الموجهأبوحدثنا،حليمبنمحمدبنالحسنحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

:قال،هريرةأبيعن،أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،معمرعن،المباركابنهواللهعبدحدثنا

.المحفوظهوهذا:قالثم.والعصرالظهربينماكقدرالمؤمنينعلىالقيامةيوم

الجوهريعليبنعمربناللهعبدحدثني،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه،مرفوعارويوقد

،...المباركابنحدثنا،نصربنسويدحدثنا،الكريمعبدبنساسويهبنيحمىحدثنا،بمرو

.مرفوعا)3(بإسنادهفذكره

بنالرحمنعبدحدثني،وهبابنحدثثا،يحيىبنحرملةحدثنا:سفيانبنيعقوبقال

!ي!،اللهرسولتلا،عمروبناللهعبدعن،الحبليالرحمنعبدأبيعن،هانئأبيعن،ميسرة

يجمعكمااللهجمعكمإذابكمكيف":قال(6:المطففينأ!!آلفالينلربالناسيقوميؤم):الآيةهذه

.")4(؟إليكمينظرلاسنةألفخمسين،الكنانةفيالنبل

ابنحدثنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،العباسبنحمزةحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

بناللهعبدعن،عبيدةأبيعن،عمروبنالمنهالعن،ميسرةعن،سفيانحدثنا،المبارك

لإلئمقيلهمإن):قرأثم"وهؤلاءهؤلاءيقيلحتىالقيامةيوممنالنهارينتصفلا":قال،مسعود

حدثنا،إسماعيلبنإسحاقحدثنا:قالثم.مسعودابنقراءةفيهكذا:المباركابنقال(الجحيم

بناللهعبدعن،عبيدةأبيعن،عمروبنالمنهالعن،النهديميسرةعن،سفيانحدثنا،وكيع

)2(

)3(

)4(

.القرنالمكسورة:والعضباء،القرنالملتوية:العقصاء

بطرقهصحيححديثوهو(13و512/)والنسائي(0166)رقمداودوأبو(2094/)المسندفيأحمدرواه

.وشواهده

.(184/)المستدركفيالحاكمأخرجهما

صحيح.وهو،به،وهبابنطريقمن(4572/)المستدركفيالحاكمرواه
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ف!لا:قال(24:الفرقانأ!مقيلا!وشسنمستقراضئريؤ!ذاتجنةأضخب):قولهفي،مسعود

.وهؤلاءهؤلاءيقيلحتىالقيامةيومالنهار

ع!ي!،اللهرسولبهخصالذيالمحمودالمقامذكر

والسلامالصلاةعليهمالأنبياءسائربينمن

بينهمفيفصلوجلعزالربليجيء،الموقفأهلفيالعظمىالشفاعةذلكومن

والمآلالمآبحسنإلىالحالذلكمنالمؤمنينويريح

.(97:ا!سرأءأ!ومقامامخمودا!ربكيتعثكأنعسئلكبهءناف!زفتهجداقلومن):تعالىاللهقال

عن،المنكدربنمحمدعن،حمزةأبيبنشعيبحدثنا،عياشبنعليحدثنا:البخاريقال

التامة،الدعوةهذهرباللهم:النداءيسمعحينقالمن":قالع!يماللهرسولأن،اللهعبدبنجابر

لهحلت،وعدتهالذيمحمودامقاماوابعثه،والفضيلة،الوسيلةمحمداآت،القائمةوالصلاة

.)1(مسلمدونبهانفرد"القيامةيومشفاعتي

عن،الزعافريالرحمنعبدبنيزيد(ابنأوهو،داودحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

:قال97(:ا!سراءأ!تحمودامقامارفييتعثكأنعسئ)مج!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،أبيه

.حسن)2(إسناده"الشفاعة"

أعطيت":قالأنه!ي!اللهرسوإ،عن،وغيرهجابرحديثمنوغيرهما"الصحيحين"فيوثبت

تحلولم،الغنائمليوأحلت،شهرمسيرةبالزعبنصرت:قبليالأنبياءمنأحديعطهنلمخمسا

فليصل،الصلاةأفىركتهأمتيمنرجلفأيما،وطهورا،مسجداالأرضليوجعلت،قبليلأحد

.")3(كافةالناسإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيبعثالنبيئوكان1،الشفاعةوأعطيت

بصاحبلست:فيقول،آدممنتطلبالتيالشفاعةبذلكيعني("الشفاعةوأعطيت":فقوله

ويرشدهم،موسىإلىفيرشدهم،إبراهيمإلىويرشدهمكذلكلهمفيقول،نوحإلىاذهبوا،ذاكم

،"لهاأنا.لهاأنا":فيقول،أجمعينوعليهممج!ي!محمدإلىعيسىفيرشدهم،عيسىإلىموسى

الحديثهذاطرقذكرناوقد،النارمنالعصاةإخراجفي،الشفاعةأحاديثفيمبسوطاذلكوسيأتي

كفاية.فيهبما"التفسير"كتابنامنالكريمةالآيةهذهتفسيرعندالصحابةمنجماعةعنبطوله

)2(

)3(

.(614)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

بها.يقوىشواهدللحديثولكن،ضعيف،الزعافريداود:أقول(2444/)المسندفيأحمدرواه

جابر.حديثمن(521)رقمومسلم(335)رقمصحيحهفيالبخاريرواه
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القيامة،يومادمولدسيدأنا":قال!يواللهرسولأن:هريرةأبيعن"مسلمصحيح"وفي

.")1(مشفعوأول،شافعوأول،القبرعنهينشقمنوأول

قال؟أحرفسبعةعلىالقرآنقراءةحديثفي؟عنهاللهرضيكعببنأبيعن،أيضاولمسلم

فيهإلييرغبليومالثالثةوأخرت.لأمتياغفراللهم.لأمتياغفراللهم:فقلت":!سي!اللهرسول

.")2(السلامعليهإبراهيمحتىالخلق

عقيل،بنمحمدبناللهعبدعن،محمدبنزهيرحدثنا،الأزديعامرأبوحدثنا:أحمدوقال

،الأنبياءإمامكنتالقيامةيومكانإذا"؟قال!ي!النبيعن،أبيهعن،كعببنأبيبنالطفيلعن

بناللهعبدحديثمن،ماجهوابنالترمذيورواه."فخرغيرشفاعتهموصاحب،وخطيبهم

.)3(صحيححسن:الترمذيوقال،عقيلبنمحمد

،الزهريعن،الزبيديحدثنا،حرببنمحمدحدثني،ربهعبدبنيزيدحدثنا:أحمدوقال

يبعث":قال!ي!اللهرسولأنمالكبنكعبعن؟مالكبنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدعن

فأقوللييؤذنثم.خضراءحلةوجلعزربيويكسوني.تلعلىوأمتيأنافأكونالقيامةيومالناس

.")4(المحمودالمقامفذلك،أقولأناللهشاءما

بنالرحمنعبدعن،حبيبأبيبنيزيدحدثنا،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمدوقال

منأولوأنا،القيامةيومبالسجودلهيؤذنمنأولأنا":!ي!اللهرسولقال:الدرداءأبيعن،جبير

وعن،ذلكمثلخلفيومن؟الأممبينمنأمتيفأعرف،يديبينإلىفأنظر.رأسهبرفعلهيؤذن

الأممبينمنأمتكتعرفكيف،اللهرسوليا:رجلفقال"ذلكمثلشماليوعن،ذلكمثليميني

غيرهم،كذلكأحدليس؟الوضوءأثرمنمحجلونغرهم":قال؟أمتكإلىنوحبينفيما

.")6(ذريتهمأيديهمبينيسعىوأعرفهم،)5(بأيمانهمكتبهميؤتونأنهموأعرفهم

عن،الأنصاريالخطابأبو،ميمونبنحربحدثنا؟محمدبنيونسحدثنا:أحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2278)رقممسلمرواه

.(082)رقممسلمرواه

حسن.حديثوهو(4431)رقمماجهوابن(3613)رقموالترمذي(5137/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(3456/)المسندفيأحمدرواه

يسعىبنورهموأعرفهم"بلفظعنهوالصحيح)21737(رقم،أغاليطهمنوهي.لهيعةابنعنهناالروايةكذا

الحديد.سورةمن(12)الآيةظاهرويؤيده2()9173رقم"وبأيمانهمأيديهمبين

حديثفهو،بمعناهشواهدللحديثولكن.ضعيفوهولهيعةابنسندهوفي(5991/)المسندفيأحمدرواه

.بشواهدهحسن
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تعبرحتىأمتيأنتظرلقائمإني":قالع!يماللهنبيحدثني:قال،أنسعن،أنسبنالنضر

محمد،ياجاءتكقدالأنبياءهذه:فقالوالسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىجاءنيإذ،الصراط

يشاءحيثإلىالأممجميعبينيفزقأنوجلعزاللهيدعون،إليكيجتمعون:قالأو،يسألونك

فيغشاهالكافروأما،كالزكمةعليهفهوالمؤمنفأفا،بالعرقملجمونفالخلق،فيههممالغم،الله

مللثيلقلممافيلقى.العرشتحتفقام!اللهنبيفذهب،إليكأرجعحتىانتظر:فقال،الموت

ارفع:لهوقل،محمدإلىاذهبأن:جبريلإلىوجلعزاللهفأوحى.مرسلنبيئولا،اممرب

إنساثاوتسعينتسعةكلمنأخرج:فقال،أفتيفيفشفعت.تشفعواشفع،تعطوسل،رأسك

منوجلعزاللهأعطانيحتى،شفعتإلامقامامنهأقومفماوجلعزربيإلىأترددزلتفما،واحدا

مخلصا،واحدايومااللهإلاإلهلا:قالمنأمتكمناللهخلقمنأدخل،محمديا:قالأنذلك

.")2(ذلكعلىومات

علقمةعن،إبراهيمعن،عثمانعن،البنانيالحكمبنعليحديثمنأحمدالإماموروى

المقاملأقوموإني":قال!لخييهاللهرسولأنوفيهطويلاحديثافذكر،...مسعودابنعن،والأسود

:قال؟المحمودالمقامذلكوما،اللهرسوليا:الأنصارمنرجلفقال،"القيامةيومالمحمود

اكسوا:وجلعزاللهيقول،إبراهيميكسىمنأولفيكون،غرلاعراةحفاةبكمجيءإذاذاك"

فألبسها،،بكسوتيأوتىثم،العرشمستقبليقعدثمفيلبسهما،بيضاوينبريطتينفيؤتى،خليلي

إلىالكوثرمنلهمويفتح":قال"والآخرونالأولونبهفيغبطني،أحديقومهلامقامايمينهعنفأقوم

.قريبا)3(سيأتيكما،الحوضصفةفيالحديثتماموذكر"...الحوض

القيامةيومتحشرون":قال!اللهرسولعنالصحابيحيدةعن"الكبيرالمسند"فيوذكرنا

فضلهالناسليعلمخليلياكسوا:تعالىاللهيقول،الخليلإبراهيميكسىمنوأول،غرلاعراةحفاة

.")4(الأعمالقدرعلىالناسيكسىثم

نأ:مالكبنأنسعن،ثابتحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

آدمإلىبناانطلقوا:لبعضبعضهمفيقول،القيامةيومالناسعلىيطول":قال!اللهرسول

الذيأنت،آدميا:فيقولون،آدمفيأتونأ،بيننافليقضوجلعزرئناإلىلنافليشفع،البشرأبي

هناكم،لستإنيا:فيقول،بيننافليقضربكإلىلنافاشفع،جنتهوأسكنك،بيدهاللهخلقك

)1(

)2(

)3(

)4(

."مصطفىملك":الكتابنسخبعضوفي

صحيح.حديثوهو(3/178)المسندفيأحمدرواه

ضعف.إسنادهوفي(993-1/893)المسندفيأحمدرواه

.2345()3/للمصنف"المسانيدجامع".ضعيفبإسناد"الصحابةمعرفة"فينعيمأبورواه
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:فيقول،بيننافليقضربكإلىلنااشفع،نوحيا:فيقولون،فيأتونه،النبيينرأسنوحاائتواولكن

اشفعإبراهيميا:فيقولون،فيأتونه":قال"وجلعزاللهخليلإبراهيمائتواولكن،هناكملستإني

وجلعزاللهاصطفاهالذيموسىائتواولكن،هناكملستإني:فيقول،بيننافليقض،ربكإلىلنا

فليقضوجلعزربكإلىلنااشفع،موسىيا:فيقولون،فيأتونه":قال"وبكلامه،برسالاته

:فيقولون،عيسىفيأتون،وكلمتهاللهروحعيسىائتواولكن،هناكملستإني:فيقول،بيننا

خاتمفإنه!محفداائتواولكنهناكملستإني:فيقول،بيننافليقضربكإلىلنااشفع،عيسىيا

كانلوأرأيتم:عيسىويقول،تأخروماذنبهمنتقدممالهغفرقدوهواليومحضرقدوإنهالنبيين

لا،:فيقولون؟الخاتميفضحتىالوعاءذلكفيماعلىيقدركانهل،عليهختمقدوعاءفيمتاع

لنااشفع،محمديا:فيقولون،فيأتوني":!يماللهرسولقال."النبيينخاتم!ي!محمدافإن:قال

:فيقال،فأستفيح،الباببحلقةفآخذ،الجنةبابفآتي،نعم:فأقول،بيننافليقض،ربكإلى

بهايحمدهلمبمحامدوجلعزربيفأحمد،ساجدافأخر،ليفيفتح،محمد:فأقول؟أنتمن

وسل،منكيسمعوقل،رأسكارفع:فيقول،بعديكانأحدبهايحمدهولا،قبليكانأحد

منشعيرةمثقالقلبهفيكانمنأخرج:فيقال،أمتي،أمتيرلثأي:فأقول،تشفعواشفع،تعطه

قلبهفيكانمنأخرج:فيقال"ذلكمئلفذكر"...ساجداأخرئم،فأخرجهمأ":قال"إيمان

منأخرج:فيقال"ذلكمثلفذكر"...ساجدأأخزثم،فأخرجهم":قال،إيمانمنبرةمئقال

حديثمن،ومسلمالبخاريرواهوقد."فأخرجهم"(:قال"إيمانمنذرةمئقالقلبهفيكان

.)1(نحوه،أنسعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

عنهاللهرضيهريرةأبيرواية

جرير،بنعمروبنزرعةأبوحدثنا،حيانأبوحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمدالإمامقال

منهافنهس،تعجبهوكانت،الذراعإليهفرفع،بلحم!يماللهرسولأتي:قال،هريرةأبيعن

فيوالآخرينالأوليناللهيجمع؟ذلكممتدرونوهل،القيامةيومالناسسيدأنا":قالثم،نهسة

والكرب،الغممنالناسفيبلغ،الشمسوتدنو،البصروينفذهم،الداعييسمعهم،واحدصعيد

قدماترونألا؟فيهأنتمماترونألا:لبعضالناسبعضفيقول،يحتملونولا،يطيقونلاما

ادمفيأتون،آدمأبوكم:لبعضالناسبعضفيقول؟ربكمإلىلكميشفعمنتنظرونألا؟بلغكم

فسجدواالملائكةوأمر،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللهخلقك،البشرأبوأنت،آدميا:فيقولون

.(391)رقمومسلم(4476)رقموالبخاري(248-3247/)المسندفيأحمدرواه()1



جم!هالهاللهرسولبهخصالذيالمحمودالمقامذكر232

غضبقدربيإن:آدمفيقول؟بلغناقدماترىألا؟فيهنحنماترىألا،ربكإلىلنافاشفع،لك

نفسي،،فعصيت،الشجرةعننهانيوإنه،مثلهبعدهيغضبولنمثلهقبلهيغضبلمغضبااليوم

أولأنتنوحيا:فيقولوننوحافيأتون.نوحإلىاذهبوا،اغيريإلىاذهبواأ،نفسي،نفسي

فيه؟نحنماترىألا،ربكإلىلنافاشفع،شكوراعبدااللهوسماك،الأرضأهلإلىالرسل

يغضبولن،مثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربيإن:نوحفيقول؟بلغناقدماألاترى

إلىاذهبوا،غيريإلىاذهبوا،نفسي،نفسي،نفسي،قوميعلىدعوةليكانتوإنه،مثلهبعده

لنااشفع1،الأرضأهلمنوخليلهاللهنبيأنت،إبراهيميا:فيقولون،إبراهيمفيأتون.إبراهيم

غضبااليومغضبقدربيإن:فيقول؟بلغناقدماترىألا؟فيهنحنماترىألااربكإلى

إلىاذهبواأنفسي،نفسي،نفسي،كذباتهوذكر،مثلهبعدهيغضبولنمثلهقبلهيغضبلم

اللهاصطفاك،اللهرسولأنت،موسىيا:فيقولونموسىفيأتون.موسىإلىاذهبوا،اغيري

فيقول؟بلغناقدماترىألا؟فيهنحنماترىألا،ربكإلىلنااشفع،الناسعلىوبتكليمهبرسالاته

قتلتوإني،مثلهبعدهيغضبولن،مثلهقبلهيغضبلمغضبأاليومغضبقدربيإن:موسىلهم

عيسى،فيأتون.عيسىإلىاذهبوا،غيريإلىاذهبوا،نفسي،نفسي،نفسي،بقتلهاأومرلمنفسأ

وكلصت"هوهكذا:قال"منهوروحمريمإلىألقاهاوكلمته،اللهرسولأنت،عيسئيا:فيقولون

لهمفيقول؟بلغناقدماترىألا؟فيهنحنماترىألا،ربكإلىلنافاشفع،المهدفيالناس

ذنبا-يذكرولم-مثلهبعدهيغضبولن،مثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربيإن:عيسئ

وخاتم،اللهرسولأنت،محمديا:فيقولون،فيأتوني.محمدإلىاذهبوا،غيريإلىاذهبوا

فيه؟نحنماترىألا،ربكإلىلنافاشفع،تأخروماذنبكمنتقدممالكاللهغفروقد،الأنبياء

ويلهمنيعلياللهيفتحثم،وجلعزلربيساجدافأقع،العرشتحتفاتيفأقوم؟بلغناقدماترىألا

وسل،رأسكارفع،محمديا:فيقال،قبليأحدعلىيفتحهلمماعليهالثناءوحسن،محامدهمن

:فيقال،أمتيأمتيربيا،أمتيأمتيربيا،أمتيأمتيرب:فأقول،تشفعواشفع،تعطه

الناسشركاءوهم،الجنةأبوابمنالأيمنالبابمنعليهحسابلامنأمتكمنأدخل،محمديا

لكماالجنةمصاريعمنمصراعينبينلمابيدهمحمدنفسوالذي":قالثم"الأبوابمنسواهفيما

بنيحيىحيانأبيحديثمن"الصحيحين"فيأخرجاه"وبصرىمكةبينكماأو،وهجر،مكةبين

.به)1(،حيانبنسعيد

عن،القعقاعبنعمارةعنجريرعن،خيثمةأبيعن"الأهوال"فيالدنياأبيبنبكرأبوورواه

.(491)رقمومسلم(4712)رقموالبخاري(2435/)المسندفيأحمدرواه(1)
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أخافوإني":السياقفيوزاد،بطولهالحديثفذكر...!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،زرعةأبي

وعيسى.،وموسى،وإبراهيم،ونوح،آدمقصةفي"غيريإلىانطلقوا،النارفييطرحنيأن

بقيةمنشيءفيولابل،أحدهمافيولا،"الصحيحين"فيليست،جداغريبةزيادةوهي

.)1(أعلمفالله،منكر!جداوهي"السنن"

نضرةأبيعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

إنه":!اللهرسولقال:فقال،البصرةمنبرعلىعباسابنخطبنا:قالقطعةبنمالكبنالمنذر

آدمولدسيدوأنا،لأمتيشفاعةدعوتياختبأتقدوإنيالدنيافيتنجزهاقددعو!لهإلانبيئيكنلم

فخر،ولا،الحمدلواءوبيدي،فخرولا،الأرضعنهتنشقمنأولوأنا،فخرولا،القيامةيوم

انطلقوا:لبعضبعضهمفيقول،الناسعلىالقيامةيومويطول،فخرولالوائيتحتدونهفمنآدم

الذيأنت،آدميا:فيقولون!ي!آدمفيأتون.بيننافليقضوجلعزربناإلىلنافليشفعأبيناإلىبنا

إني:فيقولط،بيننافليقضربناإلىلنااشفع؟ملائكتهلكوأسجد،جنتهوأسكنك،بيدهاللهخلقك

نوحاائتواولكن،نفسيإلااليوميهمنيلاوإنه(بخطيئتيأالجنةمنأخرجتقدإني،هناكملست

محمد،يا:فيقولون،فيأتوني":قالأنإلىتقدمماكنحو،الحديثفذكر"...النبيينرأس

اللهأرادفإذا،ويرضىيشاءلمناللهيأذنحتى،لهاأنا:فأقول،بيننافليقض،ربكإلىلنااشفع

آخر،الأولونالاخرونفنحن؟وأمتهأحمدأين:منادنادى،خلقهبينيصدعأنوتعالىتبارك

فتقول،الوضوءأثرمنمحجلينغرافنمضيطريقاالأمملنافتفرج،يحاسبمنوأول،الأمم

فيالحديثتماموذكر"...الجنةبابفاتي،كلهاأنبياءتكونأنالأمةهذهكادت:الأمم

.)2(الأمةهذهعصاةفي،الشفاعة

منعنهاللهرضيالصديقبكرأبومنهم،الصحابةمنجماعةعنهكذاالحديثهذاوردوقد

لهذاالأئمةإيرادمنالعجبكلوالعجب.الشفاعةأحاديثفيوسيأتي،عنهاليمامةبنحذيفةرواية

هذاوردكما،القضاءلفصلالربإتيانفي،الأولىالشفاعةأمريذكرونلا،طرقهأكثرفيالحديث

فإن،الحديثأولسياقومقتضى،المقامهذافيالمقصودوهو،تقدمكما،الضورحديثفي

مقامهممنليستريحوا،الناسبينيفصلأنفيالأنبياءمنبعدهفمنآدمإلىيستشفعونإنماالناس

عصاةفيالشفاعةيذكرونإنماالمحزإلىوصلوافإذا،طرقهسائرمنسياقاتهعليهدلتكما،ذلك

)1(

)2(

.(791)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

ولكن،ضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليسندهفي:أقول.(1281،282/)المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهحسنالحديث
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هو،الحديثمنالمقدارهذاعلىالاقتصارفيالسلفمقصودوكأن،النارمنوإخراجهم،الأمه

يدخلها؟أنبعد؟النارمنأحدخروجينكرونالذين؟المعتزلةمنتابعهمومنالخوارجعلىالرد

البدعةمنإليهذهبوافيماعليهمالردفيالصريحالنصفيهالذيالحديثمنالقدرهذافيذكرون

،آدمإلىيذهبونالناسأنتقدمكماالصورحديثفيبذلكالتصريحجاءوقد؟للأحاديثالمخالفة

فيسجدفيذهب!ي!اللهرسوليأتونثم.عيسىإلىثم،موسىإلىثم،إبراهيمإلىثم،نوحإلىثم

،ربيا:فأقول"؟شأنكما:وجلعزاللهفيقول،الفحص:لهيقالمكانفي،العرشتحتلئه

:قال"بينكمفأقضيآتيكمأنا،شفعتك:فيقول،بينهمفاقض،خلقكفيفشفعنيالشفاعةوعدتني

وذكر"...أرضهمنشاءحيثكرسيهاللهفيضع":قالأنإلى"...الناسمعفأقف،فأرجع"

.تقدمكماالحديث

قال:قال،العابدينزينالحسينبنعليعن،الزهريعن،معمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال

موضعإلاالناسمنلبشريكونلاحتىالأديممدالأرضاللهمدالقيامةيومكانإذا":!اللهرسول

رآهماوالله،وجلعزالرحمنيمينعنوجبريل،يدعىمنأولفأكون":!يواللهرسولقال"قدميه

:فأقول،أشفعثم.صدق:اللهفيقول؟إليأرسلتهأنكأخبرنيهذاإن،ربأي:فأقول،قبلها

هذامنمرسلهذا."المحمودالمقامفهو":قال"الأرضأطراففيعبدوكعبادك،ربيا

.)1(الوجه

يأ،الأرضأطراففيوقوفأي،"الأرضأطراففيعبدوكعبادك":قولهمعنىأنوعندي

بينالقضاءلفصلليأتياللهعندفيهمفيشفع،وكافرهممؤمنهم،واحدصعيدفيمجتمعونالناس

قال:جريرابنقالولهذا،والمآلالحالفيوالمصيرالموقففيكافرهممنمؤمنهمويميز،عباده

الذيالمقامهو97(:ا!سراءأ!مقاماتحصوداربكيتعثكأنعسئ):تعالىقولهفيالتأويلأهلأكثر

ذلكشدةمنفيههمماعظيممنربهمليريحهم،للناسللشفاعةالقيامةيوممج!ي!اللهرسوليقومه

.اليوم

سمعت:قالعليبنادمعن،الأحوصأبوحدثنا،أبانبنإسماعيلحدثنا:البخاريوقال

اشفع،فلانيا:يقولون،نبيهاتتبعأمةكلجثا)2(القيامةيوميصيرونالناسإن:قالعمرابن

ورواه:قال.محمودامقامااللهيبعثهيومفذلك،!يوالنبيإلىالشفاعةتنتهيحتى،اشفعفلانيا

)1(

)2(

كمامرسلوهو،الانشقاقسورةمن(3)والاية،الإسراءسورةمن(97)الايةتفسيرعندالرزاقعبدرواه

المصنف.قال

ركبهم.علىجالسين:جثا
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الصحيح""منآخرموضعفيهاهناعلقهماأسندوقد.لمجي!النبيعن،أبيهعن،الثهعبدبنحمزة

سمعت،جعفرأبيبناللهعبيدعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:الزكاةكتابفيفقال

يسألالعبديزاللا":!الثهرسولقال:قالعمربناللهعبدسمعت،عمربناللهعبدبنحمزة

حتىالقيامةيومتدنوالشمسإن":وقال،"لحبممزعةوجههفيليسالقيامةيوميأتيحتىالناس

زاد"جم!بمحمدثم،بموسىثم،بادماستغاثواإذكذلكهمفبينما،الأذننصفالعرقيبلغ

حتىفيمشي؟الخلقبينليقضيفيشفع":جعفرأبيابنعن،الليثحدثني:)1(يوسفبناللهعبد

."كلهمالجمعأهلفيهيحمدهمحمودامقامأاللهيبعثهفيومئذ؟الباببحلقةيأخذ

به،أبيهعن،الليثبنشعيبعن،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعن،جريرابنرواهوكذا

)2(
.بنحوه

المحمديالنبويالحوضفيوردماذكر

القيامةيوممنهاللهسقانا

منكثيرأأنوفرغمتوإن،المتضافرةالكثيرةالطرقمنالمتعددةالمتواترةالأحاديثمن

وبينبينهميحالأنبهموأخلق،لوجودهالمنكرين،بجحودهالقائلين(المكابرة،النافرةالمبتدعة

سنوردهماعلىللحوضالمنكراطلعولو.ينلهالمبكرامةكذبمن:السلفبعضقالكما،وروده

يقلها.لممقالتهقبلالأحاديثمن

بنوأنس،كعببنأبيئمنهم،عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةالحوضأحاديثروى

الحصيب،بنوبريدة،عازببنوالبراء،المطلبعبدبنوحمزة،عليبنوالحسن،مالك

البجلي،اللهعبدبنوجرير،اللهعبدبنوجابر،سمرةبنوجابر،لمجي!اللهرسولمولىوثوبان

،عباسبناللهوعبد،أرقمبنوزيد،اليمانبنوحذيفة،أسيدبنوحذيفة،وهببنوحارثة

السلمي،عبدبنوعتبة،مسعودبناللهوعبد،العاصبنعمروبناللهوعبد،عمربناللهوعبد

الباهلي،أمامةوأبو،سمعانبنوالنواس،الجهنيعامربنوعقبة،والمستورد،مظعونبنوعثمان

قيس،بنتوخولة،الخدريسعيدوأبو،الغفاريذزوأبو،بكرةوأبو،الأسلميبرزةوأبو

!ي!،اللهرسولعمحمزةوامرأة،سلمةوأم،وعائشة،بكرأبيبنتوأسماء،الدوسيهريرةوأبو

أجمعين.عنهماللهرضيالنجاربنيمنوهي

صالح.بناللهعبد:والصحيح،يوسفبناللهعبد:النسخفيكذا)1(

.مسندأ(1475و)معلقا(9471)وبعد(4718)رقمصحيحهفيالبخاريرواه)2(
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الأنصاريكعببنأبيرواية

الغفارعبدحدثنا،الصلتبنمحمدحدثنا،الدمشقيزرعةأبوحدثنا:الطبرانيالقاسمأبوقال

،الحوضذكر!ي!اللهرسولأن:كعببنأبيعن،حبيشبنزرعن،ثابتبنعديعن،القاسمابن

وأحلى،الثلجمنوأبرد،اللبنمنبياضاأشدماؤه":فقال؟الحوضوما،اللهرسوليا:فقالوا

يرولمعنهصرفومن،أبدايظمألمشربةمنهشربمن،المسكمنريحاوأطيب،العسلمن

بنيونسحدثنا،مكرمبنعقبةحدثنا:"السنة"كتابفي،عاصمأبيبنبكرأبوورواه."أبدا

وما،اللهرسوليا:قيل:ولفظه،نحوه،بإسنادهفذكره،...القاسمبنالغفارعبدحدثنا،بكير

منوأبرد،العسلمنوأحلى،اللبنمنأبيضشرابهإن،بيدهنفسيوالذي":قال؟الحوض

،أبدافيظمأإنسانمنهيشربلا،النجوممنعدداأكثروآنيته،المسكمنريحاوأطيب،الثلج

.أحمد)1(الإمامولاالكتبأصحابمنأحديخرجهلم."أبدافيروىإنسانعنهيصرفولا

الأنصاريمالكبنأنسرواية

عنهاللهرضي!ي!اللهرسولخادم

حدثني:شهابابنقال،يونسعن،وهبابنحدثنا،عفيربنسعيدحدثنا:البخاريقال

فيهوإن،اليمنمنوصنعاءأيلة)2(بينكماحوضيقدرإن":قالع!ي!اللهرسولأن:مالكبنأنس

.به)3(،وهبابنعن،حرملةعن،مسلمرواهوكذا."السماءنجومكعددالأباريقمن

عنهاللهرضيمالكبنأنسعنأخرىطريق

النبيعن،أنسعن،العزيزعبدحدثنا،وهيبحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:البخاريقال

:فأقول،دونياختلجوا)4(عرفتهمإذاحتىالحوضأصحابيمنناسنعليليردن":قال،لمجيم

عن،عفانعن،حاتمبنمحمدعن،مسلمورواه."بعدكأحدثواماتدريلا:فيقول،أصحابي

.به)5(،صهيببنالعزيزعبدعن،خالدبنوهيب

)717(رقم"السنة"فيعاصمأبيابنوأخرجه،الحديثيضعوكان،القاسمبنالغفارعبدعلىالحديثمدار)1(

أبيلابنالسنةفيمنها،بهايقوىشواهدلهولكن(العاليةالمطالب-4557)رقم"الكبير"فييعلىوأبو

.993(1/)أحمدوعندو)718()716(عاصم

.الأردنفيالعقبةمدينةالآنتسامت)2(

.(93)(3023)ومسلم(0658)رقمالبخاريرواه)3(

.وأبعدواانتزعواأي)4(

.(04)(4023)ومسلم(6582)صحيحهفيالبخاريرواه)5(
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عنهاللهرضيمالكبنأنسعنأخرىطريق
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:قال،مالكبنأنسعن،فلفلبنالمختارعن،فضيلبنمحمدحدثنا:أحمدالإمامقال

فقال؟ضحكتلم:لهقالواوإما،لهمقالإما،متبسمارأسهفرفع،إغفاءة!يماللهرسولأغفى

أعطيتفإنا)الرحيمالرحمناللهبسم":فقرأ"سورةانفأعليأنزلت":!اللهرسول

تدرونهل":قالثم،(الكوثرأ!و!الأبتزهوشانئفإتهوانحرلربكفصلهاتكوثر

خيزعليه،الجنةفيوجلعزربيأعطانيهنهرهو":قال،أعلمورسولهالله:قالوا"؟الكوثرما

منإنه،ربيا:فأقول،منهمالعبديختلج،الكواكبعددآنيته،القيامةيومأفتيعليهترد،كثيز

،داودوأبو،مسلمورواه.الإسنادثلاليهذا."بعدكأحدثواماتدريلاإنك:فيقال،أمتي

به،،أنسعن،فلفلبنالمختارعنكلاهما،مسهربنوعلي،فضيلابنحديثمن،والنسائي

يومأفتيعليهترد،حوضهو،كثيرخيزعليه،وجلعزربيوعدنيهنهرهو":مسلمولفظ

موقفوالحوض،الحوضإلىميزابانالكوثر)2(منيشخبأنهذلكومعنى)1(مثلهوالباقي"القيامة

هؤلاءومثلأعقابهمعلىارتدواقدأقوائممنهويمنع،منهيختلجلأنه،الصراطقبلالقيامة

ستراهكماالعرصاتفيأنهبهمصرحاوجاء،متعددةطرقمنهذاسيردكما،الصراطيجاوزونلا

تعالى.اللهشاءإنقريبأ

عنهاللهرضيمالكبنأنسعنأخرىطريق

نأ:أنسعن،قتادةعن،هشامحدثنا،القاسمبنوأزهر،عامرأبوحدثنا:أحمدقال

المدينةبينمامثلأو،وصنعاءالمدينةبينمامثل،حوضيناحيتيبينمامثل":قاللمجي!اللهرسول

وأخرجه.عمرو)3(بنالملكعبد،عامرأبيعن،الحمالهارونعن،مسلمرواهوقد."وعفان

أنسعن،قتادةعن،أبيهعن،سليمانبنالمعتمرعن،الأحولالنضربنعاصمعنأيضامسلم

)4(
.بنحوه

)1(

)2(

)3(

)4(

"الكبرى"فيوالنسائي(4747)رقمداودوأبو(004)رقمومسلم(3/201)المسندفيأحمدرواه

(20117).

الجنة.فيوهو

مسلم.عندكما،الصمدعبدعنهارونوالصواب،عامرأبيعنهارونالنسخفيكذا

.(14و)(42)(3023)رقمومسلم(3133/)المسندفيأحمدرواه
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عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

أيضاأحمدورواه.سلمةبنحمادأنبأنا:قالا،موسىبنوحسن،يونسحدثنا:أحمدقال

عندذكرواقوماأن،أنسعن،الحسنعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادعن،عفانعن

،جرملا:فقال،مالكبنأنسذلكفبلغ؟الحوضما:وقالأفأنكره،الحوضزيادبناللهعبيد

؟يذكرهلمجييهاللهرسولسمعتهل:اللهعبيدفقالا؟الحوضذكرتم:فقالفأتاه،لأفعلنوالله

صنعاءبينأو،مكةإلىأيلةبينكماطرفيهبينماإن":يقولمرةوكذاكذامنأكثر،نعم:فقال

.أحمد)1(بهانفرد"...السماءنجومعددمنأكثرانيتهوإن،ومكة

معاببنمعاذعن،العنبريالقاضياللهعبدبنسوارعن،صاعدبنمحمدبنيحيىرواهوقد

قال:قال،مالكبنأنسعن،الحسنعن،الحمرانيالملكعبدبنأشعثعن،العنبري

العسل،منأحلى،السماءنجومعددالآنيةمنفيه،كذاإلىكذابينماحوضي":ع!ي!اللهرسول

يرولممنهيشربلمومن،أبدايظمألممنهشربمن،اللبنمنوأبيض،الثلجمنوأبرد

.")2(أبدا

عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

عن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،سلابمابنهو،الرحمنعبدحدثنا:يعلىأبوقال

لقد:فقال؟الحوضيذكر!اللهرسولسمعتهل،حمزةأبايا:قالزيادبناللهعبيدأن:أنس

.جم!)3(اللهرسولحوضيوردهنأناللهيسألنأنيكثرنعجائزبالمدينةتركت

عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

ابنهو،عكرمةحدثنا،الحنفييونسبنعمرحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:أيضايعلىأبوقال

.والشرك،بالكفرعلينايشهدونقومأإن،حمزةأبايا:قلت:قال،الرقاسييزيدعن،عمار

الله!رسولسمعت:فقال،بالحوضويكذبون:قلت،والخليقة،الخلقسرأولئك:أنسفقال

)1(

)2(

)3(

أيضاالحسنعنعنةوفيه،ضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليسندهوفي(3023/)المسندفيئأحمدرواه

بها.يقوىشواهدللحديثولكن

بها.يقوىشواهدلهولكن،الحسنعنعنةفيه

صحيح.موقوفوهو(3355)رقممسندهفييعلىأبورواه
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اللبن،منبياضاأشد-صنعاء":قالأو-"الكعبةإلىأيلةبينكماعرضهحوضاليإن":يقول

منهيصبلمبهكذبمن،الجئةمنميزابانيمده،السماءنجومعددآنيةفيه،العسلمنوأحلى

.")1(الشرب

عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

حدثنا،معمربنمحمدحدثنا:"مسنده"فيالبزارالخالقعبدبنأحمد،بكرأبوالحافظقال

حوضي":ع!اللهرسولقال:قال،أنسعن،ثابتبنعديعن،المسعوديحدثنا،داودأبو

منوأبرد،العسلمنوأحلى،المسكمنريحاأطيب،النجومعددالآنيةمنفيه،كذاإلىكذامن

ثم"أبدايرولممنهيشربلمومن،أبدايظمألمشربةمنهشربمن،اللبنمنوأبيض،الثلج

،سواهأنسعنثابتبنعدييروولم،الإسنادبهذاأنسعنإلااللفظبهذايروىنعلمهلا:قال

بنأحمدولا،الكتبأصحابمنأحديروهولم،جيدإسنادوهذا.المسعوديإلاعنهرواهولا

.)2!حنبل

عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

بنموسىحدثنا،إبراهيمبنمكيحدثني،الصباحبنالحسنحدثني:الدنياأبيابنقال

أريت":قال!اللهرسولأن:مالكبنأنسجدهعن،أنسبناللهعبيدبنبكرأبيعن،عبيدة

.")3!أذفرعنبرفإذا،يديفأدخلت،السماءنجوممثلآنيةحافتيهعلىفإذا،حوضي

الأسلميالحصيببنبريدةرواية

نسير)4(بنعائذعن،يمانبنيحيىحدثنا،معينبنيحيىحدثنا:الموصلييعلىأبوقال

كماحوضي":!اللهرسولقال:قال،أبيهعن،بريدةابنعن،مرثدبنعلقمةعن،العجلي

وهكذا."أبدابعدهايظمألمشربةمنهشربمن،السماءنجومعددآنيةفيه،اليمنإلىعمانبين

به،،يمانبنيحيىعن،اللؤلؤيالأزديالوضاحبناللهعبدعن،الدنياأبيوابن،صاعدابنرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(9904)رقميعلىأبورواه

شواهدللحديثلكن،اختلطوقدالمسعوديإسنادهوفي:أقول(الأستاركشف-3484)رقمالبزاررواه

بها.يقوى

ضعيف.وإسناده

المشتبه.كتبمنوالتصحيح.بشيربنعائذ:(آ)في
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منوأبيض،العسلمنأحلى،السماءنجومعددآنيةفيه،واليمنعمانبينماحوضي":ولفظه

.)1(يخرجوهلم."أبدابعدهايظمألممنهشربمن،الزبدمنوألين،اللبن

عنهاللهرضيثوبانرواية

عن،معدانعن،سالمعن،قتادةحدثنا،همامحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإمامقال

اليمنلأهلالناسعنهأذود،القيامةيومحوضيبعقر)2(أنا":قال!يماللهرسولأن:ثوبان

إلىمقاميمن":قال؟سعتهما،اللهرسوليا:قيل:قال"عنهميرفضحتى،بعصايوأضربهم

،قتادةعن،هشامعن،الصمدعبدعنأيضاأحمدورواه."يمدانهميزابانفيه،يغت)3(،عمان

،قتادةعن،معمرعن،الرزاقعبدوعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،الوهابعبدوعن

بينما":الرزاقعبدوقال."عمانإلىمقاميمن":فقال،عرضهعن!اللهرسولفسئل،به

شرابه،عنوسئل"عمانإلىهذامقاميمن":قالأو"ومكةأيلةبينماأو،وصنعاءبصرى

أحدهما،الجنةمنيمدانه،ميزابانفيه،يغت،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشد":فقال

."ورقمنوالآخر،ذهبمن

حدثنا،العبديبشربنمحمدحدثنا،شيبةأبيابنهو،بكرأبوحدثنا:يعلىأبووقال

نأثوبانعن،طلحةأبيبنمعدانعن،الجعدأبيبنسالمعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

حتىبعصايلأضربهمإني،اليمنلأهلالناسعنهأذودحوضيعقرعندأنا":قال!يماللهنبي

بينهماما،عمانإلىهذامقاميمثل":قال،الحوضسعةعن!يموسئل:قال"الناسيرفض

منوأحلى،اللبنمنبياضاأشذ":فقال،شرابهعنع!ي!اللهرسولفسئل"ذلكنحوأو،شهر

."ذهمثوالآخر،ورنأحدهما،الجنةمنمدادهماأومداده،ميزابانفيهيغت،العسل

،بشاربنومحمد،المثنىبنومحمد،إسماعيلبنمالكغسانأبيعن،مسلمرواهوهكذا

.)4(بنحوه،قتادةعن،أبيهعن،هشامبنمعاذعنثلاثتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

جامع"فيالمصنفونسبه،(الأستاركشف-)3487رقمبريدةحديثمنمختصرابنحوهالبزارورواه

بنعائذسندهموفي،يعلىأبيإلى(2356)رقم"المهرةإتحاف"فيحجروابن(2/826)"المسانيد

ضعيف.وهو،نسير

منه.الشاربةموضع:العقر

متتابعا.دائمادفقاالماءفيهيدفق:النهايةفيالأثيرابنقال:يغت

(25853)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(283و28وأ5028/)المسندفيأحمدرواه

.(1023)رقمومسلم(17181)رقمشيبةأبيوابن
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ثوبانعنأخرىطريق

241

بنالعباسعن،المهاجربنمحمدعن،عياشابنحدثنا،محمدبنحسينحدثنا:أحمدقال

ليسألهالبريدعلىإليهفحمل،الحبسيسلامأبيإلىالعزيزعبدبنعمربعث:قال،اللخميسالم

نإ":يقول!ي!اللهرسولسمعت:يقولثوبانسمعت:فقالفسأله،عليهبهفقدم،الحوضعن

عددوأكاويبه،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشدماؤه،البلقاءعمانإلىعدنمنحوضي

فقال"المهاجرينفقراءعليهوروداالناسأول،أبدابعدهايظمألمشربةمنهشربمن،النجوم

الدنس،رؤوساالشعثهم":قال؟اللهرسولياهممن:عنهتعالىاللهرضيالخطاببنعمر

لقد:العزيزعبدبنعمرفقال."السددأبوابلهمتفتحولا،المتنعماتينكحونلاالذين،ثيابا

حتىرأسيأدهنلاوالله،اللهيرحمنيأنإلا،السددأبوابليوفتحت،المتنعماتنكحت

بنمحمدعنالزهدفيالترمذيورواه.يتسخحتىجسدييليالذيثوبيأغسلولا،يشدبئ

بنمروانعن،الدمشقيخالدبنمحمودعن،فيهماجهوابن.صالحبنيحيىعن،إسماعيل

قال.به،سلامأبيعن،سالمبنالعباسعن،المهاجربنمحمدعنكلاهما،الطاطريمحمد

الأحنف،بنوشيبة،الحارثبنيحىعن،مسلمبنالوليدورواه:"أطرافه"فيالمزيشيخنا

.سلامأبيعن،وغيرهما

حدثني،واقدبنزيدحدثنا،صدقةحدثنا،عماربنهشامحدثنا:عاصمأبيبنبكرأبووقال

بينكماحوضي":!ي!اللهرسولقال:قال،ثوبانعن،الأسودسلامأبوحدثنا،اللهعبيدبنبسر

أكاويبه،المسكمنرائحةوأطيب،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشد،عمانإلىعدن

المهاجرين"فقراءواردةعليالناسوأكثر،أبدابعدهايظمألمشربةمنهشربمن،السماءكنجوم

،المتنعماتينكحونلاالذين،ثياباالدنس،رؤوساالشعث":قال؟اللهرسولياهمومن:قلنا

،جيدةطريقوهذه."لهمالذييعطونولا،عليهمالذييعطونالذين،السددأبوابلهمتفتحولا

.)1(والمنةالحمدولله

عنهمااللهرضيسمرةبنجابررواية

بنزيادحدثنا،(أبيحدثناأ،شجاعبنالوليد،همامأبوحدثنا:(الموصليأيعلىأبوقال

رقمالسنةفيعاصمأبيوابن(3043)ماجهوابن(2444)رقموالترمذي(5275/)المسندفيأحمدرواه)1(

صحيح.منهوالمرفوع(974)مع(607)
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علىفرطكمإني":قال!يماللهرسولعن،سمرةبنجابرعن،حرببنسماكعن،خيثمة

رواهوهكذا."النجومفيهالأباريقكأن،وأيلةصنعاءبينكماطرفيهبينمابعدوإن،الحوض

.)1(مثلهوالباقي"...لكمفرطأنا":وقال،به،همامأبيعن،مسلم

عنهمااللهرضيسمرةبنجابرعنأخرىطريق

إسماعيل،بنحاتمحدثنا:قالا،شيبةأبيبنبكروأبو،سعيدبنقتيبةوحدثنا:مسلمقال

غلاميمعسمرةبنجابرإلىكتبت:قال،وقاصأبيبنسعدبنعامرعن،مسماربنالمهاجرعن

علىالفرطأنا":يقولسمعتهإني:إليفكتب،ع!ي!اللهرسولمنسمعتهبشيءأخبرني:نافع

.")2(الحوض

عنهمااللهرضياللهعبدبنجابررواية

بنجابرسمعأنه:الزبيرأبوحدثنا،إسحاقبنزكرياحدثنا،روححدثنا:أحمدالإمامقال

دوني،ناسفيؤخذ":قال"علييردمنأنظرالحوضعلىأنا":!اللهرسولقال:يقولاللهعبد

يرجعونبعدكبرحواما؟بعدكعملوامايدريكوما:فيقال،أمتيومن،مني،ربيا:فأقول

عرضهيعني"سواءوزواياه،شهرمسيرةالحوض":ع!يواللهرسولقال:جابرقال"أعقابهمعلى

من،اللبنمنبياضاوأشد،المسكمنريحاأطيبوهو،السماءنجوممثلوكيزانه"طولهمثل

طريقمنروىوقد،)3(يروهولم،مسلمشرطعلىصحيحإسنادهذا."أبدايظمألممنهشرب

.منها)4(هذاليس،أحاديثستة،جابرعن،الزبيرأبيعنزكريا

عنهمااللهرضيجابرعنأخرىطريق

الأرحبي،الرحمنعبدبنيحيىحدثنا،هياجبنعمربنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوقال

نأ:عبداللهبنجابرعن،الشعبيهو،عامرعن،مجالدعن،الأسودبنعبيدةحدثنا

كفارابعديترجعوافلا،الأممبكممكاثروإني؟الحوضعلىفرطكمإني":قالع!ي!اللهرسول

-:قال-أحسبه"أيلةبينما":قال؟عرضهما،اللهرسوليا:رجلفقال"بعضابعضكميقتل

)1(

)2(

)3(

)4(

.(44)(5023)رقمومسلم(7478)رقممسندهفيالموصلييعلىأبورواه

.(11/438)شيبةأبيوابن(45)(5023)مسلمرواه

.(3384/)المسندفيأحمدرواه

.(013-25124/)"المسانيدجامع"تكملةفيانظرها
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يتناولهحتىيدهمنفيضعهواحدامنهامؤمنيتناوللا،النجومعددمنأكثرمكاكي)1(فيه،مكةإلى"

الرحمنعبدأبيعنالدنياأبيابنورواه،الوجههذامنإلاجابرعنيروىلا:قالثم"اخر

.به)2(،الأسودبنعبيدةعن،القرشي

عنهاللهرضيالبجلياللهعبدبنجندبرواية

جندبا،سمعت،الملكعبدعن،شعبةعن،أبيأخبرني،عبدانحدثنا:البخاريقال

وزائدةشعبةحديثمن،مسلمورواه."الحوضعلىفرطكمأنا":يقولءلمجيماللهرسولسمعت

وعن،عنه،هؤلاءحديثمن،أحمدالإمامورواه.به،عميربنالملكعبدعنثلاثتهم،ومسعر

.)3(يسبقالذيالفرط:سفيانقالثم،عنه،عيينةبنسفيان

عنهاللهرضيالخزاعيوهببنحارثةرواية

بنمعبدعن،شعبةحدثنا،عمارةبنحرميحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:البخاريقال

بينكما":فقال،الحوضوذكر،!يماللهرسولسمعت:يقول،وهببنحارثةسمع:خالد

سمع،وهببنحارثةعن،خالدبنمعبدعن،شعبةعن،عديأبيابنوزاد"وصنعاءالمدينة

:قال؟الأوانيقالتسمعهألم:المستوردلهفقال"والمدينةصنعاءبينماحوضه":قال!يمالنبي

بنمحمدابنإبراهيمأعن،مسلمرواهوقد.الكواكبمثلالانيةفيهترى:المستوردقال،لا

بناللهعبدبنمحمدعن،ورواه.البخاريساقهكما،شعبةعن،عمارةبنحرميعن،عرعرة

سواء)4(.البخاريذكرهكما،شعبةعن،عديأبيابنوهو،عبداللهمحمدبنعن،بزيع

ذلكوأسند،البخاريلهعلق،جليلصحال!،الفهريعمروبنشدادابنهوهذاوالمستورد

.)5(أحاديثوله،الأربعةالسننأهللهوروى.مسلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المد.وهو،مكوكجمع،مكاكي

شواهد.ولاكثره،ضعفإسنادهوفي(الأستاركشف-3482)قمالبزاررواه

رقم"المهرةإتحاف"وانظر(4/313)المسندفيوأحمد(9228)رقمومسلم(9658)رقمالبخاريرواه

.(31686/)للمصنف"المسانيدجامعو"(8193)

.(8922)رقمومسلم(1965)رقمالبخاريرواه

.(5084-11/8388)للمصنف"المسانيدجامع"فيانظرها
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الغفاريسريحةأبيأسيدبنحذيفةرواية

جمعهالذيالجزءفيقالأنهاللهرحمه،المقدسيالواحدعبدبنمحمدالضياء،الحافظعنأنبئنا

الحدادأحمدبنالحسنأن،بهاالأصفهانينصربنأحمدبنمحمدأخبرنا:الحوضأحاديثفي

بناللهعبدأنبأنا،الأصبهانينعيمأبايعني،اللهعبدبنأحمدحدثنا،حاضروهوعليهقراءةأخبرهم

الحسن،بنزيدحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،سمويهبناللهعبدبنإسماعيلحدثنا،جعفر

صدرلما:قال،عنهاللهرضيأسيدبنحذيفةعن،الالفيلأبوحدثنا،خربوذبنمعروفحدثنا

حوضعلىواردونوإنكم،الحوضعلىفرطكمإني،الناسأيها":قالالوداعحجةعن!ي!النبي

أحمد)1(.ولا،أحدالكتبأصحابمنيروهلم."النجومعددآنيةفيهوصنعاء،بصرىبينماعرضه

عنهاللهرضياليمانبنحذيفةرواية

تميمأباسمعأنه:هبيرةابنحدثنا،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمدالإمامقال

يخرجفلم،يوما!ي!اللهرسولعناغاب:يقولحذيفةسمعأنه:سعيدأخبرني:يقول،الجيشاني

رأسهرفعفلما،فيهاقبضتقدنفسهأنفظنناسجدةسجدخرجفلما،يخرجلنأنهظنناحتى،إلينا

هم،ربأيشئتما:فقلت؟بهمأفعلماذا:أمتيفياستشارنيوتعالىتباركربيإن":قال

وبشرني،محمدياأمتكفيأخزيكلن:فقال،كذلكلهفقلت،الثانيةفاستشارني،وعبادكخلقك

أرسلثم،حسابعليهمليس،ألفاسبعونألفكلمع،ألفاسبعونأمتيمنيدخلمنأولأن

أرسلنيما:فقال؟سؤلي(ربياأومعطي:لرسولهفقلت،تعطوسل،تجبادع:فقال،إلي

وأنا،تأخروماذنبيمنتقدمماليوغفر،فخرولاوجلعزربيأعطانيولقد،ليعطيكإلاإليك

الجنة،فينهروهو،الكوثروأعطاني،تغلبولا،أمتيتجوعألاوأعطاني،صحيحاحياأمشي

أولأنيوأعطاني،شهراأمتييديبينيسعىوالرعب،والنصرالعزوأعطاني،حوضيفييسيل

يجعلولم،قبلنامنعلىشددمماكثيرألناوأحل،الغنيمةولأمتيليوطيب،الجنةأدخلالأنبياء

.)2(والمتنالإسنادحسنحديثهذا."حرجمنعلينا

عمير،بنالملكعبدعن،الصلتأبيبنخالدعن،فضالةبنمباركحديثمنالطبرانيرواه

بكذبهم،صدقهمفمن،ويظلمون،يكذبونأمراءستكون":مرفوعا،حذيفةعن،ربعيعن

يصدقهملمومن(الحوضعلييرد)ولن،منهولست،منيفليس،ظلمهمعلىوأعانهم

)1(

)2(

وهو،الأنماطصاحبالحسنبنزيد:سندهوفيو)3552()2683(رقم""الكبيرفيالطبرانيورواه

ضعيف.

شواهد.لبعففقراتهولكن،ضعيفوإسناده:أقول.393()5/المسندفيأحمدرواه
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.")1(اللهشاءإنغداالحوضعليوسيرد،منهوأنامنيفهو،ظلمهمعلىيعنهمولم،بكذبهم

،طارقبنسعدعن،مسهربنعليحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:البغويالقاسمأبوقال

،وعدنأيلةمنلأبعدحوضيإن":!ي!اللهرسولقال:قال،حذيفةعن،خراشبنربعيعن

والذي،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشدولهو،النجومعددمنأكثرلانيتهبيدهنفسيوالذي

قيل:قال"حوضهعنالغريبةالإبلالراعييذودكماالرجالعنهلأذودإني،بيدهنفسي

لأحدوليست،الوضوءاثارمنمحجلينغراعليتردون،نعم":قال؟يومئذتعرفنا،اللهرسوليا

حصين،وقال:فقال،البخاريوعلقه.بنحوه،شيبةأبيبنعثمانعنمسلمورواه01"غيركم

.()2(!يوالنبيعن،حذيفةعن،وائلأبيعن

عنهمااللهرضيطالبأبيبنعليبنالحسنحديث

حدثنا:قالا،الرازيسلمبنالرحمنوعبد،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا:الطبرانيقال

كثير،أبيعن،الخليلأبيالخليلبنبدرعن،)3(عابسبنعليحدثنا،الأسدييعقوببنعباد

رجلقبيحاسباعليامعاويةعندسبلقد:فقالرجلفجاءه،عليبنالحسنعندجالساكنت:قال

فرآه:قال.بهفأتنيرأيتهفإذا:قال،(نعم:قالأ؟تعرفه:فقال،حديجبنمعاوية:لهيقال

:قالثم،ثلاثايجبهفلم؟فسكت؟حديجبنمعاويةأنت:فقال؟إياهفأراه؟حريثبنعمروعثد

لتجدنه،تردهأراكوما،الحوضعليهوردتإنإنكأما؟الأكباد)4(آكلةابنعندعلياالسابأنت

عنالإبلغريبةتذادكماع!يماللهرسولحوضعنوالمنافقينالكفاريذود،ذراعيهعنحاسرامشمرا

طلحة،أبيبنعليعنأخرىطريقمنورواه.!ي!القاسمأبيالمصدوقالصادققول؟صاحبها

.مرفوعا)5(الحسنعن

عنهاللهرضيالمطلبعبدبنحمزةعمارةأبيحديث

حدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا،المصريالعلافأيوببنيحيىحدثنا:الطبرانيقال

آخر،بإسناد384()5/المسندفيأحمدرواهولكن،ضعفإسنادهوفي(0203)رقمالكبيرفيالطبرانيرواه()1

شواهد.ولهصحيححديثفهو

(6576)بعدالبخاريوعلقه(248)رقممسلمورواه،بهشيبةأبيبنعثمانعن)2043(ماجهابنورواه)2(

.(32)(7922)رقممسلمووصله

.الرجالكتبمنوالتصحيح،عباسبنعليالأصلفي)3(

قتله.بعدعنهاللهرضيحمزةكبدأكلهامنمعاويةأمهندمنحدثماإلىبذلكيشير)4(

ضعيف.وإسناده(2758و)(2727)الكبيرفيالطبراني)5(
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بنأسامةعن،الأعرجالرحمنعبدعن،عثمانبنحرامأخبرني،كثيرأبيبنجعفربنمحمد

منوكانت،عنهامرأتهفسأل،يجدهفلم،يوماالمطلبعبدبنحمزةأتىمج!ي!اللهرسولأن:زيد

بنيأزقةبعضفيأخطأكفأظنه،نحوكعامداانفاوأميأنتبأبيخرج:فقالت،النجاربني

هنيئااللهرسوليا:فقالت،منهفأكلحيساإليهفقدمت،فدخل؟اللهرسولياتدخلأفلا،النجار

فينهراأعطيتأنكعمارةأبوأخبرني،وأمرئكأهنئكاتيكأنأريدوأناجئتفقد،ومريئا،لك

نأأحببت:قالت"ولؤلؤ،وزبرجد،ومرجانياقوتوعرصته،أجل":فقال؟الكوثريدعىالجنة

عددمثلأباريقفيه،وصنعاءأيلةبينماهو":فقال،منكأسمعهابصفةحوضكليتصف

."الأنصاريقهد)1(بنتيا،قومكعليواردهوأحب،النجوم

زوجتهروايةمنثم،ع!ي!اللهرسولعم،المطلبعبدبنحمزةروايةمن،جداعزيزحديثهذا

وذكر،منقطعةزيدبنأسامةعن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبدورواية،وعنها،عنهاللهرضيهذه

.)2(مخرمةبنالمسوربينهماأن:"فوائده"فيالشافعيبكرأبو

عنهاللهرضيأرقمبنزيدرواية

حمزةأباسمعت:قال،أخبرنيمرةبنعمرو:قال،شعبةحدثنا،عفانحدثنا:أحمدقال

أنتمما":يقولفسمعته،منزلافنزل،سفرفي،ء!يماللهرسولمعكنا:قال،أرقمبنزيدسمعأنه

سبعمئة،:قال؟يومئذكنتمكم:لزيدقلت"أمتيمنالحوضعلييردممنجزءألفمئةمنبجزء

ورواه،شعبةعن،الطيالسيداودأبوورواه،شعبةعن،)3(هاشمعنرواهوكذا.ثمانمئةأو

بنحفصعن،داودأبوورواه،به،مرةبنعمروعنكلاهما،الأعمشعنمعاويةأبيعن،أحمد

80)4(-
سعبهعن،عمر

كعب.بنقرظةمولىالكوفي،الأنصارييزيدبنطلحةهذاحمزةوأبو:قلت

عنهاللهرضيأرقمبنزيدعنأخرىطريق

الحافظوقال،التيميحيانأبوحدثنا:قال،إبراهيم(بنإسماعيلأحدثنا:أحمدالإمامقال

بنمحمدحدثنا،العدليعقوببنالحسنحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:الثهرحمه،البيهقي

)1(

)2(

)3(

)4(

.الرجالكتبمنوالتصحيح.فهد:و)م()آ(في

.متروكوهو،عثمانبنحرامأيضاسندهوفي:أقول(9592)الكبيرفيالطبرانيرواه

خطأ.وهو،هاشمأبيعن:الأصلفي

ضعيف.وإسناده()4746رقمداودوأبو)677(رقموالطيالسيو)367(و)936(371()4/المسندفيأحمد



247المحمديالنبويالحوضفيوردماذكر

يزيدحدثنا،الربابتيمالتيميسعيدبنيحيىحيانأبوأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبد

بلغنيأحاديثما:فقال،زيادبناللهعبيدإليهوبعث،أرقمبنزيدشهدت:قال،التيميحيانابن

!يماللهرسولذاكحدثنا:فقال؟الجنةفيحوضالهأنتزعم؟!يماللهرسولعنبهاتحدثعنك

!ص،اللهرسولمنأذنايسمعتهإنهأما:قال،خرفتقدشيغولكنك،كذبت:فقال،ووعدناه

.!م)1(اللهرسولعلىكذبتوما،"النارمنمقعدهفليتبوأمتعقداعليكذبمن":يقولوسمعته

له.أخعنروايتهوستأتي

عنهاللهرضيالفارسيسلمانروايةوأما

بنسعيدعن،جدعانبنزيدبنعليحديثمن،اللهرحمهخزيمةبنبكرأبوالإمامفروى

:فقال،شعبانمنيومآخرفي!واللهرسولخطبنا:قال،عنهاللهرضيسلمانعن،المسيب

،رمضانشهرفضلفيبطولهالحديثتماموذكر"...مباركعظيمشهوأظلكمقد،الناسأيها"

.")2(الجنةيدخلحتىيظمألاشربةحوضيمناللهسقاه،صائمافيهأشبعومن":قالأنإلى

عنهاللهرضيالفزاريجندببنسمرةرواية

حدثنا،بلالبنبكاربنمحمدحدثنا،المستمربنإبراهيمحدثنا:عاصمأبيبنبكرأبوقال

لكلإن":قالع!يوالنبيعن،جندببنسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،بشيرابنهوسعيد

عن،الترمذيرواهوكذا."واردةأكثرهمأكونأنلأرجووإني،واردةأكثرأيهميتباهونحوضانبي

:قال.غريبحديثهذا:وقالبشير،بنسعيدعن،بلالبنبكاربنمحمدعن،نيزكبنأحمد

.أصح)3(وهو،مرسلاالحسنعنالملكعبدبنأشعثورواه

عنهاللهرضيالساعديسعدبنسهلرواية

عن،حازمأبوحدثنا،مطرفبنمحمدحدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا:البخاريقال

ومن،شربعليمرمن،الحوضعلىفرطكمإني":ع!يواللهرسولقال:قال،سعدبنسهل

:حازمأبوقال"وبينهمبينييحالثم،ويعرفونيأعرفهمأقوالمعليليردن،أبدايظمألمشرب

علىأشهد:فقال،نعم:فقلت؟سهلمنسمعتهكذا:فقال،عياشأبيبنالنعمانفسمعني

)1(

)2(

)3(

صحيح.حديثوهو(017)صفحة"والنشورالبعث"فيوالبيهقي()26691رقم367(4/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(1887)رقمخزيمةابنرواه

.بشواهدهحسنحديثوهو(2443)رقموالترمذي(734)رقمالسنةفيعاصمأبيابنرواه



المحمديالنبويالحوضفيوردماذكر248

أحدئواماتدريلاإنك:فيقال،منيإنهم:فأقول":فيهايزيدوهولسمعتهالخدريسعيدأبي

سحيق:ويقال.بعدا:سحقا:عباسابنفقال"بعديغيرلمنسحقاسحقا:فأقول،بعدك

.)1(الوجههذامنبهتفرد.أبعده:وأسحقه،سحقه،بعيد

أف(تكرهاجبلةبنسويدروايةوكذلكأيضاعياضذكرهكماالصنابحياللهعبدروايةوأما

أيضا.عياضالقاضي

عنهاللهرضيالمازنيعاصمبنزيدبناللهعبدرواية

منأعطىمنفأعطى،حنينغنائمقسملما!ي!اللهرسولأن،عنه"الصحيحين"فيثبت

ستجدونإنكم":قالفيمالهمفقالفخطبهم،الأنصاربعضفتغضب،والعرب،قريشصناديد

.")2(الحوضعلىتلقونيحتىفاصبرواأثرةبعدي

عنهااللهرضيعباسبناللهعبدرواية

عن،سليمأبيابنهو،ليثحدثنا،جريرحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:البزاربكرأبوقال

اخذإني":يقول!ي!اللهرسولسمعت:عباسابنعن،أبيهعن،جبيربنسعيدبنالملكعبد

،مراتثلاث،والحدودإياكم،وجهنمإياكم،والحدودإياكم،وجهنمإياكم:أقولبحجزكم

فيؤخذبأقوامويؤتى،أفلحوردفمن،الحوضعلىفرطكموأنا،البيضاءعلىتركتكممتأناوإذا

علىيرتدونبعدكزالواما:فيقال-.أصحابي:قالأحسبه-"ربيا:فأقول،الشمالذاتبهم

.جبير)3(بنسعيدبنالملكعبدعنليمثبهتفرد:قاللم"أعقابهم

حدثنا،هشيمحدئنا،محمدبنعمروحدئنا:"صحيحه"منالحوضبابفيالبخاريوقال

الكثير،الخير:الكوثر":قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،السائببنوعطاء،بشرأبو

فقال،الجنةفينهوأنهيزعمونأناساإن:جبيربنلسعيدقلت:بشرأبوقال،"إياهاللهأعطاهالذي

.)4(إياهاللهأعطاهالذيالخيرمنالجنةفيالذيالنهر:سعيد

منميزابانالموقففيالذيالحوضإلىالجنةفيالذيالكوثرمنيشخبأنهتقدموقد:قلت

وفضة.ذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

به.،حازمأبيطريقمن(922وا5922)رقممسلمورواه:أقول(6584و6583)رقمالبخاريرواه

.(6101)رقمومسلم(0433)البخاريرواه

ولبعضه،ضعيفوهو،نحوهعباسابنعنطاوسعنليثطريقمنالأستار(كشف-)0348رقمالبزارورواه

شواهد.

.(6578)البخاريرواه
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عنهمااللهرضيعباسابنعنأخرىطريق

حدثنا،الحارثيالوهابعبدبنمحمدحدثنا،البغويهاشمبنإبراهيمحدثنا:الطبرانيقال

حوضي":!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،مليكةأبيابنعن،عميربنعبيدبناللهعبد

العسل،منوأحلى،الثلجمنأبيضماؤه،السماءنجومعددأكوابه،سواءزواياهشهرمسيرة

.")1(أبدابعدهايظمألمشربةمنهشربمن،المسكمن"ريحايعني-"وأطيب

عنهمااللهرضيعباسابنعنأخرىطريق

حدثنا،المروذيمحمدبنحسينحدثنا،محمدبنالعباسحدثنا:الدنياأبيابنقال

سئل:قالعباسابنعن،حاضربنعثمانعن،شبيببنالزبيرعن،اليمانيعقبةبنمحصن

نإ،بيدهنفسيوالذي،إي":قال؟ما!فيههل،العالمينربيديبينالوقوفعن!ي!اللهرسول

نارمنعصيأيديهمفيملكألفسبعيناللهويبعث،الأنبياءحياضليردوناللهأولياءإن،لماءفيه

.")2(الأنبياءحياضعنالكفاريذودون

عنهمااللهرضيعمربناللهعبدرواية

عن،عمرابنعن،نافعحدثني،اللهعبيدعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا:البخاريقال

."وأذرح،جرباءبينكما،حوض!أمامكم":قال،!ي!النبي

عقبة،بنوموسى،وأيوب،اللهعبيدحديثمنمسلمورواه،القطانيحيىعنأحمدورواه

نافع.عن،وغيرهم

أباريقفيه،بالشامقريتانوهما،وأذرحجرباءبينكماحوضأمامكم":الرواياتبعضوفي

.")3(أبدابعدهايظمألممنهفشربوردهمن،السماءنجومعدد

عنهمااللهرضيعمرابنعنأخرىطريق

الأحموسي)4(عمروبنعثمانأبو،عمروبنعمرحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

صحيح.حديثوهو(91241)الطبرانيرواه()1

ضعيف.وإسناده)2،

.(9922)ومسلم(221/)المسندفيوأحمد(6577)رقمالبخاريرواه)3(

.عمروبنعثمانأو:(آ)في)4(
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:قال!النبيإن:يقولسمعهأنه:عمربناللهعبدعن،(المخارقأبيبناالمخارقحدثني

المسك،منريحأوأطيب،العسلمنوأحلى،الثلجمنأبرد،وعمانعدنبينكماحوضي"

صعاليكورودأعليهالناسأول،أبدأبعدهايظمألمشربةمنهشربمن،السماءنجوممثلأكوابه

الدنسة،وجوههمالشحبة،رؤوسهمالشعثة":قال؟اللهرسولياهمومن:قائلقال"المهاجرين

عليهم؟الذيكليعطونالذين،المتنغماتينكحونولاالسددأبوابلهملايفتح،ثيابهم

.أحمد)1(بهتفرد."لهمالذييأخذونولا

عنهمااللهرضيعمرابنعنأخرىطريق

دثار:بنمحاربليقال:قال،السائببنعطاءحدثنا،عوانةأبوحدثنا:الطيالسيداودأبوقال

هو:قال،عباسابنعنيحدثجبيربنسعيدكان:قلت؟الكوثرفييقولجبيربنسعيدكانما

:قال،عمربناللهعبدحدثنا:محاربقالثم؟عباسابنرأييقعأين:محاربفقال،الكثيرالخير

ذهمب،منحافتاه،الجنةفينهرهو":ع!ي!اللهرسوللناقال!اتكوثرأغطتئفإنا!ونزلتلما

بياضاأشدوماؤه،العسلمنأحلىوطعمه،المسكمنريحاأطيبتربته،والياقوت،الدرعلىيجري

الترمذيوأخرجه،بنحوه،السائببنعطاءعنزيدبنحمادحديثمنالبيهقيورواه".الثلجمن

)2(.صحيححسن:الترمذيوقال،به،السائببنعطاءعنفضيلبنمحمدطريقمنماجهوابن

عنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدرواية

قال:قال،مليكةأبيابنعن،عمربننافعحدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا:البخاريقال

أطيبوريحه،اللبنمنأبيضماؤه،شهرمسيرةحوضي":!لمجي!اللهرسولقال:عمروبناللهعبد

،عمروبنداودعنمسلمورواه."أبدايظمأفلامنهشربمن،السماءكنجوموكيزانه،المسكمن

..)3(

به.،عمربنلاحعن

عنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدعنأخرىطريق

،سبرةأبيعن،بريدةبناللهعبدحدثنا،المعلمحسينحدثنا،يحيىحدثنا:أحمدالإمامقال

بها.يقوىشواهدللحديثولكن،ضعيفهـاسناده(2132/)المسندفيأحمدرواه()1

ماجهوابن(3361)والترمذي(014)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي(3391)رقمالطيالسيداودأبورواه)2(

حسن.حديثوهو(4334)

.(2922)رقمومسلم(9657)رقمالبخاريرواه)3(
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وكان،!ي!محمدحوض،الحوضعنيسألزيادبناللهعبيدكان:قال،سبرةبنسالمواسمه

به.يكذبوكان،آخرورجلا،عمروبنوعائذ،عازببنوالبراء،برزةأباسألمابعدبهيكذب

بمالمعيبعثأباكإن،هذامنشفاءفيهبحديثأحدثكأنا:زيادبناللهلعبيدسبرةأبوفقال

فكتبت،عليوأملى،!ماللهرسولمنسمعبمافحدثني،عمروبناللهعبدفلقيت،معاويةإلى

الفحش،يحبلااللهإن":قال!م!اللهرسولأنحدثني.حرفاأنقصولم،حرفاأزدفلم،بيدي

والتفاحش،،الفحشيظهرحتىالساعةتقومولا":قال."والمتفحشالفاحش-يبغض-أو

موعدكمإنألا":وقال"الأمينويخون،الخائنيؤتمنوحتى،المجاورةوسوء،الرحموقطيعة

أباريق،النجوممثلفيه،شهرمسيرةوهو،ومكةأيلةبينكماوهو،واحدوطولهعرضه،حوضي

فيسمعتما:اللهعبيدفقال"أبدابعدهيظمألممشربامنهشربمن،الفضةمنبياضاأشدشرابه

.)1(عندهفحبسها،الصحيفةوأخذ،بهوصدق،هذامنأثبتحديثاالحوض

عئهأخرىطريق

حدثنا،أبيحدثنا،الرحمنعبدبنبكربنمحمودحدثنا:"مسنده"فيالبزاربكرأبوقال

عميربنعبيدعن،مليكةأبيبناللهعبيدبناللهعبدعن،ليلىأبيبنمحمدعن،المختاربنعيسى

مسيرته،الجنةفيحوضاليإن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:عمروبناللهعبدعن،الليثي

منهشربمن،السماءكنجومأقداحه،كالورقماؤه،المسكمنأطيبريحه،سواءوزواياه،شهر

هذاغيرعمروبنعبداللهعنعميرعبيدبنروىلانعلم:قالثم"أبدابعدهايظمألمشربة

.)2(الحديث

عنهأخرىطريق

عنهما.اللهرضي،عمروبناللهعبدعنرئاب)3(بنمسلمحديثمنالطبرانيرواها

عنهاللهرضيالهذليمسعودبناللهعبدرواية

عن،شقيؤعن،سليمانعن،عوانةأبوحدثنا،حمادبنيحيىحدثنا:البخاريقال

علي،بنعمرووحدثنا:البخاريقال"الحوضعلىفرطكمأنا":قال،!ي!النبيعن،اللهعبد

)1(

)2(

)3(

بها.يقوىوطردتىشواهدلهولكن،ضعيفوإسناده(2162/)المسندفيأحمدرواه

الأولى.كالطريقعمربننافعطريقمن(2462)رقممسندهفيالبزارورواه

.رباب:(1)في
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!ي!النبيعن،اللهعبدعن،وائلأباسمعت:المغيرةعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا

،ربيا:فأقول،دونيليختلجنثم،منكم4رجاوليرفعن،الحوضعلىفرطكمأنا":قال

حصين:وقال،وائلأبيعن،عاصمتابعه"بعدكأحدثواماتدريلاإنك:ليفيقال،أصحابي

.!يو)1(النبيعن،حذيفةعن،وائلأبيعن

عنهأخرىطريق

وغيرهالحوضفي

الحكمبنعليحدثنا،زيد)2(بنسعيدحدثنا،الفضلبنعارمحدثنا:أحمدالإمامقال

إلىمليكةابناجاء:قال،مسعودابنعن،والأسودعلقمةعن،إبراهيمعن،عثمانعن،البناني

غير-الضيفوذكر:قال-الولدعلىوتعطف،الزوجيمرموكانتماتتأمناإن:فقالا،كي!النبي

وجوههما،فييرىوالسوءفأدبرا:قال"النارفيأمكما":فقال،الجاهليةفيوأدتكانتأنها

معأمي":فقال،شيءحدثقديكونأنرجاءوجوههمافييرىوالسرورفرجعا،فردابهمافأمر

منرجلفقال؟عقبيهنطأونحن،شيئأأمهعنهذايغنيوما:المنافقينمنرجلفقال"أمكما

فظن:قال.فيهما،أوفيهاأربكوعدكهل،اللهرسوليا-:منهسؤالاأكثررجلاأرولم-الأنصار

المحمودالمقاملأقوموإني،فيهأطعمنيوما،ربي)3(اللهشاءما":فقال،سمعهقدشيءمنأنه

غرلا،عراةحفاةبكمجيءإذاذاك":قال؟المحمودالمقامذلكوما:الأنصاريفقال"القيامةيوم

بيضاوين،بريطتينفيؤتى،خليلياكسوا:فيقولوالسلامالصلاةعليهإبراهيميكسىمنأولفيكون

يقومهلامقاما،يمينهعنفأقوم،فألبسها،بكسوتيأوتىثم،العرلشمستقبليقعدثم،فيلبسهما

المنافق:فقال"الحوضإلىالكوثرمننهزويفتح،والآخرون،الأولونبهيغبطني(غيريأأحد

وأحاذلههل،اللهرسوليا:الأنصاريفقال.رضراضأوحالعلىإلاقطما!جرىماإنه

،كاليومأسمعلم:المنافقفقال")5(التومورضراضهالمسكحاله":!ي!اللهلفقال!)4(؟.. رسورصراص

لههل،اللهرسوليا:الأنصاريفقال،نبتلهكانإلارضراضأوحالعلىقطماءجرىقلما

قضيبنبتقلمافإنه،كاليومأسمعلم:،المنافقأقال"الذهبقضبان،"نعم:فقال؟نبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

به.،جعفربنومحمد،الأعمشطريقمن(7922)رقممسلموأخرجه(6576-6575)البخاريرواه

خطأ.وهو،زيدبنسعيدحدثنا،الفضلبنسعيدحدثنا،الفضلبنعارمحدثنا:(آ)في

ربي.سألتهما:المسندفي

.الصغارالحصى:والرضراض،كالحمأةالأسودالطين:"الحال"

للؤلؤ.ا:"التوم"
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ألوان،نعم":فقال؟ثمرلههل،اللهرسوليا:الأنصاريفقال.ثمرلهكانوإلا،أورقإلا

ومن،بعدهيظمألممشربامنهشربمن،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشدوماؤه،الجوهر

.جدا!أ(غريبوهو،أحمدبهتفرد."بعدهيرولمحرمه

عنهاللهرضيالسلميعبدبنعتبةرواية

بنمعاويةحدثنا،نافعبنالربيعتوبةأبوحدثنا،الحلبيخليدبنأحمدحدثنا:الطبرانيقال

بنعتبةسمعأنه،البكاليزيدبنعامرحدثني:يقولسلامأباسمعأنه،سلامبنزيدعن،سلام

عنه؟تحدثالذيهذاحوضكما:فقال،!يواللهرسولإلىأعرابيجاء:يقول،السلميعبد

أيناللهخلقممنإنسانيدريلابكراعفيهاللهيمدني،بصرىإلىالبيضاء)2(بينكما":فقال

.")3(طرفاه

بنعثمانحديثمن"الأصولنوادر"في،الترمذيالحكيموخرج:القرطبياللهعبدأبوقال

ماتثم،سنتيعنرغبمنفإنه،سنتيعنترغبلا،عثمانيا":قالأنه!ي!النبيعن،مظعون

.")4(القيامةيومحوضيعنوجههالملائكةضربت،يتوبأنقبل

عنهاللهرضيالجهنيعامربنعقبةرواية

بنعقبةعن،الخيرأبيعن،يزيدعن،الليثحدثنا،خالدبنعمروحدثنا:البخاريقال

علىفقعدانصرفثم،الميتعلىصلاتهأحدأهلعلىفصلى،يوماخرج!راللهرسولأن:عامر

،الآنحوضيإلىلأنظرواللهوإني،عليكمشهيدوأنا،الحوضعلىفرطكمإني":فقال،المنبر

بعديتشركواأنعليكمأخافماواللهوإني،الأرضمفاتيحأو،الأرضأخزائنمفاتيحأعطيتوإني

."فيهاتنافسواأنعليكمأخافولكن

حبيب،أبيبنيزيدعن،أيوببنيحيىحديثومن،به،الليثعن،قتيبةعن،مسلمورواه

لستوإني،الجحفةإلىأيلةبينكماعرضهوإن،الحوضعلىفرطكمإني":وعنده،به

،فتهلكواوتقتتلوافيهاتنافسواأنالدنياعليكمأخشىولكني،بعديتشركواأنعليكمأخشى

)1(

)2(

)3(

)4(

.(993-1/893)المسندفيأحمدرواه

بمكة.التنعيمثنية:البيضاء

.(17312/)الكبيرفيالطبرانيرواه

فيخطأهمتبينأحاديثذكرفيفصل،الصوفيةعلىالردفي"إبليستلبيس"فيالجوزيابنأخرجه

ضعيف.وهو،مرسلأالمسيببنسعيدعن،أفعالهم
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()1(المنبرعلىأع!يواللهرسولرأيتمااخرفكانت:عقبةقال"قبلكمكانمنهلككما

ذلكفيعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنرويماذكر

بنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا،المدينيبنعليطريقمنالبيهقيأسند

عنهاللهرضي(الخطاببنأعمرسمعت:قال،عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،زيد

بالرجم،يكذبونقولموسيكون،ورجمت،بكرأبوورجم،رجمع!ي!اللهرسولإن:يقول

.النارمنيخرجونوبقوم،القبروبعذاب،والشفاعة،والحوض،والدجال

.)2(عياضالقاضيف(تكرهاأالمستوردروايةوأما

عنهاللهرضيالكلابيسمعانبنالنواسرواية

بنإسحاقبنمحمدحدثنا،سلمةبنسليمانحدثنا:)3(البجيريبجيربنمحمدبنعمرقال

نإ":يقول!واللهرسولسمعت،سمعانبنالنواسعن،مجاهدعن،جريجابنحدثنا،إبراهيم

منأمتيمنيردهمنأول،السماءكنجومأقداخفيه،عمانإلىأيلةبينكماوطولهعرضهحوضي

."عطشانكليسقي

والله،البجيريصحيحمنالحديثهذاأنأرى:قالثم،الوجههذامنالضياءأورده

.)4(أعلم

عنهاللهرضيالباهليأمامةأبيرواية

بنسليمعن،صفوانحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،دحيمحدثنا:عاصمأبيبنبكرأبوقال

سعةما،ع!يواللهرسوليا:قال)5(الأخنسبنيزيدأنأمامةأبيعن،الهوزنياليمانأبيعن،عامر

)2(

)3(

)4(

)5(

.(6922)ومسلم(0965)رقمالبخاريرواه

فيوهيالمتقدمةوهببنحارثةروايةمنجزءوهي(بتحقيقي-1191/)الشفاءفيعياضالقاضيذكرها

.)243(صفحةانظرالصحيحين

المسندمصنف،جوالثبتحافظهو.هذاوالبجيري.خطأوهو،البحريبحربنمحمدبنعمر:(1)في

.هـ(311)توفيحفصأبو

جريج.ابنعنعنةفيه:أقول

والتصحيح،خطأوهو،أرقمبنزيدأنأمامةأبيعنالهوزنياليمانأبيعامرعنمسلمبنصفوان:(1)في

عاصم.أبيلابنالسنةمن
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ذهب،منمثعبان)1(فيه"بيدهيشير"وأوسع،فأوسع،عمانإلىعدنبينكما":قال؟حوضك

وأطيب،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشد":فقال؟حوضكاماءافما:قال"وفضة

.")2(أبداوجههيسودولم،أبدابعدهيظمألممنهشربمن،المسكمنرائحة

عنهأخرىطريق

بنمعاويةعن،وهببناللهعبدحدثنا،الصباحبنيوسفبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنقال

:قال؟حوضكسعةما،اللهرسوليا:قيل:قال،الباهليأمامةأبيعن،يحيىأبيعن،صالح

قيل:"وفضة،ذهمبمنمثعبانوفيه"وأوسع،وأوسع،بيدهوأشار"وعمان،عدنبينما"

منريحاوأطيب،العسلمنمذاقاوأحلى،اللبنمنأبيض":قال؟شرابهفما،اللهرسوليا

.")3(أبدابعدهاوجههيسودولم،بعدهايظمألمشربةمنهشربمن،المسك

عنهاللهرضيالأسلميبرزةأبيرواية

:قال،طالوتأبو،حازمأبيبنالسلامعبدحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:داودأبوقال

،السماطفيوكان-مسلمسماه-فلانفحدثني،زيادبناللهعبيدعلىدخلالأسلميبرزةأباشهدت

أبقىأنيأحسبكنتما:فقالالشيخففهمهالدحداح)4(هذامحمديكمإن:قال،اللهعبيدراهفلما

:قالثم،شينغيرزينلكمحمدصحبةإن:اللهعبيدلهفقال،!يممحمدبصحبةيعيرونيقومفي

:برزةأبوفقال؟شيئافيهيذكر!يماللهرسولسمعتهل،الحوضعنلأسألكإليكبعثتإنما

ثم"منهاللهسقاهفلابهكذبفمن":خمساولا،أربعاولا،ثلاثاولا،ثنتينولا،مرةلا،نعم

مغضبأ.عنهخرج

مهزم)د(بنمحمدحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

في،يقول!مماللهرسولسمعت:أيقولبرزةأباسمعت،العبديطالوتأبيعن،العبدي

."منهاللهسقاهفلابهكذبفمن":الحوض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الحوضمنالماءمجرى:المثعب

حسن.حديثوهو251()5/المسندفيوأحمد(972)السنةفيعاصمابنرواه

حسن.حديثوهو.251()5/المسندفيأحمدورواه

السمين.القصير:الدحداح

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،بهرام:(آ)في
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،مهديبنالرحمنعبدعن،الذهلي)1(يحيىبنمحمدعنأخرىطريقمنالبيهقيرواهوقد

علىدخولهفي،برزةأبيعن،الأنصارمولىيزيدبنطلحة،حمزةأبيعن،خالدبنقرةعن

.تقذم)2(مابنحوزيادبناللهعبيد

حدثنا،شميلبنالنضرحدثنا،الرحيمعبدبنعبدةحدثنا:عاصمأبيبنبكرأبووقال

سمعت:يقولالأسلميبرزةأباسمع،عمروبنجابروهو،الوارخأباسمعت،سعيدبنشذاد

كطولي،عرضه،شهرمسيرة،صنعاءإلىأيلةبينكماحوضيناحيتيبينما":يقول!اللهرسول

عددأباريقفيه،العسلمنوأحلى،اللبنمنأبيض،وذهبورقمنالجنةمنيغتان)3(ميزابانفيه

.")4(السماءنجوم

أخرىطريق

عن،صالحعن،الشيبانيموسىبنمحمدحدثنا،مكرمبنعقبةحدثنا:عاصمأبيابنقال

يومحوضاليإن":يقولع!ي!اللهرسولسمعت،برزةأبيعن،أبيهعن،الرياحيسلامةبنسيار

الأباريقمنفيه،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشذماؤه،صنعاءإلىأيلةبينماعرضهالقيامة

يعني"اللهسقاهفلابهكذبومن،أبدابعدهايظمألمشربةمنهشربمن،السماءنجومعدد

)5(
منه.

عنه)6(اللهرضيالثقفيبكرةأبيرواية

بنحمادحدثنا،روعحدثنا،إبراهيمبنأحمدحدثنا:"الأهوال"فيالدنياأبيبنبكرأبوقال

علىفرطكمأنا":قال!ي!اللهرسولأن:بكرةأبيعن،الحسنعن،زيدبنعليعن،زيد

.")7(الحوض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

في

روا

أي

روا

وار

في

في

.الرجالكتبمنوالتصحيح،بجير:(1)

صحيح.حديثوهو(171)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي(9474)رقمداودأبوه

دفقا.الماءفيهيدفقان

حسن.حديثوهو(722)السنةفيعاصمأبيابن5

حسن.حديثوهو(072)السنةفيعاصمأبيابن5

الشفاعة.أحاديثفيتأتي،عنهحذيفةطريقمنبكرةأبيرواية:الفاسية

وطرقه.بشواهدهحسنالحديثولكن،ضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليإسناده
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وابن،إبراهيمبنوإسحاق،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:"صحيحه"فيالحجاجبنمسلمقال

حدثنا(:الاخرانوقالأنبأنا:إسحاققال)،شيبةأبيبنبكرلأبيواللفظ،المكيعمرأبي

:قال،ذرأبيعن،الصامتبناللهعبدعن،الجونيعمرانأبيعن،الصمدعبدبنالعزيزعبد

نجومعددمنأكثرلآنيته،بيدهمحمدنفسوالذي":قال؟الحوضانيةما،اللهرسوليا:قلت

عليه،مااخريظمألممنهاشربمنالجنةآنية،المصحيةالمظلمةالليلةفيألا،وكواكبهاالسماء

أيلة،إلىعمانبينما،طوليمثلعرضه،يظمألم،منهشربمن،الجنةمنميزابانفيهيشخب

.ومتنا)1(،إسنادالفظههذا."العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشدماؤه

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيرواية

عطيةعن،زكرياحدثنا،بشربنمحمدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:عاصمأبيابنقال

بيتإلىالكعبةبينماطوله،حوضاليإن":قال،!ي!النبيعن،الخدريسعيدأبيعن،العوفي

ابنورواه."القيامةيومتبعاالأنبياءلأكثروإني،النجومعددانيته،اللبنمثلأبيض،المقدس

.)2!اشيبةأبيبنبكرأبيعن،ماجه

عن،زكرياعن،يونسبنعيسىحدثنا،الأسديسليمانبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

،المقدسبيتإلىالكعبةمنطولهحوضاليإن":قال!ي!اللهرسولأن:سعيدأبيعن،عطية

فمنهم،حوضنبيولكل،حوضهإلىأمتهيدعونبيوكل،النجومعددانيته،اللبنمنبياضاأشد

،والرجلانالرجليأتيهمنومنهم،النفريأتيهمنومنهم،العصبةيأتيهمنومنهم،الفئاميأتيهمن

.")3(القيامةيومتبعاالأنبياءلأكثروإني،بلغتقد:فيقال،أحديأتيهلامنومنهم

عن،الرحمنعبدبن)4(خبيبعن،مالكعن،عبادةبنروحطريقمنالبيهقيوروى

ومنبريبيتيبينما":قال!ك!ي!اللهرسولأن:سعيدوأبي،هريرةأبيعن،عاصمبنحفص

وأخرجاه،مالكعن،اخروجهمنالبخاريورواه:قالثم"الجنةرياضمنروضة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1394915/و)(1/117171)شيبةأبيوابن(0023)رقممسلمرواه

عطيةإسنادهوفي(1351915/)شيبةأبيوابن(1043)ماجهوابن(723)السنةفيعاصمأبيابنرواه

بها.يقوىشواهدللحديثولكن.ضعيفوهو،العوفي

شواهد.ولبعضه،ضعيفوهو،العوفيعطيةإسنادهوفي

.الرجالكتبمنوالتصحيح،حبيب:(آ)في
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)1(أعلموالله،سعيدأبيذكربدون،خبيبعن،عمربناللهعبيدحديثمن

عنهاللهرضيالدوسيهريرةأبيرواية

عن،خبيبعن،اللهعبيدعن،عياضبنأنسحدثنا،المنذربنإبراهيمحدثنا:البخاريقال

رياضمنروضةومنبريبيتيبينما":قال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،عاصمبنحفص

عمر.بناللهعبيدعنطرقمنومسلم،أيضاالبخاريورواه."حوضيعلىومنبري،الجنة

.به)2(،الرحمنعبدبنخبيبعنكلاهما،مالكحديثمنأيضاالبخاريوأخرجه

عنهاللهرضيعنهأخرىطريق

،هلالحدثني،أبيحدثنا،فليحبنمحمدحدثنا،المنذربنإبراهيمحدثنا:البخاريقال

،زمرةإذاالحوضعلىقائمأنابينا":قال،!روالنبيعن،هريرةأبيعن،يساربنعطاءعن

والله،النارإلى:قال؟أين:فقلت،هلم:فقال،وبينهمبينيمنرجلخرجعرفتهمإذاحتى

عرفتهمإذاحتى،زمرةأإذاثم،القهقرىأدبارهمعلىبعدكارتدواإنهم:قال؟شأنهمما:قلت

شأنهم؟ما:قلت.واللهالنارإلى:قال؟أين:قلت،هلم:فقال،وبينهمبينيمنرجلخرج

بهانفرد.")3(النعمهملمثلإلامنهميخلصأراهفلا،القهقرىأدبارهمعلىارتدواإنهم:قال

.)4(البخاري

عنهاللهرضيعنهأخرىطريق

بنمحمدعن،مسلمابنيعنيالربيعحدثنا،الجمحيسلامبنالرحمنعبدحدثنا:مسلمقال

الإبل"منالغريبةتذادكمارجالاحوضيعنلأذودن":قالع!يمالنبيأن:هريرةأبيعن،زياد

،هريرةأباسمع،زيادبنمحمدعن،شعبةحدثنا،أبيحدثنا،معاذبن،اللهأعبيدوحدثنيه

.()بمثله...!ي!اللهرسولقال:يقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وهو(1913)رقمومسلم(6588و)(7335)رقموالبخاري(177)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

.بعدهالآتي

.(1913)ومسلم(7335و)(6588)البخاريرواه

الإبل.ضوال:النعمهمل

.(6587)البخاريرواه

.(38)(2023)مسلمرواه
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عنهاللهرضيعنهأخرىطريق

ابنقالأالفزاريمروانعن،جميعاعمرأبيوابن،سعيدبنسويدحدثنا:مسلمقال

عن،حازمأبيعن،طارقبنسعد،الأشجعيمالكأبيعن،الفزاريمروانحدثنا:عمرأبي

الثلج،منبياضاأشدلهو،عدنمنأيلةمنأبعدحوضيإن":قال!يواللهرسولأن:هريرةأبي

إبلالرجليصدكما،عنهالناسلأصدوإني،النجومعددمنأكثرولانيته،باللبنالعسلمنوأحلى

منلأحدليستسيمالكم،نعم":قال؟يومئذأتعرفنا،اللهرسوليا:قالوا"حوضهعنالناس

.)1(لفظههذا"الوضوءأثرمنمحجلينغراعليتردون،الأمم

عنهاللهرضيعنهأخرىطريق

به،هريرةأبيعن،أبيهعن،العلاءعن،جعفربنإسماعيلحديثمن،مسلمأخرجه

عنهاللهرضيعنهأخرىطريق

)2(

بنإبراهيمحدثنا،بلالبنلسليمانحدثنا،صالحبنيحيىحديثمنالضياءالحافظروى

علىفرطكمفإنيهلكتأناإذا":قالع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،جدهعن،أسيدأبي

،وأذرحجرباءوبينبينكممامثلعرضه":قالا؟الحوضوما1،اللهرسوليا:قيل"الحوض

،شربعليوردمن،،السماءأنجوممثلآنيتهوالسكر)3(العسلمنأحلىوهو،اللبنبياضبياضه

وبينهم،بينيفيحال،ويعرفونيأعرفهمأقوامعليتردأنوإياكم،أبدأيظمألممنهشربومن

بدللمنوسحقأ،بعدا:فأقول،بعدكأحدثواماتدريلاإنك:فيقال،أمتيمنإنهم:فأقول

)4(
."ي.

الحديث.هذافيإلا!يواللهرسولعنالسكربلفظسمعتأنيأعلملا:الضياءالحافظقالثم

مج!ي!اللهرسولأن:والنثارالوليمةبابفيالبيهقيرواهحديثفيالسكرلفظوردقد،،بلىأ:قلت

الحديث...ويخاطفونه،يخاطفهمفجعل،فنثر،والسكر،اللوزبأطباقفأتي،عقدأحضر

.531(جدغريبوهو،بتمامه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(36)(247)رقممسلمرواه

.(93)(924)رقممسلمرواه

طيب.رطبأنهالحديثفيالسكرمنالمقصودالأغلب

اسمه.يعرفلاوجده،جدهعنهوأسيدأبيبنإبراهيموخبر

.وانقطاعمجاهيلإسنادهوفي:البيهقيوقال(7288/)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه
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عنهأخرىطريق

ابنعن،يونسعن،أبيحدثنا:الحبطي)1(سعيدبنشبيببنأحمدوقال:البخاريقال

علييرد":قال!ماللهرسولأنيحدثكانأنه:هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،شهاب

إنك:فيقال،أصحابي،ربيا:فأقول،الحوضعنفيحلؤون)2(،أصحابيمنرهطالقيامةيوم

عنشعيمبوقال:قال.")3(القهقرىأدبارهمعلىارتدواإنهم،بعدكأحدثوابمالكعلملا

.")4(فيحلؤون":عقيلوقال"فيجلون":!ي!النبيعنيحدثهريرةأبوكان:الزهري

،هريرةأبيعن،)د(رافعأبيبناللهعبيدعن،عليبنمحمدعن،الزهريعن،الزبيديوقال

.بم!ي!)6(النبيئعن

قالالبخاريأنإلاهريرةأبيعنالوجوههذهمنشيءفيأسندهأحداأرولم،تعليقكلهوهذا

ابنعن،شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا:هذابعد

منرجاذالحوضعلييرد":قال!ي!النبيأن:ع!يمالنبيأصحابعنيحدثكانأنه:المسيب

إنهم،بعدكأحدثواماتدريلاإنك:فيقول،أصحابيربيا:فأقول،عنهفيحلؤون،أصحابي

.")7(القهقرىأدبارهمعلىارتدوا

بنحمادعن،حرب)8(بنسليمانعن،وغيره،عبيدبنيعقوبحدثني:الدنياأبيابنوقال

عن،المنكدرمحمدبنعن،عيسىبنالفضلعنقشير)9(،بنيمسجدإمامكلثومعن،زيد

أشربت؟:فيقول،الرجلالرجليلقى،الحوضعلىصادرينبكمكأني:قال:هريرةأبي

.واعطشاه)01(،لا:فيقول؟أشربت:فيقول،الرجلالرجلويلقى،نعم:فيقول

)1(:الحنظلي.)1(في

خطأ.وهو،فيختلسون:(1)في(2)

عوانة.أبوووصله(6585)معلقاالبخاريرواه)3(

.الزهرياتفيالذهليوصلهوقد)6586(الحديثبعدمعلقاالبخاريرواه)4(

.البخاريمنوالتصحيح،رافعبناللهعبد:(ا)في)5(

.الأفرادفيالدارقطنيوضعفه)6(

.(6586)البخاريرواه)7(

خطأ.وهو،زيدبنسليمان:(ا)في)8(

بشير.بنيمسجدإمام:(1)في)9(

ضعف.إسنادهوفي(01)
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أسماءعن،مليكةأبيابنحدثني،عمربننافععن،مريمأبيبنسعيدحدثنا:البخاريقال

وسيؤخذ،منكمعلييردمنأنظرحتىالحوضعلىإني":!ي!النبيئقال:قالت،بكرأبيبنت

برحواماوالله؟بعدكعملواماشعرتهل:فيقال،أمتيومنمني،ربيا:فأقول،دونيأناس

نفتنأو،أعقابناعلىنرجعأنبكنعوذإنااللهم:يقولمليكةأبيابنفكان"أعقابهمعلىيرجعون

،أسماءعن،مليكةأبيابنعن،عمربننافععن،عمروبنداودعنمسلمورواه.دينناعن

.)1(مثله

عنهمااللهرضيالصديقبنتعائشةالمؤمنينأمرواية

حدثنا،القاضيالحسنبنالرحمنعبدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهقيقال

سألت:قال،عبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،آدمحدئنا،الحسينبنإبراهيم

عليه،مجوفدرحافتاه،الجنةفي!ي!نبيكمأعطيهنهرهو:فقالت،الكوثرعنالمؤمنينأمعائشة

بروايةواستشهد،إسرائيلعنالكاهلييزيدبنخالدعنالبخاريورواه."النجومعددالانيةمن

)2(.سو

بناللهعبدعن،خثيمابنعن،سليمبنيحيىحدثنا،عمرأبيابنحدثنا:مسلموقال

أصحابه:ظهرانيبينوهويقول!ي!اللهرسولسمعت:تقولعائشةسمعأنهمليكةأبيبناللهعبيد

مني،،ربأي:فلأقولن،رجاذدونيليقتطعنفوالله،منكمعلييردمنأثتظرالحوضعلىإني"

بهانفرد."أعقابهمعلىيرجعونزالواما،بعدكعملواماتدريلاإنك:فيقول،أمتيومن

.)3(مسلم

عنهااللهرضيالمؤمنينأمسلمةأمرواية

،عمروأخبرني،وهببناللهعبدحدثنا،الصدفيالأعلىعبدبنيونسحدثني:مسلمقال

مولى،رافعبناللهعبدعن،الهاشميعباسبنالقاسمعن،حدثهبكيراأن،الحارثابنوهو

)1(

)2(

)3(

.(3922)ومسلم(3965)البخاريرواه

.(6594)والبخاري(136)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

.)28((4922)رقممسلمرواه
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ذلكأسمعولم،الحوضيذكرونالناسأسمعكنت:قالتأنها!ي!النبيزوجسلمةأمعن،سلمةأم

أيها":يقول!اللهرسولسمعت،تمشطنيوالجارية،ذلكمنيوماكانفلما،!اللهرسولمن

إني:فقلت،النساءيدعولم،الرجالدعاإنما:فقالت،عنياستأخري:للجاريةفقلت"الناس

عنيفيذب،أحدكميأتينلافإياي،الحوضعلىفرطلكمإني":لمجي!اللهرسولفقال،الناسمن

."سحقا:فأقول،بعدكأحدثواماتدريلاإنك:فيقال؟هذافبم:فأقول،الضالالبعيريذبكما

.عنها)1(،رافعبناللهعبدعن،سعيدبنأفلححديثمنوالنساليمسلمرواهثم

أرقمبنلزيدأخرواية

شك:قال،بريدةبناللهعبدعن،مطرعن،معمرعن،الرزاقعبدثنا:أحمدالإمامقال

مويقا،حديثابهفحدثه،الحوضعنفسأله،أرقمبنزيدإلىفأرسل،الحوضفيزيادبناللهعبيد

.أخي)2(حدثنيهولكن،لا:قالأ؟!اللهرسولمنهذاسمعت:لهفقال،فأعجبه

الكريم،والمورد،العظيمالحوضهذاصفةالمتواترةالأحاديثهذهمجموعمنتلخصفقد

منوأحلى،الثلجمنوأبرد،اللبنمنبياضأأشدهوالذي،الكوثرنهرمن،الجنةشرابمنالممد

زواياهمنزاويةكل،سواءوطولهعرضه،الاتساعغايةفيوهو،المسكمنريحاوأطيب،العسل

شهر.مسيرة

منطينهفيأيحالهفيينبتوأنه،واتساعزيادةفيلهماكلأنالمتقدمةالأحاديثبعضوفي

الجواهر،ألوانويثمر،الذهبقضبانجوانبهعلىينبتوأنه،اللؤلؤمن،رضراضهوأن،المسك

ورسوله.عبدهمحمدا،وأنأاللهإلاإلهلا،أنأشهدأو،شيءيعجزهلاالذيالخالقاللهفسبحان

حوضانبيلكلأنذكر

وارداوأكثرها،وأجلهاأعظمهاأجمعينوعليهم!ي!همحمدنبيناحوضوأن

عنهنذادأنسبحانهباللهونعوذ،بعدهانظمألاشربةمنهوسقانا،ورادهمنتعالىاللهجعلنا

حدثنا،الأسديسليمانبنمحمدحدثنا:"الأهوال"كتابفيالدنياأبيبنبكرأبوالحافظقال

)1

)2

.(01461)الكبرىفيوالنسائي)92((5922)رقممسلمرواه

إسنادهوفي،(85202)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(4374/)المسندفيأحمدرواه

صعمه.
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ليإن":قال!ي!اللهرسولأن:الخدريسعيدأبيعن،عطيهعن،زكرياعن،يونسبنعيسى

يدعونبيوكل،النجومعددآنيته،اللبنمنبياضاأشد،المقدسبيتإلىالكعبةبينماطولهحوضا

النفر،يأتيهمنومنهم،العصبةيأتيهمنومنهم،الفئاميأتيهمنفمنهم،حوضنبيولكل؟أمته

الأنبياءلأكثروإني،بلغتلقد:فيقال،أحديأتيهلامنومنهم،والرجلالرجلانيأتيهمنومنهم

."القيامةيومتبعأ

عن،زائدةأبيبنزكرياعن،بشربنمحمدعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،ماجهابنورواه

.)1(بنحوهع!ي!اللهرسولعن،سعيدأبيعن،العوفيسعدبنعطية

اخرحديث

حدثنا،المروذيمحمدبنالحسينحدثنا،محمدبنالعباسحدثنا:الدنياأبيابنقال

سئل:قال،عباسابنعن،حاضربنعثمانعن،شبيببنالزبيرعن،اليماميعقبةبنمحصن

،بيدهنفسيوالذي،إيأ":فقال؟ماءفيههل:العالمينربيديبينالوقوفعنع!ي!اللهرسول

منعصيأيديهمفي،ملكألفسبعيناللهويبعث،الأنبياءحياضليردوناللهأولياءإن،لماءفيهإن

منشيءفيهووليس،الوجههذامنغريبحديثهذا."الأنبياءحياضعنالكفاريذودون،نار

.وتقدم،الستةالكتب

عن،قتادةعن،بشيربنسعيدحديثمن،وغيرهما،والطبراني،الترمذيرواهماوتقدم

،واردةأكثرأيهميتباهون(وإنهمأحوضانبيلكلإن":قال!ي!اللهرسولأنسمرةعن،الحسن

غريب.حديثهذا:الترمذيقالثم"واردةأكأهمأ!نأنلأرجو!اني

طريقمنأيضاالطبرانيورواه،أصحوهو،مرسلاالحسنعن،الملكعبدبنأشعثرواهوقد

القيامةيوميتباهونالأنبياءإن":قال!ي!اللهرسولأن:جندببنسمرةعن،سليمانبنخبيب

يومئذ،أمنهمرجلكلوإن،واردةكلهمأكثرهم،يومئذأأكونأنأرجووإني،أصحاباأكثرأيهم

.")2(نبيهمبهايعرفهمسيماأمؤولكل،أمتهمنعرفمنيدعوعصامعه،ملان،حوضبىعلىقائم

البصريالحسنسمعت،حزمأبيبنحزمحدثنا،خداشبنخالدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

علىقائم،حوضانبيلكلإن،الحوضعلىفرطكمفأنافقدتمونيإذا":ع!ي!اللهرسولقال:يقول

)1(

)2(

شواهد.لبعضهولكن،ضعيفوهو،العوفيعطيةإسنادهفي:أقول(1043)ماجهابنرواه

ضعيف.وإسناده(5307و)(6881)الكبيرفيوالطبراني(4324)الترمذيرواه
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بيدهنفسيوالذي،تبعاأكثرأيهميتباهونوإنهمألا،أمتهمنعرفمنيدعو،عصابيد،حوضه

حسنوهو،الحسنعنمرسلوهذا،الحديثتماموذكر"...تبعاأكثرهمأكونأنلأرجوإني

بهذه،الحديثهذابصحةالمزيالحافظشيخناأفتىوقد،وغيرهم،القطانسعيدبنيحيىصححه

.الطرق

فصل

تقدمماظاهرأنفالجواب؟بعدهأوالصراطعلىالجوازقبلالحوضيكونفهل:قائلقالإن

علىيرتدونيزالوالمإنهم:عنهميقال،أقوامعنهيذادلأنه،الصراطقبلكونهيقتضيالأحاديثمن

علىيكببل،الصراطيجاوزلافالكافر،كفاراهؤلاءكانفإن،فارقتهممنذ،وأعقابهمأدبارهم

للمؤمنيخصبإنمافهو،الجنةإلىومعبرطريقالصراطإن:وقيل،يجاوزهأنقبلالنارفيوجهه

يأخذمنومنهم،المسلمالمخدوشفمنهم،الكلاليبعليهتحفظهم،والظلمةوالفساقوالعصاة

حجبهمفيبعدالمسلمينمنعصاةبالردةإليهمالمشاركانوإن،وجههعلىالنارفيفيهوى،الكلوب

منمحجلينغراأعرفكم":!يواللهرسولقالوقد،الوضوءسيماوعليهمسيمالا،الحوضعن

،الحوضعنيحجبلاهذافمثل،مسلماناجيأإلايكونلاالصراطجاوزمنثم"الوضوءآثار

.الصراطقبلالحوضأنأعلمواللهفالأشبه

بنالنضرعن،ميمونبنحربحدثنا،يونسحدثنا:أحمدالإمامقالالذيالحديثفأما

فأين:قال"فاعلأنا":قال،القيامةيوملييشفعأن!واللهرسولسألت:قالأنسعن،أنس

علىاألقكلمفإن:قلت"الصراطعلىتطلبنيماأولاطلبني":قال؟اللهنبيياالقيامةيومأطلبك

عندفأنا":قال؟الميزانعندألقكلمفإن:قلت:قال"،الميزانعندفأنا":قال،؟الصراط

وابن،المحبربنبدلحديثمنالترمذيورواه."القيامةيوممواطنالثلاثةهذهأخطئلاالحوض

الأنصاريالخطابأبيميمونبنحربعنكلاهما،الصمدعبدحديثمن"تفسيره"فيماجه

وبينبينهوفرقا،الفلاسعليبنوعمرو،المدينيبنعليوثقهوقد،مسلمرجالمنالبصري

وأما،هذاوضعفا،الأغميةصاحبأيضا(البصرياالعبديالرحمنعبدأبي(ميمونابنحرب

وأنكر،الخلقأكذبهذاكان:قالأنهحرببنسليمانعنوحكى،واحدافجعلهماالبخاري

غيرجمعهما:المزيالحافظشيخناوقال،واحداهذينجعلهمافيومسلمالبخاريعلىالدارقطني

فيهذاحررتوقد:قلت.تعالىاللهشاءإن،الصحيحوهو،واحدغيربينهماوفرق،واحد

كفاية.فيهبما"التكميل"
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.)1(الوجههذامنإلانعرفهلا،غريبحسنحديثهذا:الترمذيوقال!

وهذا،أيضاالميزانوكذلك،الصراطبعدالحوضأنيقتضيالحديثهذاظاهرأنوالمقصود

فيجاءكما،الصراطقطعبعديكون،آخرحوضابهالمراديكونأنإلااللهم،قائلابهأعلملا

.بالصوابأعلموتعالىسبحانهوالله،أحدعنهيذادلاثانياحوضاذلكويكون،الأحاديثبعض

بعدأو،القضاءلفصلالكرسيوضعقبلذلكيكونفهل،الصراطقبلكونهالظاهركانوإذا

.يكونذلكأيأعلمفالنه،فاصلاشيئاذلكفيأرولم،الأمرينمنكلايحتملمماهذا.ذلك

الآخر؟قبليكونأيهما:والحوض،الميزانفيواختلف:"التذكرة"فيالقرطبيوقال!

قال.قبلالحوضأنوالصحيح:القابسيالحسنأبوقال،(الحوض:وقيلأقبلالميزان:فقيل

الميزانقبلفيقدم،تقدمكما،قبورهممنعطاشايخرجونالناسفإن،يقتضيهوالمعنى:القرطبي

أهلمنالسلفبعضحكى:"الآخرةعلومكشف"كتابفيالغزاليحامدأبوقال.والصراط

أوردثم،قال!كماهو:القرطبيقال!.قائلهمنغلطوهو،الصراطبعديوردالحوضأن:التصنيف

نأعلىدليلأدلصحتهمعالحديثوهذا:قالثم،الحوضعنأعقابهمعلىالمرتدينمنعحديث

وهذا:قلت.سيأتيكما،سلمعليهجازمنالصراطلأن،الصراطقبلالموقففييكونالحوض

الحمد.ودلهأسلفناهقدالتوجيه

بينكماوتارة،وأذرحبجرباءتارةالحوضتحديدفيأنالناسبعضظنوقد:القرطبيقال

بهأصحابهحدث!ي!فإنه،كذلكالأمروليس:قال!،اضطراباذلكبغيروتارة،كذاإلىالكعبة

تحديدهالصحيحفيجاءوقد،الأماكنمنيعرفونبماقوملكلمرةكلفيفخاطب،متعددةمرات

أرض!وهي،المبدلةالأرضفيبل،الأرضهذهفيأنهببالكيخطرولا:قال!،شهرفيبشهر

جلالهجلالجبارلنزول!تطهر،قطأحدظهرهاعلىيظلمولم،دمفيهايسفكلم،كالفضةبيضاء

.القضاءلفصل

الركنفعلى،الأربعةالخلفاءمنواحداالحوضزوايامنزاويةكلعلىأنرويوقد:قال

قلت:،عنهماللهرضي،عليالرابعوعلى،عثمانالثالثوعلى،عمرالثانيوعلى،بكرأبوالأول!

.بالصوابأعلموالله)2(،رجالهبعضلضعف،إسنادهيصحولا"،الغيلانيات"فيرويناهوقد

حسن.حديثوهو(2433)والترمذي(3178/)المسندفيأحمدرواه()1

.(الزهرافي-46)برقم"الغيلانيات"فيهو(2)
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فصل

خلقهبينالقضاءلفصلالقيامةيوميشاءكماوتعالىسبحانهالربمجيءفي

فيقول،العبادبينليفصلاللهعندفشفع!ماللهرسولذهبإذاأنهالمتقدمالصورحديثفيذكر

،الأولمقامهفيالناسمعفيقف!ماللهرسوليرجعثم،بينكمفأقضياتيكمأنا:تعالىالرب

أهلقدروهم،الدنياالسماءأهلفينزل،تنزيلاالملائكةوتتنزلالنوربغمامالسماوتتنشقفحينئذ

قدروهمملائكتهافتنزل،الثانيةالسماءتنشقثم،دائرةبهمفيحيطون،والإنسالجنمنالأرض

ثم،دائرةوالإنسوالجنالملائكةمنهناكبمنفيحيطون،الدنياسماءملائكةوقدر،والإنسالجن

يحيطسماءأهلفكل،السابعةثم،السادسةثم،الخامسةثم،والرابعة،الثالثةالسماءأهلكذلك

زجلولهم،المقربينمنحولهمومن،العرشوحملةالكروبيونالملائكةتنزلثم،دائرةقبلهمبمن

الملكذيسبحان،والجبروتالعزةذيسبحان:يقولون،والتعظيم،والتقديس،بالتسبيح

اللهيأتيهمثم،يموتولاالخلائقيميتالذيسبحان،يموتلاالذيالحيسبحان،والملكوت

.القضاءلفصل

،عثمانبناللهعبدحدثنا،العباسبنحمزةحدثنا:"الأهوال"فيالدنياأبيبنبكرأبووقال

حوشب،بنشهرحدثنا،الرياحيئسلامةبنسيار،المنهالأبيعن،عوفحدثنا،المباركابنحدثنا

وكذاكذاسعتهافيوزيد،الأديممدالأرضمدتالقيامةيومكانإذا:قال،عباسابنحدثني

أهلها،عنالدنياالسماءهذه)1(قيضتكذلككانفإذا،وإنسهمجنهم،واحدبصعيدالخلائقوجمع

جنهم،،الأرضأهلجميعمنأكثروحدهمالدنياالسماءهذوأهل،الأرضوجهعلىفيهامنفنثر

قولهم،منفيفزعون؟ربناأفيكم:ويقولون،إليهمفزعواالأرضأهلراهمفإذا،بالضعفوإنسهم

الثانيةالسماءولأهل،الثانيةالسماءتقاضثما،اتوهو،افيناليسا،ربناسبحان:ويقولون

فزعالأرضوجهعلىنثروافإذا،بالضعفالأرضأهلجميعومن،الدنياالسماءهذهأهلمنأكثر

فينااليساربناسبحان:ويقولون،قولهممنفيفزعون؟ربناأفيكم:ويقولون،الأرضأهلإليهم

التيالسمواتأهلمنأكثركانتسماءقيضتكلما،سماء،سماء،السمواتتقاضثم،اتوهو

إليهمفزعالأرضوجهعلىنثرواكلما،وإنسهم،جنهم،بالضعفالأرضأهلجميعومن،تحتها

ولأهلها،السابعةالسماءتقاضحتى،ذلكمثلإليهمويرجعونذلكمثللهمويقولون،الأرضأهل

فيهم،اللهويجيء،بالضعفوالإنسالجنمنالأرضأهلومن،سمواتستأهلمنأكثروحدهم

شقت.أي)1(
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،حالكلعلىدلهالحمادونليقم،الكرمأصحابمناليومستعلمون:منابفينادي،صفوفجثاوالأمم

كانتالذينليقم،اليومالكرمأصحابمنستعلمون:ثانيةيناديثم،الجنةإلىفيسرحون،فيقومون

،فيقومون،(16:السجدةأ!و!ينفمونرزقنهتمومماوطمعاخؤفارجهميذعونأل!حاجععنجنوبهتمئتجافئ)

بحق!يهغلااكانواالذينليقم،اليومالكرمأصحابمنستعلمون:ثالثةيناديثم،الجنةإلىفيسرحون

فيسرحون،فيقومون(37:النورأ!ووألأثصرالقلوبفيهننقلبيؤمايخافونالربهوحوإينذالصلؤةوإقاوأدلهبمرعنبتعولا

،بصيرتانعينانله،الخلائقعلىفأشرف،النارمنعنقخرجالثلاثةهؤلاءمنأحديبقلمفإذا،الجنةإلى

حبالطيرلقطالصفوفمنفيلقطهم،عنيدجبابىبكلوكلت،بثلاثةوكلتإني:فيقول،فصيحولسان

منفيلقطهم،ورسولهاللهآذىبمنوكلتإني:فيقول،الثانيةيخرجثمجهنمفيبهمفيخنس،السمسم

بأصحابوكلتإني:فيقول،الثالثةيخرجثمجهنمفيبهمفيخنسالسمسمحبالطيرلقطالصفوف

هؤلاءمنأخذفإذا:قال،جهنمفيبهمفيخنسالسمسمحبالطيرلقطالصفوفمنفيلقطهم،التصاوير

قالوقد)1(للحسابالخلائقودعيت،الموازينووضعت،الصحفنشرت،ثلاثةهؤلاءومن،ثلاثة

طص

لإدنسنأيد!ريومبذبجهنويؤمينم!وجاىءصفاصفاوالملكرثكوجأهد؟كأالأزضىدكتإذاص):تعالىالله

أتغمامىمنظللفىأللهيةلمجهمأنإلايخظرونهل!و:تعالىوقال.(23-21:الفجرأ!!وألذكر!صلهوأق

بورألأزضوألثرقت):تعالىوقال.(012:البضةأ!!لأموراتزجعأللهوإلىلأقرأوقضىواتطنة

وهوعملتمانفسك!ووفيت!يظلمونلاوهتمبأل!بتنهموقضىوألمثهد!بآلنبتنوجاىءالكنفووضعرئها

آلمك!تنزللاائبيكةؤلزلبأتغفمالمحاء!شقىويؤم!و:تعالىوقال.(.7-96:الزمرأههو!يفعلوتبماأغلم

.(26-52:الفرقانأ!و!عسيراأثبهفرينيؤماعلىو!انللرخمنألحقيؤميذ

فصلكرسيبذلكيعني،أرضهمنشاءحيثكرسيهاللهفيضع:الصورحديثفيوقال

:"حبانابنصحيح"فيالمذكورولا،الكرسيآيةفيالمذكوربالكرسيئهذاوليس،القضاء

،فلاةبأرضملقاةكحلقةإلاالكرسيفيبينهنوما،فيهنوماالسبعوالأرضونالسبعالسمواتما"

.")2(وجلعزاللهإلاقدرهيقدرلاوالعرش،الفلاةبتلكالحلقةكتلكإلاالعرشفيالكرسيوما

الصحيحين""فيكما،الأحاديثبعضفيذلكوردفقد،العرشاسمالكرسيهذاعلىيطلقوقد

إلاظللايوم-عرشهظلفي":)3(روايةوفي-"ظلهفياللهيظلهمسبعة":هريرةأبيحديثمن

.)4(بتمامهالحديث"...ظله

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(215)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.وشواهدهبطرقهصحيحوهو(361)رقممختصرأالطويلذرأبيحديثفيحبانابنرواه

حسن.بإسنادسلمانحديثمنمنصوربنسعيدإلىوعزاها(144)2/"الفتح"فيالحافظذكرها

.(5311)رقمومسلم(066)رقمالبخاريرواه
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عن،الأعرجالرحمنوعبد،سلمةأبيعن،الزهريحديثمن"البخاريصحيح"فيوثبت

يفيق،منأولفأكون،يصعقونالناسفإنالقيامةيومكانإذا":قالع!يواللهرسولأن:هريرةأبي

الطور؟")1(بصعقةجوزيأم،قبليفأفاقأصعقأدريفلا،العرشقوائممنبقائمةباطشأموسىفأجد

سببهالقيامةيومللناسيحصلالذيالصعقهذاأنعلىيدل:"الطوربصعقةجوزيأم":فقوله

صعقكما،والجلال،العظمةتجليمنالناسفيصعق،القضاءلفصل،لعبادهتعالىالربتجلي

(143:أ!عرافأ!صعقأد!اوخرموسىجعلإلقجبلرب!فلماتجك)الزؤيةسألهحينالطوريومموسى

يصعقفلا،الطوربصعقةجوزييكونأنإما،القيامةيومالناسصعقإذاوالسلامالصلاةعليهفموسى

أعلم.والله،كلهمالناسقبلفأفاق،خفيفةصعقةصعقأي،فأفاقصعقيكونأنوإما،يومئذ

"الصحيحين"فيثبتكما،القيامةعرصاتفياللهيرونالمؤمنينأن:الأحاديثبعضفيوردوقد

عليناخرج:قال،عبداللهبنجريرعن،حازمأبيبنقيسطريقمن-للبخاري-واللفظ

فيتضامونلاهذاترونكماالقيامةيومرئكمسترونإنكم":فقال،البدرليلةع!يواللهرسول

."رؤيته

.")2(عياناربكمسترونإنكم":للبخاريروايةوفي

حدثنا،الحمانيالمغلسبنجبارةحدثنا:ماجهابنقالكما،تعالىلهيسجدونأنهم:وجاء

إذا":!واللهرسولقال:قال،موسىأبيعن،بردةأبيعن،المساورأبيبنالأعلىعبد

ارفعوا:يقالثمطويلالهفيسجدون،السجودفيع!ي!محمدلأمهأذنالقيامةيومالخلائقاللهجمع

.)3(سيأتيكما،أخروجوهمنشواهدوله."النارمنفداءكمعدتكمجعلنافقد،رؤوسكم

الأعمش،عن،عوانةأبوحدثنا،حمادبنيحيىحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:البزاروقال

،ساقعنفيكشفليلتفتأحدهمإنحتى":قال،ع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،صالحأبيعن

نعلملا:قالثم"البقرصياصيكأنها،عظماتكونحتىالمنافقينأصلابوترجع،سجودافيقعون

اخر.وجهمنشاهدلهوسيأتي:قلت.عوانةأباإلاالأعمشعنبهحدث

منذلكمأنصتقدإني:فيقولالقيامةيومالعبادينادياللهإن":الصورحديثفيوذكر

أعمالكم،هيفإنما،ليفأنصتوا،أقوالكموأسمع،أعمالكمأرى،هذايومكمإلىخلقتكم

)1(

)2(

)3(

.)6517(رقمالبخاريبنحوهرواه

.(633)رقمومسلم(743وه7436)البخاريرواه

ضعيف.وإسناده(1942)رقمماجهابنرواه
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."نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمن،عليكمتقرأوصحفكم

اشترىأنه:اللهعبدبنجابرعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدحديثمن،أحمدالإماموروى

سمعت:قال،عنهسألهفلما،عنهبلغهحديثامنهليسمعشهراأنيسبناللهعبدإلىوسار،راحلة

قلنا:"(بهماأغرلاعراةحفاة-العباد":قالأو-"القيامةيومالناسيحشر":يقول!ي!اللهرسول

أنا:قربمن(يسمعهكمابعدأمنيسمعهبصوتيناديهمثم،شيءمعهمليس":قال؟بهمأوما

حتىحقالجنةأهلمنأحدعندوله،الناريدخلأنالنارأهلمنلأحدينبغيلا،الديانأنا،الملك

أقصهحتىحقعندهالنارأهلمنولأحدالجنةيدخلأنالجنةأهلمنلأحدينبغيولا،منهأقصه

")1(.والسيئات،بالحسنات":قال؟بهمااللهنأتيإنماوإنا،وكيف:قلنا:قال"اللطمةحتى،منه

هيإنماعبادييا":الطويلالإلهيالحديثفي!ي!النبيعنذرأبيعن"مسلمصحيح"وفي

يلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمن،إياهاأوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكم

.")2(نفسهإلا

مشهرو!يؤملكوذالناسلهتجموعيؤمذلكالاخرحعذابضافلمنلأيةلكذفىإن):تعالىاللهقالوقد

.(501-301:هودأ!و!وسعيدفمنهؤشقىبإذنهثلاإنفمم!تغلايآتيؤم!معدودلأجللاإونؤخرهوما

ومابينهماوالاؤضىألشنؤترثميو:تعالىفقال،للسعداءأعدهوما،للأشقياءأعدهماسبحانهذكرثم

مهو!صواباو!الآلرخمندأذنمنإلاي!كموتلاصحفآوآتمبيكةألر،خيقوميؤم!خطاباتةيقلكونلاألرتهق

.37-38(:النبأأ

.")3(الرسلإلايومئذيتكلمولا":"الصحيحين"فيوثبت

كلامباب:"صحيحه"منالتوحيدبابفيفقال،ذلكفيبابااللهرحمهالبخاريعقدوقد

بتمامه.الشفاعةفيأنسحديثفيهأوردثم،وغيرهمالأنبياءمعالقيامةيوموتعالىسبحانهالرب

فيعمرابنوحديث،الحديث("...ربهسيكلمهإلاأحدمنمنكمما":عديوحديثأ

.)4(النجوى

تعالى:اللهقالوقد.البابلهذامناسبة،أخرأحاديثالترجمةهذهفينوردونحن

)1(

)2(

)3(

)4(

مثبتةوهيالمسندنسخفيليست"يسمعهكمابعد"وجملة.حسنوإسناده(3594/)المسندفيأحمدرواه

.(77605/)للمصنفالمسانيدوجامع(0/1345)"الزوائدمجمع"في

.)55((2577)رقممسلمرواه

.)992((182)ومسلم(7437)رقمالبخاريرواه

.(4175و)(0175)البخاري
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وقال.(901:الماندةأ!و!أتغيوبعئوأنتإنكلالاعذقالواأجتتوأمافيقولالرسلالتاتحمعيؤم!!يو

!5غآيبينكناومابعلوعلتهمفلنقصن5أتمرسلينولنسرإلتهؤأزسلألذجمتفلشلن):تعالى

خفتومن!المفلحونهمفأولنكزينهوموثقلتفمنألحقيؤمبذتوزنوأ):تعالىوقال.(7-6:الأعرافأ

تعالى:وقال.(9-8:الأعرأفأ!!يظلمونئايختناكانوابماانفسهمخسرواألذينفأولصكمؤزينهو

.(39-29:الحجرأ!و!يغملون؟نواعا!أخعين!ئنهضفورثب!يو

أنبأنا،المباركابنأنبأنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،العباسبنحمزةحدثنا:الدنياأبيابنوقال

جمعإذا":قالع!ي!النبيإلىيسنده،جبلةأبيبنحبانعن،المعافريأنعمابنأخبرني،سعدبنرشدين

؟عهديبلغتهل؟عهديفيفعلتما:ربهلهفيقول؟إسرافيليدعىمنأولكانالقيامةيومعبادهالله

:فيقول؟عهديإسرافيلبلغكهل:لهفيقال،جبريلفيدعى،جبريلبلغتهقد،ربيا،نعم:فيقول

الزسل،بلغتقدنعم:فيقول،عهديبلغتهل:لجبريلويقال،إسرافيلعنفيخلى،بلغنيقد،نعم

للرسل:ويقال،جبريلعنفيخلى،نعم:فيقولون؟عهديجبريلبلغكمهل:لهمفيقولالرسلفيدعى

فمنهم؟عهديالزسلبفغكمهل:لهمفيقال،الأممفتدعى،أممنابلغنا:فيقولون؟بعهديفعلتمما

:فيقول،عهدكبلغناقدأنالنايشهدونشهداءعليهملناإن:الزسلفيقول،المصدقومنهم،المكذب

أرسلوامنإلىعهديبلغواقدهؤلاءرسليأنأتشهدون:فيقول،!أحمدأمة:فيقولون؟لكميشهدمن

فيقول؟يدركنالممنعلينايشهدكيف:الأممتلكفتقول،بفغواقدأنشهدناربنعم:فيقولون؟إليه

إليناوأنزلت،رسولاإلينابعثت،ربنا:فيقولون؟تدركوالممنعلىتشهدونكيف:تعالىالربلهم

فذلك،صدقوا:الربفيقول،إليناعهدتبمافشهدنا،بلغواقدأنهمفيهعليناوقصصت،وكتابكعهدك

."(431:ادبقرةأ!شهيداعلييئألرسولويكوناقاسعلىلئ!دإلت!ولؤاو!الاأمةجعتنبهخلكوكذ):تعالىقوله

.)2(أخيهعلىحنة)1(قلبهفيكانمنإلا،تشهدمحمدأمةأنفبلغني:أنعمابنقال

السلامعليهادممعتعالىالربكلامذكر

عن،ثورعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:أحمدالإمامقال

هذا:فيقال،ادمالقيامةيوميدعىمنأول":قال!ي!االلهرسولأن:هريرةأبيعن،الغيثأبي

ذزيتك،منجهنمنصيبأخرج:تعالىربنالهفيقول،وسعديكلبيكربيا:فيقول،آدمأبوكم

منمناأخذإذاأرأيت،اللهرسوليا:فقلنا"وتسعينتسعةمئةكلمن:فيقول؟وكمربيا:فيقول

)1(

)2(

.(1453/)"النهاية"انظر.عداوةأي

ضعف.إسنادهوفي(8915)"الزهد"فيالمباركوابن(237)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه
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الثورفيالبيضاءكالشعرة،الأممفيأمتيإن":قال؟منايبقىفماذا

زيدبنثورعن،بلالبنسليمانعن،أخيهعن،اللهعبدبنإسماعيلعن،البخاريورواه

منأول":قال!يماللهرسولأن:هريرةأبيعن،مطيعابنمولى،الغيثأبيسالمعن،الديلي

:فيقول،وسعديك،لبيك:فيقول،ادمأبوكمهذا:فيقال،ذريتهفتتراءى،آدمالقيامةيوميدعى

.)1(تقدمكماتمامهوذكر...ذريتكمنجهنمبعثأخرج

قال:قال،سعيدأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

وسعديك،لبيك:فيقول،الناربعثفابعثقم،آدميا:القيامةيوماللهيقول":ع!اللهرسول

:قال"وتسعينوتسعةتسعمئةألفكلمن:فيقول؟الناربعثوما،ربيا،يديكفيوالخير

ولبهنبسبهرىهموماسبهرىالناسؤلرىخملهاحضلذات!لوتضع)،المؤلوديشيبفيؤمئذ"

تسعمئة":!واللهرسولفقال.الواحدذلكأينا:فيقولون:قال"(2:الججأ!شديدالفهعذاب

فقال،أكبرالله:الناسفقال:قال"واحدومنكم،ومأجوجيأجوجمنوتسعونوتسعة

أهلثلثتكونواأنلأرجوإنيوالله،الجنةأهلربعتكونواأنلأرجوإنيوالله":!يماللهرسول

ع!ي!:اللهرسولفقال،الناسفكبر:قال"الجنةأهلنصفتكونواأنلأرجوإنيوالله،الجنة

."الأبيضالثورفيالسوداءكالشعرةأو؟الأسودالثورفيالبيضاءكالشعرةإلاالناسفيأنتمما"

عن،مسلمورواه.به،الأعمشعن،أبيهعن،غياثبنحفصبنعمرعن،البخاريورواه

.به)2(،الأعمشعن،أخرطرقمنوأخرجاه،به،وكيععن،شيبةأبيبنبكرأبي

بنعمروعن،إسحاقأبيعن،شعبةعن،غندرعن،بندارعن"البخاريصحيح"وفي

نأأترضون":فقال،أدممنقبةفي!يلأاللهرسولمعكنا:قال،مسعودبناللهعبدعن،ميمون

نصفتكونواأنلأرجوإني،بيدهمحمدنفسوالذي":فقال،نعم:قلنا"؟الجنةأهلربعتكونوا

البيضاءكالشعرةإلاالشركأهلفيأنتموما،مسلمةنفسإلايدخلهالاالجنةأنوذلك،الجنةأهل

.")3(الأحمرالثورجلدفيالسوداءكالشعرةأو،الأسودالثورجلدفي

)1(

)2(

)3(

.(9652)والبخاري(2378/)المسندفيأحمدرواه

.038()(222)رقمومسلم(3348و1474)والبخاري(332/)المسندفيأحمدرواه

.(377)(221)ومسلم(6528)البخاريرواه
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البلاععنإيادوسؤالها!سلامعليهنوحمعتعالىالربطكلام

.(6:الأعرافأ!و!أتمرسلينإلتهوولنشكأزسلألذلىفلنشلن):تعالىاللهقالكما

قال:قال،سعيدأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

قومه،فيدعى،نعم:فيقول؟بلغتهل:لهفيقال،القيامةيومنوحيدعى":!ي!اللهرسول

يشهدمن:لنوحفيقال:قال،أحدمنأتاناماأو،نذيرمنأتاناما:فيقولون؟بلغكمهل:فيقال

الناسعلىشهدإلنحولؤاوسطاأمةجعقنبهخلكوكذ):تعالىقولهوذلك،وأمته،محمد:فيقول؟لك

،فيدعون":قال،"الخيارالعدل:والوسط":قال"(143:البقرةأ!شهيداعيئكئمالرسولوليهون

من،والنسالي،والترمذي،البخاريرواهوهكذا."عليكمأشهدثم":قال"بالبلاغلهفيشهدون

.)1(صحيححسن:الترمذيوقال،به،الأعمشعنطرق

عن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:فقال،هذامنأعمبلفظ،أحمدالإمامرواهوقد

والنبي،الرجلومعهالقيامةيومالنبييجيء":!اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،صالحأبي

،(لاا:فيقولون؟هذابلغكمهل:لهمفيقول،قومهفيدعى،ذلكمنوأكثر،الرجلانومعه

وأمته،،محمد:فيقول؟لكيشهدمن:لهفيقال،نعم:فيقول؟قومكبلغتهل:لهفيقال

علمكم؟وما:فيقال،نعم:فيقولون؟قومههذابلغهل:لهمفيقال،وأمته،محمدفيدعى

وسالاأمةجعقنبهخلكوكذ!و:قوله"فذلك:قال"بلغواقدالرسلأن:وأخبرنا،نبيناجاءنا:فيقولون

مهـوشهيداعيتكنمالرسولويكونالناسعلىشهدإلن!ولؤا!وعدلا:"يقول:قالمهو"سالظعلىشحه!آلنولؤأ

.)2(معاويةأبيعنكلاهما،سنانبنوأحمد،كريبأبيعنماجهابنرواهوهكذا"(143:البقرةأ

ولهذا،والأنبياءالأممسائرعندعدولاتكونالقيامةيومالأمةهذهأنهذاومضمون:قلت

إلزامهمحصللماالأمةهذهبشرفأممهماعترافولولا،أممهمعلىالأنبياءسائربهميستشهد

بشهادتهم.

أنتم":قال!اللهرسولأن،حيدةبنمعاويةجدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزحديثوفي

."إ3(وتعالىسبحانهاللهعلىوأكرمها،خيرهاأنتمأمةسبعينتوفون

)1(

)2(

)3(

.(011)70"الكبرى"فيوالنسائي(6192)والترمذي(4487)والبخاري(332/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(4284)رقمماجهوابن(358/)المسندفيأحمدرواه

حسن.وإسناده(53/)المسندفيأحمدرواه
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السلامعليهالخليلإبراهيمتشريفذكر

الأشهادرؤوسعلىالقيامةيوم

.(27:العنكبوتأ!هوالصخلحيهئلمنالأخرةفىالديخاوإنوفىأتجر!وءائتته):تعالىاللهقال

،النعمانبنالمغيرةعن،شعبةحدثنا،غندرحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:البخاريوقال

إلىمحشورونإنكم":فقال،يخطب!يمالنبيفيناقام:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن

إبراهيمالقيامةيوميكسىالخلائقأولوإد(401:أ!نبياءأ!هونعيدةخققأولبدأناكما!عراةحفاةالله

،ربيا:فأقول،الشمالذاتبهمفيؤخذأمتيمنبرجالسيجاءوإنه،والسلامالصلاةعليه

الصالح:العبدقالكما"فأقول:قال"بعدكأحدثوامالاتدريإنك:فيقول،أصحابي

:قال"(181-171:الماندةأ!أتعضفياطيهص!وقولهإلى!...توفتتنىفلمافجهمدئتئاشحهيداعليهغكنت)

.")1(أعقابهمعلىمرتدينيزالوالمإنهم:،فيقالأ"

القيامةيوماوكرامتهأوجلالتهشرفهوظهورالسلامعليهموسىذكر

أمتهوانتشارأتباعهوكثرةااللهعندأووجاهته

!!وجيهاالدهعندو؟نقالواممااللهفبزأهموسىءاذؤاكالذفيتكونوالاءامنواألذينيأيها!و:تعالىقال

لطورأجانبمنوندية!ني!رسولىكاننحلصاكانإنم!مولمىالكنبفىوأدبهر):تعالىوقال.(96:الأحزأبأ

آضحطفيتكإقيموسى):تعالىوقال.(53-15:مريمأ!هونياهرونأضاهرخننآمنلإ!ووهتنانجياوقرتنهلأيمنأ

قوله:إلى!...عكعحنىولنضنعمنىمحبةعليكوألقيت):لوقا.(441:الأعرافأ!ووبكلنىبرش!ألاح!عل

كادحتىوجلعزاللهمنعليهوالثناءموسىبذكرمملوءوالقران(41-93:طهأ!لنفممىوآضطنغتك)

يوميصعقونالناسفإن،موسىعلىتفضلونيلا":!ي!النبيوقال.فيهكلهيكونأنالقران

موسىالله3فى):تعالىوقال")2(بالعرشباطشموسىفإذا،يفيقمنأولفأكون،القيامة

وهوالإسراءليلةبموسىمر!النبيأنالإسراءفيالصحيحفيوثبت.(164:النساءأت!ليط!هو

شريعةوكانت،الإسراءليلةالسادسةفي،روايةوفيأالسابعةالسماءفيوراه،قبرهفييصليقائم

والعبادوالأحباروالربانيونوالعلماءالأنبياءفيهموكان،جداكثيرةوأمته،جداعظيمةموسى

أرغدفيأيامهموطالت.والكبراءوالساداتوالملوكوالمسلمونوالمؤمنونوالصالحون،والزهاد

)1(

)2(

نفسه.بالسند(58)(0286)رقمومسلم(6526)رقمالبخاريرواه

.(6517و)(1241)رقمالبخاريبنحوهرواه
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عليهماوسليمانداودزمنفيسيماولا،قاطبةالأرضلأهلوالغلبةالقهرمع،وأطيبهعيش

يهدوتأثهيرموسىقؤوومن):تعالىفقال.القرآنفيعليهوأثنى،بعضهماللهمدحوقد.السلام

عطعطورص

!هولثذدونومئهخلصنلحوتاضنهصأممالازضأفوقطغت!):لوقا(لأعرافاأ!هو!يغدلونوبهءبآلحق

إبن!مذريئوصمننوجححقناوممنءادمذريةمنالبمنمنعلتهماللهأنعمائذينأولنك):وقال(168:ا!صافأ

وألنبوةوالحكوالكتبإسزءيلبغءانتناولقذ):تعالىوقال(38:مريمأ!وانجبينآهدتناومفنيلوإشئ

كثيرااللهدكرهموقد(17-16:الجاثجةأ!لأقراك!بينتوءاتينهم!الفلمينعلىوفضلت!الطينتمنورزقنهم

.القرآنفي

والآيات.وقومهموسىهذا:فقيل،أمتهفظنها،الأفقسدقدعظيماسواداع!ي!هالنبيرأىوقد

.جداكثيرةوالآخرةالدنيافيموسىفضلفيوالأحاديث

السلامعليهمريمابنعيسىذكر

القيامةيوممعهالربوكلام

قالاللهدونمنإلهتنوأئأتخذوفىللناسققتءأنتمضيمابنيعيىاللهقالوإد):(تعالىاللهقالأ

وهذا(181-161:المائدةأ!هواتعصليزاطكيص):قولهإلى!...بحقلىلئسماأقولأنلىيكونماستخنك

ذلكخطرولاذلكمنشيئايقللمأنهتعالىعلمهمعمريمابنلعيسىالقيامةيومتعالىاللهمنالسؤال

ضلالمن،ذلكفيهاعتقدلمنوالتوبيخ،التقريعسبيلعلىهوإنما،نفسهبهحدثتهولا،قطبنفسه

كما،أمهوفيفيهقالهاوممن،المقالةهذهمنتعالىاللهإلىفيتبرأ،الكتابأهلوكفرة،النصارى

تقول)1(جميعاثم)1(نحشرهموقيم):تعالىقالكما،ذلكمنشيئافيهماعتقدممنالملائكةتتبرأ

جممأتحزهمآلجنيغبدون؟لؤابلدونهممنوليناانتستخنكقالوا!يغبدون!الؤاإئايمؤأهئرلاءلقمببكة

ءأنت!فيقولاللهدونمنيغبدوتوما)2(نحشرهموقيم):تعالىوقال.(4ا04-:سبأأ!هفؤمنون

ولبهنأؤليدكندونفمننتخذاقلخآيتبغى؟نماستخنلثقالوا!السبيلضلواهمأتمهؤلاء!ادىأضلقغ

نخشرهتمويزم):تعالىوقال.(91-17:الفرقانأمهو!بيراعذابانذقه)قولهإلى!...متعتهو

قوله:إلى!و...!لغدونإيانابمنمماشر؟ؤهموقالبتنهتمولثركاؤكؤفزيلناأنتوم!نكمأشركوالكيئنقولثمجميعا

.(03-28:يون!أ!هويفتروتماكانواعنهموضل)

)1(

)2(

.ويعقوبحفصسوىماقراءةهي

وخلف.،والكسائي،وحمزة،عاصمعنوشعبة،عمرووأبي،نافعقراءةبالنونهي
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القيامة،يومالمحمديالمحمودالمقاموأما

فيه،أحديدانيهولابلىيساويهفلا

كلهمالخلائقبهايغبطهماالتشريفاتمنلهويحصل

تعالىاللهيديبينيسجدمنأولع!ي!وأنه،المحمودالمقامفيالأحاديثمنوردماتقدموقد

ويجلس،خضراوينحلتينع!يوالخليلبعديكسىمنوأول،،فيشفعأيشفعمنوأول،القيامةيوم

:فيقول،العرشيمينعنأ!و(ومحمد،العرشيديبين،والسلامالصلاةعليهأالخليل

تعالى:اللهفيقول،إليأرسلتهأنكعنكأخبرني،-السلامعليهأجبريلإلى-ويشيرهذاإن،ربيا

جبريل.صدق

عن،الجعفيوجابر،السائببنوعطاء،القتاتيحيىوأبو،سليمأبيبنليثروىوقد

بناللهعبدعننحوهوروي.العرشعلىمعهيجلسهإنه:المحمودالمقامتفسيرفيقالأنه،مجاهد

وأهل،السلفمنواحدغيرعنوغيرههووحكاه،كبيراجزءاالمروذيبكرأبوفيهوجمع،سلام

مثبتينكرهلاشيءوهذا:جريرابنوقال،وخلؤ،راهويهبنوإسحاق،كأحمد،الحديث

له.قصيدةفيالدارقطني(الحسنأبواالحافظنظمهوقد،نافولا

يصارولا،عليهيعولحديثهذافييثبتولم،معصومعنإلاقبولهينبغيلاهذاومثل:قلت

وكذلك،بمجرببحجةليس(المحمودالمقامإنه):هذافيوغيرهمجاهدوقول،إليهبسببه

يصحولم،بالقبولالحديثأهلمنجماعةتلقاهقدولكن.يصحلاسلامبناللهعبدعنرويما

.بالصوابأعلمسبحانهوالثه،سلامابنإلىإسناده

معمر،عن،المعمريسفيانأبوحدثنا،يونسبن)1(سريجحدثنا:الدنياأبيبن(بكرأبوأوقال

الأديم،مدالأرضمدتالقيامةيومكانإذا":قالع!ي!النبيأن:الحسينبنعليعن،الزهريعن

يمينعنوجبريل،يدعىمنأولفأكون":ع!يوالنبيئقال،"قدميهموضعإلاللإنسانيكونلاحتى

تعالى:اللهفيقول،إليأرسلتهأنكأخبرنيهذاإن،ربيا:فأقول،قبلهارآهماوالله،الرحمن

."المحمودالمقامفهو،الأرضأطراففيعبدوكعبادكربيا:فأقولأشفعثم،صدق

آدميأتونحينبينهمليقضىالخلقفيالعظمىالشفاعةأنهالمحمودالمقامفيوردقد:قلت

المقامهوفهذا"لهاأنالها،أنا":قال،ع!ي!النبيإلىجاؤوافإذاوعيسىوموسىوإبراهيمونوحا

الصحيحة.الأحاديثفيرويكما،والآخرونالأولونبهيحمدهالذيالمحمود

خطأ.وهو،شريح:(آفي)1(
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تعالىالربكلامفيوردماذكر

القضاءفصليومالعلماءمع

الطالقاني،إبراهيمحدثنا،)1(مسلمةبنالعلاءحدثنا،زهيربنأحمدحدثنا:الطبرانيقال

قال:قال،الحكمبنثعلبةعن،حرصببنسماكعن،سفيانعن،المباركابنحدثنا

علمي)2(أجعللمإني:القضاءلفصلكرسيهعلىجلسإذاللعلماءتعالىاللهيقول":لمجي!اللهرسول

ولو،يصحولا:،قلتأ0"أباليولا،منكمكانماعلىلكمأغفرأنأريدوأناإلافيكموحكمتي

.)3(أعلموالله،العاملونالعلماءبهالمرادكانصح

المؤمنينمعوجلعزكلامهأولذكر

بناللهعبيدعن،أيوببنيحيىحدثني،المباركبناللهعبدحدثنا:الطيالسيداودأبوقال

!يو:اللهرسولقال:قال،جبلبنمعاذعن،)4(عياشأبيعن،عمرانأبيبنخالدعن،زحر

نعم،:قالوا"لهيقولونماوبأول،القيامةيومللمؤمنينوجلعزاللهيقولمابأولأنبأتكمشئتمإن"

نعم،:فيقولون؟لقائيأحببتمهل:القيامةيومللمؤمنينيقولتعالىالثهفإن":قال،اللهرسوليا

قدإني:فيقول،ورضوانك،ورحمتكعفوك:فيقولون؟ذلكعلىحملكمما:فيقول،ربنايا

.")5(رحمتيلكمأوجبت

الأخرةفىلهخلاضلقأولنفقليال!ثمناوأتمنهغاللهبعقديسثتروناثذينإن):تعالىاللهقالفقدالكفاروأما

تعالى:وقال.(77:عمرانالأ!هوأليوولهؤعذالبلز!يهضولااتقيمةيؤمينظرإلئهخولااللهي!همولا

ولاافارإلأبطونهضفى2!و%يأماأولبهكقليلأثمنابه-ولمحثتروتائحتتمناللهأنزلمآلكتمونالذيفإن)

والحذابئهدىبا%لصنلةاآشتروأائذين!أولنكأليؤعذايولهخيز!ي!ولاائقنمةيؤماللهي!قهو

إليهم؟ينظرولا،يكلمهملاأنههذامنوالمراد.(173-174:البقرةأ!النارعلىأصبرهتمفماباتمغفرح

)1(

)؟(

)3(

)4(

)5(

سالم.بنالعلاء:الأصولفي

أضع.لم:الفاسيةحاشيةعلىنسخةوفي

.(1381)رقمالكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه

."الكمالتهذيب"منوالتصحيح،عياشابنالفاسيةوفي،عباسابن:(1)في

ضعيف.وإسناده(564)رقمالطيالسيداودأبورواه
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نحشرهبم)1(ويؤم):تعالىلقوله،لمحجوبونيومئذربهمعنأنهمكما،بهيرحمهمونظرا،بهينتفعونكلاما

قاللاأقيالذىأجلناوبلغناببغميبغضنااشتمغربناألإلنسمنأؤلياوهموقاللإلنم!أمنأشتكئزتوقدالجنيمعمثرجميثا

جمغنبئالفقحليؤمهذا):تعالىوقال01(128:ا!نعامأ!عليوصكيورفيإناللهشامالأإفيهآخلدينمثولبهئمالار

هيطفونجميعاأدلهيبعثهميوم):لىظوقال.(384-.:المحرسروتأ!ولقكذبين!وتل!ويؤمبذفيهدونكيذلكؤكانفإن!لأولينوا

شرجىأئنفيقولياديهتمويؤ!):تعالىوقال.181:المجادلةأائبهذبون!همإخهئمألاشئءعكأنهموتحسبونلكويحلفونكمال!

إياناكالؤاماإليل!تبرأتآغوتناكماأغوينهتمأغوياالذينهؤلآءرباالقولعلجهمحقأئذينقال!ترغموتكنتوألذين

أتجبتوماذافيقولياديهمويزم!يهندونكانوالؤأنهتماتعذالبورأواالتميستتجيبهوافلؤفدعؤهوءشر؟ادعواوقيل!يغبدوت

اتنفيقوليناديهمويؤم):وقال(66-62:القصصأ!لوتيتسالافهتميو!بذالأنبآءعلتهمفعميتهاتمرسلين

ماعنهموضلدلهالحقانفعلموابرهتكمهاتوافقفناشهيداأمة!لمنونزغنا!تزسوتكنتضألذيفشر!اءى

.جداكثيرةهذافيوالآيات،((75:القصصأ!يفتروت!انوا

نأ؟حاتمبنعدفي،عن،أخيثمةحديثمن(سيأتيأكما"الصحيحين"فيوثبت

الزجلفيلقى"،")2(ترجمانوبينهبينهليسربهسيكفمهإلاأحدمنمنكمما":قال!ي!االلهرسول

:فيقول؟وتربعترأسوأذرك،والإبلالخيللكأسخرألم،أزؤجكألم؟أكرمكألم:فيقول

فيهفهذا،")3(نسيتنيكماأنساكاليوم:فيقول،لا:فيقول؟ملاقيأنكأظننت:فيقول،بلى

الكافر.لعبدهومخاطبته،تعالىاللهتكليمفيالعظيمالتصريح

عنسيأتيكماالنجوىحديث،"الصحيحين"فيالذيأعمرابنحديثففي،العصاةوأما

:فيقول،بذنوبهيقررهثم،كنفهعليهيضعحتىالقيامةيومالعبداللهيدني":قال!اللهرسول

قدأنهظنإذاحتى،ربيا،نعم:فيقول،(وكذاكذاكذايوموفيأوكذاكذاكذايومفيعملت

.")4(اليوملكأغفرهاوأنا،الدنيافيعليكسترتهاقدإني:تعالىاللهقال،هلك

فصل

الديانومحاسبة،الميزانونصب،(والجنان1،النيرانإبرازفي

:وقال.0991-أادشعراء:أ!ولقغا!لنأتجيم!وجم!زتللمنقينألجنةؤارلفت):وتعالىسبحانهاللهقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.يعقوبعنوروح،عاصمعنحفصسوىماقراءةهي

.هريرةأبيحديثمن)6892(رقممسلمرواه

.)67((1601)ومسلم(9653)البخاريرواه

.(2768)رقمومسلم(1244)رقمالبخاريرواه
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نقوليؤم):تعالىوقال.411-12:ادتكويرأ!احضرتمانفسعل!تهأزلفتالجةوإذاهسعرتاتجحيمدياذا!يو

تعالى:وقال.0331-أ:قأالآية!...غيزلجيد!لالنقيناتجنة!وأزلفتمزلدمنهلوتقولاقتلأتهللجهغ

ذرهصمثقاللايظلماللهإن):تعالىوقال.471:ا!نبحاءأالآية!...لؤهـاتقيمةآتق!المؤرينونضع)

خردلمنحثةشقالتكإنإنهايبنى):عنهاللهأخبرفيمالابنهلقمانوقال.041:ادنساءأالاية!...

كثيرةهدالمحيوالايات161:دقمانأ!وخبيرلطي!اللهإناللهبهايآتآلازضأؤفىألسفؤتاؤفىص!ؤفىفتكن

.جدا

الناسعلىفيطلعالمحشرإلىالنارمنعنقإبداءذكر

.231:اد!برأ!لذكر!!ألهوأثقيد!رأفيلنسنبجهنويوميذيؤمينموجاىء):تعالىاللهقال

خالدبنالعلاءعن،أبيحدثنا،غياثبنحفصبنعمرحدثنا:"صحيحه"فيمسلموقال

لهايومئذبجهنميؤتى":!ي!اللهرسولقال:قال،مسعودبناللهعبدعن،شقيقعن،الكاهلي

ومن،مرفوعاالترمذيرواهوهكذا."يجرونها،ملكألفسبعونزمامكلمع،زمامألفسبعون

.(موقوفا)1جريروابنهوآخروجه

،الخدريسعيدأبيعن،عطيةعن،فراسعن،شيبانحدثنا،معاويةحدثنا:أحمدالإماموقال

ومن،جباربكل:بثلاثةاليوموكلت:يقولفيتكلمالنارمنعنقيخرج":قالأنه!ي!اللهنبيعن

تفرد."جهنمغمراتفيفيقذفهم،عليهمفينطوي،نفسبغيرنفساقتلومن،آخرإلهااللهمعجعل

.)3(نحوه،عائشةعن،القاسمعن،خالدعنالميزانبابفيوسيأتي)2(.الوجههذامنبه

دعؤامقرصنينضيقام!نامخهاأتقواوإذا!وزفيراتغيظالها!عوابعيدف!تقنرأتهمإذا):تعالىوقال

.411-21:الفرقانأ!!!ث!!ثجوراوأذعواوصداثبورااتيؤمنذعوالا!ثبوا!لفهنا

عليهمأي!تغيظالها!عوا)عاممئةمسيرةمن:قال،!وبعيمئ!تمنراتهمإذا):السديقال

آخر.إلهامعهواتخذ،باللهأشركلمنوبغضهاحنقهاشدةمنأي!وزفيرا)

فليتبوأ،مواليهغيرإلىانتمىأو،أبيهغيرإلىادعىأو،عليكذبمن":الحديثوفي

اللهسمعتمأما":قال؟عينينمنلهاوهل،اللهيارسول:قالوامقعدا"جهنمعينيبين

)1(

)2(

)3(

.(2573)والترمذي(2842)رقممسلمرواه

قتلومن":قولهدونوللحديث،ضعيفوهو،العوفيعطيةإسنادهوفي(304/)المسندفيأحمدرواه

حديثمنوآخر(2574)رقموالترمذي)2/336(أحمدعندهريرةأبيحديثمنشاهد"نفسبغيرنفسا

.بعدهالآتيعائشة

.لغيرهصحيحوبعضه(6011/)المسندفيأحمدرواه
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حاتم.أبيابنرواه"(الفرقانأ!و!تغيظاوزفيرالها!عوابعيوئ!نفناذارأتهم):يقول

إسرائيل،حدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،الدورقيإبراهيمبنأحمدحدثنا:جريرابنوقال

وينقبضفتنزوي،النارإلىليجرالزجلإن:قال،عباسابنعن،مجاهدعن،يحيىأبيعن

،عبديأرسلوا:فيقول،منيبكيستجيرإنه:فتقول؟مالك:الرحمنفيقول،بعضإلىبعضها

:فيقول؟ظنككانفما:فيقول،بكالظنهذاكانما،ربيا:فيقولالنارإلىليجزالزجلوإن

شهوقالنارإليهفتشهق،النارإلىليجرالرجلوإن،عبديأرسلوا:فيقول،رحمتكتسعنيأن

صحيح.إسناده.خافإلاأحديبقىلازفرةوتزفر،الشعيرإلىالبغلة

جهنمإن:قال،عميربنعبيدعن،مجاهدعن،منصورعن،معمرحدثنا:الرزاقعبدوقال

ركبتيه،علىليجثوإبراهيمإنحتى،فرائصهترعد،خرإلانبيولا،ملكيبقىلازفرةتزفر

نفسي.إلااليومأسألكلا،ربيا:ويقول

تعالى:يقولثم،مظلبمساطععنقمنهافيخرججهنماللهيأمرثم:الصورحديثفيوقال

ف!تقيو!!رطهذاأغبدوفو(ن5مبينعدولكؤإنلاآلشيطنتغبدوالاأتمءايبنىإلييهئمأغهذ!ألؤ)

كنت!بماأليؤمأضلؤها!توعدوصتكنت!التىجهغ!هذهءتغقلونتكونواأفلتمكثيراجبلامن!أضلولقذ

الخلائق،بيناللهفيميز(95:يسأ!المخرمونأيهااليؤمواقتزوا):وقال.(06-64:يسأ!تكفروت

!هذاكننناتغملونكننممابحزؤنألؤمكنهاإكتذممت(مةكلجاثيةأمةصوترى):تعالىقولهودلك،لأمماوتجثو

.(92-28:الجاثيةأ!كنت!تغملونمانممتتنسخإناكنابألحقعيغيخطق

الميزانذكر

خردلمنصةمثقسال!اتوإنشخانفسنطلمفلاأتقيمةليؤمصآتق!ألمؤرينونضع):تعالىاللهقال

المقلحوت!همفأولبلثموزليإثقلتفمن):تعالىوقال.(47:الألبياءأ!حسبيننجاكفئبهاأ!ا

تعالى:وقال.(أ-20301:المؤمنونأ!خ!ونجهنمفىأنفسهئمخسرواالذينفأولنكموزليهخفتومف

بماأنفسهمخسروآألذينفأوليكموزين!خفتومن5المفلحونهمفاوتجتكزينهوموثقلتفمنألحقيؤمبذتوزنوا)

لجمةفىفهومؤزينو!ثقلتمففأما):تعالىوقال.(9-8:الأعرافأ!يظلمونئاينناكانوا

-6:القارعةأ!نارصاميتما5هيهمااذرلكوما5هاويةفأم!!موزيخهوخفتمنوأما!راضحية

صحنعا!تحسنونأنهميحسبهونو!الذساالجؤةفىسغيهتمضحلالذين!أكلابالأخممرلتننبنمهلقل):تعالىوقال.(اا

.(501-301:ادكهفأ!وزنالقيمةأيؤملهتمنقيمفلاا!خمحبطمتولقابهءربهئمئايختكفرواالذينأول!ل!

،الأعمالوزنبعدهكانالقيامةيومالحسابانقضىإذا:العلماءقال:القرطبياللهعبدأبوقال

لإظهاروالوزنالأعماللتقريرالمحاسبةفإن،المحاسبةبعديكونأنفينبغي،للجزاءالوزنلأن
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نأيحتمل!هواتقيمةلؤواتق!آتمؤرينونضع):تعالىوقوله:قال،بحسبهاالجزاءليكون،مقاديرها

باعتبارفجمع،الموزوناتالمراديكونأنويحتمل،الأعمالفيهاتوزن،متعددةموازينثميكون

أعلم.والله،الموزونةالأعمالتنوع

مشاهدتانحسيتانكفتانلهالميزانكونبيان

سعد،بنليثعن،المباركابنحدثنا،الطالقانيإسحاقبنإبراهيمحدثنا:أحمدالإمامقال

بناللهعبدسمعت،يزيدبناللهعبدواسمه،الحبليالرحمنعبدأبيعن،يحيىبنعامرحدثني

يومالخلائقرؤوسعلىأمتيمنرجلايستخلصتعالىاللهإن":ع!ي!اللهرسولقال:يقول،عمرو

هذامنأتنكر:لهيقولثم،البصرمدسجلكل،سجلاوتسعينتسعةعليهاللهفينشر،القيامة

فيبهت؟حسنةأوعذرألك:اللهفيقول،ربيا،لا:قال؟الحافظونكتبتيأظلمك؟شيئا

:قالأو،تظلملاإنك،واحدةحسنةعندنالكإن،بلى:فيقول،ربيا،لا:فيقول،الرجل

ورسوله،عبدهمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهد:فيهابطاقةلهفتخرج،اليومعليكظلملا

تظلم"لاإنك:فيقول؟السجلاتهذهمعالبطاقةهذهما،ربيا:فيقول،أحضروه:فيقول

البطاقة،وثقلت،السجلاتفطاشت":قال"كفةفيوالبطاقة،كفةفيالسجلاتفتوضع":قال

من،الدنياأبيوابنماجهوابنالترمذيرواهوهكذا"الرحيمالرحمناللهاسمامعاشيءيثقلولا

حسن:الترمذيوقال،به،يحيىبنعامرعن-كلاهما-لهيعةوابن:الترمذيزاد،الليثحديث

)1(
عريب.

الحديث(لهذاااخرسياق

الرحمنعبدأبيعن،يحى)2(بنعمروعن،لهيعةابنحدثنا،قتيبةحدثنا:أحمدقال

القيامة،يومالموازينتوضع":!ي!اللهرسولقال:قال،العاصبنعمروبناللهعبدعن،الحبلي

:قال"الميزانبهفيتمايلأعمالهمنعليهأحصيمافيوضع،كفةفيفيوضعبالرجلفيؤتى

)1(

)2(

صحيح.حديثوهو(0435)رقمماجهوابن(9263)رقموالترمذي(2213/)المسندفيأحمدرواه

وأناللهإلاإلهلاافيهاالتيالبطاقةأنوهي،كبرىوفائدةعظمئبشارةالشريفالحديثهذاوفي:أقول

الكلمةهذهقيمةمدىعلىيدلوهذا،السجلاتسائرعلىورجحت،الميزانفيثقلت(ورسولهعبدهمحمدا

بالوحدانيةلهوالاعترافوجلعزاللهتوحيدوأن،القيامةيومالنارفيالخلودمنقائلهاتنجيوأنها،الطيبة

الكلمةبهذهحياتنايختمأنتعالىاللهنسأل،الأعمالجميعتبنىعليهالذيالأصلهو،بالرسالةجم!ولمحمد

بمدلولها.والعملبهاوالإيمانالطيبة

يحيى.بنعامروالصواب،يحيىبنعمرو:الأصولفيكذا
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:يقول(وتعالىتبارك)الرحمنعندمنصائحإذابهأدبرفإذا":قال"النارإلىبهاللهفيبعث"

معفتوضع،اللهإلاإلهلا:فيهاببطاقةفيؤتى،لهبقيقدفإنه،تعجلوالا،تعجلوالا،تعجلوالا

العاملأنوهي،جليلةفائدةفيه)1(غرابةفيهالسياقوهذا."الميزانبهيميلحتى،كفةفيالرجل

عمله.معيوزن

عن،عبيدبنيعلىحدثنا،المقرئالبراءبنمحمدبنأحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

يومبرجليؤتى":قال،رفعه،عمروبناللهعبدعن،الرحمنعبدأبيعن،زيادبنالرحمنعبد

ذنوبه،فيها،البصرمدمنهاسجلكل،سجلاوتسعونتسعةلهفيخرج،الميزانإلىالقيامة

وأن،اللهإلاإلهلاأنشهادةفيها،الأنملةمثلقرطاسلهيخرجثم،كفةفيفتوضع،وخطاياه

."بخطاياهفترجح،الأخرىالكفةفيفتوضع،ورسولهعبدهمحمدا

عن،خليفةبنفطرعن،حجاجحدثنا،سلامبنالقاسمعبيدأبوحدثنا:الدنياأبيابنوقال

ثقلتإنما:فقال،عمرإلىأرسلالموتبكرأباحضرلما:قال،سابطبناللهعبدبنالرحمنعبد

فيهوضعإذالميزانوحق،عليهموثقله،الدنيافيالحقباتباعهمالقيامةيومموازينهثقلتمنموازين

فيأالباطلباتباعهمالقيامةيومموازينهخفتمنموازينخفتوإنما،ثقيلايكونأنغداالحق

خفيفا.يكونأنغداالباطلفيهوضعإذالميزانوحق،عليهموخفته،(الدنيا

بنيعلىعن،مليكةأبيابنعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانعن:أحمدوقال

خلقالميزانفييوضعشيءأثقل":قالع!ي!النبيعن،الدرداءأبيعن،الدرداءأمعن،مملك

.")2(حسن

عن،سلامأبيطريقمن،"مسلمصحيح"فيكماأنفسهاالأعمالبوزنالأحاديثوردتوقد

،الميزانتملأدلهوالحمد،الإيمانشطرالالهور":ع!ي!اللهرسولقال:قال،الأشعريمالكأبي

والصدقة،نوروالصلاة،والأرضالسمواتبينما(تملأأوأتملاندلهوالحمد،اللهوسبحان

وأ،فمعتقهانفسهفبائعيغدوالناسكل،عليكأولكحجةوالقرآن،ضياءوالصبر،برهان

)3(و!
."موبمها

شيئين،بأحدوذلك،يوزننفسهالعملأنعلىدلالةفيه،"الميزانتملأدلهوالحمد":فقوله

فيتوضع،ذاتافيجعلهالقيامةيوماللهيحيله،بالفاعلقامقدعرضأكانوإن،نفسهالعملأنإما

)1(

)2(

)3(

حسن.حديثوهو(222-2221/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(2002)الترمذيسفيانطريقمنورواه،(452-6451/)المسندفيأحمدرواه

.(223)رقممسلمرواه
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،سليمانبنومحمد،خيثمةأبوحدثنا:الدنياأبيابنرواهالذيالحديثفيوردكما،الميزان

مملك،بنيعلىعن،مليكةأبيابنعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا:قالوا،وغيرهما

."حسنخلقالميزانفييوضعشيءأثقل":قالع!ي!النبيعن،الدرداءأبيعن،الدرداءأمعن

عن،سعيدبنويحيى،غندرعن،أحمدورواه،به،عيينةبنسفيانعنأحمدرواهوكذا

نأ:الدرداءأبيعن،الدرداءأمعن،الكيخارانيعطاءعن،بزةأبيبنالقاسمعن،شعبة

من،أيضاأحمدرواهوقد."حسنخلؤمنالميزانفيأثقلشيءمنما":قالع!يماللهرسول

حديثمنوالترمذي،به،شعبةحديثمنداودأبووأخرجه،عطاءعن،مسلمبنالحسنحديث

.(به)1،الكيخارانيعطاءعن،مطرف

،سلامأبيعن،زيدعن،كثيرأبيبنيحيىعن،أبانحدثنا،عفانحدثنا:أحمدوقال

إلهلا:الميزانفيأثقلهنما،لخمسبخبخ":قالع!ي!اللهرسولأن:ع!يماللهلرسولمولى(عنأ

بخ":وقال"والدهفيحتسبهيتوفىالصالحوالولد،دلهوالحمد،اللهوسبحان،أكبروالله،اللهإلا

،والنار،وبالجنة،الاخرواليوم،باللهيؤمن:الجنةدخلبهنمستيقنااللهلقيمن:لخمسبخ

.أحمد)2(بهانفرد."والحساب،الموتبعدوبالبعث

،غيايتانأو،غمامتانكأنهماالقيامةيومعمرانوآلالبقرةتأتي":الاخرالحديثفيثبتوكما

.")3(صاحبهماعنيحاجان،صوافطيرمنفرقانأو

عنهيحاجانبذاتهماإنهما:وقيل،كذلكالقيامةيوميصير،تلاوتهماثوابذلكمنوالمراد

فيوزنالعملفيهاكتبالتيالصحيفةبوضعيوزننفسهالعمليوزنأنه:الثانيالأمر.ثوابهمالا

أعلم.والله،البطاقةحديثفيكمابالصحيفةالعمل

بنسعيدحدثنا،اللهعبدبنمحمدحدثنا:البخاريقالكما،يوزننفسهالعاملأنجاءوقد

:قالع!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبوحدثني،المغيرةحدثنا،مريمأبي

شئتمإناقرؤوا":وقال"بعوضةجناحاللهعنديزنلاالقيامةيومالسمينالعظيمالرجلليأتيإنه"

."(501:الكهفأ!ؤزناأتميمةلؤملهتمفقمفلا!يو

وقد.مثله،الزنادأبىعن،الرحمنعبدبنالمغرةعن،بكيربنيحىوعن:البخاريقال

)1(

)2(

)3(

حديثوهو(3002)والترمذي(9947)رقمداودوأبو(448و442و6/446)المسندفيأحمدرواه

صحيح.

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(3443/)المسندفيأحمدرواه

.(408)رقممسلمرواه
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.)1(فذكره...بكيربنيحيىعن،إسحاقبنمحمدبكرأبيعنالبخاريعلقهمامسلمأسند

الوليد،أبوحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنفقال،هريرةأبيعناخروجهمنرويوقد

قال:قال،هريرةأبيعن،التوأمةمولى،صالحعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدحدثنا

:وقرأ":قال"يزنهافلابحبؤفيوزن،العظيمالشروبالأكولبالرجليؤتى":!يماللهرسول

،)2(الصلتابنعن،كريبأبيعن،جريرابنورواه."5011:الكهفأ!هوؤزناائقنمةيؤملهئمفلانقيم)

.سواءالبخاريبلفظ،مرفوعاهريرةأبيعن،(صالحعنأ،الزنادأبيابنعن

عن،حسانبنهشامحدثنا،عمارةبنعونحدثنا،محمدبنالعباسحدثنا:البزارقالوقد

يخطرقريشمنرجلفأقبل،!ي!اللهرسولعندكنا:قال،أبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،واصل

ثم"وزناالقيامةيوملهاللهيقيملاممنهذا؟بريدةيا":قال!ي!النبيعلىقامفلما،لهحلةفي

.)3(عليهيتابعولم،بالحافظوليس،عمارةبنعونبهتفمد:قال

عن،عاصمعن،حمادحدثنا:قالا،موسىبنوحسن،الصمدعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

فجعلت،الساقيندقيقوكان،الأراكمنسواكايجتنيكانأنه:مسعودابنعن،حبيمثبىبنزر

مناللهرسوليا:قالوا"؟تضحكونمم":!يماللهرسولفقال،منهالقومفضحك،ممفؤهالريح

بهتفرد."أحدمنالميزانفيأثقللهما،بيدهنفسيوالذي":!ي!اللهرسولفقال،ساقيهدقة

.)4(الصفاتبهذهالرواياتجاءتفقد،قويجيدوإسناده،أحمد

يوزنالعاملأن:-لهيعةابنطريقمن-البطاقةحديثطرقبعضفي"أحمدالإماممسند"وفي

.)5(بالصوابأعلمتعالىوالله،وصحيفتهعملهمع

عائشة:قالت:الحسنقال:قال،الفضلبنالقاسمحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

،والميزان،الكتاب:فلاثلاثؤمواطنفيأما":قال؟القيامةيومأهليكمتذكرونهلاللهرسوليا

بأعمالها،الأنفسعلىليشهدالأعمالكتابيكونأنيحتمل"الكتاب":فقوله")6(والصراط

قالكما،بشمالهواخذبيمينهفآخذالناسأيديفيالصحفتطايرعندذلكيكونأنويحتمل

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2785)رقمومسلم(9472)رقمالبخاريرواه

خطأ.وهو،الصلتأبيابن:الأصولفي

ضعيف.وإسناده،الأستاركشف(5692)رقمالبزاررواه

.(421-1042/)المسندفيأحمدرواه

سعيد.بنقتيبةلهيعةابنعنالراويلأن،حسنوإسناده:أقول.(222-2221/)المسندفيأحمدرواه

حسن،بهفهو،بمعناهأنسحديثمنشاهدللحديثولكن،مرسلوهو(6101/)المسندفيأحمدرواه

.)284(صفحةوسيأتي)264(صفحةتقدموقد
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إسحادتى،بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئعليبنمحمدبنعليأبوالحسنحدثنا:البيهقي

بنيونسحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،منهالبنمحمدحدثنا،القاضييعقوببنيوسفحدثنا

"؟عائشةيايبكيكما":!يواللهرسوللهافقال،فبكتالنارذكرتعائشةأن،الحسنعن،عبيد

يذكرفلامواطنثلاثةفيأما":قال؟القيامةيومأهليكمتذكرونهل،فبكيتالنارذكرت:قالت

:يقولوحيث،يخفأمميزانهأيثقليعلمحتى،الميزانفيالعمليوضعحيث؟أحداأحد

وراءمنأو،شمالهفيأو،يمينهفيكتابهيعلمحتى،الصحفتطايرحيث!بهنيةاقرءواهاؤم)

حافتاه:الحسنقالهلأشك:يونسقال"جهنمجسرعلىالصراطيوضعوحيث،ظهره

البيهقي:قالثم،ينجولاأمأينجويعلمحتى،خلقهمنيشاءمنبهاللهيحبسوحسك،كلاليب

،مسعدةبنوحميد،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنحدثنا:الروذباريحدثنا

النارذكرتأنها:عائشةعن،الحسنعن،يونسحدثنا:قال،حدثهمإبراهيمبنإسماعيلأن

حتىمهوأقرءواكننيةهاؤم)يقالحين،الكتابوعند":قالأنهإلا،بنحوهالحديثوذكر...فبكت

بينؤضعإذا،الصراطوعند،ظهرهوراءمنأم،شمالهفيأميمينهأفي،كتابهيقعأينيعلم

.)1(حديثهلفظوهذا:يونسعنيعقوبقال"جهنمظهراني

عنهااللهرضيعائشةعنأخرىطريق

عن،عمرانأبيبنخالدعن،لهيعةابنأخبرنا،إسحاقبنيحيىحدثنا:أحمدالإمامقال

القيامة؟يومحبيبهالحبيبيذكرهل،اللهرسوليا:قلت:قالت،عائشةعن،محمدبنالقاسم

عندوأما،فلايخفأو،يثقلحتىالميزانعند(أما1،فلا،ثلاثعندأما،عائشةيا":قال

فينطويالنارمنعنقيخرجحينثئم،فلا،بشمالهيعطىأو،بيمينهيعطىأنفإما،الكتبتطاير

اخر،إلهااللهمعادعىبمنوكلت،بثلاثةوكلت:العنقذلكويقول،عليهمويتغيظ،عليهم

بهمويرمي،عليهمفينطوي":قال"عنيدجباربكلووكلت،الحساببيوميؤمنلابمنووكلت

منتأخذ،وحسك،كلاليبعليه،السيفمنوأحد،الشعرمنأدقجسرولجهنم،غمراتفي

والملائكة،والركابالخيلوكأجاويد،وكالريح،وكالبردتى،كالطرفعليهوالناس،اللهشاء

.")2(وجههعلىالنارفيومكور،مسلمومخدوش،مسلمفناج،سلمرب،سلمرب:يقولون

لياشفع:قالأنه،أنسعن،أنسبنالنضرعن،ميمونبنحربروايةمنوتقدم

"الصراطعندتطلبنيماأولاطلبني":قال؟أطلبكفأين:قال"فاعلأنا":قال،اللهرسوليا

)1(

)2(

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو(4755)داودوأبو(274)"الاعتقاد"فيالبيهقيأيضأورواه

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو(6011/)المسندفيأحمدرواه
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فإني،الميزانفعند":قال؟ألقكلمفإن:قال،"الحوضفعند":قال؟ألقكلمفإن:قال

.)1(والترمذيأحمدرواه."القيامةيوممواطنالثلاثةهذهأخطئلا

حدثنا،المهرانيإبراهيمبنمحمدبنأحمد،سهلأبوأخبرنا:البيهقيابكرأبواالحافظوقال

صالححدثنا،المحبربنداودحدثنا،محمدبنالحارثحدثنا،ببغدادالفقيهسلمانبنأحمد

القيامة،يومادمبابنيؤتى":قال،!ي!النبيعن،مالكبنأنسعن،زيدبنجعفرعن،المري

نإألا:الخلائقيسمعبصوتالملكنادىميزانهثقلفإن،ملكبهويوكل،الميزانكفتيبينفيوقف

فلانشقي:الخلائقيسمعبصوتالملكنادىميزانهخفوإن،أبدابعدهايشقىلاسعادةسعدفلانا

.بمرةضعيفإسناده:البيهقيقالثم"أبدابعدهايسعدلاشقاوة

بنداودعن،الحارثأبيبنإسماعيلعن،الدنياأبيوابن،البزارالحافظانرواهوقد

،-زاذانبنومنصور:البزارزاد-زيدبنوجعفر،البنانيثابتعن،المريصالححدثنا،المحئر

.)2(بنحوه،يرفعه،مالكبنأنسعن

الميزانعند:قال،العيزار)3(بناللهعبيدعن،مغولبنمالكحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

ألا،أبدابعدهايشقىلاسعادةوسعد،موازينهثقلتفلانابنفلانإنألا:نادىالعبدوزنإذامللث

.أبدأ)4(بعدهايسعدلاشقاوةوشقي،موازينهخفتفلانابنفلانإن

بنيوسفحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:الدنياأبيابنوقال

يومالميزانصاحب:قال،حذيفةعن،العبسيبلالعن،المختارأبيبنموسىحدثنا،صهيب

الظالم،حسناتمنفيؤخذ:قال،فضةولايومئذذهبولا،بعضعلىبعضهميردجبريلالقيامة

الظالم.علىفردت،المظلومسيئاتمنأخذحسناتلهيكنلمفإن

صالحبناللهعبدحدثنا،محمدبنالعئاسبنمحمدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

منخلقتلكني:سلمانفقال،سلمانعندقريش!افتخرت:قال،الأحوصأبوحدثنا،العجلي

فأناخفتوإن،كريمفأناثقلتفإن،الميزانإلىبييؤتىثم،منتنةجيفةأعودثم،قذرةنطفة

فيهمجمعفينوديعبدميزانثقلتإذا؟يخافشيءأفيمنتدري:الأحوصأبووقال،لئيم

نوديميزانهخفتوإذا،أبدابعدهايشقىلاسعادةسعدقدفلانابنفلانإنألا:والآخرونالأولون

.أبدابعدهايسعدلاشقاوةشقيقدفلانابنفلانإنألا:الخلائقرؤوسعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو(2433)رقموالترمذي(3178/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(الأستاركشف-3445)البزاررواه

.الرجالكتبمنوالتصحيح،العيزارأبيبناللهعبيد:الأصولفي

.(نعيمزوائد-372)الزهدفيالمباركابنرواه
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بنمحمدالعباسأبوحدثنا،،السقاءأعليأبيبنعليالحسنأبوحدثنا:البيهقيوقال

عن،سليمانبنالمعتمرحدثنا،محمدبنيونسحدثنا،المنادياللهعبيدبنمحمدحدثنا،يعقوب

،الإيمانحديثفي،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن،عمرابنعن،يعمربنيحيىعن،أبيه

وتؤمن،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهتؤمنأنالإيمان":قال؟الإيمانما،محمديا:قال

فعلتفإذا:قال"وشرهخيرهبالقدروتؤمن،الموتبعدبالبعثوتؤمن،والميزان،والناربالجنة

صدقت.:قال،"نعم":قال؟مؤمنفأناهذا

ابنهو،اللهعبدعن،الأحوصأبيعن:عطيةبنشمرعن،الأعمشعن:شعبةوقال

.وزحامتجادلالميزانعندللناس:قال،مسعود

عن،البنانيثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،التمارنصرأبوحدثنا:الذنياأبيابنوقال

إحداهمافيوضعلو،كفتانولهالميزانيوضع:قال،الفارسيسلمانعن،النهديعثمانأبي

من:تعالىفيقول،بهذايزنمن،ربنايا:الملائكةفتقول،لوسعتهافيهنوما،والأرضالسموات

عبادتك.حقعبدناكماربنا:فيقولون،خلقيمنشئت

زيد،بنحمادحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:الدنياأبيابنوقال

آقيمة!ليؤمرآتق!آتمؤرينونفجع):تعالىقولهفي،إبراهيمعن،،حمادعنأ،حنيفةأبوحدثنا

مثلأو،الغمامةمثلبشيءويجاء،ميزانهكفةفيفيوضعالرجلبعمليجاء:قال،47:الأنياءأ

العلمهذا:فيقال؟هذاماأتدري:فيقال،فيرجح،ميزانهفيأخرىكفةفيفيوضعكثرةالسحاب

.بعدكبهوعملوا،فعلموه،الناسوعلمته،تعلمتهالذي

عن،المباركابنحدثنا،إسحاقبنعليحدثنا،محمدبنأحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

الناسيحاسب:قال،مسعودابنعنذاكيحدثوهو،جبيربنسعيدقال:قال،الهذليبكرأبي

حسناتهمنأكثرسيئاتهكانتومن،الجنةدخلبواحدةسيئاتهمنأكثرحسناتهكانتفمن،القيامةيوم

الذينفأولنكموزليإخفت!و!تالمفلحوتصمفأول!كموزيخإثقلتفمن):قرأثم،الناردخلبواحدة

)1(.يرجحأوخردلمنحبةبمثقاليخفتالميزانإن:قالثم،(-201301:ادمؤمنونأ!أنفسهئمخسروا

عن،)2(شيبةبنعتادحدثنا،السهمي،حدثناأ،سفيانبنهارونحدثنا:الدنياأبيابنوقال

لولا،ادميا:يقول،معاذيرثلاثادمإلىالقيامةيوماللهيعتذر:قالالحسنعن،أنسبنسعيد

منلهمأعددتماشدةمناليومذزيتكلرحمت،والخلفالكذبوأبغض،الكاذبينلعنتأني

)1(

)2(

.(نعيمزوائد-141)الزهدفيالمباركابنأخرجه

.(شيبةبنعباد)الميزانفيوالمثبت،خطأوهو،شيبةبنعمار:النسخجميعفي
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أجمعين،منهمجهنملأملأن،أمريوعصى،رسليكذبلمنمنيالقولحقولكن،العذاب

علميفيعلمتقدمنإلامنهمأحداالناروأدخلذريتكمنأحدابالثارأعذبلاأنياعلم،آدمويا

وبينبينيعدلاليومأنت،آدمويا،يرجعولم،عليهكانمماشرإلىلعادالدنياإلىرددتهلوأنه

فلهذرةمثقالشرهعلىخيرهرجحفمن،أعمالهممنإليكيرجعمافانظر،الميزانعندقم،ذريتك

.)1(ظالمكلإلاأعذبلاأنيتعلمحتى،الجنة

عن،وهببناللهعبدحدثنا،الصباحبنيوسفبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

القيامةيومكانإذا":قالمج!ي!اللهرسولأن:أمامةأبيعن،الرحمنعبدأبيعن،صالحبنمعاوية

للنبي:فيقال؟هذهلمن:فيقال،الشمسكنورنورهم،الأفقيسدون،الناسمنثلةقامت

الأفق،بينماتسدأخرىثلةتقومثم،وأمتهمحمدهذا:فيقال،نبيكلأمةلهافيتحسس،الأمي

ثم.وأمتهمحمد:فيقال،نبيكللهافيتحسس،الأميللنبي:فيقال،البدرليلةالقمركنورنورهم

نبي،كللهافيتحسس،الأميللنبي:فيقال،السماءفيكوكبكلمثلنورهم،أخرىثلةتقوم

منيلكوهذا،محمديامنيلكهذا:فيقول،تعالىالربيجيءثم،وأمتهمحمد:فيقال

.")2(الحسابفيويؤخذ،الميزانيوضعثم،محمديا

فصل

فيوالأرضالسمواتوضعتلو،عظيمتانكفتانلهالميزانأن:بعضهمعنالطبرينقلوقد

يديبينمنصوبوهو،فظلمةالأخرىوأما،فنورالحسناتكفةفأما،لوسعتهامنهماواحدةكل

منالظلمةوكفة،جهنميسارهوعن،ناحيتهامناالنورأوكفة،الجنةيمينهوعن،العرش

فكيف،لهاجرملا،أعراضالأعمال:وقالوا،الميزانالمعتزلةأنكرتوقد:قال،ناحيتها

أنهوالصحيح:قال،فتوزن،أجساماالأعراضيخلقاللهأن:عباسابنعنرويوقد:قال؟توزن

يوزننفسهالعاملأنوعلى،الثانيوعلى،الأولعلىيدلماتقدمقد:قلت.الأعمالكتبتوزن

بمعنىهناالميزانأن:والأعمش،والضحاك،مجاهدعنرويوقد:القرطبيقال.عملهمع

لعل:قلت.هذاوزنفيالكلامهذا:يقالكمامثلضربوالميزانالوزنوذكر،والقضاء،العدل

!وأقيموأالمحيزانفىتطغؤاالأهالميزاتووضحرفعهاوألسما):تعالىقولهعندهذافسرواإنماهؤلاء

بينالعدلوضعتعالىأنهبالميزانالمرادفهاهنا،(الرحمنأمهوهالميزانتختصروأولابالقسطاتوز%

بذكرهتواترتفقد،القيامةيومالموضوعالميزانفأما،بينهمفيمابهيتعاملواأن،عبادهوأمر،عباده

)1(

)2(

ضعيف.وإسناده

وهب.ابنطريقمن(0778)الكبيرفيالطبرانيوأخرجه
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:ا!عرافأ!وموزينهوخفتومن...موزينهوثقلتفمن)العظيمالقرانظاهروهو،رأيتكمالأحاديثا

.محسوسلشيءيكونإنماوهذا،(8-9

اتمخرمونيغرف!و:تعالىقولهبدليل،أحدكلحقفيهووليس،حقفالميزان:القرطبيقال

.(الرحمنأ!!وألأقدامبألؤصىفيؤضذبسينهخ

و!م،الأيمنالبابمنعليهحسابلامنأمتكمنأدخل،محمديا:اللهفيقول":!وقوله

يدخلونالذينألفاالسبعينفيالأخبارتواترتوقد:قلت.")1(الأبوابمنسواهفيماالناسشركاء

أعلم.والله،نظرهذاوفي،أعمالهمتوزنألاهذامنيلزملكن،حساببغيرالجنة

،الأشهادرؤوسعلىوفضلهمشرفهملإظهار،راجحةكانتوإن،السعداءأعمالتوزنوقد

يكنلموإن،أعمالهمفتوزنالكفاروأما،عليهمحسابلاكانواوإنونجاتهم،بسعادتهموالتنويه

توازنه،ولاكفرهمتقابللابلغتمابلغتولوحسناتهمفإن،كفرهمبهايقابل،تنفعهمحسناتلهم

.الأشهادرؤوسعلىوفضيحتهم،شقائهملإظهارفتوزن.لهمنافعةغيروهي

حتىالدنيافيبحسناتهفيطعمهالكافرأما،حسنةأحدأيظلملااللهإن":الحديثفيجاءوقد

.")2(بهايجزيهحسنةلهوليس،اللهيوافي

وعتق،،رحموصلة،بصدقةالقيامةيوميوافىقدالكافرأن"التذكرة"فيالقرطبيذكروقد

يغلينايىمنضحضاحفياللهجعلهحينطالبأبيبقضيةواستشهد،عذابهمنبذلكعنهاللهفيخفف

وأ،لهونصرته!واللهرسولحياطةلأجل،بهخاصاهذايكونقدإذ،نظرهذاوفي.)3(دماغهمنه

ظهرفيهيالتيالنقرةفيلهبأبوسقيوكما،المكانذلكفييجعلأن،فيهشفاعةلأجل

قولهبعمومذلكعلىالقرطبيواستدذ،ع!ح!)4(اللهرسولأرضعتالتيثويبةعتاقتهبسبب،الإبهام

بهاأ!اخردلمنحبه!قال!اتوإنشخانفسطلمفلااقنمةليؤواتق!اتمؤرينونضع):تعالى

وقد؟الكافرونذلكمنفيخص،العمومالآيةهذهوقصارى:قلت.(الأنبياءأ!!نجاحسبينكى

ويصل،الجائعويطعم،الضيفيقريكانأنهلهوذكر،جدعانبناللهعبدعن!واللهرسولسئل

وفيأ"اللهإلاإلهلا:الدهرمنيومايقللمإنه،لا":قال؟ذلكنفعهفهل،ويعتق،الرحم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(491)ومسلم(4712)رقمالبخاريرواه

.(8028)رقممسلمبمعناهرواه

.(521)رقممسلمرواه

وعلى:"الفتح"فيالحافظقال.بهحدثهمنيذكرولمعروةأرسله،مرسل(1051)رقمالبخاريفيهو

بعدأسلمذاكإذيكنلمرآهاالذيولعل،فيهحجةفلا،منامرؤياالخبرفيفالذي،موصولايكونأنتقدير

به.فلايحتج
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عملمقماعملواإكوقدفنآ):تعالىوقال()1("الدينيومخطيئتيلياغفررب:يقللم":رواية

بقيعةأك!مم!إبم!فرواوالذين):الكفارأعمالعنتعالىوقال(،افوظنأ!!منثوراهببفجعمفة

.(93:الخورأ!!ألحسابسرجوأدلهحسابهفوفحهعدهأدلهشئاووجدلؤعذهجآ"إذاحتئماءألظمانتجسبه

سيئاتهكانتومن،الجنةدخلبصؤابةولوسيئاتهعلىحسناتهثقلتمن:وغيرهالقرطبيقال

أهلمنفهووسيئاتهحسناتهاستوتومن،عنهاللهيعفوأنإلا،الناردخلبصؤابة)2(ولوأثقل

لايظلمأدلهان):تعالىقولهلهيشهد:قلت.عنهاللهرضيمسعودابنعنهذامثلوروي.الأعراف

ثقلتمنفيالحكممالكن(النساءأ!!أتجراعظيمائدئهمنويؤتيضخعفهاحسنةتكفىانذرؤمثقال

وتكون،حسناتهبجميعدرجاتهافيفيرتفع،الجنةيدخلهل؟بحسناتأوبحسنمسيئاتهعلىحسناته

،السيئاتعلىالراجحةالحسناتمنلهبقيبمايرتفعأو؟وقابلتهاوازنتهاالتيالسيئاتأحبطتقد

حسناتهعلىسيئاتهرجحتإذاوكذا،فأبطلتهاالحسناتمنوازنهاماأسقطتقدالسيئاتوتكون

سيئاته.منحسناتهعلىرجحبماأو،سيئاتهبجميعالنارفييعذبهل،بسيئاتأوبسيئة

الصحفوتطاير،القيامةيوموجلعزاللهعلىالعرضذكر

عبادهوجلىعزالربومحاسبة

صفارفيعك!وعرضحواأصداقنهتمنغادزفلموحمثرنهئمبارزةالأزضؤلرىاتجبالفسيرويوبم):تعالىاللهقال

فيه!امشفقينأتمخرمينفترىآلكئتووضع!موعدالكونخعلألنزكت!بلمرةماولظقنبهؤكماجئتمونائقذ

أصدا!رفييظلوولاصاضراعملواماووجدواأخصنهاإلآولاكبيرةصحغيرةيغادرلاالحئبهذاماليوتلنناويقولون

وقضىوالشهدإبألنبتنوجاىءالكنفووضحعربهابنورالأزضوألثرقت):تعالىوقال.(94-47:الكهفأ

الزمر:أالسورةاخرإلى!و...!يفعلونبماوهوأغلمعملتمانفسص!ووفيثيظلمونلاوهئمبأل!بئنهم

معكغنرىوماظهور!تمورإخوتنبهخماويهتممرةأولظقنبهئمكماجئتمونافردىولقذ):تعالىوقال.،96-75

وقال،(49:ا!نعامأ!تزعمونبهنتتمماعن!موضلبتنكئمتقطعلقدشركؤأفيكغأنهمزعضتئمأثذينشفعاءكم

إياناقىمالثركاؤهموقالبقنهتمدزيلناوشركاؤكؤأنتوم!لبهتمأشركواللذيننقولثمجميعانحشرهتمويزم):تعالى

إلىوردو((شلفمثمانفمم!صتجلوالكهنا!لغشفلتلكتمعبادعنكناإلنوبتيكخبئنناشهيذابأدلهفكنئ!لغبدون

)1(

)2(

.(214)رقمصحيحهفيمسلمرواه

.والبرغوثالقملبيضة:الصؤابة
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جميثا()1نحشرهمويؤم!و:تعالىوقال.031-28:يونسأ!ويفتروتماكانوأضهموضلألحقمؤلنهوالله

ءايتىعليتميقصونمنكغرسلألؤيةتكثم!:تعالىقولهإلى!و...قيلنم!امم!أشتكثزتوقدالجنيمغمثر

تعالى:وقال.0113-128:الأنعامأالآية!...أنفسناعلى+شهذناقالواهذأيؤمكغلقاوينذرولبهو

موطنكلفيوسيأتي،جدأكثيرةهذافيوالآيات،181:ادطدةأ!فافيهمنكللاتخفئتعرضونيؤمذ)

.القرآنآياتمنبهيتعلقما

حفاةاللهملاقوإنكم":قالأنهع!ي!النبيعن،عباسابنعن،"البخاريصحيح"فيوتقدم

.)5(تقدممانحووغيرهما)4(سلمةوأم)3(عائشةوعن،")2(نعيدهخلتيأولبدأناكما،غرلاعراة

:قال،الحسنعن،الأصمعقبةحدثنا،التمارنصرأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

،عرضاتثلاثالقيامةيومالناسيعرض":!ي!اللهرسولقال:يقول،الأشعريموسىأباسمعت

يسيراحساباوحوسب،بيمينهكتابهأوتيفمن،الصحفتطايروعرضة،ومعاذيرجدالفعرضتان

.")6(الناردخلبشمالهكتابهأوتيومن،الجنةدخل

موسىأبيعن،الحسنعن،رفاعةبنعليبنعليحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

فجدالعرضتانفأما،عرضاتثلاثالقيامةيومالناسيعرض":!لمجماللهرسولقال:قالالأشعري

ابنرواهوكذا."بشمالهوآخذبيمينهفآخذ،الأيديفيالصحفتطيرفعندهاالثالثةوأما،ومعاذير

عنالحديثهذاروىالترمذيأنوالعجب.به)7(،وكيععن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،ماجه

فذكر،...!ي!النبيعنهريرةأبيعن،الحسنعن،عليبنعليعن،وكيععن،كريبأبي

رواهوقد.قال،هريرةأبيمنيسمعلمالحسنأنقبلمنهذايصحولا:الترمذيقالثم.)8(مثله

!ي!.النبيعن،موسىأبيعن،الحسنعن،عليبنعليعنبعضهم

.بغيرهمقروناهريرةأبيعنالبخاريلهروىقدالحسن:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.يعقوبعنوروح،عاصمعنحفصسوىماقراءةبالنونهي

.(0286)ومسلم(6524)رقمالبخاريرواه

.(9285)ومسلم(6527)البخاريرواه

.911"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.(9285)ومسلم(6527)البخاريرواه

ضعيف.وإسناده

ضعيف.وإسناده(4277)ماجهوابن(4144/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(2425)الترمذيرواه
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عندهالحديثيكونوقد.)1(أعلمفالله،منهبسماعهالتصريح"أحمدالإماممسند"فيوقعوقد

أعلم.والله،هريرةوأبي،موسىأبيعن

منمسعودبناللهعبدعن،وائلأبيعن،الأصفرمروانطريقمنفرواه،البيهقيالحافظوأما

.سواءمثله،قوله

:شعراذلكفيأنشدأنه:المباركابنعنالدنياأبيابنروىوقد

مطلعوالجبارالسرائرفيهامنشرةالأيديفيالصحفوطارت

تقعبماتدريولا،قليلعماواقعةوالأنباءسهوكفكيف

تدعولاتبقيفلاالجحيمأولهانقطاعلاوفوزالجنانإما

قمعواغمهامنمخرجأرجواإذاوترفعهمطورابساكنهاتهوي

جزعولاتغنيرقةولا،فيهاتضرعهميرحمفلمالبكاءطال

رجعوافماالزجعىبهاقومسالقدعالمهالموتقبلالعلملينفع

كسن!أوفمق!فأماكذصافمنقيهربكإكخكاإنكأقيلنشنيائها):العزيزكتابهفيتعالىاللهقالوقد

ثبورا!يذعوأفسؤف!ظقر!كتبمرورإأوقمن!وأثاأ!ممتروراإكوينقلب5يسيراحسابامجالسبفسؤف5سمينهء

.(51-6:أ!نشقاقأ!وبصيرابهءكانرثبمإنبلى+!صرلنانظنإنو!متصروراأق!وفىكان!إنوسعيراويقحك

بنحاتمحدثنا،عبادةبنروححدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا:"صحيحه"فيالبخاريقال

عنها:اللهرضيعائشةحدثتني،محمدبنالقاسمحدثني،مليكةأبيبناللهعبدحدثنا،صغيرةأبي

قالقدأليس،اللهرسوليا:فقلت"هلكإلاالقيامةيوميحاسبأحدليس":قال!يماللهرسولأن

ع!يم:اللهرسولفقال(8-7:الانثقاقأ!يسيراحسابا!كاسبفسؤفيميهءهقيأوفمقفأفما):تعالىالله

لوتعالىاللهأنإلىأشار.")2(عذبإلاالقيامةيومالحسابيناقشأحدوليس،العرضذلكإنما"

ويستر،ويغفر،ويصفح،يعفوتعالىولكنه،لهمظالمغيروهوكلهملعذبهملهمحسابهفيناقش

عليهيضمعحتىالقيامةيومالعبداللهيدني":النجوىفيعمرابنحديثفيكما،والآخرةالدنيافي

الدنيا،فيعليكسترتهاقدإني:تعالىاللهقال،هلكقدأنهظنإذاحتى،بذنوبهيقررهثم،كنفه

.")3(اليوملكأغفرهاوأنا

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسنادها)8742(رقم(2362/)أحمدرواه

.(6537)رقمالبخاريرواه

.(2768)ومسلم(1244)رقمالبخاريرواه
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فصل

وأ!ب!التمنةامحبمااتمتمة!فأضحبثنثةأزؤجاكنغمنبنا!هبآف!نت):تعالىالثهقال

(12-6:الواقعةأالايات!و...النعيوجنتفى!ألمقربونأوليهك5الشبقون!والشبقوناتمثئمةآمحتماالمشمة

وبقي،الشمالناحيةإلىالموقففيالمؤمنينعنالكافرونانماز،القضاءفصلكرسينصبفإذا

أقخرمون!أيهااليوموافتزوا!و:تعالىاللهقال.يديهبينيكونمنومنهم،العرشيمينعنالمؤمنون

.(28:يونصأالآية!...لجنهتموشر؟ؤكؤفزئقناأنتوأشركوام!نكتمللذيننقولثم):تعالىوقال.(95:يصأ

كلهمفالخلق(28:الجاثيةأ!هوتغملونكننمماتخزؤنالؤمكئئهاإكتذ!+أمةكلجاثيةأمؤصوترى):تعالىوقال

فيهوالناس،مبلغكلمنهمالجهدوبلغ،أكثرهمغمرقدوالعردتى،يديهبينالعالمينلربقيائم

يتكلمولا،تعالىبإذنهإلاأحذيتكلملا،صامتينخاضعين،الأحاديثفيتقدمكماالأعمالبحسب

الأولين،عملعلىاشتملقدالأعمالوكتاب،أممهمحولهم،والزسلالأنبياءإلايومئذ

اللهوأحصاه،الخلقيعملكانمما،أحصاهاإلاكبيرةولا،صغيرةيغادرلاموضوغ،والاخرين

نفسهءعكاقيلن!نبل!واخرقدمبمايؤمينألإلنسنينبؤأ!:تعالىاللهقالكماالحفظةعليهموكتبته،ونسوه

يؤملهونخرجءعنقهفىطبرهأئزقنهإدضئنو!ل):تعالىوقال.(15-13:القيامةأ!معاذيرهالقئ!ولؤبصير

.(41-13:الإسراءأ!وحسيباعلتكاليومنجفسلثكىكئنكاقرأ!منشورايققنه!تنااتقيمه

لوزنمنصوبوالميزان،نفسكحسيبجعلكمنادمابنياأنصفكلقد:البصريالحسنقال

برزتوقد،وبالجنادمببنيمحدقونوالملائكة،جهنممتنعلىمدقدوالصراطوالشر،الخيرأعمال

بنورالأرضوأشرقت،،عبادهبينأالقضاءلفصلتعالىالربوتجلى،النعيمداروأزلفت،الجحيم

ظهرها،علىعملوابماوالأرض،فعلوابماالملائكةآدمبنيعلىوشهدت،الصحفوقرئت،ربها

وأليلمن،عملهأوقاتفيبهاعملبماجوارحهونطقت،فيهعلىختموإلا،منهماعترففمن

.(5-4:الزدزدةأ!لهاأؤحئربثبأن!اخبارهاتحدثيؤميذ):الأرصعنتعالىاللهوقال،نهار

وأبضرهتمسمعهتمعيتئشهدضآءوهامااذاحتى!يوزعونفهتمالأرالىاللهأغىاءيخشرويؤم):تعالىوقال

أولظقكتموهوشىءصأنطقألذىأدلهأنطقناقالوآعليناشهدملمصلجلودهتملواوقا!يغملون؟لؤابماهموجثور

يغلولااللهظننترأنولبهنولاطروكتمإلضركتمولآكعكلعلتكئميمثهدأنكنتولمحمتتترونوما!تزجعوندث!إلهمرة

وقال.(23-91:فصدتأ!اتجسرينمنفأضبختمازدلبهؤبرلبهؤظننتوالذىوذلكؤظنكو!تحملونمضاممثرا

هواللهأنويغلمونالحىدينهمالثهيوفيهميؤميذ!يغملونكانوابماوازجلهموأيذيهئمالسنتهتمعلجهئمتمثتهديوم):تعالى

بمماأزجلهموكهدأيذيهتموتكلمناأقوههتمعكنختوائيؤم):تعالىوقال.(25-24:النورأ!ا!لمبينالحق

عكلمحسحهؤلخآءولؤ!س!وتفأتالضزطفاشتبقواأغينهتمعكلطم!نالمحثمدولؤ!تحمبونكانوا

لل!حىاتوجوهوعنت!):تعالىوقال.(67-65:ي!أ!يزجعوتولامضحيااشتطعوام!اشهؤفما
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112-111:طهأ!هضماولاظقايخاففلاوهومؤمىألصنلختمنيغملومن!ظقماحملمنضاصوقذألقيوو

الظلم.وهو،غيرهسيئاتمنعليهيحملولا،الهضموهو،شيءحسناتهمنينقصلاأي

فصل

،الثقلانوهما،والإنس،الجنقبل،الحيواناتالمخلوقاتمنبينهمتعالىاللهيقضيمافأول

فىدآبؤومامن):تعالىقولهالقيامةيومالحيواناتبقيةحشرعلىوالدليل.ثقلوالجن،ثقلفالإنس

(38:الألعامأ!!ئحمثروترئهمإكثوشئئمناتكتففىفرطناماأفثالكئمامئمإلامجناحيهيطيرطوولاالازض

.(5:التكويرأ!حمثرتاتوصشطذا):لىتعالوقا

بنحجاجحدثنا:قالا،البزازيحيىوأبو،محمدبنعباسحدثنا:أحمدبناللهعبدوقال

عن،النهديعثمانأبيعن،ثعلبةبنقيسبنيمن،مراجم)1(بنالعوامعن،شعبةحدثنا،نصير

.")2(القيامةيومالقرناءمنلتقصالجماءإن":قال!ي!اللهرسولأن:عنهاللهرضيعفانبنعثمان

،يحدثالعلاءسمعت:شعبةعن،جعفربنومحمد،عديأبيابنحدثنا:أحمدالإماموقال

يقصحتىالقيامةيومأهلهاإلىالحقوقلتؤدن":!ي!ماللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،أبيهعن

.)3(يخرجوهولم،مسلمشرطعلىصحيحإسنادوهذا."تنطحهاالقرناءالشاةمنالجماءللشاة

عن،عقيلبنيحيىعن،واصلعن،حمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

،القرناءمنللجماءحتى،بعضبىمنبعضهمللخلقيقتص":قال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبي

.أحمد)4(بهتفرد."الذرةمنللذرةوحتى

بن)5(اللهعبيدحدثنا:يدهبخطأبيكتابفيالحديثهذاوجدت:أحمدبناللهعبدوقال

شرحبيل،بنالهزيلعن،ثروانبنالرحمنعبدعن،ليثحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،محمد

:قال،فأجهضتها،الأخرىإحداهمافنطحتتعتلفانوشاتانجالساكانلمجيواللهرسولأنذرأبيعن

بيدهنفسيوالذي،لهاعجبت":قال؟اللهرسوليايضحككما:لهفقيل،ع!ج!اللهرسولفضحك

.")6(القيامةيوملهاليقادن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مزاحم.:الأصولفي

بها.يقوىشواهدلهولكن،ضعيفوإسناده(172/)المسندفيأحمدرواه

.(2552)رقمبهالعلاءعنأخرىطريقمنمسلموأخرجه(2235/)المسندفيأحمدرواه

حسن.وإسناده(2363/)المسندفيأحمدرواه

الله.عبد:النسخفي

لبعضهولكن،ضعيفوهو،سليمأبيبنليثإسنادهوفي(173-5172/)المسندفيأحمدعناللهعبدرواه

بها.يقوىشواهد
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منذرعن،الأعمشهو،سليمانعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدالإماموقال

الأعمش،حدثنا،معاويةوأبو.(ح)قالغ!ي!اللهرسولأن:ذوأبيعن،لهمأشياخعن،الثوري

،تنتطحانشاتينرأى!سي!اللهرسولأن:معناهفذكر،ذرأبيعن،أشياخهعن،يعلىبنمنذرعن

بينهما"وسيقضي،يدرياللهلكن":قال،لا:قال"؟تنتطحانفيمتدريهل،ذرأبايا":فقال

أبيه،عن،التيميإبراهيمعن،الأعمشعن،شعبةرواه:القرطبيقالحسن)1(جيدإسنادوهذا

بمثله.،لمجصي!النبيعن،ذرأبيعن

:ذرأبيعن،الهزيلعن،ثروانبنالرحمنعبدعن،سليمأبيبنليثوروى:القرطبيقال

هذهمنالجلحاءلهذهالقيامةيومالله"ليقتصن:فقال،تنتطحانبشاتينمر!اللهرسولأن

نأ:سوادةبنبكرعن،الحارثبنوعمرو،لهيعةابنعنوهبابنوذكر:قال")2(القرناء

واللهأما:فقال،صوتهرافعافسمعهذرأبيعلىاستأذنطريفبنثابتأنحدثهالجيشانيسالمأبا

عليكوما:قلت،هذه:فقال؟ذرأباياشأنكما:فقلت،فدخلت.لسوأتكالخصومةيوملولا

فيمالشاةلتسألن:-بيدهمحمدنفسوالذي:قالأو-بيدهنفسيوالذيأما:فقال؟تضربهاألا

الرجل.إصبعنكبفيمالجمادوليسألن،صاحبتهانطحت

نأ:سعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،دراجحدثنا،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمدوقال

فيماالشاتانحتىالقيامةيومالخلقليختصمإنه،بيدهنفسيوالذي":قالع!ي!اللهرسول

.انتطحتا")3(

بنعمروبنزرعةأبيعن،حيانأبوحدثنا،عليةبنإسماعيلحدثنا:أحمدالإماموقال

ثم،أمرهوعظم،فعظمه،الغلولفذكر،يوما!اللهرسولفيناقام:قال،هريرةأبيعن،جرير

أغثني،اللهرسوليا:فيقول،رغاءلهبعيررقبتهعلىالقيامةيوميجيءأحدكمألفينلا":قال

،ثغاءلهاشاةرقبتهعلىالقيامةيوميجيءأحدكمألفينلا.أبلغتكقدشيئالكأملكلا:فأقول

القيامةيوميجيءأحدكمألفينلا.أبلغتكقدشيئالكأملكلا:فأقول،أغثنياللهرسوليا:فيقول

أبلغتك.قدشيئالكأملكلا:فأقول،أغثنياللهرسوليا:فيقول،حمحمةلهافرسرقبتهعلى

:فأقول،أغثني،اللهرسوليا:فيقولصياحلهانفسرقبتهعلىالقيامةيوميجيءأحدكمألفينلا

)1(

)2(

)3(

بها.يقوىشواهدلهلكن،الأشياخجهالةإسنادهوفي:أقول(5162/)المسندفيأحمدرواه

شواهد.ولبعضه،ضعيفهـاسناده

شواهد.وله،ضعيفوإسناده(392/)المسندفيأحمدرواه
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:فيقول،تخفقرقاعرقبتهعلىالقيامةيوميجيءأحدكمألفينلاأ.أبلغتكقد،شيئالكأملكلا

علىالقيامةيوميجيءأحدكمألفينلا.(أبلغتكقدشيئالكأملكلا:فأقول،أغثنياللهرسوليا

)1(!
وأخرجاه."أبلغتكقدشيئالكأملكلا:فأقول،أغثني،اللهرسوليا:فيقول،صامتر!بته

.به)2(،التيميحيانبنسعيدبنيحيىواسمه،حيانأبيحديثمن"الصحيحين"في

بقاعالقيامةيوملهابطحإلازكاتهايؤديلاإبلصاحبمنما":هريرةأبيحديثفيوتقدم

فيالحديثتماموذكر"...أولاهاعليهردتأخراهاعليهمرتكلما،بأخفافهافتطؤه،قرقر

كلها.الحيواناتحشرعلىدلالةفيهاالآياتمعالأحاديثفهذه.)3(والغنم،البقر

فيقضي(والجن،الإنس،الثقلينإلاخلقهبينتعالىاللهفيقضيأ:الصورحديثفيوتقدم

يبقفلم،ذلكمناللهفرغإذاحتى،القرنذاتمنالجماءليقيدإنهحتى،والوحوشالبهائمبين

ترئا!!كنتيخلتتنىأت!كر)يقولذلكفعند،تراباكوني:اللهلهاقال،أخرىعندتبعةلواحدة

.النبأ(أ

:سليمانبنجعفرأنبأنا،سيارأنبأنا،اللهعبدبنهارونحدثنا:الدنياأبيابنقالوقد

بينمنتصدعواوقدالقيامةيومآدمبنيرأتإذاالبهائمأنحدثت:يقولالجونيعمرانأباسمعت

،آدمبنييادلهالحمد:تناديهمالبهائمأن؟النارإلىوصنفا،الجنةإلىصنفا،وجلعزاللهيدي

.)4(نخافعقابولا،نرجوجنةفلا،مثلكماليوميجعلنالمالذي

المقسط:قولهعند"الحسنىالأسماءشرح"فيالقشيريالقاسمأبيعنالقرطبيوذكر

فتقولسجدةدلهفتسجدالقيامةيومتحشر،والبهائم،الوحوشأن:خبروفي:قال،الجامع

دله،شكرسجودهذا:البهائمفتقول،والعقابالثوابيومهذا،سجوديومهذاليس:الملائكة

لثوابيحشركملماللهإن:للبهائمتقولالملائكةإن:ويقال:قال،ادمبنيمناللهيجعلنالمحيث

.آدمبنيفضائحلتشهدواحشركموإنما،لعقابولا

بنيفجرةوجوهفياللهبهايحثيثم،تراباتعودوحشرتحوسبتإذاالبهائمأنالقرطبيوحكى

.(04:عبسأ!ووجوب!يؤمبذعلتهاغبر")قولهودلك:قال،آدم

نظر.ذكرهوفيما،أعلمسبحانهوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

والفضة.الذهبهو

.(1831)ومسلم(7303)رقموالبخاري(2426/)المسندفيأحمدرواه

.(687)ومسلم(2262/)المسندفيأحمدرواه

.(227)الأهوالفيالدنياأبيابنرواه
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هووهذا.الدماءفيهيقضيماأولفيكون،العبادبيناللهيقضيثم:الصورحديثفيقال

بينالقضاءفييشرع،البهائمبينالفصلمنسبحانهاللهيفرغأنبعدأنهوهو،القيامةيومالواقع

!!يظلمونلاوهتمبأ!تطبينهوقضىرسولهؤجلىفماذارسولمأئؤول!ل):تعالىقالكما،العباد

منأولأنهمكما،وفضلهامج!ي!نبيهالشرف،الأمةهذهبينهميقضىالأممأولويكون(47:يونسأ

عن،الرزاقعبدحديثمن"الصحيحين"فيثبتكما،الجنةيدخلمنوأول،الصراطعلىيجوز

يومالسابقونالاخروننحن":!ييهاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،همامعن،معمر

.")2(الخلائققبللهمالمقضيئ":روايةوفي،")1(القيامة

عن،)3(سلمةبنحمادحدثنا،سلمةأبوحدثنا،يحىبنمحمدحدثنا:ماجهابنوقال

الأمم،آخرنحن":قال!ي!النبيأن:عباسابنعن،نضرةأبيعن،الجريريإياسبنسعيد

.")4(الأولونالاخرونفنحن؟ونبيهاالأميةالأمةأين:يقال،يحالسبمنوأول

القيامةيومفيهالناسبينيقضىماأولذكر

فيهيسامحومن،الحسابفييناقشومن

الشاةمنالجماءللشاةيقتصحتىالقيامةيومأهلهاإلىالحقوقلتؤدن":الحديثفيتقدمقد

والمراد")6(الذزةمنللذزةوحتى":هريرةأبي(عن،عقيلبنيحيىأحديثوفي.")5(القرناء

أعلم.والله،النملةهنابالذرة

بعضهموالجانالآدميينمنالحقوقفلتخليص،مكلفةليستالتيالحيواناتحكمهذاكانوإذا

سننو"،"أحمدمسندو"،"الصحيحين"فيثبتوقد،وأحرىأولىالقيامةيومبعضمن

)2(

)3(

)4(

)6(

.(855)ومسلم(6624)رقمالبخاريرواه

.هريرةأبيعنحازمأبيطريقمن(856)رقممسلمرواه

ماجه.ابنمنوالتصحيح،سلمةبنعمار:الأصولفي

صحيح.حديثوهو(0942)رقمماجهابنرواه

.(2552)رقمومسلم(2235/)المسندفيأحمدرواه

حسن.وإسناده(2363/)المسندفيأحمدرواه
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وائل،أبيعن،الأعمشمهرانبنسليمانحديثمن،"ماجهوابن"،"النساليو"،"الترمذي

يومالناسبينفيهيقضىماأول":قال!ي!اللهرسولأن:مسعودبناللهعبدعن،سلمةبنشقيق

.")1(الدماءفيالقيامة

بعض-وفيدماأوداجهتشخبالقيامةيوميأتيالمقتولأنالصور؟حديثفيتقدموقد

سل،ربيا:فيقول،اللهسبيلفيقتلهكانولوحتى،بالقاتلفيتعلق-يده)2(فيورأسه:الأحاديث

تعالى:اللهفيقول،لكالعزةلتكونقتلتهربيا:فيقول؟قتلتهلم:تعالىاللهفيقول؟قتلنيفيمهذا

لتكون:فيقول؟قتلتهفيم:اللهفيقول؟قتلنيفيم:هذاسلربيا:ظلماالمقتولويقول،صدقت

منلكلمنهيقتصثم،تعست:تعالىاللهفيقول)3(-لفلان(العزةلتكونأ:روايةوفي-ليالعزة

القاتلأنعلىدليلوهذا.رحمهشاءوإن،عذبهشاءإن،تعالىاللهمشيئةفييبقىثم،ظلمأقتله

منوغيره،عباسابنعنينقلكما(أبدافيهاخلودهعنفضلأأ،جهنمنارفيعذابهيتعينلا

حقوقمنالقتلأنعلىحملإذاوهذا،له)4(توبةلاالقاتلأن:عنهبعضهمنقلحتى،السلف

بدليل،بلازمفليس،عقابهمنبدلاأنهعلىحملوإن،صحيح-بالتوبةتسقطلاوهي-،الآدميين

توبة؟منلههل:إسرائيلبنيمنعالماسألثم،المئةأكملثم،وتسعينتسعةقتلالذيحديث

فلما،معهماللهفاعبد،بهااللهيعبدفإنه،وكذاكذابلدائت،التوبةوبينبينكيحولومن:فقال

إليها،هاجرالتينحوبصدرهفنأى،الموتأدركهمنهاخرجالتيوبينبينهاوتوسط،نحوهاتوجه

قالكما،القاتلتوبةقبولعلىنصالفرقانسورةوفي.)5(بطولهالحديث...الرحمةملائكةفتوفته

لكذيفعلومنيزلؤصتولالحقباإلأاللهحرمالتىلنفسايقتلونولاءاخرإلهااللهحيدعوتلاوالذين):تعالى

.الفرقان(أبعدهاوالتيالاية!و...تابمنإلا!مهانافيهءوتح!اتقئمةيؤمالعذابلهيضعفا!أثاصمايقق

.المستعانوبالله،"الأحكام"كتابفيهذاتقريروموضع

عن،(الدرداءأمعنأ،حوشببنشهرعن،عطيةبنشمرعن:الأعمشوقال

إليه،قامالقاتلبهمرفإذا،الجادةعلىفيجلس،القيامةيومالمقتوليجيء:قال،الدرداءأبي

)2(

)3(

)4(

وابن(7/83)والنسائي(6913)والترمذي(1/388)وأحمد(1678)ومسلم(6533)البخاريرواه

.(2615)ماجه

صحيح.حديثوهو،عباسابنحديثمن(9203)الترمذيرواه

صحيح.حديثوهو،مسعودابنحديثمن(784/)النسائيرواه

القتل.منوالتحذيرالتغليظعلىمحمولوهذا،(91)(2303)مسلمرواه

.(2766)ومسلم(0347)البخاريرواه
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والقاتل،،الآمرفيؤخذ،فلانأمرني:فيقول؟قتلنيفيم:هذاسل،ربيا:فقالبتلابيبهفأخذ

.النار)1(فيفيلقيان

وفي-"والأرضالسمواتلخراببيدهنفسيوالذي":!يماللهرسولقال:قالمسعودابنوعن

.")2(مؤمنقتلمناللهعلىأهون-الدنيالزوال":رواية

أخذهاإلاأحدعندلأحدمظلمةيبقىلاحتىأ،خلقهبيناللهيقضيثم:الصورحديثفيوقال

تعالى:اللهقالوقد،الماءمنيخلصاللبنأن،يبيعهثمبالماءاللبنشائبليكلفإنهحتى،امنه

.(161:عمرانالأ!يطلمونلاوهتمكسبتمانفس!لتوقىثماتقيمةيؤمغلبمايةتيغللومن)

شبرقيدظلممن":قالأنهغ!ي!اللهرسولعن،وغيره،زيدبنسعيدعن"الصحيحين"وفي

.")3(القيامةيومأرضينسبعمنطؤقهأرضمن

وليس،الروحفيهاينفخأنالقيامةيومكلف(الدنيافيأصورةصورمن:"الصحيحين"وفي

.)4(
.)5(خلقتمماأحيوا:لهمويقال،يعذبونالصورهذهأصحابإن:روايةولمحي،لمحخ..

وليس،شعيرتينبينيعقدأنالقيامةيومكلف،يرهلمبحلمتحلممن":الصحيحوفي

أحدكمألفينلا":!ي!وقوله،الغلولأمرفيهريرةأبيعنزرعةأبيحديثوتقدم")6(.بفاعل

حمحمة،لهفرسأو،تيعرشا!أو،خواولهابقر!أو،رغاءلهبعيررقبتهوعلى،القيامةيوميجيء

الصحيحين""فيوهو."أبلغتكقد،شيئالكأملكلا:فأقول،أغثني،محمديا:فيقول

.)7(بطوله

بنحصين،محصنأبوحدثنا،البصريبكارمحمدبنحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

:قال،!ي!النبيعن،مسعودابنعن،عمرابنعن،عطاءعن،قيسبنحسينعن،نمير

شبابكوعن؟أفنيتفيماعمركعن:خمسعنيسألحتىالقيامةيومادمابنقدماتزوللاإنه"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

به.يعتبرضعيفوهوحوشببنشهرسندهوفي(9532)"الإيمانشعب"فيالبيهقيرواه

بنعمروبناللهعبدحديثمن(782/)والنسائي(5913)الترمذي"..الدنيالزوال"الثانيةالروايةروى

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،العاص

.(0161)ومسلم(2452)البخاريرواه

.(0121)ومسلم(6395)البخاريرواه

(8021)ومسلم(7558)والبخاري،عائشةحديثمن(69)(7021)ومسلم(5181)البخاريرواه

عمر.ابنحديثمن

.(4207)البخاريرواه

.(1831)ومسلم(7303)رقمالبخاريرواه
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.")1(؟علمتفيماعملتوما؟أنفقتهوفيما؟اكتسبتهأينمنمالكوعن؟أبليتفيما

بناللهعبدعن،هلالعن،اللهعبدبنشريكعن،المباركبناللهعبدطريقمنالبيهقيوروى

اللهسيخلوإلاأحدمنمنكمما:قالالحديثبهذاحدثإذامسعودبناللهعبدكان:قال،عكيم

ماذاعبدييا؟بيغركماعبدييا:تعالىالربفيقول،البدرليلةبالقمرأحدكميخلوكما،به

المرسلين؟أجبتماذا؟علمتفيماعملت

عن،حاتمبنعديعن،خليفةبنمحلطريقمنرواهالذيالحديثبعدالبيهقيأوردههكذا

يحجب،حجابوبينهبينهليستعالىاللهيديبينأحدكموليقفن":قالأنه:ع!ي!اللهرسول

رسولا؟إليكأرسلألم:فيقول،بلى:فيقول؟مالاأوتكألم:فيقول،لهيترجمترجمانولا

أحدكمفليتق،النارإلايرىفلاشمالهعنوينظر،النارإلايرىفلايمينهعنفينظر،بلى:فيقول

.")2(صحيحه"فيالبخاريرواهوقد."طيبةفبكلمةيجدلمفإن.تمرةبشقولوالنار

بنصفوانعن،قتادةعن،همائمحدثنا:قالا،وعفان،بهزحدثنا:أحمدالإماموقال

فييقول!ي!اللهرسولسمعتكيف:فقال،رجلفجاء،عمرابنبيداخذاكنت:قال،محرز

كنفه،عليهفيضع،المؤمنيدنياللهإن":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال؟القيامةيومالنجوى

ذنبأتعرف؟كذاذنبأتعرف؟كذاذنبأتعرف:لهفيقول،بذنوبهويقرره،الناسمنويستره

وأنا،الدنيافيعليكسترتهافإني:قال،هلكقدأنهنفسهفيورأى،بذنوبهقررهإذاحتى؟كذا

:الأشهادفيقول،والمنافقون،الكفاروأما.بيمينهحسناتهكتابيعطىثم،اليوملكأغفرها

من"الصحيحين"فيوأخرجاه.(18:هودأ!ألطبينعلىاللهلعنةلاأربهؤعككذبواألذجمفهؤلاء)

.قتاد\3(حديث

عن،صالحأبيعن،اللهعبدبنإسحاقحدثنا،حمادحدثنا،وعفانبهزحدثنا:أحمدوقال

والإبل،،الخيلعلىحملتكادمابنيا:القيامةيوماللهيقول":قال،!ي!النبيعن،هريرةأبي

.")4(؟ذلكشكرفأينوترأستربعوجعلتك،النساءوزوجتك

حديثفي!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلحديثمنمسلموروى

)2(

)3(

)4(

حديثوهو،مسعودابنحديثمن(2418)رقمالترمذيوأخرجه(5275)رقم"مسنده"فييعلىأبورواه

.وشواهدهبطرقهحسن

من(1413)رقمالإسنادهذابغيرالبخاريفيوهو(047)رقم"والصفاتالأسماء"فيالبيهقيورواه

حاتم.بنعديحديث

.(2768)ومسلم(1424)والبخاري(274/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(2294/)المسندفيأحمدرواه
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لكوأسخر،وأزوجك،وأسودك،أكرمكألمفل)1(أي:فيقولالعبداللهفيلقى":فيهقالطويل

ملاقي؟أنكأفظننت:فيقول،ربأي،بلى:فيقول؟وتربعترأسوأذرك،والإبل،الخيل

أكرمك،ألمفلأي:فيقول،الثانييلقىثم،نسيتنيكما،أنساكفماني:فيقول،لا:فيقول

،ربأي،بلى:فيقول؟وتربعترأسوأذرك،والإبل،الخيللكوأسخر،وأسودك،وأزوجك

الثالث،يلقىثم،نسيتنيكما،أنساكفإني:فيقول،لا:فيقول؟ملاقيأنكأفظننت:فيقول

وصمت،،وصليت،وبرسولك،وبكتابك،بكامنت(ربياأ:فيقول،ذلكمثللهفيقول

،شاهدأعليكنبعثالآن:يقالثم":قال"إذافهاهنا:فيقول،استطاعمابخيبرويثني،وتصدقت

انطقي،:وعظامهولحمهلفخذهويقال،فيهعلىفيختم؟علييشهدالذيمن:نفسهفيفيذكر

وذلك،المنافقوذلك،نفسهمنليعذرذلك،كانماكائنابعمله،وعظامه،ولحمه،فخذهفتنطق

بطوله.الحديثوسيأتي")2(تعبدكانتماأمةكلتتبع:مناديناديثم.عليهاللهيسخط(الذيأ

الأعمش،عن،الخمس!بنسعيربنمالكعن،الزهريمحمدبناللهعبدعنالبزارروىوقد

قوله:إلىمثلهفذكرا،...!يواللهرسولإلىرفعاه،سعيدوأبي،هريرةأبيعن،صالحأبيعن

."نسيتنيكماأنساكفاليوم"

بنفضيلعن،المكتبعبيدعن،الثوريسفيانحديثمن،لهواللفظوالبيهقي،مسلموروى

هل":وقال،فضحك،!ي!اللهرسولمعكنا:قال،مالكبنأنسعن،السعبيعامرعن،عمرو

يوميعني"-ربهالعبدمخاطبةمن":قال،أعلمورسولهالله:قلنا:قال"؟أضحكممتدرون

أجيزلافإني:فيقول":قال"بلى:يقول:قال،الظلممنتجرنيألم،ربيا:يقول-"القيامة

الكاتبينوبالكرام،حسيبأعليكاليومبنفسككفى:فيقول":قال"منيشاهدأإلانفسيعلى

بينهيخلىثم،بأعمالهفتنطق":قال"انطقي:لأركانهويقال،فيهعلىفيختم":قال"شهودأ

.")3(أناضلكنتفعنكن،وسحقا،لكنبعدا:فيقول":قال"الكلاموبين

الهيثم،أبيعن،دراجعن،لهيعةابنحدثنا،الحسنحدثنا،زهيرحدثنا:يعلىأبووقال

وخاصم،،فجحد،بعملهالكافرعرفالقيامةيومكانإذا":قال!ي!اللهرسولعن،سعيدأبيعن

:فيقول،وعشيرتكأهلك:فيقول،كذبوا:فيقول،عليكيشهدونجيرانكهؤلاء:فيقال

.")4(النارويدخلهم،ألسنتهموتشهداللهيصمتهمثم،فيحلفون،احلفوا:فيقول،كذبوا

)1(

)2(

)3(

)4(

.فلانأي

.(6892)رقممسلمرواه

.(467)"والصفاتالأسماء"فيالبيهقيورواه(9692)رقممسلمرواه

ضعيف.وإسناده(2913)رقممسندهفييعلىأبورواه
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عن،معاويةبنحكيمعن،الجريريعن،هارونبنيزيدحديثمن،والبيهقي،أحمدوروى

آدمابنمنيتكلممافأولالفدام)1(أفواهكمعلىالقيامةيومتجيئون":قال،!يمالنبيعن،أبيه

.")2(وكفه،فخذه

حدثنا،المخزوميالحسنبنمحمدحدثنا،أبانبنالوليدبنأحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

عنه:اللهرضي،أيوبأبيعن،الليثييزيدبنعطاءعن،شهابابنعن،الليثيالعزيزعبدبناللهعبد

ولكن،لسانهايتكلمماوالله،وامرأتهالرجلالقيامةيوميختصممماأول":قال!ي!اللهرسولأن

ثم،يوليهاكانبماورجلاهيداهوتشهد،لزوجهاتغيبكانتبماعليهايشهدان،ورجلاها،يداها

قراريط،ولا،دوانيقمنهميؤخذفما،الأسواقبأهليدعىثم،ذلكمثلوخدمهبالرجليدعى

بالجبارينيؤتىثم،ظلمهالذيإلىهذاسيهماتوتدفع،ظلمالذيهذاإلىتدفعهذاحسناتولكن

تعالى:اللهقالكماأم،أيدخلونهاأدريمااللهفو،النارإلىسوقوهم:فيقال،حديدمنمقامعفي

.")3((مريمأ!!جثيافيهاالطابينونذرائقواالذيننننثم!مقضياخمارفيعككانواردهأإلآمنكؤوإيئ)

،يعقوببنوالحسن،صالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهقيقالثم

بنيحيىحدثنا،أيوبأبيبنسعيدحدثنا،المقرئيزيدبناللهعبدحدثنا،خزيمةبنالسريحدثنا

يؤميذ!و:الايةهذه!ي!اللهرسولقرأ:قال،هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،سليمانأبي

ورسولهالله:قالوا"؟أخبارهاماأتدرون":قال(الزدزدةأ!ه!هلهاأؤحئرفيبأن!أخبارهأتحدث

عمل:تقولأن،ظهرهاعلىعملمابكلوأمةعبدكلعلىتشهدأنأخبارهافإن":قال،أعلم

بناللهعبدحديثمن،والنسائيالترمذيرواهوقد."أخبارهافذلك،وكذاكذايومفي،وكذاكذا

)4(
صحيحعريبحسن:الترمذيوقال،به،أيوبأبيبنسعيدعن،المبارك

علىقدمت:قالأنه،الفرزدقعمصعصعةحدثنا،البصريالحسنحديثمنالبيهقيوروى

ذرةمثقاليغمل!ومنير؟ختراذرهمثقاليغملفمن):الآيةهذهيقرأفسمعتهع!ي!اللهرسول

.)5(حسبيحسبي،غيرهاأسمعألاأباليلاوالله:فقال(الزدزدةأ!!ييشرا

)2(

)3(

)4(

)5(

بأفواههمالكلاميمنعونأنهمأي،فيهالذيالشرابلتصفيةخرقةمنوالكوزالإبريقفمعلىيشدما:الفدام

.421()3/"النهاية".بالفدامذلكشبه،جوارحهمتتكلمحتى

حسن.وإسناده(53/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وهوالليثيالعزيزعبدبناللهعبدإسنادهوفي(923)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

وفي(39116)"الكبرى"فيوالنسائي(3353و)(9242)رقموالترمذي(2/532)الحاكمأخرجه

ضعف.إسناده

صحيح.حديثوهو،الحسنطريقمن(1)4916""الكبرىفيوالنسائي95()5/المسندفيأحمدوأخرجه
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بنحيوةحدثنا،المباركبناللهعبدحدثنا،عيسىبنالحسنحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

شفيا)1(أن:حدثهمسلمبنعقبةأن:المدينيعثمانأبو،الوليدأبيبنالوليدحدثنا،شريح

:فقالوا؟هذامن:فقال.الناسعليهاجتمعقدبرجلهوفإذا،المدينةدخلأنه:حدثه

قلتوخلاسكتفلما،الناسيحدثوهو،يديهبينقعدتحتى،منهفدنوت:قال،هريرةأبو

أفعل،:هريرةأبوفقال،غ!ي!اللهرسولمنسمعتهحديثاحدثتنيلماوحقبحقأنشدك:له

ثم،طويلافمكث،نشغةهريرةأبونشغ)2(ثم،وعلمتهعقلته!ي!اللهرسولحدثنيهحديثالأحدثنك

،وغيره،غيريأحدمعناما،البيتهذافيع!ي!اللهرسولحدثنيهحديثالأحدثنك:قالثم،أفاق

أفعل،:قالثم،وجههمسحثم،أفاقثم،كذلكطويلافمكث،أخرىنشغةهريرةأبونشغثم

هريرةأبونشغثم،وغيرهغيريأحدمعناما،البيتهذافيع!ي!اللهرسولحدثنيهحديثالأحدثنك

نإ":!ي!اللهرسولقال:فقال،أفاقثم،طويلاوأسندته،وجههعلىخارامالثم،شديدةنشغة

جمعرجليدعىمنفأول،جاثيةأمةوكل،بينهمليقضيالعبادإلىنزلالقيامةيومكانإذاتعالىالله

أنزلتماأعلمكألم:للقارئتعالىاللهفيقول،المالكثيرورجل،اللهسبيلفيقتلورجل،القران

الليل،اناءبهأقومكنت:قال؟علمتفيماعملتفماذا:قال،ربيا،بلى:قال؟رسوليعلى

نأأردتإنما:تعالىاللهويقول،كذبت:الملائكةوتقولى،كذبت:لهاللهفيقول،النهارواناء

عليكأوسعألم:لهتعالىاللهفيقول،المالبصاحبويؤتى،ذلكقيلفقد،قارىءفلان:يقال

كنت:قال؟اتيتكفيماعملتفماذا:قال،ربيا،بلى:قال،أحل!إلىتحتاجأدعكلمحتى

بل:لهتعالىاللهويقول،كذبت:الملائكةوتقول،كذبت:لهاللهفيقول،وأتصدق،الرحمأصل

قتلت؟فيما:لهفيقال،اللهسبيلفيقتلبالذيويؤتى،ذلكقيلفقد،جوادفلان:يقالأنأردت

وتقول،كذبت:لهاللهفيقول،قتلتحتىفقاتلت،سبيلكفيبالجهادأمرتربيا:فيقول

قال"ذلكقيلفقد،جريءفلان:يقالأنأردتبل:تعالىاللهويقول،كذبت:الملائكة

اللهخلقأولالثلاثةأولئك!هريرةأبايا":فقالمنكبيعلى!اللهرسولضربثم:هريرةأبو

دخللمعاويةسيافاوكانشفياأنعقبةفأخبرني:عثمانأبوالوليدقال."القيامةيومالناربهمتسعر

منبقيبمنفكيف،هذابهؤلاءفعلقد:معاويةفقال،هذاهريرةأبيبحديثفأخبرهمعاويةعلى

:وقال،وجههعنومسح،أفاقثم،هالكأنهظنناحتى،شديدابكاءمعاويةبكىثم؟الناس

ألذيناولنك!لمجخسونلاوه!فبهافيهاأغفيغإلتهتملؤفوزيننهاالدياآلخيؤةيريدكانمن!وورسولهاللهصدق

.(هودأ!هو!يغملون!انواماوبخطلفيهاصمنعواماوصحبطآفارلاإألأخرةفىالتملتس

)1(

)2(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،سيفا:النسخفي

عليه.وغشيشهقأي
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!ياله:النبيعنهريرةأبيعنأخرىطريقمن"مسلمصحيح"فيصحيحشاهدلهالحديثوهذا

بأعمالهمأرادواالذين،والمجاهد،والمتصدق،بالعالم،بثلاثةالقيامةيومالنارتسعرماأول"

.")1(الدنيا

قاضي،بلالبنبكاربنمحمدحدثنا،معبدبنعثمان،بنمحمدأحدثنا:الدنياأبيابنوقال

،هريرةأبيعن،قبيصةبنحريثعن،الحسنعن،قتادةعن،بشيربنسعيدحدثنا،دمشق

سائرصلحصلحتفإن،صلاتهالرجلبهيحاسبماأول":يقول،لمجي!اللهرسولسمعت:قال

لهكانتفإن،نافلةلعبديهلانظروا:وجلعزاللهيقولثم،عملهسائرفسدفسدتوإن،عمله

عن،همامحديثمن،والنسائي،الترمذيورواه."كذلكالفرائضثم،الفريضةبهاأتمت،نافلة

،العوامأبيداودبنعمرانحديثمن،أيضاالنسائيورواه.غريبحسن:الترمذيوقال،قتادة

.)2(هريرةأبيعن،رافعأبيعن،الحسنعن،قتادةعن

عن،الحسنعن،فضالةابنهو،المباركحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

قيل:منهانقصفإذا،بصلاتهليحاسبالمملوكالعبدإن":لمجي!النبيعنذكرهأراه،هريرةأبي

تسرقرأيتكقد:لهفيقول،صلاتيعنشغلنيمليكاعليسلطتربيا:فيقول؟منهانقصتلم

.")3(الحجةعليهاللهفيتخذ:قال؟عملهأو،عملكمنلنفسكسرقتفهلا،لنفسكمالهمن

:قال،الحسنحدثنا،فضالةبنمبارك،أنبأنا،الجعدبنعليأحدثنا:الدنياأبيابنوقال

فعلتكيفبعلهاعنثم،صلاتهاعن،القيامةيومالمرأةعنهتسألماأول":!يالهاللهرسولقال

جيد.مرسلوهذا."؟إليه

الحسن،حدثنا:قال،راشدبنعبادحدثنا،هاشمبنيمولى،سعيدأبوحدثنا:أحمدوقال

القيامة،يومالأعمالتجيء":!يماللهرسولقال:قال،بالمدينةونحنذاكإذهريرةأبوحدثنا

:فتقول،الصدقةتجيءثم،خيرعلىإنك:فيقول،الصلاةأنا،ربيا:فتقولالصلاةفتجيء

،الصيامأنا،ربيا:فيقول،الصياميجيءثم،خيرعلىإنك:فيقول،الصدقةأنا،ربيا

الإسلاميجيءثم،خيرعلىإنك:يقولذلككل،الأعمالتجيءثم،خيرعلىإنك:فيقول

وبك،آخذاليومبك،خيرعلىإنك:اللهفيقول،الإسلاموأنا،السلامأنت،ربيا:فيقول

)1(

)2(

)3(

.(5591)مسلمصحيحفيوالشاهد(235)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

حديثوهو(233-1232/)والنسائي(413)والترمذي(238)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

صحيح.

ضعيف.وإسناده(2328/)المسندفيأحمدرواه
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:عمرانآلأ!هواتخسرينمنالأخرةفىوهومئهيفبل!ظنديناالإشلنمغئريئتغومن!و:تعالىاللهقال،أعطي

83)1(").

حدثنا،الكلاعيالوليدبنبقيةأنبأنا،المروزيالرحيمعبدبنعبدةحدثنا:الدنياأبيابنوقال

يومبالحكاميؤتى":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال،مالكبنأنسعن،كلثومبنسلمة

وعندكم،غنميورعاة،أرضيخزانأنتم:تعالىاللهفيقول،تعدىوبمن،قصربمن،القيامة

جلاله:جلاللهفيقول،الرحمة:فيقول؟)2(صنعتماعلىحملكما:قصرللذيفيقول،بغيتي

لك،غضبت:فيقول؟صنعتماعلىحملكما:تعدىللذيويقول؟منيبعباديأرحمأنت

.")3(جهنمأركانمنركنابهمفسدوا،بهمانطلقوا:فيقول!؟منيغضباأشدأنت:اللهفيقول

ابنعن،سليمبنيحيىحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:تعالىاللهرحمهالدنياأبيابنوقال

:قالع!يماللهرسولإلىالحبشةمهاجرةرجعتلما:قال،جابرعن،الزبيرأبيعن،خثيم

نحنبينما،اللهرسوليا(بلىأ:منهمفتيةفقال"؟الحبشةأرضفيرأيتممابأعجبتخبرونيألا"

فجعل،منهمبفتىفمرت،ماءمنقلةرأسهاعلىتحمل،عجائزهممنعجوزبنامرتإذجلوس

التفتتارتفعتفلما،قثتهاوانكسرت،ركبتيهاعلىفخرت،دفعهاثم،كتفيهابينيديهإحدى

الأولين،وجمع،القضاءلفصلالكرسياللهوضعإذا،ياغدرتعلمسوف:وقالت،إليه

،غدأعندهوأمركأمريكيفتعلمفسوف،يكسبونكانوابماوالأرجلالأيديوتكلمت،والآخرين

.")4(لضعيفهمشديدهممنيؤخذلاقومأاللهيقدسكيف،صدقت":ع!يماللهرسوليقول:قال

أنا:فيقول،القيامةيومالعباديناديتعالىاللهأن:أنيسبناللهعبدحديثفيتقدموقد

عندهالنارأهلمنولأحل!،الجنةيدخلأنالجنةأهلمنلأحمينبغيلا،الديانأنا،الملك

منه،أقضيهاحتىمظلمةعندهالجنةأهلمنولأحدالناريدخلأنالنارأهلمنلأحدولاأ،مظلمة

.")5(صحيحه"فيالبخاريوعلقه،أحمدرواه.،"اللطمةحتى

ع!يم،النبيعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،المقبريسعيدأبيبنسعيدعنمالكالإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعف.إسنادهوفي(2362/)المسندفيأحمدرواه

ضيعت.:(ا)في

حسن.حديثوهو(241)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

(5805)رقمصحيحهفيحبانوابن(0104)رقمماجهابنورواه(243)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

أبيلابنالسنةفيبريدةحديثمنوشاهد(2426)رقمماجهابنعندالخدريسعيدأبيحديثمنشاهدوله

حسن.حديثوهو(582)رقمعاصم

حسن.حديثوهو-معلقا(7481)الحديثقبلوالبخاري-(3594/)المسندفيأحمدرواه
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يؤخذأنقبلمن،درهئمولا،دينازثمليسفإنه،منهافليتحللهمظلمةعندهلأخيهكانتمن":قال

)1(.ومسلمالبخاريورواه."عليهفطرحتأخيهسيئاتمنأخذ،حسناتلهتكنلمفإن،حسناتهمن

:قالع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،أبيهعن،العلاءحديثمنالدنياأبيابنوروى

يوميأتيمنأمتيمنالمفلسبل":فقال،دينارولالهدرهملامن:قالوا"؟المفلسمنأتدرون"

مدوسفك،هذامالوأكل،هذاوقذف،هذاشتمقدويأتي،وزكاة،وصيام،بصلاةالقيامة

يقضىأنقبلحسناتهفنيتفإن،حسناتهمنوهذا،حسناتهمنهذافيقضى،هذاوضرب،هذا

.")2(النارفيطرحثم،عليهفطرحت،خطاياهممنأخذ،عليهما

عن،المزنيمالكبنالقاسمأنبأنا،)3(السكونيشجاعبنالوليدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

ثمليسفإثه،دينوعليكتموتنلا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عمرابنعن،مجاهدعن،ليث

وجهينمنوروي."أحداربكيظلمولا،بجزاءجزاغالحسناتهيإنما،درهمولا،ديناز

.)4(مثلهمرفوعاعمرابنعن،اخرين

بنموسىعن،بكيربنيونسبنبكرحدثنا،شيبةأبيابنحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

يومالعبدليأتيإنه":لمج!ي!اللهرسولقال:قال،جابرعن،المنكدربنمحمدعن،رباحبنعلي

حسناته،منفيؤخذ،هذاظلمني،ربيا:فيقولالرجلفيجيء،حسناتهسرتهوقد،القيامة

نظر،يسألهمنجاءفإذا،حسناتلهيبقىماحتىكذلكيزالفما،ظلمهالذيحسناتفيفتجعل

فما،ظلمهمنسيئاتعليهوترد،حسناتهمنيستوفىيزالفلا،الرجلسيئاتمعفجعلتسيئاتهإلى

.")5(الناريدخلحتىمنهيستوفىزال

عن،الجونيعمرانأبوحدثنا،موسىبنصدقةحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

يعبألاديوان:ثلاثةاللهعندالدواوين":ع!ي!اللهرسولقال:قالت،عائشةعن،بابنوسبنيزيد

الله،يغفرهلاالذيالديوانفأما،اللهيغفرهلاوديوان،شيئأمنهالثهيتركلاوديوان،شيئأبهالله

الذيالديوانوأما(72:ادمائدةأ!والجنةعلتهاللهفقدحرمبالدهيشركمنإنه):وجلعزاللهقال.فالشرك

فإن،تركهاصلاةأو،تركهيومصوممن،ربهوبينبينهفيما،نفسهالعبدفظلم،شيئابهالثهيعبألا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يذكرلمأنهإلا،مالكطريقمن(6534)رقمالبخاريورواه،مالكطريقمن(7362)رقمحبانابنرواه

مسلم.عندالحديثوليس،سعيدأبا

."المفلسما"بلفظ،به،العلاءطريقمن)2581(رقممسلمورواه)251("الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

خطأ.وهو،اليشكري:الأصولفي

.(256)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

.بمعناهشواهدلهولكن،ضعيفوإسناده25()0"الأهوال"الدنياأبيابنرواه
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العبادفظلم،شيئأمنهاللهيتركلاالذيالديوانوأما،شاءإنعنهويتجاوزذلكيغفروجلعزالله

.")1(محالةلاالقصاصفيه،بعضابعضهم

الظلم":مرفوعا،أنسعن،النميريزيادعن،الرقاد)2(أبيبنزائدةطريقمنالبيهقيوروى

وبينبينهمفيماأنفسهمالعبادظلموهو،اللهيغفرهوظلم،الشركوهو،اللهيغفرهلافظلئم:ثلاثة

ثم"بعضمنبعضهميدينحتى،بعضابعضهمالعبادظلموهوشيئامنهاللهيتركلاوظلم،ربهم

.)3(ضعيفالطريقينوكلا،بنحوه،مرفوعا،أنسعن،الرقاشييزيدطريقمنساقه

يوسف،بنإسحاقحدثنا،المنتصربنتميم،اللهعبدأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

النبيعن،مسعودبناللهعبدعن،زاذانعن،السائببناللهعبدعن،الأعمشعن،شريكعن

:قال"الأمانةإلا-كلهاالذنوبيكفر":قالأوشيء-"كليكفراللهسبيلفيالقتل":قال،!ي!

اذهبوا:فيقال؟الدنياذهبتوقد،ليأنى:فيقول،أمانتكأذ:لهفيقال،الأمانةبصاحبيؤتى"

كهيئتها،هناكفيجدها،قعرهاإلىينتهيحتى،فيهافيهوي،إليهابهفيذهب،الهاويةإلىبه

،فهوتزتتخرجقدأنهرأىإذاحتى،جهنمنارفيبهافيصعد،عاتقهعلىفيضعهافيحملها

والأمانة،الصيامفيوالأمانة،الصلاةفيوالأمانة":قال"الابدينأبدكذلكفهوإثرهافيوهوى

إلىتسمعألا:فقلت،البراءفلقيت:قال"الودائعذلكوأشد،الحديثفيوالأمانة،الوضوءفي

عن،زاذانعن،العامريعباسوحدثنا:شريكقال.صدق:قال؟اللهعبدأخوكيقولما

جيدإسناده.شيءكلفيوالأمانة،الصلاةفيالأمانةيذكرولم،بمثله،ع!ي!النبيعن،اللهعبد

عنمسلمرواهالذيالحديثمنشاهدوله،)4(الستةالكتبمنأحدولا،أحمديروهولم

مدبرغيرمقبلامحتسباصابرااللهسبيلفيقتلتإنأرأيت،اللهرسوليا:قالرجلاأن:سعيدأبي

.")5(الدينإلا،نعم":قال؟خطايايعنياللهيكفر

بنمحمدحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

ميتإنك):نزلتلما:قال،الزبيربناللهعبدعن،حاطببنالرحمنعبدبنيحيىعن،عمرو

أيكرر،اللهرسوليا:الزبيرقال(الزمرأ!وهتخنصموترلبهتمعنداتقنمةيؤمإنكتم!ثصميتونوإنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وإسناده(6024/)المسندفيأحمدرواه

.الرقادأبيعنزائدة:الأصولفي

قبله.الذيبعضلمعناهيشهدولكن،ضعيفوإسناده(9021)مسندهفيالطيالسيداودأبوورواه

ضعيف.وهو،النخغياللهعبدبنشريكسندهوفي:أقول(261)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

رضيقتادةأبيعنقتادةبناللهعبدعنالمقبريسعيدأبيبنسعيدحديثمنولكن(1885)رقممسلمرواه

عنه.الله
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يذكلإلىتؤدواحتى،عليكمليكررننعم":قال؟الذنوبخواصمعالدنيافيبيننايكونماعلينا

.لشديد)1(الأمرإنوالله:الزبيرفقال"حقهحق

عن،)2(سنانأبوحدثنا،سليمانبنإسحاقحدثنا،موسىبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

أشديومئذفلهم،للحسابجاثونالأمم:قالمسعود،بناللهعبدعن،زاذانعن،السائببناللهعبد

والزوج،بأختهوالأخبأخيها،والأخت،بأبيهوالابن،بابنهالأبالدنيا،فيمنهمببعضبعضهمتعلقا

1)3(.101:المؤمنهونأ!لوتولايتسابئنه!يؤميؤألنسابفلآ):اللهعبدتلاثم،بزوجهاوالمرأة،بامرأته

عن،ليثعن،مسلمةبنسعيدحدثنا،يعقوببنالفضلحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

فيحالسب،والزوجةوالزوج،والمملوكبالمليكيؤتى":قال،!ي!النبيعن،عمرابنعن،نافع

ويقال،لذةعلىوكذاكذايومشربت:للرجليقالحتى،والزوجةوالزوج،والمملوكالمليك

.")4(وتركتهمفزوجتكهاخطابمعفلانةخطبت:للزوج

عن،حميدبنعبدحدثنا،تميمبنيمولى،حبانبنعمروحدثنا:الدنياأبيابنوقال

اللهإن":ع!ي!اللهرسول!قال!:قال!،مسعودبناللهعبدعن،الأحوصأبيعن،مسلمبنإبراهيم

فيماعليهيعدحتى،فأجبتك،وكذاكذايومدعوتني:عليهويعدفيذكره،القيامةيوم،العبديدعو

بنليثحديثمنوروي")5(.فزوجناكها،باسمهاويسميها،فلانةزوجنيربيا:وقلت:يعد

.)7(بنحوه،موقوفا)6(،سلامبناللهعبدعن،بردةأبيعن،سليمأبي

بنالفضلحدثنا،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،سعيدبنإبراهيمحدثنا:الدنياأبيابنوقال

يومالعبدليلزمالعارإن":!ي!اللهرسولقال:قال،جابرعن،المنكدربنمحمدحدثنا،عيسى

فيهاماليعلموإنه،العارمنألقىمماعليأيسرالنارإلىبيلإرسالك،ربيا:يقولحتى،القيامة

.")8((التكاثرأ!هالنعيصيؤميذعنلتشلنثو):تعالىاللهقالوقد،العذابشدةمن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بهعمروبنمحمدطريقمن(1/167)المسندفيأحمدوأخرجه(273)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

حسن.وإسناده،الزبيرمسندمنجعلهأنهإلا

.الرجالكتبمنوالتصحيح،سيارأبو:الأصولفي

.(592)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

ضعيف.وإسناده،الأستاركشف(3443)رقمالبزاررواه

ضعيف.!رإسناده

مرفوعأ.:الأصولفي

أيضا.ضعيفوإسناده

ضعيف.وإسناده،به،عطاءطريقمن(4577/)الحاكموأخرجه
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الشاةتلكمنالتئهانبنالهيثمأبيحديقةفيوأصحابههوأكللما!ي!اللهرسولأنالصحيحوفي

تسألونالذيالنعيممنهذا":قالالماءذلكمنوشربوا،الرطبمنوأكلوا،لهذبحتالتي

ك!هك!ء)1(

طعامكمأذيبوا":الحديثفيوردكما؟ذلكمقابلةفيعملتموماذا،بشكرهالقيامعناي"عنه

.")2(قلوبكمفتقسو،عليهتنامواولا،وبالصلاة،اللهبذكر

عن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:الدنياأبيابنوقال

غربتي،وارحم،وحشتيانساللهم:فقال،دمشقمسجددخلرجلاأن،ثابتأبيأو،ثابت

سمعت،منكقلتبماأسعدلأناصادقاكنتلئن:قال،الدرداءأبوفسمعه،صالحاجليساوارزقني

وذلك،ذلكمقامهفيمنهيؤخذالذيالظالم":قال!وفقسهء!نه!ظالو!و:يقول!ي!اللهرسول

"يسيراحسابايحالسب":قال!ومقتصدوصمنهم)"القيامةيوممقامهفييصيبهالذيوالغمالحزن

.")3(حساببغيرالجنةيدخل":قال(32:فاطرأ!بالختهتتسابقومنهتم!ي

عدتهم؟وكم،حساببغيرالجنةيدخلمنفيالأحاديثوستأتي

عبدهعنيصالحتعالىاللهأنفيهحديث

ونعيمهاالجثةقصورمنيريهبماظلمهمنعنايةبهلهالذي

الحبطي،شيبةبنعبادحدثنا،بكر)4(بناللهعبدحدثنا،موسىبنمجاهدحدثنا:يعلىأبوقال

فقال،ثناياهبدتحتىضحكرأيناهإذجالس!ي!اللهرسولبينا:قال،أنسعن،أنسبنسعيدعن

تعالى،اللهيديبينجثياأمتيمنرجلان":قال؟وأميأنتبأبي،اللهرسولياأضحككما:عمر

،ربيا:قال،مظلمتهأخاكأعط:تعالىاللهقال،أخيمنمظلمتيليخذربيا:أحدهمافقال

،شيءحسناتهمنيبقلم؟بأخيكتصنعكيف:للطالبتعالىاللهقال،شيءحسناتيمنيبقلم

نإ":قالثم،بالبكاءع!ي!اللهرسولعيناوفاضت:قال"أوزاريمنعنيفليحملربيا:قال

للطالب:تعالىاللهفقال،أوزارهممنعنهميحملأنإلىالناسفيهيحتاجيولم،عظيمليومذلك

منوقصورا،فضةمنمدائنأرى،ربيا:فقال،رأسهفرفع،الجنانفيفانظر،بصركارفع

الثمن،أعطىلمنهذا:قال؟هذاشهيدلأي؟هذاصديقلأي؟هذانبيلأي،باللؤلؤمكللةذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3802)مسلمرواه

.جداضعيفوهو،(4406)رقم"الإيمانشعب"فيالبيهقيرواه

.(276)"الأهوال"فيالدنياأبيابنرواه

خطأ.وهو،بكير:(1)في
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أخيك،عنبعفوك:قال؟ربيابماذا:قال،تملكهأنت:قال.ذلكيملكومن،ربيا:قال

قال"الجنةفأدخله،أخيكبيدخذ:تعالىاللهقال،عنهعفوتقدفإني،يارب:قال

المؤمنينبينيصلحاللهفإن(أ:ا!نفادأ!!خوأضحلحواذاتأدلهفآتقوا)":ذلكعند!يماللهرسول

حديثمنالبيهقيرواهوقد.عجيبحسنومعنى،غريبوسياق،غريبإسناد."القيامةيوم

يتابعلاالمظالمفيأبيهعنأنسبنسعيد:قالأنهالبخاريعنوحكى،به،بكربناللهعبد

نظروفيه،بنحوه،مرفوعاأنسعن،البصريميمونبنزيادطريقمنالبيهقيأوردهثم،)1(عليه

أيضأ.

الناسأموالأخذمن":قال!ي!اللهرسولأن"صحيحه"فيالبخاريرواهبمالهيستشهدوقد

.")2(اللهأتلفهإتلافهايريدأخذهاومن،عنهاللهأداهاأداءهايريد

والبيهقيماجهوابنداودأبوورواه،السريبنالقاهرعبدعنالطيالسيالوليد)3(أبوروىوقد

بنكنانةبناللهعبدعن:ماجهابنروايةوفي-السلميمرداسبنعباسبنلكنانةابنعن،حديثهمن

عرفةعشيةلأمتهدعا:!ي!اللهرسولأن:مرداسبنعباسجدهعن،أبيهعن-مرداسبنعباس

:قال،بعضأبعضهمظلمإلا،فعلتقدإني:تعالىاللهفأجابه،الدعاءفأكثر،والرحمةبالمغفرة

تلكيجبهفلم"الظالملهذاوتغفر،مظلمتهمنخيرأالمظلومهذاتثيبأنعلىقادرإنكربيا"

!ي!،الرسولفتبسم،لهمغفرتقدإني:اللهفأجابه،الدعاءأعادالمزدلفةغداةكانفلما،العشية

منتبسمت":فقال؟!فيهاتبسمتكنلمساعةفيتبسمت،اللهرسوليا:أصحابهبعضفقال

الترابويحثو،والثبوربالويليدعوأهوىأمتيفيلياستجابقداللهأنعلملماإنه،إبليساللهعدو

خاصايكونأنويحتمل،يمسهمعذاببعديكونأنيحتملالعفووهذا:البيهقيقال."رأسهعلى

.أحد)4(كلفيعامأيكونأنويحتمل،الناسببعض

قيس،بنزيدعن،الجونيعمرانأبوحدثنا،موسىبنصدقةحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

!ي!اللهرسولأن؟الصديقبكرأبيبنالرحمنعبدعن،شريحالمصرينقاضيعن،زيدبنقيسأو

؟الناسحقوقأضعتفيم،آدمابنيا:فيقول،القيامةيومالدينصاحبيدعواللهإن":قال

سرقا،وإما،غرقأإما،أصبتولكني،أفسدلم،ربيا:فيقول؟أموالهمأذهبتفيم

)2(

)3(

)4(

.جداضعيفوهو(العاليةالمطالب-0458)يعلىأبوأخرجه

.(2387)رقمالبخاريرواه

.(14251/)الكمالتهذيبمنوالتصحيح،الطيالسيداودأبو:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(5181/)"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي(1303)ماجهوابن(5234)رقمداودأبورواه
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")1(؟الجنةإلىبهفيؤمر،سيئاتهعلىحسناتهفترجح،اليومعنكقضىمنأحقأنا:فيقول

تعالى:اللهيقولالذيالرجلفيمج!ي!النبيعن،ذرأبيعن،"مسلمصحيح"فيوثبت

وهو،لا:فيقول؟شيئأهذامنتنكرهل:لهفيقال،كبارهاواتركوا،ذنوبهصغارعليهاعرضوا

:فيقول،حسنةسيئةكلمكانأبدلناكقدإنا:تعالىاللهفيقول،عليهتعرضأنذنوبهكبارمنمشفق

.)2(نواجذهبدتحتى!سي!اللهرسولوضحك:قال؟هناأراهالاذنوباعملتقدإنيربيا

عليهيضعحتى،القيامةيومالعبداللهيدني:النجوىحديثفيعمربناللهعبدحديثفيوتقدم

لكأغفرهاوأنا،الدنيافيعليكسترتها:قال،هلكقدأنهظنإذاحتى،بذنوبهويقررهكنفه

.)3(بيمينهحسناتهكتابويعطى،اليوم

،سليمانبنجعفرحدثنا،حاتمبنسيارحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا:الذنياأبيابنوقال

ليسترهكنفهعليهفيضع،القيامةيومالعبداللهيدني:قال،هريرةأبيعن،الجونيعمرانأبوحدثنا

فيمر،كتابكآدمابنيااقرأ:تعالىفيقول،السترذلكفيكتابهإليهويدفع،كلهاالخلائقمن

نعم:فيقول؟عبديياأتعرف:تعالىاللهفيقول:قال،قلبهبهاويسز،وجههلهافيبيضبالحسنة

ارفع:تعالىاللهفيقول:قال،ساجدافيخر:قال،منكتقبلتهاقدإني:فيقول،أعرفربيا

وترعد،قلبهمنهاويوجل،وجههلهاويسودفتسوؤه،بالشيئةفيمز،كتابكقراءةفيوخذ،رأسك

؟عبديياأتعرف:لهتعالىاللهفيقول،غيرهيعلمهلاماربهمنالحياءمنويأخذه،فرائصهمنها

اللهفيقولساجدافيخر،لكغفرتهاقدفإني:سبحانهاللهفيقول،أعرفربيانعم:فيقول

يرىلاوسيئةحسنةكلعندوسجود،تغفروسيئة،تقبلحسنةفييزالفلارأسكارفع:وجلعز

يعصلمالذي،العبدلهذاطوبى:بعضابعضهاالخلائقيناديحتى،السجودذاكإلامنهالخلائق

عليه.وقفهقدمما،تعالىاللهوبينبينهفيمالقيقدمايدرونولا،قطالله

بنعثمانحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا:نصربنعمار،ياسرأبووقال:الدنياأبيابنوقال

ظاهرهوفي،سيئاتهباطنهفيبكتابأتي،بيمينهكتابهأوتيمن:قال،غيرهأو،العاتكةأبي

قرأآخرهاعلىأتىإذاحتى،سيئاتهمنفيهبمافيساء،باطنهفيقرأ،كتابكاقرأ:لهفيقال،حسناته

:قالأو،الأشهادبهاويغبطه،اليوملكوغفرتها،الدنيافيعليكسترتهاوقد،سيهماتكهذه:فيه

بتحويله،يؤمرثم،هذاسعد:ويقولون،حسناتهمنكتابهظاهرفييقرؤونبما،الجمعأهل

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده،بهصدقةطريقمن(1791/)أحمدوأخرجه(1326)رقمالطيالسيداودأبورواه

.(591)رقممسلمرواه

.(2768)ومسلم(1244)البخاريرواه
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ويقرأ،حسناتلهاللهفيجعلها،سيئاتهمنباطنهفيكانمااللهويبدل،فيحوله،ظاهرهفيماوقراءة

لأهليقولذلكفعند،منكقبلتهاقد،حسناتكهذه:يقولثم،اخرهاعلىيأتيحتىحسناته

وراءكتابهأوتيمنوأما:قال،02-91:الحاقةأ!هوحسايةمنقأفظننتإق!كننيهأقرءواقآؤم):الجمع

سيهماته،ظاهرهوفي،حسناتهباطنهفي،كتابهفيقرأ،كتابكاقرأ:لهيقالثم،بشمالهيأخذهظهره

قيل:،حسناتهاخرعلىأتىفإذا،هذاهلك:ويقولون،الجمعأهلقالأوالموقفأهلفيقرؤها

ذلكفعند،اخرهاعلىيأتيحتى،سيئاتهويقرأ،بتحويلهويؤمر،عليكرددتهاوقد،حسناتكهذه

هلك!مايىعنىأغفئآ!آتقاضيةكانتيخيتتها!حسايةمارآو!!كننيةرأوتيختننى):الجمعهللأيقول

.(لحاقةاأ!!سقطئيهعنى

قال:قال،الحسنعن،فضالةبنالمباركحدثنا،الجعدبنعليحدثنا:الدنياأبيابنوقال

أين:ربهلهفيقول،الشاةولدوالبذج،بذجكأنهالقيامةيومادمبابنيؤتى":غ!ي!اللهرسول

ماكانأكثروتركته،وثمرتهجمعتهربيا:فيقول؟أعطيتكماأين؟ملكتكماأين؟خولتكما

الدنياإلىبراجعوليس،الدنياإلىالرجعةاللهمنفيطلب،شيئأقدميرىفلا؟منهقدمتما:فيقول

."أبدا

بنإسماعيلحدثنا،المباركابنحدثنا،عثمانبناللهعبدأنبأنا،العباسبنحمزةوحدثني

بريا:فيقولفيهوزاد،نحوه،!يمالنبيعن،مالكبنأنسعن،وقتادة،الحسنعن،مسلم

الرقاشي،يزيدطريقمنساقهثم.النارإلىبهفيمضى،شيئايقدملمأعيدفإذا،كلهبهاتكارجعني

ماويهتممرةأولكماضلقنبهتمجئتمونافردىولقذ):تعالىاللهقالوقد،بنحوه!والنبيعنأنسعن

.()1(49:الأنعامأ!ظهور-ورإخوتنبهخ

منلكوهل،مالي،مالي:ادمابنيقول":قال!يماللهرسولأن:"مسلمصحيح"وفي

وتاركهفذاهبذلكسوىوما،فأمضيتتصدقتأو،فأبليتلبستأو،فأفنيتأكلتماإلامالك

.(7-6:البددأ!هإصديرهلتمأنأتحمسبهلمدا!ماأقلكتيقول):تعالىاللهقال.")2(
و.

،الثوريسفيانأختابنمحمدبنسيفحدثنا،يونسبنسريجحدثنا:الدنياأبيابنوقال

قال:قال،جبلمعاذبنعن،الصنابحيعن،عديبنعديعن،سليمأبيبنليثعن

وعن؟أفناهفيمعمرهعن:أربععنيسألحتىالقيامةيومالعبدقدماتزوللا":!يماللهرسول

)1(

)2(

ضعيف.حديثوهو

.(5892)مسلمرواه
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عنتقدموقد")1(؟أنفقهوفيم؟اكتسبهأينمنمالهوعن؟فيهعملماذاعلمهوعن؟أبلاهفيمجسده

أعلم.والله،منهقريبذر)3(أبيعنوروي.)2(نحوهمسعودابن

،)4(عتيقبنالغضورعن،مسلمبنالوليدحدثنا،يونسبنسريجحدثنا:الدنياأبيابنوقال

القيامة:يوملكقيلإذابككيف،الدرداءأباياعويمريا":!ي!اللهرسولقال:قال،مكحولعن

جهلت،:قلتوإن؟علمتفيماعملتفماذا:لكقيل،علمت:قلتفإن؟جهلتأوعلمت

علىموقوفاخروجهمنرويوقد؟".تعلمتألا؟جهلتفيماعذرككانفماذا:قيل

أعلم.فالله،الدرداء)5(أبي

بناللهعبدحديثأوردثم،بابائهمالقيامةيومالناسيدعى:باب:اللهرحمهالبخاريقال

فلانغدرةهذه:فيقال!استهعندالقيامةيوملوالمح!غادرلكليرفع":ع!اللهرسولقال:قال،عمر

.")6(فلانابن

هيبأمورمتلبسهومنحال!فكيف،ليفتضحبهيعرفلواءللغادررفعإذا:العلمأهلبعضقال!

فيتقدمكمايفضحولايستروجلعزالربولكن،ألويةلهمترفعلاكيف،الغدرمنأعظم

هريرةأبيعنسلمةأبيعنالزهريعنالجهمأبيعنهشيمعنأحمدعنرويوكذا.الأحاديث

:قالوا")7(القيامةيومالنارإلىالجاهليةشعراءلواءحاملالقيسامرؤ":ع!ي!اللهرسولقال:قال

بطريقوأتباعهمالأنبياءمنالخيرإلىوالدعاءالهدىلأئمةالألويةترفعفلأن،لهؤلاءهذاكانفإذا

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،والظلمالجورأئمةوكذاك،حسنكلاموهذا،والأحرىالأولى

هشيم،حدثنا:قالا،بكاربنومحمد،الجعدبنعليحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

مج!ي!:اللهرسولقال:قال،الدرداءأبيعن،زكرياأبيبناللهعبدوعن،عمروبنداودعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.بشواهدهصحيححديثوهو(0/2111)الكبيرفيالطبرانيرواه

حسن.حديثوهومسعودابنعن(2416)رقمالترمذيرواه

صحيح.حديثوهو(2417)رقمالترمذيعندوهو،برزةأبيعنلعله

.)6/178("المشتبهتوضيحو"()6/113اسمهضبطفينقطةلابن"الإكمال"انظر

موقوفا.(1783)الإيمانشعبفيالبيهقيأخرجه

(15)(1738)رقم"استهعند"بلفظمسلمورواه،عمرابنعن(6177)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.الخدريسعيدأبيحديثمن

ضعيف.حديثوهو(الأستاركشف-1902)والبزار(2/228)المسندفيأحمدرواه
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.")1(أسماءكمفحسنوا،ابائكموأسماء،بأسمائكمالقيامةيومتدعونإنكم"

،حازمأبيعن،أبيحدثني،فضيل(بنمحمدأحدثنا،المنذربنعليحدثنا:البزاروقال

هذافي:فيقول،السارقفيمر،كبدهاأفلاذالأرضتقيء":!ي!النبيقال:قال،هريرةأبيعن

قطعتهذافي:فيقول!،الزحمقاطعويجيء،قتلتهذافي:فيقول!،القاتلويجيء،يديقطعت

.")2(شيئامنهيأخذونفلايدعونهثم،رحمي

فصعل

العذابفذوقواإيننكغبغدأكفرتموجوههمتاسروالذينفأماوجوةولشوذوجؤتبيضيؤم):تعالىاللهل!قا

وقال.(701-601:عمرانآلأ!هوخلدونفجهاهئمآدلهرتهةففىوجوههغاتيضتالذينوأفا!تكفرونكنغبما

وقال.(52-22:أ!ا!ةأ!وفاقرةجهايفحلأنتظن!باسزهيؤمبغووصبو!ناظزهرجهاإك!ناضر"يؤميذوصور):لىتعا

!والفجرههملألكفزهأول!كهقر"لزهقها!غبرةعليهايؤمبذووجوه!مشتبشقضاصكة!مسفغيوميذوجو!و):تعالى

أ!بأولنكولاذلةقتروجوههخيزهقولاوزلادبيرالحستىأخسنواللذين!):تعالىوقال.(42-38:عبسأ

اغشيت؟تماعاصومناللهمنالمماذلةوترهقهغبمثلهاسيئتمجز!السئاتكسبواوالذين!خ!ونفيهاهتمأتجتة

.(72-62:يونسأ!خلدونفيهاألئارهتمأ!بأولحكمظلمألتلامنوصههؤقطحا

قال:قالا،كرامةبنعثمانبنومحمد،معمربنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

قولهفي!يوالنبيعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،السديعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيد

يط!ونولا!تنهضيقرءونفاولنثءبيمينه!نبهأوقفمنبإنم!أنالبر!لنذعوايوم):تعالى

فيعطىأحدهميدعى":قال(الإسراءأمهو!سبيلاوأضطأغمئألأخرةفهوفىأ!ىتهذفىكاتومن!!ضجلا

فينطلق،تتلألألؤلؤةمنتاجرأسهعلىويجعل،وجههويبيض،جسمهفيلهويمد،بيمينهكتابه

فيقول!:،فيأتيهم،هذافيلناوبارك،بهذاائتنااللهم:فيقولون،بعيدمن،فيرونه،أصحابهإلى

فيراه،جسمهفيلهويمد،وجههفيسودالكافروأما،هذامثلمنكمرجللكلفإن،أبشروا

اللهم:فيقولون،فيأتيهم،بهتأتنالااللهم،هذاشرومن،هذامنباللهنعوذ:فيقولون،أصحابه

،الإسنادبهذاإلانعرفهلا:قالثم"هذامثلمنكمرجللكلفإن،اللهأبعدكم:فيقول،أخزه

.به)3(،العبسيموسىبناللهعبيدبنمحمدبنالعباسعن،الدنياأبيبنبكرأبوورواه

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(4894)رقمداودوأبو(5491/)المسندفيأحمدورواه

به.فضيلابنطريقمن(أ"13)رقممسلموأخرجه

ضعيف.وإسناده،به،موسىبناللهعبيدطريقمن(3136)رقمالترمذيورواه
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عن،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن،جريربنعمروبنزرعةأبيطريقمنداودأبووروى

القيامةيوموالشهداءالأنبياءيغبطهم،شهداءولابأنبياءهممالأناسااللهعبادمنإن":قال!مالنبي

علىسبحانهاللهبروحتحابواقومهم":قال؟هممنفخئرنا،اللهرسوليا:قالوا"اللهمنبمكانهم

،نورمنكراسيلعلىوإنهم،لنورالوجوههمإنفوالله،يتعاطونهاأموالولا،بينهمأرحامغير

لاخؤفأللهأؤلياإتألآ!الآيةهذهوقرأ،الناسحزنإذايحزنونولا،الناسخافإذايخافونلا

لذيللاالأخرةوفالديخااتحيؤةفىلهوالبشرى!يتقوتو!الؤاءامنواألزيف!تحزفصتهتمولا!ر

.(1")أيون!أ!!أقظيوهوالفؤزللثذأللهلدشت

تعالىاللهقالإذا:قالأنه:البصريالحسنوهو،السلفبعضعنالدنياأبيابنوروى

،دبرهمنفتخرج،فيهمنالسلسلةفتسلك،ملكألفسبعونابتدره،فغفوهخذوه:للملائكة

ثم،تقعقععظامافيخرج،غمسةالنارفيويغمس،الخيطفيالخرزينظمكماالسلسلةفيوينظم

طريا.غضايعادثم،النارفيالعظامتلكتسجر

ومضر.ربيعةمنأكثرابتدره،خذوه:اللهقالإذا:بعضهموقال

ترحمني؟أما:فيقول،ذمهإلاشيءيبقىلا:قالأنه:أبيهعن،سليمانبنمعتمروعن

!؟الراحمينأرحميرحمكولم،أرحمككيف:فيقول

:("سننه"منأالرقائقكتابفيماجهابنقال

القيامة.يومتعالىاللهرحمةمنيرجىماباب

عن،عطاءعن،الملكعبدحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا

فبها،الخلائقجميعبينرحمةمنهاقسم،رحمةمئةدلهإن":قال،!يمالنبيعن،هريرةأبي

بهايرحمرحمةوتسعينتسعاوأخر،أولادهاعلىالوحشتعطفوبها،يتعاطفونوبها،يتراحمون

بنالملكعبدعن،أبيهعن،نميربناللهعبدبنمحمدعن،مسلمورواه."القيامةيومعباده

.)2(بنحوه،ع!يمالنبيعن،هريرةأبيعن،رباحأبيبنعطاءعن،سليمانأبي

)1(

)2(

رقم"صحيحه"فيحبانابنورواه،عنهال!هرضيالخطاببنعمرحديثمن(3527)رقمداودأبورواه

صحيح.حديثوهو،عنهال!هرضيهريرةأبيحديثمن(573)

.مختصرابنحوه(91)(2752)ومسلم(3942)رقمماجهابنرواه



315القيامةيوماللهرحمةمنيرجىما

،عمروأبيبنعمروعن،الرحمنعبدبنيعقوبحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:البخاريوقال

الرحمةخلقاللهإن":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال،هريرةأبيعن،سعيدأبيبنسعيدعن

فلو،واحدةرحمةكلهمخلقهفيوأرسل،رحمةوتسعينتسعاعندهفأمسك،رحمةمئةخلقهايوم

مناللهعندالذيبكلالمؤمنيعلمولو،الجنةمنييأسلمالرحمةمناللهعندالذيبكلالكافريعلم

.)1(الوجههذامنالبخاريبهانفرد."النارمنيأمنلمالعذاب

الأعمش،عن،معاويةأبوحدثنا:قالا،سنانبنوأحمد،كريبأبوحدثنا:ماجهابنقالثم

مئةوالأرضالسمواتخلقيوماللهخلق":!ي!اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،صالحأبيعن

بعض،علىبعضهاوالبهائم،ولدهاعلىالوالدةتعطففبها،رحمةمنهاالأرضفيفجعل،رحمة

انفرد."الرحمةبهذهاللهأكملهاالقيامةيومكانفإذا،القيامةيومإلىوتسعينتسعاوأخر،والطير

.")2(الصحيحين"شرطعلىوهو،به

اللهإن":ع!ي!النبيعنهريرةأبيعنطرقمن"الصحيحين"فيأخرجاهماماجهابنأوردثم

،"غضبيسبقت":روايةوفي"غضبيتغلبرحمتيإن:والأرض،السمواتخلقيومكتاباكتب

صحيحة.رواياتوكلها")3(احرلشافوق":روايةوفي"العرلشعلىعندهموضوعفهو":روايةوفي

(12:ا!نعامأ!ألرحمةنفسهعككنبللهقلوالأرضألسنؤتفىمالمنلحل):تعالىاللهقالوقد

ط

لثئءك!وسعتورخمى!و:وقال(54:الألعامأ!هوالرخمةنفسهعكربكمكتب):تعالىوقال

.(651:أ!عرأفأ!هويؤمنونئايتناهتملذينوألز!ضةأويؤدؤتضصنلكينفسأتحتبها

وسعأنهسبحانهاللهعنالملائكةمنإخبارهذا(7:غافرأ!وعتمارخمة2!شئربناوسحت)

اتقوهـعنبآسهويرذولاوسعؤرخمةذورلجمفقلتبوكفإن):وقال.وعلمارحمة(شيءأكل

.(الأدعامأ!وهالمخرمب

له:قالأنهع!ي!النبيعنجبلبنأمعاذ(عن،ليلىأبيابنأحديثماجهابنأوردثم

يشركواولايعبدوهأن":قال،أعلمورسولهالله:قلت؟"عبادهعلىاللهحقماأتدري:(معاذيا"

فيثابتوهو."يعذبهمألا؟ذلكفعلواهمإذااللهعلىالعبادحقماأتدري":قالثم"شيئابه

.معاذ)4(عن،مالكبنوأنس،هلالبنالأسودطريقمن،"البخاريصحيح"

)1(

)2(

)3(

)4(

.(9646)رقمالبخاريرواه

.(4942)رقمماجهابنرواه

.(2751)رقمومسلم(7453و)(4074)رقموالبخاري(918و)(5942)رقمماجهابنرواه

.(6795و)(7373)رقموالبخاري(6942)رقمماجهابنرواه
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)1(بنسهيلحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:ماجهابنوقال

تلاأوقرأ!ي!.اللهرسولأن،مالكبنأنسعن،البنانيثابتحدثنا،القطعيحزمأخو،اللهعبد

مصلى

فلاأتقىأنأهلأنا:تعالىاللهقال":قال(56:المدثرأ!اتغفرةوأقلألنقوىأقلهو):الآيةهذه

.")2(لهأغفرأنأهلفأناآخرإلهامعييجعلأناتقىفمن،آخرإلهمعييجعل

يحيىبنإسماعيلحدثنا،أعينبنإبراهيمحدثنا،عماربنهشامحدثنا:ماجهابنوقال

بعضفيع!ي!النبيمعكنا:قال،عمرابنعن،نافععن،حفصبنعمربناللهعبدعن،الشيباني

ابنومعها،تنورهاتحصبوامرأة،المسلموننحن:فقالوا"؟القوممن":فقالبقومفمر،غزواته

نعم"":فقال؟اللهرسولأنت:فقالت،!النبيفأتت،بهتنحتالتنوروهجارتفعفإذا،لها

بأرحماللهاليسأو:قالت"بلى":قال؟الراحمينبأرحماللهأأليس،وأميأنتبأبي:فقالت

!صاللهرسولفأكب،النارفيولدهاتلقيلاالأمإن:قالت"بلى":قال؟بولدهاالأممنبعباده

يتمردالذيالمتمردالماردإلاعبادهمنيعذبلاوجلعزاللهإن":فقال،إليهارأسهرفعثم،يبكي

تعالى:قالوقد.)3(غرابةفيهوسياقهضعففيهإسناده."اللهإلاإلهلا:يقولأنويأبى،الثهعلى

كذب!ولبهنولاصحكفلاصحدلى!و:تعالىوقال161-15:الليلأ!وتوككذبالذى5الأشتقىإلايضلئهالا)

.(34-31:القيامةأمهوفأؤكلك!أوكءيخمظعإلى+أهلهذهبثم!وتوك

أبيه،عن،أسلمبنزيدحدثنا،غسانأبوحدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا:البخاريوقال

ثديها،تحلبقدالسبيمنامرأةفإذا،سبي!صاللهرسولعلىقدم:قال،الخطاببنعمرعن

أترون":ع!ي!النبيلنافقال،فأرضعته،ببطنهافألصقتهأخذتهالسبيفيصبياوجدتوإذا،تسعى

منبعبادهأرحملله":فقال،تطرحهألاعلىتقدروهي،لا:قلنا"؟النارفيولدهاطارحةهذه

بنسعيدعنكلاهما،عسكربنسهلبنومحمدالحلوانيحسنعنمسلمورواه."بولدهاهذه

هذهمنبعبادهأرحملقهوالله":روايؤوفي.به)4(مطرفبنمحمد،غسانأبيعن،مريمأبي

.")5(بولدها

لهيعة،ابنحدثنا،هاشمبنعمروحدثنا،الدمشقيالوليدبنالعباسحذثنا:ماجهابنقالثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سهل.:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(9942)رقمماجهابنرواه

كان:هارونبنيزيدفيهقال،الشيبانييحيىبنإسماعيلإسنادهوفي:أقول.(7942)رقمماجهابنرواه

كذابا.

.(2754)رقمومسلم(9995)رقمالبخاريرواه

.()18رقم"باللهالظنحسن"فيالدنياأبيابنالروايةهذهأخرج
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يدخللا":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،سعيد)1(بنربهعبدعن

لهيتركولم،بطاعةللهيعمللممن":قال؟الشقيومن،اللهرسوليا:قيل"شقيإلاالنار

.أيضا)2(ضعفهذاإسنادهوفي."معصية

!لمج!:اللهرسولقال:قال،أبيهعن،موسىأبيبنبردةأبيحديثمن"مسلمصحيح"وفي

منفكاككهذا:فيقول،نصرانياأو،يهوديامسلمكلإلى،وجلعزاللهدفعالقيامةيومكانإذا"

:قال"نصرانياأويهودياالنارإلىمكانهاللهأدخلإلامسلمرجليموتلا":روايؤوفي،"النار

عنحدثهأباهأنمراتثلاثهوإلالاإلهالذيباللهأبابردةعبدالعزيزبنعمرفاستحلف

منناسيجيء":!ي!اللهرسولقال:أيضألمسلمروايةوفي.لهفحلف:قال،بهذا!ي!اللهرسول

.")3(والنصارى،اليهودعلىويضعها،لهماللهفيغفرها،الجبالأمثالبذنوبالقيامةيومالمسلمين

،بردةأبيعن،المساورأبيبنالأعلىعبدحدثنا،المغلسبنجبارةحدثنا:ماجهابنوقال

في!ي!محمدلأمةأذنالقيامةيومالخلائقاللهجمعإذا":!ي!اللهرسولقال:قال،أبيهعن

منفداءكمعدتكمجعلنافقد،رؤوسكمارفعوا:يقالثم.طويلا)4ءالهفيسجدون،السجود

.")5(النار

سعدحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

:قال،حذيفةعن،زفربنصلةعن،إبراهيمعن،سليمانأبيبنحمادعن،الشيبانيغيلانأبو

والذي،معيشتهفيالأحمق،دينهفيالفاجرالجنةليدخلنبيدهنفسيوالذي":!ي!!اللهرسولقال

مغفرةالقيامةيوماللهليغفرنبيدهنفسيوالذي،(بذنبهالنارمحشتهقدالذيالجنةليدخلنبيدهنفسي

.")6(تصيبهأنرجاءإبليسلهايتطاول

حساببغيرالأمةهذهمنالجنةيدخلمنذكر

بنأسيدوحدثنا)ح(حصينحدثنا،فضيلابنحدثنا،ميسرةبنعمرانحدثنا:البخاريقال

قال:قالعباسابنحدثني:فقال،جبيربنسعيدعندكنت:قالحصينعن،هشيمحدثنا،زيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ماجه.ابنمنوالتصحيح،سعيدبناللهعبد:(آ)في

.(8942)رقمماجهابنرواه

.(2767)رقممسلمرواه

طويلأ.فسجدوا:الأصلفي

ضعيف.!رإسناده(1942)ماجهابنرواه

ضعف.إسنادهوفي(2203)الكبيرفيالطبرانيرواه
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معهيمروالنبيئ،النفرمعهيمروالنبي،الأمةمعهيمرالنبيفأجدالأممعليعرضت":غ!ي!اللهرسول

جبريل،يا:قلت،كثيرسوادفإذا،فنظرت،وحدهيمروالنبي،الخمسةمعهيمروالنبي،العشرة

أمتك،هؤلاء:فقال،كثيرسوادفإذافنظرت،الأفقإلىانظرولكن،لا:قال؟أمتي؟هؤلاءمن

،يكتوونلاكانوا:قال؟ولم:قلت،عذابولا،عليهمحسابلاقدامهمألفاسبعونوهؤلاء

نأاللهادع:فقال،محصنبنعكاشةإليهفقام"يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقونولا

منهم،يجعلنيأناللهادع:فقال،آخررجلإليهقامثم"منهماجعلهاللهم":فقال،منهميجعلني

وهو،بنحوه(بهأ،هشيمعن،منصوربنسعيدعن،مسلمورواه."عكاشةبهاسبقك":قال

عن،سعيدعن،الزهريعن،يونسطريقمنأيضاومسلمالبخاريأوردثم.هذامنأطول

يجعلنيأناللهادع:فقال،الأنصارمنرجلقامثم:فيهوقال،بنحوه،غ!ي!النبيعن،هريرةأبي

.")1(عكاشةبهاسبقك":فقال،منهم

صالح،أبيبنسهيلعن،محمدبنزهيرحدثنا،بكيرأبيبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

أمتيمنيدخلأنفوعدني،وجلعزربيسألت":قال!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،أبيهعن

فقلت:،ألفاسبعينألفكلمعفزادني،فاستزدت،البدرليلةالقمرصورعلىألفاسبعينالجنة

.")2(الأعرابمنلكأكملهمإذا:قال؟أمتيمهاجريهؤلاءيكلمإن،ربأي

قال:قال،هريرةأبيعن،المخزوميزيادعن،إسماعيلأخبرنا،يزيدحدثنا:أحمدوقال

ألفاسبعونالجنةتدخلأمتيمنزمرةأول،القيامةيومالسابقونالآخروننحن":!صاللهرسول

ضوءأشدعلىيلونهمالذينثم،البدرليلةالقمرصورةعلىمنهمرجلكلصورة،عليهمحسابلا

عن،لهيعةابنعن،حسنعنأحمدرواهثم".منازلذلكبعدهمثم،السماءفيكوكب

.تقدممابنحو،ع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،جبيربنسليم،يونسأبي

وفيه،هريرةأبيعن،زيادبنمحمدعن،سلمةبنحمادعن،مهديابنعنأحمدرواهوكذا

.)3(عكاشةذكر

كما،أمامةأبيعن،زيادبنمحمدعن،عياشبنإسماعيلحديثمنالطبرانيورواه

)4(ء"

"لي.

)1(

)2(

)3(

)4(

.(216و)(022)رقمومسلم(6542و)(6541)رقمالبخاريرواه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(2935/)المسندفيأحمدرواه

بها.يقوىشواهدللحديثولكن.ضعيفوإسناده(352و)(351و)(2405/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(7525)الكبيرفيالطبرانيرواه
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اخرحديت

بنسهلعن،حازمأبوحدثني:قالغسانأبوحدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا:البخاريقال

فيشك"ألفسبعمئةأو،ألفاسبعونأمتيمنالجنةليدخلن":!ي!اللهرسولقال:قال،سعد

ضوءعلىوجوههم،الجنةواخرهمأولهميدخلحتى،ببعضبعضهماخد"متماسكينأحدهما

أبيه،عن،حازمأبيبنالعزيزعبدعن،قتيبةعنومسلمالبخاريرواهوقد."البدرليلةالقمر

.به)1(

اخرحديث

عن،الأخنسبنبكيرحدثني،المسعوديحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:أحمدالإمامقال

يدخلونألفاسبعينأعطيت":!ي!اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيعن،رجل

ربيفاستزدت،واحدرجلقلبعلىوقلوبهم،البدرليلةكالقمروجوههم،حساببغيرالجنة

،القرىأهلعلىآتذلكأن(فرأيتأ:بكرأبوقال."ألفاسبعينواحدكلمعفزادني،وجلعز

.)2(البواديحافاتمنومصيب

اخرحديث

نأ،مسعودابنعن،زرعن،عاصمعن،حمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدوقال

كثرتهم،فأعجبني،أمتيفأريت":قال،أمتهعليهفراثت)3(،الموسمفيالأممأري!ي!اللهرسول

الذينهم،حساببغيرالجنةيدخلونألفاسبعينهؤلاءمعإن:ليفقيل،والجبل،السهلملؤواقد

ادع،اللهرسوليا:عكاشةفقال"يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقونولا،يكتوونلا

منهم،يجعلنيأناللهادع،اللهرسوليا:فقالآخريعنيقامثم،لهفدعا،منهميجعلنيأنالله

.ا)د(مسلماشرطعلىعنديهذا:أيضاالحافظقال.")4(عكاشةبهاسبقك":فقال

)2(

)3(

)4(

.(912)رقمومسلم(6554و)(6543)رقمالبخاريرواه

شواهد.لاكثرهولكن،ضعيفوإسناده(16/)المسندفيأحمدرواه

.فمرت:الفاسيةوفي،أبطأتأي

صحيح.حديثوهو(1/304)المسندفيأحمدرواه

مقرونا.مسلملهأخرج،عاصم:أقول
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عنهأخرىطريق

حصين،بنعمرانعن،الحسنعن،قتادةعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدقال

:فقال،عليهغدوناثم،ليلةذات!ي!اللهرسولعندالحديثأكثرنا:قال،مسعودابنعن

والنبي،العصابةومعهوالنبيئ،الثلاثةومعهيمرالنبيفجعل،بأممهاالليلةالأنبياءعلي"عرضت

فأعجبوني،،إسرائيلبنيمنكبكبة)1(معهموسىعليمرحتى،أحدمعهليسوالنبي،النفرومعه

أمتي؟فأين:فقلت":قال"إسرائيلبنومعه،موسىأخوكهذا:ليفقيل؟هؤلاءمن:فقلت

عنانظر:ليقيلثمأالرجالبوجوهسدتقدالظراب)2(فإذا،فنظرت،يمينكعنانظر:ليفقيل

،ربيارضيت:فقلت؟أرضيت:ليفقيلأالرجالبوجوهسدقدالأفقفإذا،فنظرت،يسارك

النبيفقال"حساببغيرالجنةيدخلونألفاسبعينهؤلاءمعإن:ليفقيل":قال"ربيارضيت

منفكونواقصرتمفإن،فافعلواألفاالسبعينمنتكونواأناستطعتمإن،وأميأبيلكمفدى":!ي!

بنعكاشةفقام"يتهاوشونناساثمرأيتقدفإني،الأفقأهلمنفكونواقصرتمفإن،الظرابأهل

:فقال،آخررجلفقام،لهفدعا،ألفاالسبعينمنيجعلنيأناللهرسولياليادع:فقال،محصن

فقلنا:،تحدثناثم:قال"عكاشةبهاسبقكقد":فقال،منهميجعلنيأناللهرسوليالياللهادع

فبلغ،ماتواحتى،شيئاباللهيشركوالبم،الإسلامفيولدواقوم:قالوا؟السبعينهؤلاءترونمن

ربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقونولا،يكتوونلاالذينهم":فقال،!ماللهرسولذلك

.")3(يتوكلون

اخرحديث

محمدبنحدثنا،مكرمبنعقبةحدثنا،الجذوعيمحمدبنمحمدحدثنا:الطبرانيقال

قال:قال؟حصينبنعمرانعن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامعن،عديأبي

همومن:قيل"عذابولا،حساببغيرألفاسبعونأمتيمنالجنةيدخل":!لمج!اللهرسول

."يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقونولا،يكتوونلاالذينهم":قال؟اللهرسوليا

وليس،عكاشةذكروعنده،به،حسانبنهشامعن،المعتمرعن،خلفبنيحىعنمسلمورواه

)1(

)2(

)3(

.الناسمنالمتضامةالجماعة:الكبكبة

.الصغارالجبال:الظراب

حديثوهو(95191)الرزاقعبدبمصنفالملحقجامعهفيومعمر(1/451)المسندفيأحمدرواه

صحيح.
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)1(طريقغيرمنعمرانعنرويوقد:الضياءالحافظوقال."يتطيرون":الروايةهذهفيعنده

321

اخرحديث

بنجابرسمعأنه:الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحدثنا،عبادةبنروححدثنا:أحمدقال

كالقمروجوههم،زمرةأولفتنجو":وفيه،حديثافذكر...!ي!اللهرسولسمعت:قالاللهعبد

بقيته.وذكر،كذلك"السماءفينجمكأضوأيلونهمالذينثم،يحاسبونلاألفاسبعون،البدرليلة

مجالد،بنإسماعيلبنعمرعنالبزارروىوقد،يرفعهولم،روححديثمن،مسلمورواه

.سواء)2(قبلهالذينحو،!ي!النبيعن،اللهعبدبنجابرعن،الشعبيعن،جدهعن،أبيهعن

اخرحديث

أنس،عن،صهيببنالعزيزعبدعن،مباركحدثنا،مرداسبنمحمدحدثنا:البزارقال

،يكتوونلاالذينهم،حساببغيرالجنةيدخلونأمتيمنألفاسبعون":قالأنه،!يوالنبيعن

.")3(يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقونولا

اخرحديث

أنس،عن،حميدحدثنا،العبادانيعاصمأبوحدثنا،الملكعبدبنمحمدحدثنا:البزارقال

سبعونألفاالسبعينمنواحدكلمع،ألفاسبعونأمتيمنالجنةيدخل":!ي!اللهرسولقال:قال

،الاحادمنواحدكلمعيكونأنويحتمل،الألوفمنواحدكلمعيكونأنيحتملوهذا")4(ألفا

وأكثر.،أشملوهو

بنالنضرعنأو،أنسعن،قتادةعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

أمتيمنالجنةيدخلأنوعدني،وجلعزاللهإن":!يواللهرسولقال:قال،أنسعن،أنس

:فقال،كفيهوجمع"وهكذا":قال،اللهرسوليازدنا:عنهاللهرضيبكرأبوفقال"ألفأربعمئة

عمر،يادعني:بكرأبوفقال،بكرأباياحسبك:عمرفقال"وهكذا":قال،اللهرسوليازدنا

)2(

)3(

)4(

.(218)رقمومسلم(18/427)الكبيرفيالطبرانيرواه

."الأستاركشف"(1354)رقموالبزار(191)رقمومسلم(3383/)المسندفيأحمدرواه

،بمعناهشواهدللحديثولكن،متروكوهو،سحيمأبومباركوفيه(الأستاركشف-3545)رقمالبزاررواه

حسن.بهافهو

الآثية.يعلىأبيروايةمنهاشواهدلهولكن،ضعيفوإسناده(الأستاركشف-3547)البزاررواه
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الجنةخلقهأدخلشاءإنوجلعزاللهإن:عمرفقال؟كلناالجنةوجلعزاللهيدخلناأنعليكوما

.")1(عمرصدق":!ي!النبيفقال.واحدبكف

عنهاللهرضيأنسعنأخرىطريق

حدثنا،السلميالسريبنالقاهرعبدحدثنا،بكرأبيبنمحمدحدثنا:يعلىأبوالحافظقال

زدنا:قالوا،"ألفاسبعونأمتيمنالجنةيدخل":قال!النبيعن،أنسعن،حميد

فحثىكثيبعلىوكان،(الئهرسولياأزدنا:قالوا،"ألفاسبعونرجللكل":قال،اللهرسوليا

دخلمناللهأبعد،اللهنبييا:قالوا،بيدهوحثى،وهكذا:فقال،اللهرسوليازدنا:قالوا،بيديه

معينابنسئلوقد.الإسنادبهذاإلاأنسعنرويأعلمهلا:الضياءالحافظقال."هذابعدالنار

.)2(صالح:فقال،القاهرعبدعن

غريبآخرحديث

الأصبهاني،مندةبنيحيىبنومحمد،النرسيالوليدبنصالحبنمحمدحدثنا:الطبرانيقال

عن،قتادةعن،أبيحدثني،هشاممعاذبنحدثنا،عليبنعمروأبوحفصحدثنا:قالا

نأوعدنيتعالىاللهإن":قال،!ي!النبيعن،أبيهعن،عميربنبكرأبيعن،أنسبنبكرأبي

فقال،بيدهوهكذا:فقال،زدنا،اللهرسوليا:عميرفقال"الجنةألفثلثمئةأمتيمنيدخل

وما،الخطابابنياولكلناما:فقال،عميرياحسبك:عمرفقال،زدنا،اللهرسوليا:عمير

فقال،واحدةبحثيةأوبحفنةالجنةالناسأدخلشاءإناللهإن:عمرفقال؟الجنةاللهيدخلناأنعليك

.)3(غيرهحديثالعميرأعرفلا:الضياءالحافظقال."عمرصدق":!ي!الثهرسول

آخرحديث

عنيحدث،زيادبنمحمدسمعت،عياشبنإسماعيلحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبوقال

بنوالحسين،الدمشقيالمعلىبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال)ح(!ي!النبيعن،الباهليأمامةأبي

،زيادبنمحمدأخبرني،عياشبنإسماعيلحدثنا:عماربنهشامقال:قالا،التستريإسحاق

)1(

)2(

)3(

حديثوهو(55602)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(3165/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.

حسن.حديثوهو(3783)رقميعلىأبورواه

ضعف.إسنادهوفي(17123/)الكبيرفيالطبرانيرواه
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أمتيمنالجنةيدخلأنربيوعدني":يقول!ي!اللهرسولسمعت:يقول،أمامةأباسمعت:قال

ربيحثياتمنحثياتوثلاث،عذابولا،عليهمحسابلاألفاسبعينألفكلمع،ألفاسبعين

.")1(ألفاسبعينألفكلمع":الطبرانيعندوليس،شيبةأبيلابنواللفظ."وجلعز

عنهأخرىطريق

عن،عمروبنصفوانحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،دحيمحدثنا:عاصمأبيبنبكرأبوقال

وعدنياللهإن":قال،!لمجيماللهرسولعن،أمامةأبيعن،الهوزنياليمان)2(وأبي،عامربنسليم

أمتكفيأولئكماوالله:الأخنسبنيزيدقال"حساببغيرألفاسبعينأمتيمنالجنةيدخلأن

ألفاسبعينوعدنيقداللهفإن":!لمجيماللهرسولفقال،الذبانفيالأصهبالذبابمثلإلااللهرسوليا

الهوزني،إلا،الصحيحرجالرجاله:الضياءقال."حثياتثلاثوزادني،ألفاسبعينألفكلمع

.جرحا)3(فيهعلمتوما،لحيبناللهعبدبنعامرواسمه

اخرحديث

بنزيدعن،سلامبنمعاويةحدثنا،توبةأبوحدثنا،خليدبنأحمدحدثنا:الطبرانيقال

السلمي،عبدبنعتبةسمعأنه:البكاليزيدبنعامرحدثني:يقول،سلامأباسمعأنه:سلام

ثم،حساببغيرألفاسبعينأمتيمنالجنةيدخلأنوعدنيربيإن":!لمجيماللهرسولقال:قال

نإ:وقال،عمرفكبر"حثياتثلاثبكفيهتعالىربييحثيثم،ألفالسبعينألفكل(أيشفع

أحدفياللهيجعلنيأنوأرجو،وعشائرهم،وأبنائهم،ابائهمفيااللهأيشفعهم،الأولىالسبعين

)4(.أعلموالله،علةالإسنادلهذاأعلملا:الضياءالحافظقال.الأواخرالحثيات

اخرحديث

بنيحيىحدثنا،الدستوائيئيعنيهشامحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمدالإمامقال

معأقبلنا:قال،حدثهالجهنيرفاعةأن،يساربنعطاءعن،ميمونةأبيبنهلالعن،كثيرأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

عن(4286)ماجهابنوأخرجه(0752)الكبيرفيوالطبراني(1101176/)المصنففيشيبةأبيابنرواه

صحيح.حديثوهو،عماربنهشام

.اليمانأبيعن:الأصولفي

صحيح.حديثوهو(588)رقمالسنةفيعاصمأبيابنرواه

حسن.حديثوهو312()17/الكبيرفيالطبرانيرواه
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ربيوعدني":قالثم:فيهحديثافذكر،بقديد:قالأوبالكديدكناإذاحتى،لمجي!اللهرسول

تبوؤواحتىيدخلوهاألالأرجووإني،حساببغير،ألفاسبعينأمتيمنالجنةيدخلأنوجلعز

بنآدمعن،سفيانبنيعقوبورواه."الجنةفيمساكنوذراريكمأزواجكممنصلحومن،أنتم

شرطعلىعنديهذا:الضياءالحافظقال،به،كثيرأبيبنيحيىعن،شيبانعن،إياسأبي

.)1(أعلموالله،الصحيح

اخرحديث

حدثني،إسماعيلبنمحمدحدثنا،الحمصيزبريق)2(بنإسحاقبنعمروحدثنا:الطبرانيقال

سمعت:قالثوبانعن،الرحبيأسماءأبيعن،عبيدبنشريحعن،زرعةبنضمضمعن،أبي

")3(.ألفاسبعونألفكلمع،يحاسبونلاألفاسبعينأمتيمنوعدنيربيإن":يقوللمجي!اللهرسول

اخرحديث

بنزيدعن،سلامبنمعاويةحدثنا،توبةأبوحدثنا،خليدبنأحمدحدثنا:الطبرانيقال

سعيدأباأن:حدثهالكنديقيساأن:عامربناللهعبدحدثني:يقول،سلامأباسمعأنه:سلام

سبعينأمتيمنالجنةيدخلأنوعدنيوجلعزربيإن":قالع!ي!اللهرسولأن،حدثهالأنماري)4(

فقلت:قيسقال"بكفيهحثياتثلاثربييحثيثم،ألفالسبعينألفكلويشفع،حساببغيرألفا

فقال:سعيدأبوقال.قلبيووعاه،بأذنينعم:قالع!ي!اللهرسولمنهذاسمعتأنت:سعيدلأبي

قال"أعرابنامنبقيتهاللهويوفي،أمتيمهاجرييستوعباللهشاءإنوذلك":ع!يماللهرسول

.سلامبنمعاويةبهتفرد،الإسنادبهذاإلاالأنماريسعيدأبيعنيرولم:الطبراني

نافع،بنالربيعتوبةأبيعن،عسكربنسهلبنمحمدرواهوقد:الضياءالحافظوقال

)5(وتسعمئةألفألفآلافأربعةفبلغ،!اللهرسولعنداذلكافحسب:سعيدأبوقال،بإسناده

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح.حديثوهو(4286)رقمماجهوابن(416/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهما،زبزيق:الفاسيةوفي،زريق:(آ)في

بها.يقوىبمعناهشواهدللحديثولكن،ضعفإسنادهوفي(1413)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

أنهإلا،والأوسطالكبيرفيالطبرانيرواه:وقالالهيثميعنهوأورده،الأنصاريسعدأبا:الكبيرالمعجمفي

فمن"الإصابة"فيالحافظقال،الأنماريالخيرسعيدأبو:لهويقال،الأنماريسعيدأبو:الأوسطفيقال

السند.هذابصحةالجزمفييتوقفالاختلافهذا

سبعمئة.:النسخبعضفي



حساببغيرالأمةهذهمنالجنةيدخلمنذكر

")1(أمتيمهاجرياللهشاءإنيستوعبذلكإن":!ي!اللهرسولفقال:قال،ألف

اخرحديث

325

عن،عطيةعن،ليلىأبيابنعن،عيسىعن،أبيحدثنا،بكربنمحمودحدثنا:البزارقال

عليهم"حسابلاألفاسبعونأمتيمنالجنةيدخل":!ي!اللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبي

رجلفقال"منهماجعلهاللهم":فقال،منهميجعلنيأناللهادع،اللهرسوليافقالعكاشةفقام

لبعض:بعضهمقالثم،القومفسكت"منهماجعلهاللهم":قال،منهميجعلنيأناللهادع:آخر

لوإبممأما،وصاحبهعكاشةبهاسبقكم":قال،منهميجعلناأناللهادع،اللهرسوليا:قلنالو

.")2(لوجبتقلتولو،لقلتقلتم

اخرحديث

نبراسبنالضحاكحديثمن"والنشورالبعث"كتابفيالبيهقيرواه

:قال،الأنصاريحزمبنعمروعن،المدينييزيدأبيعن،البنانيأسلمبنثابتحدثني

خرجالرابعيومكانفلما.يرجعثم،مكتوبةلصلاةإلايخرجلا،ثلاثا!لمجواللهرسولعناتغيب

إلايحدثلمإنه":فقال؟حدثحدثقدأنهظنناحتى،عنااحتبستاللهرسوليا:فقلنا،إلينا

ربيسألتوإني،عليهمحسابلاألفاسبعينأمتيمنالجنةيدخلأنوعدنيوجلعزربيإن،خير

ألفاالسبعينمنواحدكلمعفأعطاني،كريماماجداواجداربيفوجدتالمزيدالأيامالثلاثةهذهفي

."الأعرابمنالعددلكأكمل:قال؟هذاأمتيوتبلغ،ربيا:قلت":قال"ألفاسبعين

.متروك:النسائيوقال،فيهيملمواقدهذاالضحاك

كماطويلحديثفي!ي!النبيعن،حذيفةعن،سعيدحديثمنالحوضأحاديثفيوتقدم

رواه."حسابعليهمليسألفاسبعونألفكلمع،ألفاسبعينمعيأنوبشرني":وفيه،تقدم

أحمد)3(.

!يو:اللهرسولقال:قال،الوداعحجةشهدقدوكان،عميربنعامرترجمةفيالأثيرابنوذكر

سبعونواحدكلمع،حساببغيرالجنةيدخلونألفاسبعينأعطانيماجداربيوجدتإني"

)1(

)2(

)3(

.(604)رقم"الأوسطو"(الكبير"فيالطبرانيرواه

ضعيف.وإسناده(الأستاركشف-0355)البزاررواه

.تقدمكماشواهدلهاالجملةهذهلكن،بطولهضعيفوإسناده(5393/)المسندفيأحمدرواه
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عن،البنانيثابترواه:قال"الأعرابمنلكأكملهم:فقال؟هذاتبلغلاأمتيإن:فقلت،ألفأ

.عنه)1(،المدنييزيدأبي

اخرحديث

أبي،حدثنا،عياشبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،الطبرانيمرثدبنهاشمحدثنا:الطبرانيقال

طأ":!ي!اللهرسولقال:قال،مالكأبيعن،عبيدبنشريحعن،زرعةبنضمضمحدثني

يخبطونجميعهازمرةالأسودالليلمثلالجنةإلىالقيامةيوممنكماللهليبعثنبيدهمحمدنفسوالذي

.")2(الأنبياءمعجاءمماأكثرمحمدمعجاءلما:الملائكةتقول،الأرض

يصيرأمرهمإليهوما،الحسابموقفعنالعبادتفرقكيفيةذكر

السعيرفيوفريق،الجنةفيففريق

تعالى:وقال931:مريمأ!و!لايؤمنونغف!فىألاقروهئمقضىإذالحمترةوأنذزهويزم):تعالىاللهقال

وأماهيخبروترؤضةفىفه!المجلختوصعملواءا!واالذلىفأما!لمجفرقوتيؤمذالساعةتقيويؤم!يو

تعالى:وقال.(16-14:الرومأ!وتحضروناتعذابفىفأولنلثالأخرةولقآيلايتناوكذبواكفرواالذين

تعالى:وقال.((43:الرومأ!ويصدعونيؤميذاللهمنلولامرديؤميأقانقتلالقيومنلدينفأقووتجهك!وأ

كنننافذا!تشلونكننممابحتزؤنلؤمأكنبههاإكتذممتأمةكلجماثيةأموص!وترئا!طلوتيخسريؤميذألساعةتقعويؤم)

هوذلكرحمتهفىربهمفيذضله!ألصخلختوعملواءامنواأئذيف!فأفاكنت!تغملونما!تتنسغكنأإئابآلحقعلتكميخطق

لاوألساعهحقأللهوغدإنقيلوإذا!تجرمينقؤماكنتمفاشتكبزتمعلئكؤتتكءايتىتكنأف!كفروأالذينوأما!المحبينأتفؤز

بهءكانوافابهموصاقعلواماسياتالتمولدا!!بم!تيقن!نخنوماظناإلانظنإنالساعةماندرىماقفتمفيهارتيب

هزواأدلهءايتاتخذتمبأنكولكوذ!نضرينمنلكووماألنارومآولبهوهذالؤمك!لقاءلمحسيتو؟ننسئكلالؤموقيل!يمتتقزءون

ود!الفلأينربالازضوربالسمؤتربالحضد!فللهيمتنعنبوتولاهئممتهايخرجونلافاليؤمالدياألحيؤةوغرت!،

بنورألأزضوألثرقت):تعالىوقال!.(37-27:الجاثيةأ!واتحكيواتحريزوهولأرضممطواالسمؤتفىآلكترلإء

وهو!لتفانفسصووفيمث!يظلمونلاوهئمل!بابئخهحوقضىوالثهدآءبألنبمنوجاىءا!نفووضعرجمها

يآتكتمألمخزننهآلهتموقالأئوبهافتحتجآءوهاإذاحتئزمرابهغإك!فرواآلذينوسيق!يفعلونساأغلم

)1(

)2(

شيخغيرالصحيحرجالورجالهالطبرانيرواه:وقال(01/041)"الزوائدمجمع"فيالهيثميذكره

ضعيف.،الطبرانيمرثدبنهاشموشيخه:أقول.الطبراني

المؤلف.خطمنالثانيالجزءاخر:الفاسيةحاشيةوفي،ضعيفوإسناده(3455)الكبيرفيالطبرانيرواه
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علىاتعذابمممةحقتولبهنبكقالواهذايؤمكتملقاويدرولبهئمرلبهتمءايتعلتكتميشلونمنكمهرسل

إلىربهمأتقؤاالذجمتوسيق!آلصتبهتتمثوىفبئسفيهآخلديئجهنوأتوبادظوآقيل!اتبهفرين

وقالوا!خلىينطتت!فادظوهاعل!غسلغخزننهاالضوقالأتوبهاوفتحتجاءوهاإذاحتى+زمراآلجنة

اتملبهكةوترى!آلفملينأتجرفنغمنشاءحيثالجنةمفنتبوأالأرضىوأؤزنناوغدهصدقناالذىللهآتحضد

.(7د-96:الزمرأ!هوالعفينربللهالحضدوقيلبألحقبيخهـموقضىربهتمبحضدلمجهـمبحونآتعزشحؤلمقفب

وانصرافهمأالحساب(موقفأبعدجهنمإلى(سيقواأوهؤلاء،الجنةإلىسيقواهؤلاءأنوذكر

فبهاالتمالنارفنىشقواآلذينفاما!وسعيدفمئهؤشقى-بإذنهإلانقستىلايةتيؤم):تعالىوقال(عنه

سعدواالذينوأما!!يرلدلمافحالرئبثإنرفيشامالاإلأزك!والمحؤتادامتماصنيلخدلى!زفيرولث!هيق

وقال.(801-501:هودأ!وتجذوذغنرعطارفيشاءماإلأوالازضآلسفؤتداصتمافيهاخلدينآلجنةفف

تحمعكؤيؤم):تعالىلوقا.(7:الشورىأ!آلسعيرفىوفريقآلجنةفىفريقفيهلارلفالجغوئنذريؤم):لىتعا

فيهاآلأنهرخلدلررتخخهامنتخرىجنتوقيض!وسئاله-يكفرعنهصخلحاويغملباللهيؤصمنومنألنغابنيؤملكذآتجقعصلؤو

لمصير!آولئسفيهاخلدينلنارآاضحبأولنلثلايننآو!ذبواكفرواوالذجمت!اتعظيمالفؤزلثذأبدأ

لآ!وزداجهنمإكآلمخرمين!ودنم!وقوفداالرخنإلىالمتقينعتثريؤم!و:تعالىوقال.(ا.-9:التغابنأ

وجؤول!ودوجؤتبيضيؤم):تعالىوقال.(87-85:مريمأ!وعقداآلرحمنعندائخذمنلاإآلشقعةيقلكون

ففىوجوههغاتيفحتالذينوأما!تكفرونكنغبماائعذابفذوقوأإيمتكتمبغدأكفرتموجوههمآشوذتائذينفأما

.(701-601:عمرانآلأمهـو!بهاخلدونهئماللهرتهة

علىمشتملةوهي،المقامهذايناسبماالأحاديثمنولنذكر،جداكثيرةهذافيوالآيات

إليها.وسنشير،الفصلهذاغيركثيرةمقاصد

،مغولبنمالكعن،أسامةأبوحدثنا،العجليعثمانبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

أهلسيقحين:قال.(34:ادكازعاتأ!الكترىالظامةأجآءتفا):تعالىقوله!يالوليدبنالقاسمعن

.النارإلىالناروأهل،الجنةإلىالجنة

ذلكفيالأحاديثإيراد

يزيد،بنوعطاء،سعيدأخبرني،الزهريعن،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا:البخاريقال

عن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،محمودوحدثني)ح(!ي!النبيعنأخبرهما،هريرةأباأن

ربنانرىهل،اللهرسوليا:أناسقال:قال،هريرةأبيعن،الليثييزيدبنعطاءعن،الزهري

الله،رسوليا،لا:قالوا"؟سحابدونهاليسالشمسرؤيةفيتضارونهل":فقال؟القيامةيوم

:قال،اللهرسوليا،لا:قالوا"؟سحابدونهليسالبدرليلةالقمررؤيةفيتضارونهل":قال



يصيرأمرهمإليهوماالحسابموقفعنالعبادتفرقكيفية328

كانمنفيتبع،فليتبعهشيئايعبدكانمن:فيقولالناساللهيجمع،كذلكالقيامةيومترونهفإنكم"

الطواغيت،الطواغيتيعبدكانمنويتبع،القمرالقمريعبدكانمنويتبع،الشمسالشمسيعبد

:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،يعرفونالتيالصورةغيرفياللهفيأتيهممنافقوها،فيهاالأمةهذهوتبقى

،يعرفونالتيالصورةفياللهفيأتيهم،عرفناهربناجاءفإذارئنا،يأتيناحتىمكانناهذا،منكباللهنعوذ

فأكون":ع!ي!اللهرسولقال"جهنمجسرويضربفيتبعونه،ربناأنحت:فيقولون،ربكمأنا:فيقول

وفيه،سلمسلماللهم:يومئذالزسلودعاء،الرسلإلايومئذيتكلمولا،يجيزمنأؤلوأمتيأنا

فإنها":قال،اللهرسوليا،نعم:قالوا"؟السعدانشوكرأيتمأما،السعدانشوكمثلكلاليب

فمنهم،بأعمالهمالناسفتخطف،تعالىاللهإلاعظمهاقدريعلملاأنهاغير،السعدانشوكمثل

نأوأراد،عبادهبينالقضاءمناللهفرغإذاحتى،ينجوثم،المخردل)1(ومنهم،بعملهالموبق

يخرجوهم،أنالملائكةأمر،اللهإلاإلهلاأنيشهدكانممن،يخرجهأنأرادمنالنارمنيخرج

قدفيخرجونهم،السجودأثرادمابنمنتأكلأنالنارعلىاللهوحرم،السجودآثاربعلامةفيعرفونهم

ويبقى،السيلحميلفيالحبةنباتفينبتون،الحياةماء:لهيقال،مالمح!عليهمفيصب،امتحشوا

فاصرف،ذكاؤها)3(وأحرقني،ريحهاقشبني)2(قد،ربيا:فيقول،النارعلىبوجههمقبلرجل

لا،:فيقول؟غيرهتسألنيذلكأعطيتكإنلعلك:فيقولاللهيدعويزالفلا،النارعنوجهي

بابإلىقربني،ربيا:ذلكبعديقولثم،النارعنوجههفيصرف،غيرهأسألكلاوعرتك

يدعو،يزالفلا،أغدركما،ادمابنياويلك؟غيرهتسألنيألازعمتقدأليس:فيقول،الجنة

مناللهفيعطي،غيرهأسألكلا،وعزتك،لا:فيقول؟غيرهتسألنيذلكأعطيتكإنلعلي:فيقول

يسكت،أناللهشاءماسكتفيهامارأىفإذا،الجنةبابإلىفيقربه،غيرهيسألهألاومواثيقعهود

،ادمابنياويلك؟غيرهتسألنيألازعمتقدأوليس:فيقول،الجنةأدخلنيرب:يقولثم

فإذا،منهاللهيضحكحتىاللهيدعويزالفلا،خلقكأشقىتجعلنيلا،ربيا:فيقول!أغدركما

تمن:لهيقالثم،فيتمنى،(كذامنأتمن:لهقيلفيهادخلفماذا،فيهابالدخوللهأذنمنهضحك

وذلك:هريرةأبوقال،"معهومثله،لكهذا:فيقول،الأمانيبهتنقطعحتى،فيتمنى،كذامن

شيئاعليهيغيرلاهريرةأبيمعجالس!الخدريسعيدوأبو:قال.الجنةدخولاالجنةأهلآخرالرجل

ع!ي!اللهرسولسمعت:سعيدأبوقال،"معهومثلهلكهذا":قولهإلىانتهىإذاحتى،حديثهمن

رواهوهكذا."معهومثله":إلاحفظتما:هريرةأبوقال،"أمثالهوعشرةلك"هذا:يقول

)1(

)2(

)3(

.النارفيالمطروحالمصروع:المخردل

آذاني.أي

التهابها.أي
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حفظتأنيأشهد:سعيدأبوفقال:وزاد،به،الزهريعن،سعدبنإبراهيمحديثمنالبخاري

لمماعلىمقدلمسعيدأبيمنالإثباتوهذا.")1(أمثالهوعشرةلكذلك":قوله!ي!اللهرسولمن

المقبولة،الثقةزيادةمنمعهلما،سعيدأبيإثباتقدمناهريرةأبونفاهولوحتى،هريرةأبويحفظه

تعالى.اللهشاءإنقريباسيأتيكما،مسعودكابن،الصحابةمنغيرهتابعهوقدسيمالا

،هلالأبيبنسعيدعن،يزيدبنخالدعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:البخاريوقال

ربنا؟نرىهل،اللهرسوليا:قلنا:قال،الخدريسعيدأبيعن،يساربنعطاءعن،زيدعن

فإنكم":قال،لا:قلنا"؟صحواكانتإذاالبدرليلةوالقمرالشمسرؤيةفيتضارونهل":قال

إلىقومكلليذهب:مناديناديثم":قال"رؤيتهمافيتضارونكماإلاربكمرؤيةفيتضارونلا

كلوأصحاب،أوثانهممعالأوثانوأصحاب،صليبهممعالصليبأصحابفيذهب،يعبدونكانواما

يؤتىثم،الكتابأهلمنوغبرات)2(فاجر،أوبزمناللهيعبدكانمنإلايبقىلاحتى،الهتهممعآلهة

لهم:فيقال،اللهابنعزيرانعبدكنا:قالوا؟تعبدونكنتمما:لليهودفيقال،سرابكأنهاتعرضبجهنم

اشربوا،:فيقال":قال"تسقيناأننريد:قالوا؟تريدونفما،ولدولا،صاحبةدلهيكنلم،كذبتم

الله،ابنالمسيحنعبدكنا:فيقولون؟تعبدونكنتمما:للنصارىيقالثم،جهنمفيفيتساقطون

تسقينا،أننريد:فيقولون؟تريدونما:فيقال،ولدولاصاحبةدلهيكنلم،كذبتم:لهمفيقال

لهم:فيقال،فاجرأوبرمنتعالىاللهيعبدكانمنإلايبقىلاحتىفيهافيتساقطون،اشربوا:فيقال

،اليومإليهمناأحوجونحنالناسفارقنانعبدهكناإلهالناإن:فيقولون،الناسذهبوقديجلسكمما

فيأتيهم:قال،وجلعزربناننتظروإننا،يعبدونكانوابماقومكلليلحق:يناديمنادياسمعناوإنا

أنت:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،مرةأولفيهارأوهالتيصورتهغيرصورةفيوجلعزالجبار

،الساق:فيقولون،بهاتعرفونهاعلامةوبينهبينكمهل:فيقال،الأنبياءإلاايومئذايكلمهولاربنا،

يسجد،كيمافيذهب،وسمعةرياءدلهيسجدكانمنويبقى،مؤمنكللهفيسجدساقهعنفيكشف

الجسر؟وما،اللهرسوليا:قلنا"جهنمظهريبينفيجعلبالجسريؤتىثم،واحداطبقاظهرهفيعود

بنجد،تكون3(عقيفهلإشوكةلهامفلطحةوحسكة،وكلاليبخطاطيفعليه،مزلة"مدحضة:قال

فناج،والركاب،الخيلوكأجاويد،وكالريح،وكالبرق،كالطرفعليهاالمؤمن،السعدان:لهايقال

بأشدأنتمفما،سحبايسحب،آخرهميمرحتى،جهنمنارفيومكدوس)4(،مخدولشوناج،مسلم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(7437و)(6573)البخاريرواه

الباقي.وهو،غابرجمع،وغبر،غبرجمع،غبرات

وملوية.معقوفةأي

.مدفوعأي
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إخوانهم،في،نجواقدأنهمرأواإذا،للجباريومئذالمؤمنينمنلكمتبينقد،الحقفيمناشدةلي

تعالى:اللهفيقول؟معناويعملون،معناويصومون،معنايصلونكانواإخوانناربنا:يقولون

النار،علىصورهماللهويحرم،فأخرجوهمإيمانمندينارمثقالقلبهفيوجدتمفمن،اذهبوا

ثم،عرفوامنفيخرجون،ساقيهأنصافوإلى،قدميهإلىالنارفيغابقدوبعضهم(أفيأتونهم

.عرفوامنفيخرجون،فأخرجوه،دينارنصفمثقالقلبهفيوجدتمفمناذهبوا:فيقول،يعودون

،عرفوامنفيخرجون،فأخرجوهإيمانمنذرةمثقالقلبهفيوجدتمفمناذهبوا:فيقول،يعودونئم

!هويفخعقهاحسنةتكفىانذزةمثقاليظلملااللهإنميه:فاقرؤوا،تصدقونيلمفإن:سعيدأبوقال

شفاعتي،بقيت:وجلعزالجبارفيقول،والمؤمنون،والملائكة،النبيونفيشفع("4:النساءأ

فينبتون،الحياةنهر:لهيقال،الجنةبأفواهنهرفيفيلقونامتحشواقدأقوامافيخرج،قبضةفيقبض

،الشجرةجانبوإلى،الصخرةجانبإلىرأيتموهاقد،السيلحميلفيالحئةتنبتكماحافتيهفي

اللؤلؤ،كأنهمفيخرجون،أبيضكانالظلإلىمنهاكانوما،أخضركانمنهاالشمسإلىكانفما

أدخلهم،الرحمنعتقاءهؤلاء:الجنةأهلفيقول،الجنةفيدخلون،الخواتيمرقابهمفيفيجعل

.")1(معهومثلهرأيتممالكم:لهمفيقال،قدموهخيرولا،عملوهعملبغيرالجنة

الله:عبيدقال،روحعنكلاهما،منصوربنوإسحاق،سعيدبناللهعبيدحدثنا:مسلموقال

يسألاللهعبدبنجابرسمعأنه:الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحدثنا،القيسيعبادةبنروححدثنا

فتدعى:قال-)2(الناسفوقذلكأي:انظر-وكذاكذاعنالقيامةيومنحننجيء:فقال،الورودعن

:فيقولون؟تنتظرونمن:فيقولذلكبعدربنايأتينالم،فالأولالأولتعبد،كانتومابأوئانها،الأمم

فينطلق":قال"يضحك،لهمفيتجلى،إليكننظرحتى:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،ربناننتظر

جهنمجسروعلى.يتبعونهثم،نورامؤفيأو،منافتيمنهمإنسانكلويعطى،ويتبعونه،بهم

،زمرةأولفتنجو،المؤمنونينجوثم،المنافقيننوريطفأ(ثمأ،اللهشاءمنتأخذ،وحسك،كلاليب

ثم،السماءفينجمكأضوأ،يلونهمالذينثم،يحاسبونلاألفاسبعون،البدرليلةكالقمروجوههم

)1(

)2(

.(9743)رقمالبخاريرواه

هذاوقعهكذا":نصهمابدمشقالإنسانيةالعلومدارطبع)1/936(النوويللإمام"مسلمصحيحشرح"فيجاء

فيواختلاطوتغييرتصحيفأنهعلىوالمتأخرونالمتقدمونواتفق"مسلمصحيح"منالأصولجميعفياللفظ

كيفأو،الناسخينأحدمنتخليط"مسلم"كتابفيوقعالذيهذا:كتابهفيالحقعبدالحافظقال.اللفظ

وصوابه::قال،وتصحيفكثيرتغييروفيه،النسخجميعفيالحديثصورةهذه:عياضالقاضيقال.كان

مالك:بنكعبطريقمنخيثمةأبيابنكتابوفي،الحديثأهلبعضرواههكذا،كومعلىالقيامةيومنجيء

يعني-هوفيرقىعمر:ابنحديثمنالطبريوذكر".وتلعلىوأمتيوتلعلىالقيامةيومالناسيحشر"

.هناكعليهكلامهبقيةوانظر.الناسفوقكومعلىوأمتهع!ي!-محمدا
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منقلبهفيوكان،اللهإلاإلهلا:قالمنالنارمنيخرجحتى،فيشفعون،الشفاعةتحلثم،كذلك

نباتينبتواحتى،الماءعليهميرشونالجنةأهلويجعل،الجنةبفناءفيجعلون،شعيرةيزنماالخير

معها)1(.أمثالهاوعشرةالدنيا،لهتجعلحتىيسألثمحراقهويذهب،السيلفيالشيء

مالكأبوحدثنا،فضيلبنمحمدحدثنا،البجليخليفةبنطريفبنمحمدحدثنا:مسلموقال

قال:قالا،حذيفةعن،ربعيعن،مالكوأبو،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،الأشجعي

،ادمفيأتون،الجنةلهمتزلفحينالمؤمنونفيقوم،الناستعالىاللهيجمع":!ي!اللهرسول

لست؟ادمأبيكمخطيئةإلاالجنةمنأخرجكموهل:فيقول،الجنةلنااستفتح،أبانايا:فيقولون

لست:السلامعليهإبراهيمفيقول":قال"اللهخليل،إبراهيمابنيإلىاذهبوا،ذلكبصاحب

فيأتون،تكليمااللهكلمهالذيموسىإلىاعمدوا،وراءوراءمنخليلاكنتإنما،ذلكبصاحب

عيسىفيقول،وروحهاللهكلمة،عيسىإلىاذهبوا،ذلكبصاحبلست:فيقولالسلامعليهموسى

الأمانةوترسل،لهويؤذنفيقوم!ي!محمدافيأتونمحمدإلىاذهبوا،ذلكبصاحبلست:!ي!

وأمي،أنتبأبي:قلت:قال"كالبرقأولكمفيمر،وشمالايميناالصراطجنبتيفيقومان،والرحم

كمرثم؟عينطرفةفيويرجع،يمركيف،البرقإلىترواألم":فقال؟البرقكمرشيءأي

:يقول،الصراطعلىقائمونبيكم،أعمالهمبهمتجري،)2(الرجالوشد،الطيركمرثم،الريح

:قال،"زحفاإلاالسيريستطيعفلاالرجليجيءحتى،العبادأعمالتعجزحتى،سلمسلمرب

"النارفيومكدوس،ناجفمخدوش!،بهأمرتمنتأخذمأمور!معفقةكلاليبالضراطحافتيوفي"

.خريفا)3(لسبعونجهنمقعرإن،بيدههريرةأبينفسوالذي

عن،سلمةبنحمادحدثنا،مسلمبنعفانحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:الدنياأبيابنوقال

قال:قال،الأشعريموسىأبيعن،بردةأبيعن،القرشيعمارةعن،زيدبنعلي

كانواماقوملكلمثلخلقهبينيصدعأنأرادفإذا،واحدصعيدفيالأمماللهيحشر":!ي!اللهرسول

أنتم؟ما:فيقول،رفيعمكانفيونحن،ربنايأتيناثم،الناريقحمونهمحتىفيتبعونهم،يعبدون

نإتعرفونههل:فيقول،ربناننتظر:فنقول؟تنتظرونما:فيقول،المسلموننحن:فنقول

لنافيتجلى،لهعدللاإنه:فنقول؟تروهولمتعرفونهوكيف:فيقول،نعم:فنقول؟رأيتموه

يهوديا،النارفيمكانهجعلتقدإلاأحدمنكمليسفإنه،المسلمينمعشرأبشروا:فيقول،ضاحكا

."نصرانياأو

)2(

)3(

.(191رقم)مسلمرواه

.العدوفيوسرعتهمجريهمأي:الرجالشد

.(591)رقممسلمرواه
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يخرجهولم،مثلهبه،سلمةبنحمادعن،وعفان،الصمدعبدعن،أحمدالإمامرواهوهكذا

بنوعونبردةأبيبنسعيدحديثمنمسلمروىولكن)1(الوجههذامنالكتبأصحابمنأحد

:قالأنه:!اللهرسولعن،الأشعريموسىأبيأبيهعن،بردةأبيعن،عتبةبناللهعبد

.")2(نصرانياأويهودياالنارمكانهاللهأدخلإلامسلمرجليموتلا"

فصل

الصحيحةالأحاديثمنانفاذكرماغير،الصراطذكرفي

جهنمعلىجسروهو،الصراطدونالتيالظلمةإلىالموقفمكانمفارقتهمبعدالناسينتهيثم

الأرضغيرالأرضتبدليومالناسيكونأين:سئلع!ي!اللهرسولأن:عائشةعنتقدمكما

.")3(الجسردونالظلمةفيهم":فقال؟والسموات

ويحال،المؤمنونويسبقهم،عنهمويتخلفون،المؤمنينعنالمنافقونيميزالموضعهذاوفي

بتننورهميمتعئوآتمؤمنتآتمؤضمينترىيؤم!و:تعالىقال!كما،إليهمالوصولمنيمنعهمبسوروبينهمبينهم

وائمتفمتألمحتفقونيقوليؤم!اتعظيمأئفؤزهوذللثفيههاخلدينألأئهرتخنها!تتجرىجنتالؤملمجمثرلبهموبأتم!أيذجمغ

قبلامنوطهر؟ألرخةفيهباطمبالبمال!بسوربتنهمفضربنو،!فا!سواورإتمآزجحواقيللؤكتم!ننقنبتىآنظروناءامنواللذب

وغريهمآللهأضضآءحتىلأمافأوازتئت!وغرليهموقتلقحغأنفسكئمفننت!ولبه!بكقالوامعكتمنكنألتميادونهئم!اتعذاب

.(1ا-ه2:الحديدأ!المصيرولتسمؤلنكغالارهىمآولبهمكفرواألذينمنولافذيةمنكتميؤضذلا!فأليؤماتغروربالله

أتمتمرنجايقولونوبأتمنهتمأيذجهتمبتنيممتعئلؤرهتممعهوءامنواوالذينآلنبىآدلهيخزىلايؤم):تحالسلوقا

.(8:التحربمأ!هوقديرلثئء!لعكإنكلآوآغفزلؤرنالا

بنمخلدبنمحمدحدثنا:"الأفراد"كتابفي،اللهرحمهالدارقطنيالحسنأبوالحافظوقال

أبي،حدثنا،الطوسيزيادبنحمزةبنمحمدحدثنا:قالا،)4(المطيريأحمدبنومحمد،حفص

:!اللهرسولقال:قال،عمرابنعن،مجاهدعن،المكتبعبيدعن،الربيعبنقيسحدثنا

ثم."الجنةإلىطريقاجهنمعلىالصراطصارولذلك،(ورائهامنوالجنةأبالذنيامحيطةجهنم"

بنحمزةبهوتفردقيسغير،المكتبعبيدعنيروهلم،عمرابنعنمجاهدحديثمنغريب:قال

عنه.،زياد

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده،وعفانموسىبنحسنعن(804-4704/)المسندفيأحمدرواه

.(2767)رقممسلمرواه

.بمعناهعائشةعنوروي،بلفظهثوبانحديثمن(315)رقممسلمرواه

.المطري:(آ)في
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بنوالحسن،هانئبنصالحبنمحمدحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهقيوقال

إسماعيلبنمالكغسانأبوحدثنا،خزيمةبنالسريحدثنا:قالوا،عصمةبنوإبراهيم،يعقوب

حدثنا،الدالانيخالدأبو،الرحمنعبدبنيزيدحدثنا،حرببنالسلامعبدحدثنا،النهدي

الناساللهيجمع":قالامسعودبنااللهعبدعن،مسروقعن،عبيدةأبيعن،عمروبنالمنهال

نأورزقكم،وصوركم،خلقكمالذيربكممنترضواألم،الناسأيهايا:منادفيناديالقيامةيوم

عزير،شيطانعزيرايعبدكانلمنفيمثل":قال"؟الدنيافييتولىكانمنمنكمإنسانكليولي

لكمما:لهمفيقال،جثوماالإسلامأهلويبقى،ذلكوغيروالحجروالعودالشجرةلهمتمثلحتى

ربكمتعرفونفبم:فيقال":قال"بعدرأيناهماربالناإن:فيقولون؟الناسانطلقكما،تنطلقوالم

"ساقعنيكشف:قالوا؟هيوما:قيل(عرفناهرأيناهإنأعلامةوبينهبيننا:قالوا؟رأيتموهإن

ظهورهمقومويبقىساجدايعبدهكانمن"فيخر:قالا"ساقعنذلكعند"فيكشف:قالا

علىنورهمفيعطون،رؤوسهمفيرفعونيؤمرونثم،يستطيعونفلاالسجوديريدون،البقركصياصي

ذلك،فوقنورهيعطىمنومنهم،يديهبينالجبلمثلنورهيعطىمنفمنهم":قال"أعمالهمقدر

منآخريكونحتى،بيمينهذلكدونانورهايعطىومنهم،بيمينهالنخلةمثلنورهيعطىمنومنهم

:قال"قامطفئوإذا،قدمهقدملهأضاءإذا،مرةويطفأمرةيضيء،قدمهإبهامعلىنورهيعطى

قدرعلىعليهامضوا:لهمفيقال،مزلةدحض،السيفكحدوالصراط،الصراطعلى"فيمزون

ومنهم،كالطرفيمرمنومنهم،كالريحيمرمنومنهم،الكوكبكانقضاضيمرمنفمنهم،نوركم

علىنورهالذييمرحتى،أعمالهمقدرعلىفيمرون،رملايرملمنومنهم،الرجلكشديمرمن

:قال"النارجوانبهوتصيبرجل،اوتعلق،رجلوتخر،يدوتعلقايداتخر،قدمهإبهام

لممااللهأعطانالقد،أراناكالذيبعدمنكنجاناالذيدثهالحمد:قالواخلصوافإذا،فيخلصون"

."أحدايعط

رجل:لهفقال،ضحكإلاالحديثهذامنالمكانهذااللهعبدبلغفما:مسروققال

الحديثهذامنالمكانهذابلغتكلما،مراراالحديثبهذاحدثتلقد،عبدالرحمنأبايا

إلاالحديثهذامنالمكانهذابلغفما،مرارأيحذثه!ي!اللهرسولسمعت:اللهعبدفقال؟ضحكت

بروأنتبيأتهزأ:الإنسانلقول،أضراسهمنضرساخرويبدو،لهواتهتبدوحتى،ضحك

."قادرذلكعلىولكني،لا":فيقول؟العالمين

كتابي.فيوجدتههكذا:البيهقيقال

نأأيرضيك،آدمابنيا:الهتعالىاوقوله،الجنةيدخلمنآخرفذكر،غيرهرواهوقد
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اللهفيقول:مسعودابنقالاالعالمينربوأنتبيأتهزأ:فيقول؟معهاومثلهاالدنياأعطيك

.ا)1(قادرذلكعلىولكني،لا:سبحانه

ابنعن،وائلأبيعن،عاصمعن،سلمةبنحمادحديثمنهذابعدالبيهقيأوردهوقد

موقوفا.فذكره...مسعود

محمدحدثنا،يعقوببنمحمد،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهقيوقال

بنأنسعن،النميريزيادعن،المؤدبسعيدأبوحدثنا،مزاحمأبيبنمنصورحدثنا،إسحاقابن

ينجونالملائكةوإن،السيفكحدأو،الشعرةكحدالصراط":يقولع!النبيسمعت:مالك

سلم،،سلمربيا:لأقولوإني،بحجزتيلاخدالسلامعليهجبريلوإن،والمؤمناتالمؤمنين

الرقاشي،يزيدعن،زربيبنسعيدحديثمنالبيهقيروىثم،كثيز"يومئذوالزالات،فالزالون

أعلم.والله،قبلهبمايتقوىولكن،ضعيفوإسناده،منهبأبسطتقدممانحو،مرفوعا،أنسعن

اللهعندمكتوبونإنكم:قال،أميةأبيبنجنادةعن،مجاهدعن،حصينعن:الثوريوقال

هذا،فلانيا:قيلالقيامةيومكانفإذا،ومجالسكم،ونجواكم،وحلاكم،وسيماكم،بأسمائكم

:الضحاكوقال(12:الحديدأ!وباتمن!أيذيهتمبتهتلؤرهملمجمتعئ!و:وقرأ،لكنورلا،فلانيا،نورك

ذلكرأىفلما،المنافقيننورطفئالصراطإلىانتهوافإذا،نوراالقيامةيوميعطىإلاأحدليس

عكإنكلنآلانورناوأغفزأتممرنجا!و:فقالواالمنافقيننورطفئكما،نورهميطفأأنأشفقواالمؤمنون

.(8:التحريمأ!وقديرشئء!ل

:قال،عباسابنعن،مليكةأبيابنعن،جريجابنحدثنا:حذيفةأبوبشربنإسحاقوقال

الصراطعندفأما،عبادهعلىمنهسترابأسمائهمالقيامةيومالناسيدعواللهإن":!اللهرسولقال

المنافقين،نوراللهسلبالصراطعلىاستووافإذا،نورامنافؤوكل،نورامؤمنكليعطياللهفإن

وقال(13:الحديدأ!لؤكتممننفبشأنظرونا):للمؤمنينوالمنافقاتالمنافقونفقال،والمنافقات

.")2(أحداأحدذلكعنديذكرولا(8:التحريمأ!لنالؤرناأتمخربخا):المؤمنون

يزيدبنأنبأنا،عميأخبرنا،وهبابنأخيابناللهعبيدأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

،الدرداءأباسمعأنهيحدث،جبيربنالرحمنعبدسمعأنه:مسعودبنسعدعن،3حبيب"بي

فيلهيؤذنمنوأولالسجود،فيالقيامةيوملهيؤذنمنأولأنا":قالجم!ي!النبيعن،يخبرانذروأبا

)1(

)2(

)3(

.(187)رقممسلمرواه

.متروك،حذيفةأبوبشربنوإسحاق،(1)1242الكبيرفيالطبرانيرواه

حبيب.أبيبنيزيديدركلموهببناللهعبدالحافظفإن،تخليطالإسنادهذافي
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بينمنأمتيفأعرف،شماليوعن،يمينيوعن،خلفيومن،يديبينمنفأنظر،رأسهرفع

:قال؟أمتكإلىنوحبينماالأممبينمنأمتكتعرفكيفاللهرسوليا:رجللهفقال"الأمم

كتبهميؤتونوأعرفهم،غيرهمالأمممنلأحديكونولا،الوضوءأثرمنمحجلون،أعرفهم"

."وذريتهمأيديهمبينيسعىبنورهموأعرفهم،ووجوهم،بسيماهموأعرفهم،بأيمانهم

حدثنا،المباركابنحدثنا،سليمانبنعبدةحدثنا،،أبيأحدثنا:حاتمأبيابنوقال

أمامةأبوومعنا،دمشقبابفيجنازةعلىخرجنا:قال،عامربنسليمحدثني،عمروبنصفوان

أصبحتمقدإنكم،الناسأيها:أمامةأبوقال،دفنهافيوأخذوا،الجنازةعلىصليفلما،الباهلي

،،اخرامنزلإلىمنهتظعنواأنوتوشكون،والسيئاتالحسناتفيهتقتسمون،منزلفيوأمسيتم

وسعماإلا،الضيقوبيت،الدودوبيت،الظلمةوبيت،الوحدةبيت،القبرإلىيشير،هذاوهو

الناسيغشىحتىالمواطنتلكبعضلفيفإنكم،القيامةيوممواطنإلىمنهتنتقلونثم،سبحانهالله

ظلمةالناسفيغشى،اخرمنزلإلىمنهتنتقلونثم،وجوهوتسود،وجوهفتبيض،اللهأمرمنأمز

المثلوهو،شيئايعطيانلا،والمنافق،الكافرويترك،نوراالمؤمنفيعطى،النوريقسمثم،شديدة

الكافر،يستضيءولا(04:ادنورأ!لؤرمنلهوفمالؤرالمالله!!علومن):كتابهفياللهضربهالذي

آنظروناللذلىءامنوا)المنافقونويقول،البصيرببصرالأعمىيستضيءلاكماالمؤمنبنور،والمنافق

:قالحيث،المنافقينبهاخدعالتياللهخدعةوهي13(الحديد:أ!ولؤرافال!سواورإكئمازجعواقيلنوكتممننقبش

يجدونفلا،النورفيهقسمالذيالمكانإلىفيرجعون(142:النساءأ!ههوهوخدعهغاللهمجدعون)

الآية!و...آلعذابقبلامنوطهر؟الرخهفيهباطمبالثلوبسوربتنهم)ضربوقد،إليهمفينصرفون،شيئا

المؤمنبيناللهويميز،النوريقسمحتىمغتراالمنافقيزالفما:عامربنسليميقول(13:الحديدأ

.()1والمنافق

بنأرطاةحدثنا،حيوةأبوحدثنا،عثمانبنيحيىحدثنا،(أبيحدثناأ:حاتمأبيابنوقال

مؤمن،منفما،القيامةيومظلمةتبعث:قال،أمامةأبيعن،الحجاجبنيوسفحدثنا،المنذر

،المنافقونفيتبعهم،أعمالهمقدرعلى،المؤمنينإلىالنوراللهيبعثحتىكفهيرى،كافرولا

.(2)!ثؤكتممننقنبشأنظرونا):للمؤمنينفيقولون

قبلامنوطهيالرخةفيهباطمبابطلهبسوربئنهمفضرب):تعالىقولهلمحي،وقتادة،الحسنوقال

الله:قالالذيهو:أسلمابنوقال،والنارالجنةبينحائطهو:قالا(13:الحديدأ!وآتحذاب

صحيح.حديثوهو()1

ضعيف.وإسناده)2(
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وكعب،عمروبناللهعبدعنرويوما،الصحيحهووهذا.46(:ا!عرافأمهوجمابوبتنهصا)

بهذاالمتكلمأرادكانفإن،جدافضعيف،المقدسبيتسورأنه،الإسرائيليينكتبعن:الأحبار

أعلم.والله،مرادهماولعله،فقريمث،بالشاهدللمغيبوتقريبامثالضرب

بنمطعمعن،عيالشبنإسماعيلحدثنا،ثعلببنالربيعحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

إياك،أخييا:سلمانإلىالدرداءأبوكتب:قال،واسعبنمحمدعن،وغيره،الصنعانيالمقدام

أطاعالدنيابصاحبيجاء":يقولع!اللهرسولسمعتفإني،شكرهتؤذيمالاالدنيامنتجمعأن

ثم":قال"فياللهحقأديتفقد،امض:مالهلهقالالصراطبهيمفأكلمايديهبينوماله،فيهاالله

ماله:لهقال،الصراطبهيمفأكلماكتفيهبينوماله،فيهااللهيطعلمالذيالدنيابصاحبيجاء

.")1(والثبوربالويليدعوحتىكذلكيزالفلا؟فياللهحقأديتألا

الأولمر،مزلةدحضأعلاهمجسورجسرإنه،الناسأيها:يقولكانأنهعميربنعبيدوعن

:قال،سلمسلمرب:يقولونالجسرجنباتعلىوالملائكة،ومخدوشنفناج،الاخرومر،فنجا

تلكإنبيدهنفسيوالذي،وحسكاكلاليبعليهوإن.جهنمجسرعلى،السيفمثلالصراطوإن

وصديقه.بصاحبهالرجلمنتخدشهومنمنهمتأخذهومنعليهابالمارينلأعرفوالحسكالكلاليب

الدنيا.أبيابنرواه.ومضر،ربيعةمنأكثرالواحدبالكلوبليؤخذإنهبيدهنفسيوالذي

الناسبعضعلىيكونالجسروهوالقيامةيومالصراطأنبلغنا:قال،هلالأبيبنسعيدوعن

شاءإنصحيحالكلاموهذا.الدنياأبيابنرواه.الواسعالواديمثلالناسوبعض،الشعرمنأدق

الله.

ليسالذيالهالك،السيفمنوأحد،الشعرةمنأدقيراهإنماالصراطأنبلغني:غيرهوقال

.شاءكيفعليهيمضي،المتسعوالميدانالقاعمنأوسعالناسبعضعلىويكون،بناج

:قال،الزاهدالواعظالسماكابنحدثنا،عمروبنالخليلحدثنا:أيضاالدنياأبيابنوقال

،ظهرهعلىالناسيستويسنةوألف،عليهالناسيصعدسنةألف،سنةالافثلاثةالصراطأنبلغني

.الناسيهبطسنةوألف

علىضيقومن،الاخرةصراطعليهضاق،الدنيافيالصراطنفسهعلىوسعمن:آخروقال

.الاخرةفيالصراطلهوسع،الدنيافيالصراطنفسه

بنسالمعن،قتادةأبيعن،شريلثحدثنا،الجعدبنعليحدثنا:الدنياأبيابنوقال

ضعف.إسنادهوفي()1
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اللهوقنطرة،الرحمعليهاوقنطرة،الأمانةعليهاقنطرة،قناطرثلاثلجهنمإن:قال،الجعدأبي

!ولبأتمرصحادربكإن!ه:قرأثم،هذهمنينجلمهاتينمننجافمن،المرصادوهي،عليها

.(14:الفجرأ

:منادوينادي،والرحم،الأمانةبينالقيامةيومالصراطيمد:العيزاربن(اللهأعبيدوقال

الدنيا.أبيابنرواه.خائفغيرآمنافليمض،الرحمووصل،الأمانةأدىمنألا

عشرخمسةمسيرةالصراطأنبلغني:قالعياضبنالفضيلترجمةفيعساكرابنالحافظوقال

منأدقوهو،نزولوخمسة،ظهرهعلىاستواءالافوخمسة،صعودآلافخمسة،سنةألف

ثم،سبحانهاللهخشيةمنمهزولضامركلإلايجوزهلا،جهنممتنعلى،السيفمنوأحد،الشعر

الله.رحمهالفضيليبكي

حدثنا،الحلبينافعبنالربيعتوبةأبوحدثنا،إدريسبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

منرجلحدثني،الرحمنعبدحدثني،سلامأباسمعأنه:سلامبنزيدأخيهعن،سلامبنمعاوية

أحداأجدلمحاجةنفسيفيإن:فقلت،حجال!وبينهاوبيني،عائشةعلىدخلت:قال،كندة

أهلمن:قلت؟أنتالأجنادأيمن:قالت،كندةمن:قلت؟أنتممن:قالت،منهايشفيني

القيامةيومساعةعليهسيأتيأنه:ع!يمااللهرسولأحدثك:قلت؟حاجتكماذا:قالت،حمص

:فقال،واحدشعارفيوهووأنا،هذاعنسألتهلقد،نعم:قالت؟شفاعةلأحدفيهايملكلا

وتسودوجو!تبيضوحين،بييسلكأينأعلمحتىشيئألأحدأملكلاالصراطيوضعحين،نعم"

ويستحر؟يستحدوما:قلت"ويستحريستحدحتىالجسروعند،بييفعلماأنظرحتى،وجوه

فيجيز،المؤمنفأما،الجمرةمثليكونحتىويستحر،السيفشفرةمثليكونحتىيستحد":قال

هل":قال"قدميهإلىبيديهفيهوي،قدميهفيحزأوسطهبلغإذاحتىفيتعلقالمنافقوأما،يضرهلا

قدميه،إلىورأسهبيدهيهويكذلكفإنه؟قدميهتنفذتكادحتىشوكةفتأخذهحافيايسعىمنرأيت

عاما"خمسينمقدارفيهايهويجهنمفيبهفيقذف،وقدميه،ناصيتهفيبخطافالزبانيةفتضربه

بسيمهغآلمخرمونيخرف)فيومئذ،سمانخلفات)1(عشرثقليثقلبل:قالت،الرجليثقلما:فقلت

عريب..(4ا(:الرحمنأ!ولاقداموابألؤصىفيؤضذ

فصل

منصلننزعررثم!جثياجهخحولدخضرنه!ثووالشميطينلخشرنهتمفورفي):تعالىاللهقال

الحامل.الناقةوهي،خلفةجمع،الخلفات()1



جهنمالناسورود338

مقضئا!حتمارفيعككانهأوارلأإمنكؤوإنصحلياهبهااؤكهتمبالذينأغلملنخنثغ!عنياالزخنعلىأشذأيهتمشيعؤ

بنيسيجمعأنهالكريمةبنفسهتعالىاللهأقسم(72-68:مريمأ!لجتانيألمجدبونذراتقواائذينتبمثم

وجل،عزاللهمعاصيمنبهتأمرهفيماويطيعها،وجلعزاللهمعويعبدهاالشياطينيطيعكانمماادم

حولوأحضرهم،أطاعهمومنالشياطينجمعالقيامةيومكانفإذا،عبادتهاهيالشياطينطاعةفإن

كننها!إكتذممتافةفيجماثيةأمةصوترئ):تعالىقالكما،الركبعلىجلوساأي،جثياجهنم

أنهمجزمواوقد،منظرهاوبشاعة،هولهايعاينونوهم،قياما:مسعودابنوعن28(:ادجاثيةأ

مقرفا!عنهايجدواولتممواقعوهاأنهمفظنواالناراتمخرمونورءا):تعالىقالكما،محالةلاداخلوها

(22:الشورىأ!بهؤواغوهو!سبوا!ما!شفقىيرأ!تترى):تعالىوقال531:الكهفأ

هنالفدعؤامقرنينضحيقام!نامخهاائقواوإذا!وزفيراتغيظاطاسعوابجوم!تمنرأت!إذا):تعالىوقال

كانتالمحنقوتوعدالتىألخذجنةأوضترلثأقل!!ث!ثبوراوادعواؤصداثبورااقؤمنذعوالاهثبوا!

قال.(16-12:الفرقانأ!هومشولاوغدارفيعك؟تلخديئ!ماءوتمالمجهالهتم5ومصحيراجزابرالتم

.(8-6:التكاثرأ!فحيصآعنيؤمبذلتشلنثو!ليقينآلترونهاعئنثو5اتجحيولتروت!و:تعالى

حتمارئكعكهأكانإلآوارمنكؤوإن):تعالىفقال،جهنمسيردونكلهمالخلقأنتعالىأقسمثم

واجبا.قسما:مسعودابنقال171:مريمأ!و!ضئا

نأ،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريحديثمن"الصحيحين"وفي

.")1(القسمتحلةإلاالنارتمسهلمالولدمنثلاثةلهماتمن":قال!ي!اللهرسول

أنس،بنمعاذبنسهلعن،فائدبنزبانعن،لهيعةابنعن،حسنعن،أحمدالإماموروى

الناريرلم،سلطانبأجرلامتطوعاالمسلمينوراءمنحرسمن":قال!صاللهرسولأن:أبيهعن

.)2(الحديثتماموذكر...!هاإلاوارمنكؤوإن):تعالىاللهقال"القسمتحلةإلابعينيه

المرورأنه"التفسير"فيقررناهكماوالأظهر؟هومابالورودالمرادفيالمفسروناختلفوقد

.!72:مريمأ!فيهاجثياألمجدبؤنذرأتقواألذينتبمثم):تعالىاللهقالكما،أعلموالله،الصراطعلى

.(71:مربممهـأ!اإلأوارمنكؤوإن):قرأثم،النارمنمؤمنكلح!الحمى:مجاهدوقال

الكلاعي،بكاربنعمرانحدثني:فقال،هذايشبهحديثا"تفسيره"فيجريرابنروىوقد

عن،اللهعبيدبنإسماعيلحدثنا،تميمبنيزيدبنالرحمنعبدحدثنا،المغيرةأبوحدثنا

)1(

)2(

النارتمسهالولدمنئلاثةالمسلمينمنلأحديموتلا":بلفظ(2632)ومسلم(6656)رقمالبخاريرواه

."القسمتحلةإلا

ضعيف.وإسناده(438و3437/)المسندفيأحمدرواه
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ثم،معهوأنا،وعكاأصحابهمنرجلايعودع!يماللهرسولخرج:قال،هريرةأبيعن،صالحأبي

."الاخرةفيالنارمنحظهلتكونالمؤمنعبديعلىأسلطهاناريهي:يقولتعالىاللهإن":قال

.حسن)1(إسنادوهذا

بناللهعبدعن،مرةعن،السديعن،إسرائيلعن،الرحمنعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

ثم،كلهم،(النارأالناسيرد":!ي!اللهرسولقال(71:مريمأ!هأوارإلأمنكؤوإبئ)مسعود

ثم،مرفوعا،به،السديعن،إسرائيلحديثمنالترمذيرواهوهكذا."بأعمالهمعنهايصدرون

.فوقفه)2(،به،السديعن،شعبةحديثمنرواه

،الصراطجميعاالناسيرد:قال،مسعودابنعن،مرةعن،السديعنأسباطرواهوهكذا

ومنهم،البرقكمريمرمنفمنهم،بأعمالهمالصراطعنيصدرونثم،النارحولقيامهموورودهم

كأجوديمرمنومنهم،الخيلكأجوديمرمنومنهم،الطيرمثليمرمنومنهم،الريحمثليمرمن

يمر،قدميهإبهاميموضععلىنورهرجلمرااخرهمإنحتى،الرجلكعدويمرمنومنهم،الإبل

منكلاليبمعهمملائكةحافتاه،القتادكحسكحسكعليهمزلةدحضوالصراط،الصراطبهيتكفأ

شاءإنسيأتيومما،مضىمماشواهدوله.الحديثتماموذكر"...الناسبهايختطفوننار

تعالى.الله

اللهيأمر:قال،مسعودابنعن،الزعراءأبيعن،كهيلبنسلمةعن،الثوريسفيانوقال

كمرثم،البرقكلمحأولهم،أعمالهمقدرعلىعليهالناسفيمر،جهنمعلىفيضرببالصراط

يكونثم،ماشياالرجليمرحتى،سعياالرجليمرحتى،كذلكثم،البهائمكأسرعثم،الريح

بكأبطأإنما،بكأبطئلم:فيقول؟بيأبطأتلم،ربيا:يقولثم،بطنهعلىيتلبطآخرهم

عملك.

أعلم.والله،أصحوالموقوفمرفوعا)3(مسعودابنعنآخروجهمننحوهوروي

أنبأنا،الحجاجبنمحمدبنمحمدأخبرنا:"الإبانة"كتابفيالوائلينصرأبوالحافظوقال

يحىبنزكرياحدثنا،عبيد)4(أبو،الحسينبنعليحدثنا،الربعيالرحمنعبدبنمحمد

عن،المغيرةبنسليمانعن،القرشيهمامأبوحدثنا،صالحبناللهعبدحدثنا،السكينأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

."التقريب"فيحجرابنالحافظقالكماضعيف،تميمبنيزيدبنالرحمنعبدسندهفي:أقول

حسن.حديثوهو(5316و)(9315)والترمذي(1/435)المسندفيأحمدرواه

مرفوعا.(7639)الكبيرفيالطبرانيرواه

.الرجالكتبمنوالتصحيح،اللهعبيدأبو:(1)في
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سنتيالناسعلم":جم!ي!اللهرسول،ليأقال:قال،هريرةأبيعن،طاوسعن،مسلمبنقيس

ذاتفيتحدثنفلاالجنةتدخلحتىعينطرفةالصراطعلىتوقفألاأحببتوإن،ذلككرهواوإن

القرطبي.أوردهحسن)1(والمتن،الإسنادغريبوهذا:قالثم"برأيكحدثاتعالىالله

القرطبي.ذكرهماعلىمتنهفيبزيادةتعاليقهفيالضياءورواه

،معدانبنخالدعن،مروانأبيبنبكارعن،معاويةبنمروانحدثنا:عرفةبنالحسنوقال

عليهامررتمقد:فيقال؟النارعلىالورودربنايعدناألم:الجنةدخلوابعدماالجنةأهلقال:قال

.خامد-وهي

رواحة،بناللهوعبد،عباسابنقاله،فيهاالدخولبالورودالمرادأنإلىآخرونذهبوقد

واحد.وغير،ميسرةوأبو

زيادبنكثيرعن،سليمانبنغالبحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:أحمدالإماموقال

بعضنا:وقال!،مؤمنيدخلهالا:بعضنافقال!،الورودفياختلفنا:قال،سميةأبيعن،البرساثي

فياختلفناإنا:لهفقلت،اللهعبدبنجابرفلقيت،اتقواالذيناللهينجيثم،جميعايدخلونها

أذنيهإلىبإصبعيهفأهوى،جميعأيدخلونها:مرةسليمانوقال،جميعأيردونها:فقال،الورود

علىفتكون،دخلهاإلافاجرولابريبقىلا":يقول!يماللهرسولسمعتأكنلمإن،صمتا:وقال

اتقواالذينشبمشم)،بردهممنضجيجاللنارإنحتى،إبراهيمعلىكانتكماوسلامأبرداالمؤمن

.حسن)2(وهو،كتبهمفييخرجوهلم."(72:مريمأ!فجهاجثياالمجديىونذر

عبدةبنإبراهيمبناللهعبدبنمحمد،الحسنأبوحدثناالنجاد:)3(سلمانبنأحمدبكرأبووقال

بنمنصوربن)4(سليمحدثنا،البوشنجي،سعيدبنإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،السليطي

عن،دريكبنخالدعن،)6(الجذاميطلحةبن(بشير)حدثني،عماربنمنصورأبيحدثنا،عمار

أطفأفقد،مؤمنياجز:القيامةيومللمؤمنالنارتقول":قال!ي!اللهرسولعن،منيةبنيعلى

.جداغريبحديثوهذا."لهبينورك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الجوزيابنوذكره،الحديثذاهب:حاتمأبووقال،كذاب:يحيىقال،القرشيهفامأبوسندهفي:أقول

.(513)رقمالموضوعاتفي

.مجهولوهو،سميةأبوإسنادهوفي:أقول(3932/)مسندهفيأحمدرواه

خطأ.وهو،سليمان:(1)في

.سليمان:(1)في

بشر.:الأصولفي

الحرامي.:الأصلفي
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أناربنايعدناألم:قالوا:قال،معدانبنخالدعن،رجلعن،سفيانعن،المباركابنوقال

.خامدةوهيعليهامررتمإنكم:فيقول؟النارنرد

نردإنا:ربنايقلألم:قالواالجنةالجنةأهلدخلإذا:قال،معدانبنخالدعنروايةوفي

.رمادافألفيتموها،وردتموهاإنكم:فيقال؟النار

بنغنيمعن،السليلأبيعن،الجريريعن،علئةابنحدثنا،يعقوبحدثنا:جريرابنوقال

يستويحتى،)1(إهالةمتنكأنهاللناسالنارتمئل:(كعبأفقال،النارورودذكروا:قال،قيس

أصحابي،ودعي،أصحابكأمسكيأن:مناديناديهائئم،وفاجرهمبرهم،الخلائقأقدامعليها

نديةمنهاالمؤمنونويخرج،بولدهالزجلمنبهمأعلمفلهي،لهاوليبكلبهمفتخسف:قال

أيضا.عنهمثلهوروي.ئيابهم

عن،جابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشحدثنا،إدريسبنمحمدحدثنا:أحمدوقال

الناريدخللا":فقال،حفصةبيتفي!ي!اللهرسولكان:قالت،حارثةبنزيدامرأة،مبشرأم

مريم:أ!هوهأإلاوارمنكؤوإن):يقول،تعالىاللهأليس:حفصةقالت"والحديبيةبدراشهدأحد

."(72:مريمأ!وجثتافيهاالطابينونذرأتقواألذيننبمغ)؟فمه":!ي!اللهرسولقال:قالت(71

مبشر،أمعن،جابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعن،أيضاأحمدورواه

سمع،الزبيرأبيعن،جريجابنحديثمنمسلمورواه.مثلهفذكر...!يمالنبيعن،حفصةعن

.)2(تقدموقد،نحوهفذكر...مبشرأمعنجابرا

بحسب،عليهسيرهموتفاوت،الصراطعلىالمؤمنينجوازكيفيةالشفاعةأحاديثفيوسيأتي

.الصراطعلىبأمتهإجازةالأنبياءأولأنه!ي!عنهوتقدم،جانبذلكمنتقدموقد،أعمالهم

ثم،موسىثم،عيسىثم،الصراطعلىإجازةالزسلأولمحمد:قالسلامبناللهعبدوعن

الصراطمنالمؤمنونخلصفإذا:قال،والسلامالصلاةعليهنوخإجازةاخرهميكونحتى،إبراهيم

الجنة.إلىيهدونهمالخزنةتلقتهم

سيأتي.كما،الجنةدخولإلاذلكبعدفليس،آخرهعلىوأتوا،الصراطمنخلصواإذاثم

فمن،خيرهذا،اللهعبديا:الجنةخزنةدعتهاللهسبيلفيزوجينأنفقمن":الصحيحفيوثبت

كانومن،الزكاةبابمندعيالزكاةأهلمنكانومن،الصلاةبابمندعيالصلاةأهلمنكان

أيهامنيدعىأحدعلىما،اللهرسولياوالله:بكرأبوفقال"الزيانبابمندعيالصيامأهلمن

)1(

)2(

.الأدهانمنبهيؤتدمما:والإهالة.الظهر:المتن

.(6924)رقمومسلم(285و)(6362/)المسندفيأحمدرواه
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فإذا،بكرأبايامنهمتكونأنوأرجو،نعم":قال؟كلهامنهاأحديدعىفهل،ضرورةمنشاء

بيانهسيأتيكما."الدنيافيكانتالتيمنازلهممنبهاأعرففلهم،منازلهمإلىهدواالجنةدخلوا

.)1(البخاريعندالصحيحفي

عن،الثوريسفيانعن،الرزاقعبدعن،الدبريإبراهيمبنإسحاقحدثنا:الطبرانيقالوقد

ع!ي!:اللهرسولقال:قال،الفارسيسلمانعن،يساربنعطاءعن،أنعمبنزيادبنالرحمنعبد

أدخلوه،فلانابنلفلاناللهمنكتابهذا،الرحيمالرحمناللهبسمبجوازإلاأحدالجنةيدخللا"

."دانيةقطوفهاعاليةجنة

سلمانعن،النهديعثمانأبيعن،التيميسليمانطريقمن،الضياءالحافظرواهوقد

الرحيم،الرحمناللهبسم:الصراطعلىجوازاالمؤمنيعطى":قال!ي!اللهرسولأن:الفارسي

.")2(دانيةقطوفهاعاليةجنةأدخلوه،فلانابنلفلانالحكيمالعزيزاللهمنكتابهذا

المؤمنشعار":!م!اللهرسولقال:قالشعبةبنالمغيرةعن"جامعه"فيالترمذيروىوقد

.)3(غريب:قالثم،"سلمربسلمرب:الصراطعلى

.")4(سلمربسلمرب:يقولونبيكم":"مسلمصحيح"وفي

صحيح"فيوثبت،ذلكيقولونكلهمالملائكةوكذلك،ذلكيقولونكلهمالأنبياءأنوتقدم

!ي!اللهرسولأن:الخدرفيسعيدأبيعن،الناجيئالمتوكلأبيعن،قتادةطريقمن"البخاري

كانتمظالملهمفاقتص،والنارالجنةبينقنطرةعلىحبسواالنارمنالمؤمنونخلصإذا":قال

منهالجنةفيبمنزلهأهدىفلأحدهم،الجنةبدخوللهمأذنوهذبوانقواإذاحتى،الدنيافيبينهم

.(")الدنيافيكانبمنزله

للمؤمنينثانياصراطاالقنطرةهذهوجعل،الحديثهذاعلى"التذكرة"فيالقرطبيتكلموقد

القنطرةهذهتكونفقد،النارمجاوزةبعدهذه:قلت.النارفيمنهأحديسقطوليس،خاصة

أعلم.والله،نحننعلمهولا،اللهيعلمهممااخرهولعلىمنصوبة

،عثمانعن،ليمثعن،موسىبنصالححدثنا،سعيدبنسويدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2701)رقمومسلم(7918)رقمالبخاريرواه

ضعيف.وإسناده(1338/)"الكامل"فيعديوابن(1961)رقم"الكبير"فيالطبرانيرواه

.(2432)رقمالترمذيرواه

.(591)رقممسلمرواه

.(0244)رقمالبخاريرواه
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للمؤمنين:القيامةيومتعالىاللهيقول":!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،محمدعن

غريب،حديثوهذا."أعمالكمبفضائلفاقتسموها،برحمتيالجنةوادخلوا،بعفويالنارجوزوا

وهو(مثلهأقولهمن،اللهعبدعن،قتادةعن،مسلمبنإسماعيلعن،معاويةأبورواهوقد

معضل.بل،منقطع

صرتإذاأخييا(نفسكأفتوهم:"التذكرة"في،القرطبيحكاهفيماالوعاظبعضقالوقد

لهيبها،وعلا،سعيرهاتلظىوقد،مدلهمةمظلمةسوداءتحتكجهنمإلىونظرت،الصراطعلى

أنشد:ثم،أخرىوتزحف،أحياناتمشيوأنت

الجلاللذيالعبادبرزإذااحتياليفماتتوبنفسيأبت

الجبالكأمثالبأوزابىحيارىقبورهممنوقاموا

الشمالعلىيكبمنفمنهميجوزوالكيالصراطنصبوقد

بالغوالي)1(العرائستلقاهعدنلداريسيرمنومنهم

تباليفلاالذنوبلكغفرتوليييا:المهيمنلهيقول

فصلى

آلشقعةيضلكونلا!وزداجهنمإلىالمخرمين!ودنسوقوفداالرخنإلىالضقيننخمثريؤم):تعالىاللهقال

الجنةمنبنجائبيؤتونأنهمسيأتيكماحديثفيورد(87-85:مريمأ!عقداالرحمنأتخذعندإلأمن

نأالحديثفيتقدمقدإذ،نظرصحتهوفي.قبورهممنقيامهمعندبهايؤتونوأنهم،يركبونها

يناديوبلال،حمراءناقةراكباوحدهيحشر!ي!اللهورسول،عراةحفاةمشاةيحشرونكلهمالناس

كانفإذا.والاخرون)2(،الأولونصدقه،اللهرسولمحمداأنأشهد:قالفإذا،يديهبينبالأذان

وهو،الصراطعلىالجوازبعدبالنجائبإتيانهميكونفإنما،!يماللهرسولخصائصمنهذا

أعلم.والله،الأشبه

وأنهم،الصراطمجاوزةبعديردونهاحياضلهميضربالمتقينأن:الصورحديثفيرويوقد

ثم،بعيسىثم،بموسىثم،بإبراهيمثم،بنوحثم،بآدميستشفعون،الجنةبابإلىوصلواإذا

دخولفيلهميشفعالذيهو!يماللهرسولفيكون،أجمعينعليهموسلامهاللهصلواتبمحمد

القاسم.بنهاشم،النضرأبيحديثمن،"مسلمصحيح"فيثبتكما.أعلموالله،الجنة

بالطيب.أي()1

مرسلا.سيفبنيونسحديثمنالدنياأبيابنرواه)2(
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!ي!اللهرسولعن،مالكبنأنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانعن،عنه،أحمدورواه

:فيقول،محمد:فأقول؟أنتمن:الخازنفيقول،فأستفتحالقيامةيومالجنةباباتي":قالأنه

.")1(قبلكلأحدأفتحألاأمرتبك

عن،سفيانعن،هشامبنمعاويةحدثنا،العلاءبنمحمد،كريبأبوحدثنا:مسلموقال

القيامة،يومتبعاالأنبياءأكثرأنا":!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،فلفلبنالمختار

.")2(الجنةبابيقرعمنأولوأنا

فيأتونالجنةلهمتزلفحينالمؤمنونفيقوم،الناستعالىاللهيجمع":"مسلمصحيح"وفي

خطيئةإلاالجنةمنأخرجكموهل:لهمفيقول،الجنةلنااستفتح،أبانايا:فيقولونالسلامعليهآدم

فيذكرلماقويشاهدوهو،)3(تقدمكماالحديثتماموذكر"...ذلكبصاحبلست؟آدمأبيكم

فتنحصر،الجنةدخولهمفيبهماللهإلىيستشفعون،ثانيةمرةالأنبياءإلىذهابهممن:الصورحديث

الخلائق،بينالفصلفيالعظمىالأولىللشفاعةتعينكما،!ي!اللهرسوللهاويتعين،أيضاالقسمة

.تقدمكما

بنالرحمنعبدعن،مسهربنعليأنبأنا،سعيدبنسويدحدثنا:أحمدالإمامبناللهعبدوقال

إلىآلمحتقيننخشريؤم):الايةهذهفقرأ،عليعندجلوسأكنا:قال،سعدبنالنعمانحدثنا،إسحاق

،يحشرونأرجلهمعلىماواللهلا:قال(86-85:مريمأ!وزداجهنمإكالمجرمينولمحسوق!وفداالرخن

ذهب،منرحائلعليها،مثلهاالخلائقيرلمبنوقييؤتونولكن،أرجلهمعلىالوفديحشرولا

الجنة.أبوابيضربواحتى،عليهافيركبون

يفدونوفدا:وزاد،إسحاقبنالرحمنعبدحديثمن،حاتمأبيوابن،جريرابنورواه

.)4(مثلهوالباقي،الزبرجدوأزفتها،ذهبمنرحائلعليها

بنمسلمةحدثنا،النهديإسماعيلبنمالك،غسانأبوحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

فقرأ،!ي!اللهرسولعنديوماطالبأبيبنعليكان:قال،البصريمعاذأباسمعت،البجليجعفر

الركبإلاالوفدأظنما:فقال185:!ريمأ!وفداالرخنإلىآلمتقيننخمتنريؤم)الايةهذهعلي

وأ-"يستقبلونقبورهممنخرجواإذاإنهم،بيدهنفسيوالذي":!ي!اللهرسولفقال؟اللهرسوليا

)2(

)3(

)4(

.(3136/)المسندفيوأحمد(791)رقممسلمرواه

.(691)مسلمرواه

.(591)مسلمرواه

ضعيف.وإسناده(1155/)المسندزوائدفيأحمدبناللهعبدرواه
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منهاخطوةكل،يتلألأنورنعالهمشراك،الذهبرحالطوعليها،أجنحةلهابيضبنوق-يؤتون":قالط

بطونهمفيمافتغسل،إحداهمامنفيشربون،عينانأصلهامنينبعشجرةإلىفينتهون،البصرمد

عليهموتجري،أبدابعدهاأشعارهمولا،أبشارهمتشعثفلا،الأخرىمنويغتسلون،دنسمن

صفائحعلى،حمراءياقوتةمنحلقةفإذا،الجنةباب-فيأتون":قالطأو-"فينتهون،النعيمنضرة

فيبلغ،مثلهالخلائقيسمعلم،علييا،طنينلهافيسمعالصفيحةعلىبالحلقةفيضربون،الذهب

ساجدا،:قالطأراه:مسلمةقالط"لهخررآهفإذا،لهفيفتحقئمهافتبعث،أقبلقدزوجهاأنحوراءكل

العجلة،الحوراءفتستخف،أثرهويقفو،فيتبعه،بأمركوكلتقيمكأناإنما،رأسكارفع:لهفيقولط"

التيالخالدةوأنا،حبكوأناحبيأنت:تقولطثم،تعتنقهحتى،والياقوت،الدرخياممنفتخرج

أظعن،لاالتيالمقيمةوأنا،أسخطلاالتيالراضيةوأنا،أبأسلاالتيالناعمةوأنا،أموتلا

طرائق،علىبنيقد(،والياقوتأاللؤلؤجندلطعلىبناؤه،ذراعألفمئةسقفهإلىأسهمنبيتافيدخل

كلعلى،سريراسبعونالبيتوفي،صاحبتهاتشاكلطريقةمنهاليس،وأخضر،وأصفر،أحمر

ساقهامخيرى،حلةسبعونزوجةكلعلى،زوجةسبعونحشيةكلعلى،)1(حشيةسبعونسرير

أنهار،تطردتحتهممنالأنهار،هذهلياليكممنليلةمقدارفيجماعهنيقضي،الحللوراءمن

الماشية،ضروعمنيخرجلم!وينغيرطغمولؤلبنوأخفرمن)،فيهكدرلا"صاف:قالط!غيزءاسنمامن)

منيحرجلم15(:أمحمد!هومصفىعسلوأخهرمن)بأقدامهاالرجالطتعصرهالم!للشربينلذةخمروأنهرمن)

تلا:ثم"متكئاشاءوإن،قاعداشاءوإن،قائماأكلشاءفإن،الثمارفيستحلي،النحلبطون

وربما:قالط"-أبيصطيرفيأتيه،الطعامديشتهي(14:ا!نسانأ!نذللاقطوفهاوذئلمتظنلهاعلتهغوداية!و"

الملك،فيدخل،فيذهبيطير،ثم،شاءالألوانأيجنوبهامنفيأكل،أجنحتهافترفع-أخضر":قالط

منشعرةأنولوالأعرأف(1!!لغملونكنتصبماأورثتموها!والتيالجنةتلكم،عليكمسلالم:فيقولط

.")2(نورفيسوادامعهاالشمسولكانت،منهاالأرضلأضاءتالأرضإلىوقعتالحوراءشعر

والله،بالصحةأشبهوهو،عليهموقوفاطالبأبيبنعليكلاممن"الجعديات"فيرويناهوقد

أعلم.

عن،عاصمعن،إسحاقأبيعنزهير،أنبأنا،الجعدبنعليحدثنا:البغويالقاسمأبوفقالط

زمرآ!آلجنةإلىربهماتقواالذجمتوسيق):قالط،أحفظهلاذكرا،أمرهافعظمالنارذكر:قالطعلي

عينانساقهاتحتمنيخرجشجرةعندهوجدواأبوابهامنبابإلىانتهواإذاحتى73(:الزمرأ

)1(

)2(

المحشو.الفراش:الحشية

ضعيف.المرفوعفيوإسناده
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وأقذىمنبطونهمفيمافأذهبت،منهافشربوا،بهاأمروافكأنما،إحداهماإلىفعمدوا،تجريان

تغبرولم،النعيمنضرةعليهمفجرت،منهافتطهروا،الأخرىإلىعمدواثم،غلأو،بأسأو،أذى

إلىانتهواثم،بالدهاندهنواكأنما،رؤوسهمتشعثولم،أبشارهمولا،أبدابعدهاأشعارهم

بهمفيطيفونالولدانتلقاهمثم(73:الزمرأ!وخدينطئتؤفأدظوهاعلئتمسلغ):فقالوا،الجنة

ثم،الكرامةمنلكماللهأعدبماأبشروا:يقولون،عليهميقدمبالحميمالدنياأهلولدانيطيفكما

كانالذيباسمهفلانجاء:فيقول،العينالحورمنأزواجهبعضإلىالولدانأولئكمنغلامينطلق

،الفرحإحداهنفيستخف،لإثريوهو،رأيتهأنانعم:قال؟رأيتهأنت:قالت،الدنيافيبهيدعى

صرحفوقه،اللؤلؤجندلفإذابنيانهأساسإلىنظرمنزلهإلىانتهىفإذا،بابهاأسكفةعلىتقومحتى

قدراللهأنولولا،البرقمثلفإذا،سقفهإلىفنظر،رأسهرفعثم،لونكلمنوأصفروأخضرأحمر

!ونمارقموضوصكةوأكوالب)،أزواجهفإذا،رأسهطأطأثم،ببصرهيذهبأنلألبمبصرهيذهبألا

لنهتدىبمالهذاوماهدئناآلذىدلهألحضد):فقالوا:اتكؤوائم(16-41:الغاشيةأ!هومتثوثة!وزرابمقحفوفة

طط

ثم(43:الأعرأفأ!هوكنتولغملونبماأورثتموهاألجنةتئكمأنونودوابألمحثربنارسلتجذلمدأدلههدنناأنلولآ

.أ(أبدألمتمرضونفلاوتصحون،أبداتظعنونفلاوتقيمون،أبداتموتونفلاتحيون:منادينادي

ستينطولإلىالدنيافيعليهالناسكانالذيالحالمنالشكلتغييرأنيقتضيالأثروهذا

الحديث،بهوردكماوكبيرصغيرمن،الجنةدخلمنكلصفةهيكما،أذرعسبعةوعرض،ذراعا

منويشربون،النعيمنضرةعليهمفتجري،إحداهمامنيغتسلوناللتينالعينينهاتينعنديكون

نضرةوجريانالأذىوذهاب،والعرضالطوللهمفيتجدد،الأذىمنبطونهمفيمافتغسلالأخرى

فييكونذلكأن،المتقدمالحديثفيجاءمماوأقربأنسبوهذا،والشربالغسلبعد،النعيم

منالخروجعنديكونذلكأنزعممنهذامنوأبعد،الإسنادضعيفوهو،القيامةعرصات

أعلم.والله،ذلكخلافعلىالدالةالأدلةمنيعارضهلما،القبور

نألناذكر:قال،هلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

أزواجهوأري،حليتهموحلي،لباسهموألبس،الجنةأهلصورةصورالجنةدخلإذاالرجل

له:فيقال،فرحهسوارشدةمنلماتيموتأنلهينبغيكانلو،فرح)2(سواريأخذه،وخدمه

.أبداوباقلكقائمفإنه،هذافرحكسوارأرأيت

الرحمنعبدأبيعن،القرشيمعبدبنزهرةعن،سعدبنرشدينحدثنا:المباركابنوقال

)1(

)2(

ضعف.إسنادهوفي(0258)"الجعديات"

.الشرابدبيبالفرحفيهدبأي
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اللؤلؤ.كأنهم،خادمألفسبعونيتلقاهالجنةيدخلماأوكالعبدإن:قال،الحبلي

،)1(أيوببنمحمدعن،زحربناللهعبيدحدثني،أيوببنيحيىوحدثنا:المباركابنقال

منطرفاهمايرىلا،سماطانالجنةأهلمنللرجلليصفإنه:قال،المعافريالرحمنعبدأبيعن

.وراءهمشوامرإذاحتى،غلمانه

أمامهدخلالجنةالمؤمندخلإذا:قال،مزاحمبنالضحادعن،سلمةعن،نعيمأبووروى

وفضة،،ذهبمنرأيتهاقصورأكثرأرى:قال؟ترىماانظر:لهفيقول،سككهافيبهفيأخذملك

لك.نحن،لكنحن:استقبلوهلهمرفعفإذا،!كأجمعهذاإن:الملكفيقول،أنيسوأكثر

ثمرأيتتوإذا):تعالىقولهفيقالأنه:الدارانيسليمانأبيعن،الحواريأبيبنأحمدوقال

وجل،عزاللهوليإلىبالتحفةيأتيالملكأن،الكبيرالملك:قال(02:ا!نسانأ!ونجماومف!كبيرارأيف

الحاجبذلكفيعلم،اللهوليعلىلياستأذن:لحاجبهالملكيقول،إذنبعدبإذنإلاإليهيصلفما

ومن،بهأمربماوجلعزاللهوليإلىينتهيحتىدارإلىدارومن،حاجببعدوحاجبا،اخرحاجبا

يدخللاالعزةربورسول،إذنبلاشاءمتى،ربهعلىالوليمنهيدخلباب،السلامدارإلىداره

.بإذنإلاعليه

بناللهعبدبنمحمدعن،ميمونبنمهديحدثنا،خداشبنخالدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

خليقةأكرمإن:فقال،سلامبناللهعبدإلىجلوساكنا:قال:شغافبنبشرعن،يعقوبأبي

اللهبعثالقيامةيومكانفإذا،الأرضفيالناروإن،السماءفيالجنةوإن،!ي!القاسمأبواللهعلى

،فيقوم؟وأمتهأحمدأين:مناديناديثم،جهنمعلىجسريوضعثم،نبياونبياأمةأمةالخليقة

منفيهافيتهافتون،أعدائهأبصاراللهويطمس،الجسرعلىفيأخذون،وفاجرهابرها،أمتهوتتبعه

الجنةمنمنازلهمويبوئونهم،الملائكهوتتلقاهم،معهوالصالحون،!النبيوينجو،ويمينشمال

أين:مناديناديثم،اللهيمينعلىكرسيلهفيلقى،ربهإلىينتهيحتى،يساركعلى،يمينكعلى

الأنبياءيتبعهمثم،الاخرالجانبمنكرسيلهفيلقى:قالأنإلىتقدممانحوفذكر،وأمتهعيسى

عنه.اللهرضي،سلامابنعلىموقوفوهذا.والسلامالصلاةعليهنوخاخرهميكونحتى،والأمم

بنحمادحدثفا،التمارنصرأبيعن،الدنياأبيابنرواهالذي،الفارسيسلمانحديثفيوتقدم

يومالصراطيوضع:قال،الفارسيسلمانعن،النهديعثمانأبيعن،البنانيثابتعن،سلمة

اللهفيقول؟هذاعلىيجوزأنيطيقمن،ربنا:الملائكةفتقول،الموسىكحدحاوله،القيامة

عبادتك.حقعبدناكماربنا:فيقولون،خلقيمنشئتمن:وجلعز

.الرجاقكتبمنوالتصحيح،أيوبأبيبنمحمد:الأصولفي(1)
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قال:قال،هريرةأبيعن،همامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

فيهايبصقونلا،البدرليلةالقمرصورةعلىصورهمالجنةتلجزمرةأول":!ي!اللهرسول

،الألوة)1(منومجامرهم،والفضةالذهبوأمشاطهمانيتهم،فيهايتغوطونولا،فيهايمتخطونولا

اختلافلا،الحسنمناللحموراءمنساقهمامخيرىزوجتانمنهمواحدولكل،المسكورشحهم

رواهوهكذا."وعشيابكرة،تعالىاللهيسبحون،واحدقلبعلىقلوبهم،تباغضولا،بينهم

ابنعن،مقاتلبنمحمدعن،البخاريوأخرجه،به،الرزاقعبدعن،رافعبنمحمدعنمسلم

.به)2(،همامعن،معمرعنكلاهما،المبارك

عن،زرعةأبيعن،القعقاعبنعمارةعن،جريرحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:يعلىأبووقال

والذين،البدرليلةالقمرصوررعلىالجنةيدخلونزمرةأول":!يواللهرسولقال:قال،هريرةأبي

،يتفلونولا،يتغوطونولا،يبولونلا،إضاءةالسماءفيدريكوكبأشذضوءعلىيلونهم

العين،الحوروأزواجهم،الألوةومجامرهم،المسكورشحهم،الذهبأمشاطهم،يمتخطونولا

عنمسلمورواه."السماءفيذراعاستون،ادمأبيهمصورةعلى،واحدرجلخلقعلىأخلاقهم

.جرير)3(حديثمن،عليهواتفقا،خيثمةأبي

بنزيدبنعليعن،سلمةبنحمادحديثمن،لهواللفظ،والطبراني،أحمدالإماموروى

الجنةأهليدخل":!واللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،جدعان

ذراعا،ستون،ادمخلقعلىوهم،وثلاثينثلاثأبناء،مكحلين،جعادابيضا،مرداجرداالجنة

.")4(أذرعسبعةعرضفي

عمرانحدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،العدويإسماعيلبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

نأ،جبلمعاذبنعن،غنمبنالرحمنعبدعن،حوشببنشهرعن،قتادةعن،القطان

)1(

)2(

)3(

)4(

به.يتبخرالذيالعودهو

رقمومسلم(86602)الرزاقعبدبمصنفالملحق"معمرجامع"فيوهو(2/316)المسندفيأحمدرواه

.(5432)والبخاري(2834)

.(3327)والبخاري(2834)رقمومسلم(8406)رقميعلىأبورواه

للحديثولكن،ضعيفوإسناده(5422)"الأوسطالمعجم"فيوالطبراني(2592/)المسندفيأحمدرواه

."أذرعسبعةعرضفي":قولهدون،بهايقوىشواهد
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ورواه."وثلاثينثلاثبني،مكحلين،مردا،جرداالجنةالجنةأهليدخل":قال!ي!اللهرسول

.)1(غريبحسنحديثهذا:قالثم،القطانداودبنعمرانحديثمنالترمذي

بنروادحدثني،صالحبنصفوانحدثنا،هاشمبنالقاسمحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

قال:قال،مالكبنأنسعن،رئاببنهارونعن،الأوزاعيحدثنا،العسقلانيجراح

حسنعلى،الملكبذراعذراعاستين،آدمطولعلىالجنةالجنةأهليدخل":!يواللهرسول

وقد."مكحلونمردجرد،محمدلسانوعلى،سنةوثلاثينثلاث،عيسىميلادوعلى،يوسف

عن،عمرحدثنا:قالا،الوليدبنوعباس،خالدبنمحمودحدثنا،داودأبيبنبكرأبورواه

الجنةأهليبعث":!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،رئاببنهارونعن،الأوزاعي

فيشجرةإلىبهميذهبثم،مكحلينمرداجردا،سنةوثلاثينثلاثميلادفيآدمصورةعلى

.")2(شبابهميفنىولاثيابهمتبلىلا،منها،فيكسونالجنة

بنعمروحدثنا،وهبابنحدثنا،داودبنسليمانحدثنا:داودأبيبنبكرأبووقال

!ي!اللهرسولأن:الخدريسعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،حدثهالسمحأبادراجاأن،الحارث

يزيدونلا،الجنةفيسنةوثلاثينثلاثبنييردونكبيرأوصغيرمنالجنةأهلمنماتمن":قال

بنرشدينعن،المباركابنعن،نصربنسويدعنالترمذيورواه."النارأهلوكذلك،أبداعليها

.)3(أعلموالله،فذكره...الحارثبنعمروعن،سعد

عن،قتادةعن،سعيدعن،العجليالخفافعطاءبنالوهابعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

مردا،،جردا،القيامةيومالمؤمنونيبعث":!ي!اللهنبيئقال:قالمعاذعن،حوشببنشهر

منأبعدلكانت،ساقهكانلوانقطاعا،ومعاذشهربينمنقطعوهذا."وثلاثينثلاثبنيمكحلين

.)4(كذلكقبورهممنبعثهميفهموهو،شهر

أحدكل،والعرضالطولإلىحلاهمتغيرثم،عليهماتماعلىيبعثأحدكلأن)5(تقدموقد

تعالى.اللهشاءإنسيأتيماعلى،والنارالجنةدخولعندذلكبعدبحسبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حسن.حديثوهو(2545)والترمذي(0/2181)الكبيرفيالطبرانيرواه

دون،حسنحديثوهو(64)"والنشورالبعث"فيداودأبيوابن(022)الجنةصفةفيالدنياأبيابنرواه

."محمدلسانوعلى":قوله

أبناءيردونأنهم":وفيهما،ضعيفوإسناده(2562)والترمذي(78)"البعث"فيداودأبيابنرواه

."ثلاثين

.(5923/)المسندفيأحمدرواه

.)346(صفحةانظر
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الأليمالعذابمنفيهاوماالنارصفةكتاب

منهااللهأجارنا

:البقرةأ!ولقبهفربنأعدتوالححارةالاسوقودهاألتىألنارفأتقواتفعدواولنتفعلوالتمفإن!و:تعالىاللهقال

النار!علأضبرلهتمفمآبالمحغفرحواتحذاببأتهدىبرلصنلةااشزواالذينأوولنك):تعالىوقال.(24

ولوذهباالأزضىملءأحدهممقيقبلفلنكفاروهئمومالؤاكفرواالذيئإق):تعالىوقال.(175:البقرةأ

ئايختناسؤفكفروأالذينإن!و:تعالىوقال.9(أ:عمرانادأ!ونصرينمنلهموماأليولهؤعذابأوولحكبهافتدى

وقال.561:الخساءأ!وصكيما!بزاكاناللهإتاتعذاسثليذوقواغئرهاجلودابدئنفغهمجلود!ت!انارانضليهخ

أبدأفبهآخش!ينجهنصإلاطريئ!طرلمالجفديهغولالهغليغفرأللهيكنلتموظلمواكفرواأئذينإن!و:تعالى

ألأزضفىمالهصأتلؤ!فروااتذينإن):تعالىوقال.(916-168:الخساءأ!لمجسيرااللهعلىلكذوكان

منيخرجواأنيرلدوت!ألوعذابوالتممنهؤنقئلمااتقنمؤيؤوعذابمنبه-ليفتدوامعمومثل!جميعا

قذأموفىضلواأقال):تعالىوقال.(37-36:المائدةأ!فقيمعذابولهومتهابخرجبهموماأفار

آلحرفىلا!واوقالوا):تعالىوقال.(38:أي!ىهـافأالآيات!هو...ألنارفىوأقيثنسالجنقنقتلى!نفلت

.(82-81:الكوبةأ!هويكسبون؟نوابماجز%موليتكوأكثيراقليلاففيضحكوا!يفقهون؟لؤألؤحراأشدنارجهنوقل

لمافعالربكإلترنبنشآمالاإوآلاز!آلمجؤتدامتمافيهاخلدلى!زفيروشهيقفبهالهئم!و:تعالىوقال

بهغمأوصهتمولكماوصحمآعضياوجوههتمعكأتقنمةيومونخشرهتم!و:تعالىوقال.(701-601:هودأ!ويرلد

فألذينربهمفىآخنصحمواخقحمانهذان!):تعالىوقال(.79:أ!سراءأ!وسعيرازدنه!خبت!لما

منمقغولهم!وآتجلروطونهتمفىماءيضهربه!الحميمرءوسهمفؤقمنيصبنارمنشابالتمقطعت!فروا

تعالى:وقال.(22-91:الججأ!ألحرقيعذابوذوقوا!يهاغوأعيدوامنمتهايخرجواانأرادوآ!!فضآصديد

هبهلحو%فيهاألاروهتموجوههمتقفح!خ!ونجهنمفىأنفسهئمخسرواألذينفأولحكموزي!خفتومف!يو

مخهاأخرتجنارفي!قؤماضآلينو!ناشقؤلاعلتناغلبتربناقالوا!تكذبوتبهافبهتوعلتك!تنكءايتىتكنألتم

بل):تعالىوقال.(801-301:المؤ!نهوتأالآيات!...ولاتكلمونفيهاأخشواقال!فإناطنموتعذنافإن

منهاأئقواوءاذآ5وزفيراتغجظاطا!عوابعيوم!نصنرأتهمإذا!سعيرابألساعة!ذبلمنوأغتذنابالساعهكذبوا

:الفرقانأ!لثأذقل5!ث!!ثجوراوأدعواوصداثجوراأتيؤمنذعوالا!ثبورالفهنادعوامقرنينضيقام!صنا

الذينؤافا):تعالىوقال.(9أ:الش!هـاءأالإيات!...لقغا!لنأتجيموجم!زت!و:تعالىوقال.أ11-15

تكذبوت!به-كنتوالذىألنارعذابذوقوالهتموقيا!فيهاأعيدوامنهايخرجواانأرادوا!آألنارفمأ!لهمفسقوا

تعالى:وقال.(2أ-02:السجدةأ!يرتجحوتلعلهمألأكبرأثعذابد!نآلأدق!اتحذابمفولنذيقنهم
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لناريقولونافىوجوههتمتقلبيؤم!نص!!ولاولايجدونلاأبدافيهآ!خلدينسعيراطتموأعداتبهفرينلعناللهإن)

مفضحغفتنءاتهتمربنا!السبي!فأضلوناكبرآءناسادتنااظغناإنارلحاوقالوا!ألرسولاوأ!نااللهأطغنايلتتنآ

علشهتميقضىلانارجهنولهؤكفرواوالذين):تعالىوقال.681-64:أ!حزأبأ!كبيرالغناوالعنهتماتعذاب

غيزصخلحانغملأخرتجناربخافيهالضطرضنوهتم!!فورصنجقزىعذابهاكذلكمنعنهويخففولافيموتوأ

63:فاطرأ!ونصحيرمنللطفينفمافاوقواافذيروجاءكمتذكرمنيتذ!وفيهماأولونعمريهمنعمل!ناالذى

عكنختوآئيؤم!كنت!تكفرو%بماآليؤم!أضحلؤهاتوعدوتكنت!ألتىجهغهذهء):تعالىوقال.371-

فأفتالضزطفآشتبقواأغينهتمعكلطم!نادنشاءولؤ!يكسبونكانوابماأزجلهموكهدأيذيهتموتكلمنماأقوههتم

.671-63:ي!أ!وولايزجعو%مضياأشتطخوافمام!اشهؤعكلمسخهؤ!آءولؤ!يتصروت

إنهموقفو!!اتجحيمصرروإكفاقدوهتمآدتهدونمن!يغبدونكالؤاوماو(زوجهتمظالواالذين!أخرا):تعالىوقال

لدطعينبرهذاوإ!و:تعالىوقال.261-22:ادصافاتأمهوم!تشدونأليؤم!بل!تاصرونلال!!ما!مئولون

مقهـحمفوتيهذا!أرؤجءشكلهمنوءاخر!وغساقحميوففيذوقوههذا!اقهادفبسيضلؤنهاجهنم!مالبلشر
ط!

هذالاقدممنربنالواقا!أتقرارفتسلاأنت!قدقتمؤلبهؤمرحباأنتؤلابللواقا!النارصالواإنهخبهتممرحسالامعكتم

نإ!قيلصنرأعنهمزاغتأتمسخرل!أتخذنفتم!لأشرارأمننعدهمكنالارجانرىلالنامالواوقا5رالنطفىضغفاعذابافزده

إذاحتئزمراجهغإلت!فروآألذينوسيق):تعالىوقال.641-55:صأ!الاراقلتخاصملحقذلك

هذالؤمكتملقآوينذرولبهتمرلبهتمءاينتعلتكتميتلونمنيمرسليأتكتمألمخزننهالهتموقالأتؤبهافتحمتجاءوها

مثوىفبتسفيهآخلدينجهنوأثوباذخلوآقيل!ألبهفريهنىعلىائعذابمممةحفتولبهنبكقالوا

سوءفزعؤنئالوصاقصرواماسياتأددهفوقحه):تعالىوقال.71721-:الزمرأ!آلمتثهتكلت

يتخآجوتوإذ!اتحذابأشدفرغؤتل!ءاأدظوالساعةأتقعويؤموعشياغدواعلتهايغرضحوتلارآ!ألعذاب

قال!!آلنار!تفصيباعنامغنوتأنتوفهلتجعالكغبماإنااشتبرواللذجمتالضعخؤافيقول!افارفى

رلبهتمآدعواجهنولخزنةالنارفىأئذينوقال!!اتعبادبئنحيقذالله%!فيهآإنائماشتبروأالذجمت

دعؤاومافاذعواقالوابكقالوابالبينترسطمتآتيكغتكأولتمقالوا!أتعذابمنيؤماعنايخفق!

ينفعلايؤم!الألثتفيقومولؤمالدلياالحيؤةفىءامنواوألذلىرسانالننصرإنا!ضنلفىإلاائ!فرين

!ذبواألذين):تعالىوقال.521-4د:غافرأ!ألدارسوءولهتماللغنةولهممغذرتهتمألطبين

ثوالح!سوفى!يممتحبونوأدسبسلأغنقهتمفىالأغبلإذ!يغدوتفسؤفرسدنابهءأزسلناولمابال!تف

شخاقتلمنندعوانكنلؤبلعناضلوالواقاآدلهدونمن!بهت!تمثركونماأجمفلهئمقيلثم!ليمتبروتافارفى

أئوبأدصلوا!تضرحونكنغوبماآلحقبغترالأزضفىتفرحوتكنتوبماذلكم5اتبهفريناللهيضلكدلك

برقيظننتوألذىوذلكؤظنكو):تعالىوقال.071-76:غافرأم!المتكابتكلتمثوىفتسرصفيهاخ!ينجهنم

وقيفمنا!!المحغتبينمنهمفمايم!تتغتبواوإنالتم!وىفالناريصبروافإن!ا!رينمنفأضحبختمأزددبهؤ
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؟نواإتهؤقيلنمىواألجنمنقتلهممنضلتقذأومولمتاتقؤلعلتهووحقضقفهغوماأيذيههتمبينمالهمفرينواقرنا-طؤ

شديداعذاباممضواالذينفلنذيقن!تغلبونلحل!فيهوالغؤاأتقرءانالذا!تمعوالاكفرواألذينوقال!خشرين

ص!!ص
الذينوقال!!دونئايخنناكانوابماالحقدجمفإمدارفيهاالنارلهتمالدهأغدآءجزآءذلك!يغملون؟لؤاالذىأشوأوفخزنهتم

وقال.921-23:فصدتأ!والأشفلينمنليكوناأقدامناتختنخع!الإلنسواالجنمنأضلاناألذقنارناربنا!فروا

همعنواولبهنظلقنهخوما!!لس!ونفيهوهتمعنه!يفرلا!خدونجهخعذابفىألمخرمينإنميو:تعالى

بهرهون!لقحقاكثركتمولبهنبألحقجئنبهولقذ!مبهثوتإن!قالرفيعيتناليقضيخمكونادؤا!ألمجدفي

أتجطون!فىيغلىكالمقل!الألثوطعام!الزقووشجرتإت):تعالىوقال.781-74:الزخرفأ

أنتإنفذق!الحميوعذابمقرآسهءفؤقصحبوائم!اتجحيوسوآإلتفاغتلؤضذوه!آلحميوكغلى

ألمئقونوعدالتىألجةمل):تعالىوقال.051-43:الدخانأمهوبه-لضزونكنتصهذاماإن!أتريمأتعريز

آلتمرتصمن!ااوالتممصفىعسلوأنهرمنللشربيهتلذةخوفقوانهريخغيرطغمولصلبنوأخفرمنعيزءاسزمآمناخهرفيهآ

لجهغنقوليؤم!و:تعالىوقال.151:محمدأ!وه!اقعدفقطعحميماوسموأمآألارفىخ!هوكمنزبهتممنومغفرة

التىالنارهذ!دعاجهنمنارإكيدعوتيؤم):تعالىوقال.(.3:ؤأ!ومزلدمنهلوتقولاقتلأتهل

كنت!ماتخزؤنإنماعلييهتم؟سوآلقحبروالاأؤفأضبرواآضلؤها!نتصروتلاأنت!أتم!أفسخرهذآليهذبونبهاكغتص

ضنلفىألمخرمينإن!وأ!زأذ!وألساعةمؤعدهخألساعةبل):تعالىوقال.،16-13:الطورأ!لغملون

ممتجوحدةإلاأضنآومآ!بقدرظقنةلثئء!ولإنا!سقرمسذوقواوجوههئمعكالنارفى!ممجونيؤم!وسعر

المحبزمونيغرف):تعالىوقال.511-46:القمرأ!ومد!رمنفهلأشجاعكتمأهلبهآ!ولقذبألبصر

فآألث!الوأ!ب):تعالىوقال.421-14:ادر-!نأمهوتكذبانرثبهمالآءءا!فباىلاقداموابالنؤصفيؤضذلمجسيمهخ

علىيصرون!و؟لؤامئزفينلكذقبل؟لؤاإخهخ!كريوولاباردلا!يحخوومنوظلى!وحميوحمومصفى!للمحااا!ب

كفرواألذينمنولافذيهمنكتميؤضذلافأتيؤم!و:تعالىوقال.471-14:الواقعةأ!ويقولوت!و؟نواالعظيمالحنث

صط!

وأقليهؤأنفسكؤقواءاصررأألذينيائها):تعالىوقال!.(15:ادحديدأ!وآلمصيرولئشمؤلنكتمهىألارمأولبهم

و!ال.(36أدصأ!يؤصونماويفعلونمرهتمأمآأدلهيغصونلاا!وشدغلاظملبهكةعلتهاوالحجارةألثاسهاوقودنارا

.91:التحريمأ!والمصحيروبتسجهنوومةوفهوعلتهنمواغل!وألمتفقينال!فارجهدالنبىيائها!و:تعالى

تميزت!دهتفوروهىشهيقاالا!عوافحهااتقواإذا!ألمصيرولتسجهنمعذاببربهمكفرواوصللذلنى):تعالىوقال

صصص-ص-صصص!ؤص*صط

فىلاإأنت!إنشئءمناللهنزلماوقفافكذتنانذيرجاءناقذبلىقالوا!نذيريأتكللؤاخزننهاسألهتمفؤجفيههاألقىاتغي!!طمامن

6:ا!كا!والسعيرلأضحبفسخقابذنبهتمفاغترفوا!السعيرا!ففىمابهانغقلأؤلنمتمعكنالؤوقالوا5كبيرضنل

أوقىوأمامق!و:تعالىوقال.(33:ادقدمأ!يغلمونأكبرلؤ؟نواآلأخرةولعذابالعذابلكفي):تعالىوقال01(11-

عنىهلك!ماليهعنىأكأمآ!أتقاضية؟نتيختتها!حسابيةماأدرولؤ!كننيةأوت!لنيننىفيقوللمجمثمالهءكننم

ولا!أتعظيصبأللهيؤمنلاكانإنهو!فأشلكوهذراعاستعونذر!اسلس!فى!ث!صحلؤاتجحيمفى!فغلؤضذو!ستطتية
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.(37-52:الحاقةأمهوآلحطونلاإ!هريةلا!غ!لينمقلاإولاطعائم!حممههناألؤملهفلئس!آلسمك!نطحامعكيحض

آلأزضفىومن!قؤيهآلتىوفصيلته!وأخيه!!وصحبتهبجنيهيوصمبنعذابمنيفتدىلؤألمخعيود):تعالىلوقا

وقال.(18-11:المعارجأ!فأؤشوجمعهوتوكأدئرمن!تذعواللشوىنزاعةهلظئإنها!صينجيهثمجميعا

مهيلا!كثيباآتجبالكانتوآتجباللازضآتزجفيؤم!ليماأوعذاباغصؤذاوطعاما!!حيمالاأنكللدتاإن):لى!ىا

ت!عةعلها!للبسر!لواصه"لمنذرولانتقىلا!سقرماأدرنكوقآ!سقرسأضليه):لىتعال!وقا.،،41-21:المزملأ

إيفناءامنواالذينويردادأتكنفأوتواألذينلي!تيقنكفروال!ذينفتنةإلاعدتهمجعقناومامئنكةإلاألارأ!بجعقنآوما!عمثر

ومايشآحمنىوتهدلشدمنأللهيضلكذلكمثلابهذااللهأرادماذآوأتكقرونعسضقلوبهمفىألذينولجقولوأتمؤنونلكنفاأوتواألذينولايزناب

جنتفىهأليهيهتأ!بإلا!رهينه!كسبتبمانقمم!ص):تعالىوقال31.01-26:المدثرأ!هولاإرفييغلوجنود

محنخوك!و!نا!آثم!كيننطعمنك!ولؤآلمصلدمى!نكقالوا!سقرفىسلكلما!المخرمينعن!ي!سآءلون

تعالى:وقال.،48-38:المدثرأ!الشنفعينننفعه!شفعة!فمااققينأتننا!حتىآلدينبيؤولبهذب!جماآلحلىلضين

بهءكنتصماإكآنطلقوآ):تعالىوقال(.4:ا!نسانأ!هووسحيراوأغئلاسئسالص1لقبهفريفأغتذناإنا)

خلتكانه!؟لققر!مررترىإنها!أللهبمنيغنىولاظليللا!شعبثنثذىظلإكآنطلقوا!تكذبون

ئاب!!للظعين!صضصاصاكانتجهئوإن):لىتعالوقا.،،23-94:المرس!تأ!لقكذبينيؤمبذوتل!صحقر

حساصبا!يزجونلا!الؤاإنهتم!وفاقاجزاء!وغساقالاحميماإ!شراباولابردافيهاوقونيالا!أخقابافهآلنثين

لى:تعال!وقا.(23-.1:النبأأ!لاعذاباإنزيدكتمفلنوقوافا!!تنااحصتنهشىءصلى!كذابمائايخنناكذبوا

تعالى:قالكما،.16-14:الليلأ!وتولتكذبالذى!آلأشقىإلايصلنهالا!تلظئنارافأنذزت!)

خشعة!يؤميذوجوه):لىتعال!وقا.(74:طهأ!تحيئولاف!يهايموتلاجهغلهفإنربهوتجرممالإتمنإشهو)

صع!منيغنىولايستمنلا5!ريجمنإلاطعائمالتملتس5ءايخةصعتنمقتشمئ5صاميةناراتضك5ناصبةعاملة

يؤمبغ!وجأىءصفاصحفاواقملكربكوجآة!دكادالأزضىدكتإذاص!و:تعالىوقال.(7-2:ادغاشيةأ

يوثقولا!أصدعذابهؤيعذبلا!فيومبذلجاققدقتينيتنىيقول!لذكرتألهوأقدنشنفيأيخذ!ريؤميذبجهنو

مؤصحدةم!نار!علتهخآئمشمةأضخبهغئايخنناكفرواوألذين):تعالىل!وقا.،،62-12:الفجرأ!وأصدو"لاقهؤ

!أظدهزلهماأن!تحسبوعددهلاماجمعلذىآ5لمزةهمزةلحلوتلي):لىتعالوقا.(2.-91:الجددأ

همؤصحدةعليهمنهاإ!لألمحداعلىتطلعالتى5آتموقدهاللهنار!الحطمةماأذرنكومآ!آلحطمةفىلينبذنكا؟

.(9-ا:الهمزةأ!ممددةمعدفى

لتأكلالنارإن":قال!ي!اللهرسول!أن،بسندعمرانأبيبنخالدعن)1(المباركابنوقال

تطلعحتىفتأكلهأيضاتستقبلهئم،كانكمايعودثم،انتهتأفئدتهمعلىاطلعتإذاحتى،أهلها

.(نعيمزوائد-603)المباركلابن"الزهد"(1)
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"(7-6:الهمزةأ!وألأمدؤعلىتطلحالتى!أتموقدهاللهنار):قولهفذلك،أبداكذلكفهو،فؤادهعلى

وستأتي،المستعانوبالله،تركناماإلىإرشادذكرناوفيما،الإطالةخوفكثيرةاياتإيرادتركناوقد

التوفيق.وبالله،حسنترتيبعلىمرتبة،امينمنهااللهأجارنا،جهنمصفةفيالواردةالأحاديث

فزعتالنارخلقتلما:قال،المنكدربنمحمدعن،معمرأنبأنا:المباركابنوقال

.يجدونكانواماوذهب،عنهمذلكسكنادماللهخلقفلما،أفئدتهاوطارت،الملائكة

منخشيةداخلتهالأنصارمنفتىأن:الثقةعن،مطرفبنمحمدحدثنا:المباركابنوقال

للنبيذلكفذكر،المسجدشهودعنالبيتفيذلكحبسهحتى،النارذكرعنديبكيفكان،النار

!و:اللهرسولفقال،ميتاوخر،الفتىاعتنقه!سيالهاللهشيئ!ضفلما،البيتإلىوبءه،ص!

.")1(كبدهفلقالنارمنالفرقفإن،صاحبكمجهزوا"

،الألوانمتغيراتامرأةالافبأربعةمروالسلامالصلاةعليهعيسىأنروي:القرطبيقال

معاشرألوانكنغيرالذيما:والسلامالصلاةعليهعيسىلهنفقال،والصوفالشعرمدارعولحيهن

بردافيهايذوقلاالناردخلمنإن،مريمابنياألوانناغيرالذيهوالنارذكر:قلن؟النسوة

.")2(القبور"كتابفيالخرائطيذكره.شراباولا

!أتوب!الاستعةأخعينلمؤعدهمجهغوإن!و:تعالىقولهسمعلماالفارسيسلمانأنوروي

:فقال،!سيالهالنبيإلىبهفجيء،يعقللا،الخوفمنهارباأيامثلاثةفر(44-43:ادحجرأ

قلبي،قطعتلقدبالحقبعثكفوالذي"!أخعينلمؤعدهمبهغوإن)الايةهذهأنزلت،اللهرسوليا

ذكره.(46-45:الحجرأالاية!...بسنو!أذضلوهاوعيونجنتفىالمحمينإت):تعالىاللهفأنزل

المعلبي.

منهااللهأجارناسوادهاوشدةجهنمذكر

تعالى:وقال(81:التوبةأ!ولؤ؟لؤأيفقهونأشدحراناربهنوألحرقلفىلائنفرواوقالوا):تعالىاللهقال

.(11-8:القارعةأ!صاميتمانار!هيةماأدرلكومآ!هاويةفأمو5مؤزينهو!ضتمنوأما)

حميوبتنها!لينيطو!ؤن...جهغءفذ!و:تعالىوقال.(ه:الغاشيةأ!ءاليؤعينمنتشقئ):تعالىوقال

تعالى:وقال.الحرارةفيالغايةوبلغ،حرهتناهىقدحارأي44(-43:الرحمنأ!ءان

ويآتيهلمجميغويادولايتجرعو5صديدمامنولمجمتقئجهنم!ورايهمن!نحيدجن!ار!لوضاب)

)1(

)2(
ضعيف.وإسناده(نعيمزوائد-032)"الزهد"فيالمباركابنرواه

.النشور:(1)في
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.(17-51:إبرا!مأ!غليأعذابورايهءومررهوبميم!ومام!ن!لمنأتمؤت

نأ:هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن:"موطئه"فياللهرحمهأنسبنمالكوقال

:فقالوا"جهنمنارمنجزءاسبعينمنجزءتوقدونالتيآدمبنينار":قالمج!ي!اللهرسول

عنالبخاريورواه."جزءاوستينبتسعةعليهافضلتإنها":فقال،لكافيةكانتإن،اللهرسوليا

الرحمنعبدبنالمغيرةعن،قتيبةعن،مسلموأخرجه،به،مالكعن،أويسأبيبنإسماعيل

.)1(نحوه،به،الزنادأبيعن،الحزامي

نإ":5!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرص!عن،الزنادأبيعن،سفيانحدثنا:أحمدوقال

فيهااللهجعلماذلكولولا،مرتينبالبحروضربت،جهنمنارمنجزءاسبعينمنجزءهذهناركم

.")2(الصحيحين"شرطعلى."لأحدمنفعة

أخرىطريق

:يقولهريرةأباسمعت،زيادبنمحمدعن،حمادحدثنا،الرحمنعبدحدثنا:أحمدقال

فقال"جهنمنارمنجزءاسبعينمنجزلمح!يوقدونالتيآدمبنينار":يقولمج!ي!االقاسمأباسمعت

.")3(جزءاوستينبتسعةعليهافضلتلقد":فقال،لكافيةكانتإن:رجل

أخرىطريق

اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،همامعن،معمزحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدقال

نإوالله:قالوا"جهنمنارحرمنجزءأسبعينمنواحدجزلمح!،آدمبثويوقدما،هذهناركم":مج!ي!

.")4(حرهامثلكلهن،جزءاوستينبتسعةعليهافضلتفإنها":قال،اللهرسوليالكافيةكانت

أخرىطريق

بنعاصمعن،مسلمةبنسعيدحدثنا،العسكريخالدبنبشرحدثناالبزار:بكرأبوقال

ناروكل،هذهناركمإن":!صاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،كليب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2843)رقمومسلم(3265)رقموالبخاري(2499/)الموطأفيمالكرواه

.(2244/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(2313/)المسندفيأحمدرواه

رقمومسلم)79802(الرزاقعبدبمصنفالملحق""جامعهفيومعمر)2/313(المسندفيأحمدرواه

.)2843(



سوادهاوشدةجهنمذكر356

")1(جهنمنارمنجزءاسبعينمنجزء،يوقدونهاهمأو،أوقدت

اخربلفظأخرىطريق

نأ،هريرةأبيعن،أبيهعن،لسهيلعن،العزيزعبدحدثنا،قتيبةحدثنا:أحمدقال

وفي.مسلمشرطعلىالإسنادوهذا."جهنممنجزءمئةمنجزلمح!النارهذه":قال!يواللهرسول

غيرهعنالحديثوردوقد"جزءاسبعينمناجزءا"هريرةأبيعنالرواياتوأكثرغرابة،2(لفظه

.مسعودبناللهعبدطريقمن،كذلك

محمدبنحدثنا:البزارقالكمامسعودابنطريقمنكذلكغيرهعنالحديثوردوقد

،ميمونبنعمروعن،إسحاقأبيعن،زهيرحدثنا،العطارإسحاقبنعبيدحدثنا،الرحيمعبد

سبعينمنجزءوهي،بشرىالضالحةالزؤيا":!ييهالثهرسولقال:قال،،مسعودبنااللهعبدعن

الصلاةينتظرالعبدداموما،جهنمسموممنجزءاسبعينمنجزءهذهناركموإن،النسوةمنجزءا

."يحدثلمماصلاةفيفهو

)3(.موقوفارويوقد:البزارقال

موسى،بناللهعبيدحدثنا،الليثبنمحمدحدثنا:أيضاالبزارقالكما،سعيدأبيطريقومن

هذهناركمإن":!يواللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،عطيةعن،)4(فراسعن،شيبانحدثنا

.")5(حرهامنهاجزءلكل،جهنمنارمنجزءاسبعينمنجزء

حدثنا،الحزاميالمنذربنإبراهيمحدثنا،الخلالعمروبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلأبيعمهعن،اأنسبنامالكعن،القزازعيسىبنمعن

هذهناركمدخانمنسوادأأشدلهي؟جهنمنارمنهذهناركممثلماأتدرون":!واللهرسولقال

علىعنديوهو،فرفعه،مالكعن،مصعبأبورواهوقد:الضياءالحافظقال"ضعفابسبعين

.)6(الصحيحشرط

عن،بكيرأبيبنيحيىعن،الذوريعباسعنأكلاهما،،ماجهوابنالترمذيوروى

)2(

)3(

)4(

)6(

شواهد.ولمعناه،ضعيفوإسناده

"جزءاسبعين"بلفظصحوقد،المصنفإليهأومأكماشاذوهو(مئة)بلفظ378()2/المسندفيأحمدرواه

.متروكوهو،العطارإسحاقبنعبيدوفيه(الأستاركشف-5934)البزاررواه

خطأ.وهو،فراش:(آ)في

.بمعناهشواهدلهولكن،ضعيف!ماسناده

.(948)رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه
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النارعلىأوقد":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،عاصمعن،شريك

حتىسنةألفعليهاأوقدثم،ابيضتحتىسنةألفعليهاأوقدثم،احمرتحتىسنةألف

بكيرأبيابن(يعنيأ،يحيىغيررفعهأحداأعلمولا:الترمذيقال،"مظلمةسوداءفهي،اسودت

عن،محمدبنإبراهيمعن،الحافظمردويهبنبكرأبورواهوقد،الترمذيقالكذا.شريكعن

.)1(مثلهبه،شريكعن،عمهعن،سعدبناللهعبيدعن،مكرمبنالحسينبنمحمد

حدثنا:قالا،عمروأبيبنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهقيالحافظوقال

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،الأصمالعباسأبو

لهبها"يضيءولا،جمرهايطفألاالنار":!ك!يماللهرسولقال:قال،سلمانعن،ظبيان(أبيأ

منرواهثم،ضعيفورفعه:البيهقيقال.(.ه:أ!نفالأ!ألحريقعذابوذوقوا):قرأثم:قال

.موقوفأ)2(اخروجه

عتابأبوحدثنا،يونسبنمحمدحدثنا،إبراهيمبناللهعبدبنمحمدحدثنا:مردويهابنوقال

ألناسناراوقودها):!ي!اللهرسولتلا:قال،أنسعن،ثابتعن،فضالةبنمباركحدثنا،الدلال

وألف،احمرتحتىعاموألف،ابيضتحتىسنةألفعليهاأوقد":قال(6:الشريمأ!والحجارة

.")3(لهبهايضيءلاسوداءفهي،اسودتحتىعام

بنالحكمحدثنا،مسلمبناللهعبدبنإبراهيمحدثنا،أحمدبندعلجحدثنا:مردويهابنوقال

بنعمرقال:قال،عديبنعديعن،الكندياللهعبدبنالأجلحعن،الطويلسلامحدثنا،مروان

متغيرأراكليما،جبريليا":فقال،فيهيأتييكنلمحينيفيمج!ي!النبيجبريلأتى:الخطاب

!ي!:اللهرسولفقال،النارأبواببفتحوجلعزاللهأمرحتىاتكلمإني:فقال؟"اللون

حتىعامألفعليهافأوقدبهاأمراللهإن:فقال"جهنمليوانعت،النارليصف،جبريليا"

سوداءفهي،اسودتحتىعامألفعليهاأوقدثم،احمرتحتىعامألفعليهاأوقدثم،ابيضت

التيالسلسلةحلقمنحلقةأنلوبالحقبعثكوالذي:وقال"لهبهايطفأولاشررهايضيءلامظلمة

جبريليا"حسبي:!ي!النبيفقال،لأذابتهاالدنياجبالعلىوضعت،كتابهفيوجلعزاللهنعت

منوأنتأتبكي،جبريليا":لهفقال،يبكيهوفإذا،جبريلإلىمج!ي!النبيئفنظر"قلبيينصدعلا

اللهعلمفيأكونأنلعليأدريلاوأناأبكيألايمنعنيوما:قال"؟منهبهأنتالذيبالمكانالله

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(0432)ماجهوابن(1925)رقمالترمذيرواه

.(631و)(632)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

ضعيف.!رإسناده
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يزلفلم،الملائكةمنوماروتهاروتكانوقد،الملائكةمعإبليسكانفقد،الحالهذهغيرعلى

:قال،تعصياهأنأمنكماقداللهإن،جبريلويا،محمديا:نودياحتى،وجبريل،يبكي!ي!النبي

أتضحكون":فقال،ويضحكون،يتحدثونأصحابهمنبقومفمر!يوالنبيوخرج،جبريلفارتفع

الصعداتإلىولخرجتم،كثيراولبكيتم،قليلالضحكتمأعلمماتعلمونلو،ورائكممنوجهنم

!و:اللهرسولفقال،مبشرابعثتكقدإني،محمديا:إليهاللهفأوحى"تعالىاللهإلىتجأرون

بنمحمدبنإسماعيليعني،القاسمأبوالحافظقال:الضياءقال"وقاربوا،وسددوا،أبشروا"

.جيد)1(وإسناده،حسنحديثهذا:الفضل

عن،يزيدعن،والدراوردي،حازمأبيابنحدثنا،حمزةبنإبراهيمحدثنا:البخاريوقال

لعله":فقال،طالبأبوعمهعندهذكر!ييهاللهرسولأنالخدريسعيدأبيعن،خباببناللهعبد

ورواه."دماغهأممنهيغلي،كعبيهيبلغنارمنضحضاحفيفيجعل،القيامةيومشفاعتيتنفعه

.به)3(الهاد)2(،بنيزيدحديثمنمسلم

محمد،بنزهيرحدثنا،بكير)4(أبيبنيحيىحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:مسلموقال

نإ":قال!اللهرسولأن:سعيدأبيعن،عياشأبيبنالنعمانعن،صالحأبيبنسهيلعن

.")6(نعليهحرارةمندماغهيغليناربنعلين)5(منينتعل،عذاباالنارأهلأدنى

عن،الجريريسعيدعن،سلمةبنحمادحدثنا:قالا،وعفانحسنحدثنا:أحمدوقال

،نعلانرجليهفيرجلعذاباالنارأهلأهون":!ي!اللهرسولقال:قالسعيدأبيعن،نضرةأبي

.)7(الحديثتمامأحمدوساق"...دماغهمنهمايغلي

سمعت،إسحاقأباسمعت،شعبةحدثنا،غندرحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:البخاريوقال

أخمصفييوضعلرجلالقيامةيومعذاباالنارأهلأهونإن":يقول،لمجمالنبيسمعت،النعمان

.)8(شعبةحدثحمامنمسلمورواه،"دماغهمنهايغليجمرةقدميه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

سلأموفيه:أقول(2001)رقم"والترهيبالترغيب"فيالأصبهانيالقاسمأبوطريقهومن،مردويهابنرواه

والوضع.بالكذبواحدغيراتهمهوقد،ضعفهعلىمجمع،الطويل

خطأ.وهو،حبيبأبيبنيزيد:الأصولفي

.21()0ومسلم)6564(البخاريرواه

بكر.أبيبنمحمد:(آ)في

بنعل.:الأصولفي

.(121)مسلمرواه

صحيح.حديثوهو(313/)المسندفيأحمدرواه

.(213)ومسلم(6561)البخاريرواه
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بنالنعمانعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا:البخاريوقال

جمرتانقدميهأخمصعلىرجلالقيامةيومعذاباالنارأهلأهونإن":يقول!ي!االنبيسمعت:بشير

.")1(القمقميغليأوالمزجليغليكما،دماغهمنهمايغلي

ثابت،أخبرنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:مسلموقال

طالبأبوعذاباالنارأهلأهون":قال!ي!اللهرسولأن:عباسابنعن،النهديعثمانأبيعن

.")2(دماغهمنهمايغليبنعلينينتعلوهو

نإ":ص!النبيءعن،هريرةأبيعن،أسطعن،!ولنابنعن،يحىحدثنا:أحمدوقال

.")3(دماغهمنهمايغلينعلانعليه،عذاباالنارأهلأهون

ولبكيتم،قليلالضحكتمأعلمماتعلمونلو":قال!ي!اللهرسولأن:الإسنادوبهذا

.")4(كثيرا

أنس،عن،فلفلبنالمختارعن،زائدةأخبرنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمدوقال

:قالوا"قليلاولضحكتمكثيرالبكيتمرأيتمارأيتملوبيدهمحمدنفسوالذي":!ي!اللهرسولقال

بنموسىعن،شعبةحديثمنأحمدورواه."والنارالجنةرأيت":قال؟رأيتومااللهرسوليا

.")5(كثيراولبكيتمقليلالضحكتمأعلمماتعلمونلو":قالجمي!اللهرسولأن،أبيهعن،أنس

سمعأنه:الأنصاري)6(غزيةبنعمارةعن،عيالشابنحدثنا،اليمانأبوحدثنا:أحمدوقال

النبيعن،مالكبنأنسعنيحدث،البنانيثابتاسمعت:يقول،المعلىبنيمولىعبيدبنحميد

خلقتمنذميكائيلضحكما:قال؟"قطضاحكاميكائيلأرلمليما":لجبريلقالأنه،!ي!

منيغنىولالاظليل!شحبثنثذىظلإك!أنطلقواتكذبونبه-كنتوماإكانطلقوا):تعالىاللهوقالالنار)7(

.(34-92:ادمرسلاتأ!هولقكذبينيؤمذوتل!صحقرخلتكانو!لقصر؟!صررتركأنهاإ5لقهبا

بن)8(حديجعن،سليمانبنسعيدحدثنا،الحلوانييحيىبنأحمدحدثنا:الطبرانيقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(6562)رقمالبخاريرواه

.(212)مسلمرواه

صحيح.حديثوهو(2432/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(2432/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(3217،021/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،غربة:(آ)في

مرسل.وشاهدأخرىبطريقحسنالحديثولكن،مجهولوهو،عبيدبنحميدسندهوفي224()3/أحمدرواه

خطأ.وهو،خديج:(آ)في
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إخهاترعى):تعالىقولهفييقولمسعودابنسمعت:قيسبنعلقمةعن،إسحاقأبيعن،معاوية

.)1(والحصون،المدائنمثلولكنها،والجبل،الشجرمثلليستإنهاأما:قال!هو!رر؟لق!ر

مبشر)2(بنحدثنا،الطباعبنعيسىبنمحمدحدثنا،قرةبنطالبحدثنا:الطبرانيوقال

شررمنشررةأنلو":!ي!اللهرسولقال،أنسعن،الحسنعن،نجيحبنتمامعن،إسماعيل

.")3(بالمغربمنحرهالوجدبالمشردتىجهنم

:قال،ص!النبيعن،هريرةأبيعن،سعيدعن،الزهريعن،سفيانحدثنا:أحمدوقال

فيونفس،الشتاءفينفس،بنفسينلهافأذن،بعضابعضيأكل:فقالت،ربهاإلىالناراشتكت"

."جهنمفيحمن،البردمنيكونماوأشد،الحرمنيكونمافأشد،الضيف

فيحمنالحرشدةفإن،بالصلاةفأبردواالحراشتدإذا":قال!ي!اللهرسولأنالإسنادوبهذا

)4(
."جهنم

عن،سلمةأبوأخبرني،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزا!تىعبدحدثنا:أحمدوقال

فنفسني،بعضابعضيأكلرب:فقالت،ربهاإلىالناراشتكت":قال:!النبيعن،هريرةأبي

الحرمنتجدونماوأشد،جهنمزمهريرمنالبردمنتجدونمافأشد،بنفسينعامكلفيلهافأذن

.)5(الزهريحديثمنومسلم،البخاريوأخرجه."جهنمحرمن

:قال،مالكبنأنسعن،البنانيثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدوقال

يقالثم،صبغةالنارفيفيصبغ،القيامةيومالنارأهلمنالدنياأهلبأنعميؤتى":!اللهرسولقال

بأشدويؤتى.،ربياواللهلا:فيقول؟قطنعيمبكمرهلأ؟قطخيرارأيتهل،ادمابنيا:له

بؤسارأيتهل،آدمابنيا:لهفيقال،صبغةالجنةفيفيصبغ،الجنةأهلمنالدنيافيبؤساالناس

.")6(قطشدةرأيتولا،قطبؤسبيمرما،ربياواللهلا:فيقول؟قطشدم!بكمرهل؟قط

نأ:مالكبنأنسحدثنا،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا،روعحدثنا:أحمدوقال

أكنتذهباالأرضملءلككانلوأرأيت:لهفيقال،القيامةيومبالكافريجاء":قال!ي!اللهنبي

الذينإن!الو:وجلعزقولهفذلك.ذلكمنأيسرسئلتلقد:لهفيقال،نعم:فيقول؟بهمفتديا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)169(رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه

حسن.:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(3681)رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه

به.،سفيانطريقمنو)536((537)البخاريورواه(2238/)المسندفيأحمدرواه

.(617)ومسلم(0626)والبخاري(277-2276/)المسندفيأحمدرواه

به.،زيدطريقمن(7028)رقممسلموأخرجه(3302/)المسندفيأحمدرواه
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(1")(19:عمرأنآلأ!هوبهتآقتدلىولوذهبالأر!ىأملءأحدهممنيقب!فلنكفاوووهمومالواكفروا

أخرىطريق

361

النبيعن،مالكبنأنسعن،الجونيعمرانأبيعن،شعبةحدثنا،حجاجحدئنا:أحمدقال

أكنتشيءمنالأرضعلىمالككانلوأرأيت:القيامةيومالنارأهلمنللرجليقال":قال!و

ادمظهرفيالميثاقعليكأخذتقد،ذلكمنأيسرمنكأردتقد:لهقال،نعم:قال؟بهتفتدي

.")2(ابياتشركأنإلافأبيت،شيئابيتشركألا

أخرىطريق

:قال،مالكبنأنسعن،ثابتحدثنا،حمادحدئنا:قالا،وعفانروعحدئنا:أحمدقال

منزلك؟وجدتكيف،آدمابنيا:لهفيقالالجنةأهلمنبالرجليؤتى":!اللهرسولقال

إلىتردنيأنإلاوأتمنىأسألما:فيقول،وتمنسل:فيقول،منزلخير،ربأي:فيقول

،النارأهلمنبالرجلويؤتى.الشهادةفضلمنيرىلما،مراتعشرسبيلكفيفأقتل،الدنيا

منهأتفتدي:لهفيقول،منزلشرربأي:فيقول؟منزلكوجدتكيف،ادمابنيا:لهفيقول

فلموأيسرذلكمنأقلسألتكقد،كذبت:فيقول،نعم،ربأي:فيقول؟ذهباالأرضبطلاع)3(

.")4(النارإلىفيرد،تفعل

بنالرحمنعبدحدثنا:قالا،الليثبنومحمد،اللهعبدبنإبراهيمشيبةأبوحدثنا:البزاروقال

مثليرلم":ا!ي!اللهرسولقال:قالا،هريرةأبيعن،أبيهعن،السديعن،أبيهعن،شريك

.")5(طالبهانامالجنةمثليرولم،هاربهانامالنار

عن،وحشيةأبيبنجعفرعن،شبيببنمحمدطريقمن،وغيره،يعلىأبوالحافظوروى

وأألفمئةالمسجدهذافيكانلو":قال!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،جبيربنسعيد

)أ(

)2(

)3(

)4(

)5(

ذكردون،بهروحطريقمن(5028)ومسلم(6538)رقمالبخاريورواه(3218/)المسندفيأحمدرواه

الاية.

به.شعبةطريقمن(3334)رقمالبخاريوأخرجه(3/127)المسندفيأحمدرواه

ملؤها.:الأرضطلاع

صحيح.حديثوهو(3802/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده،بهشريكبنالرحمنعبدطريقمن(938)"الشعب"فيالبيهقيورواه
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حديثوهذا."فيهومنالمسجدلأحرقنفسهفأصابهمفتنفس،النارأهلمنرجلوفيهم،يزيدون

.131(جذغريب

منهااللهأجارناأهلهاوضخامةواتساعها،جهنمقعربعدذكر

وقال(145:النساءأ!ونصيرالهغتجدولنالنارمنالأشفلالدركفىائمتفقينإن!و:تعالىاللهقال

-8:القارعةأ!ونارصاميتما5هيةماادرنكوما5هاويةفأمل!!موزينهوخفمتمنوأما):تعالى

وقال،(41:ا!عرافأ!والطنميننخزىكدللثفوقه!غوا!ىصا!وومنجهنممنلهم):تعالىوقال1(11

وقال141-13:ادطورأ!وليهذبونبهاكنتصالتىافارهد5دعاجهنمنارإكيدعوتيؤم):تعالى

اتعذابفىءاخرفألقياهإلهااللهءجعلالذى!مريبمغ!تدلقخترمناع!عنيو!فارصبهغفىأتقيا):تعالى

أئقو"يدلما!بآتوعيدليكوإقدقتوقذلدىتخنصموالالقا!بعيدضحنمفىكانولبهنأطغيخ!مارنجاقئفقال!!ألشديد

.((03-42:قأ!مزلدمنهلوتقولاملأتهللجهغنقوليؤمبظئوئمغبيد!اناومالدى

فيهايلقىجهنمتزاللا":قالأنه:!ي!هاللهرسولعنوجهغيرمن"الصحيحين"فيثبتوقد

قط:وتقول،بعضإلىبعضهافينزوي،قدمه،العزةربعليهايضعحتى!مزلدمنهلوتقول!يو

.")3(وعزتكقط)2(

بنيزيدعن،الدراورديالعزيزعبدحدثنا،المكيعمر(أبيأبنمحمدحدثنا:مسلموقال

إن":قال!يماللهرسولأن:هريرةأبيعن،طلحةبنعيسىعن،إبراهيمبنمحمدعن،الهاد

ورواه."والمغربالمشرقبينماأبعدالنارفيبهايهوي،فيها،أمايتبينمابالكلمةليتكلمالعبد

بينماأبعد،النارفيبهايزل":ولفظه،بنحوه،العزيزعبدعن،حمزةبنإبراهيمعنالبخاري

.)4(المغرب،يذكرلموأ"المشرق

عن،يساربنعطاءعن،سليمبنصفوانعن،سعيدبنالزبيرحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

منأبعدبهايهويجلساءهبهايضحكبالكلمةليتكلمالرجلإن":قال!يهالنبيعن،هريرةأبي

.لين)5(فيهوالزبير،غريب."الثريا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(0667)رقميعلىأبورواه

حسبي.أي

من(2848)ومسلم(4848)والبخاري،هريرةأبيحديثمن(2846)ومسلم(9484)البخاريرواه

أنس.حديث

.(6477)والبخاري(8892)رقممسلمرواه

.(489)رقم"الزهد"فيالمباركبناللهعبدأخرجه
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عن،كيسانبنيزيدعن،خليفةبنخلفحدثنا،محمدبنحسينحدثنا:أحمدوقال

!ي!:النبيفقال)1(وجبةفسمعنايوماع!ي!اللهرسولعندكنا:قال،هريرةأبيعن،حازمأبي

خريفا،سبعينمنذجهنمفيألقيحجرهذا":قال،أعلمورسولهالله:قلنا"؟هذاماأتدرون"

عن،مروانعن،عمرأبيابن،أوعبادبنمحمدعنمسلمورواه."قعرهاإلىاثتهىفالآن

.)2(نحوه،به،كيسانبنيزيد

اخرحديث

حدثنا،السقطييوسفبنالحسنبنالملكعبدحدثنا:الأصبهانينعيمأبوالحافظوقال

عن،قيسبنإسماعيلحدثنا،الصمدعبدبنأحمد،الأنصاريأيوبأبوحدثنا،يحعىبنأحمد

لمممع:قالأنه:الخدريسعيدأبيعن،يسارسعيدبنالحبابأبيعن،سعيدبنيحيى

صخرةهذه:قال"؟جبريلياالصوتهذاما":فقالجبريلفأتاه،ذلكهالهصوتا!ي!اللهرسول

صوتها،يسمعكأناللهأحب،قعرهابلغتحينفهذا،عاماسبعينمنذ،جهنمشفيرمنهوت

.وجل)3(عزاللهقبضهحتىفيهملءضاحكااليومذلكبعدع!ي!اللهرسولرئيفما:قال

النبيعن،أنسعن،الزقاشييزيدعن،الأعمشعن،معاويةأبيطريقمنالبيهقيئروىوقد

)4(.السياقهذامننحوا!ي!

يلقىالحجرأنلناذكروقد:خطبتهفيقالأنه:غزوانبنعتبةعن"مسلمصحيح"فيوثبت

نألناذكروقد؟أفعجبتم،لتملأنوالله،قعرالهايدركلاعاما،سبعينفيهافيهويجهنمشفيرمن

)5(.الزحاممنكظيظوهويوئمعليهوليأتين،سنةأربعينمسيرةالجنةمصاريعمنمصراعينبينما

اخرحديث

شيبة،أبيبنعثمانحدثنا:يعلىأبوالحافظقال

:قال،(الأشعريأموسىأبيأبيهعن،بكر)6(أبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.السقوطصوت:الوجبة

.(2844)رقمومسلم(2371/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده

ضعيف.وإسناده(533)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

.(6792)رقممسلمرواه

.بردةأبيعن:الأصولفي

السائب،بنعطاءعن،جريرحدثنا

حجراأنلو":ص!اللهرسولقال
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.")1(قعرهايبلغأنقبلخريفأسبعينلهوىجهنمفيبهقذف

اخرحديث

حديثمن،لهواللفظ،الأصبهانينعيمأبووالحافظ،والبيهقي،والنسالي،الترمذيروى

:قال،عباسابنعن،مجاهل!عن،عمرةأبيبنحبيبعن،عنبسةحدثنا:المباركبناللهعبد

أحدهم،أذنشحمةبينماإن،تدرونماوالله،أجل:فقال،لا:فقلنا؟جهنمسعةماأتدرون

بل:قال؟أنهاز:قلنا:قال،والدمالقيحأوديةفيهتجري،خريفاسبعينمسيرةعاتقه(بينوا

عائشة:حدثتني،تدرونماوالله،أجل:قال،لا:قلنا؟جهنمسعةماأتدرون:قالثم،أودية

سمينة!مط!ستوألسمؤتآلمجنمةيؤ!صعا!تهووالأزض):قولهعن!النبيسألتأنها

والنسائي،الترمذيمنهروىإنما(او."جهنمجسرعلى":قال؟يومئذالناسأين(67:الزمرأ

.)2(الوجههذامن،غريبصحيح:الترمذيوقال،فقطالمرفوع

عن،سلمةبنشقيق،وائلأبيعن،خالدبنالعلاءحديثمن،"مسلمصحيح"فيوثبت

ملكألفسبعونزمامكلمع،زمامألفبسبعينتقادبجهنميجاء":مرفوعامسعودابن

.)4(أعلمفالله،عنهاللهرضي،مسعودابنعلىموقوفاوروي")3(.يجرونها

اللهرضي،طالبأبيبنعليعنا،ابائهعن،الرضاموسىبنعليعنحديث!فيوروي

صفاوالمحلكربككادكا!وجاالأزضىإذادكتص):الايةهذهتفسيرمارونتاهل":مرفوعا(،عنه

ألفبسبعينجهنمتقادالقيامةيومكانإذا":قال"(23-21:الفجرأ!بحهنويؤم!نموجاىء!صفا

السمواتلأحرقتحبسهااللهأنلولاشردةفتشرد":قال"ملكألفسبعينبيدزمامكل،زمام

.")5(والأرض

السمح،أبوحدثنا،يزيدبنسعيدحدثثا،اللهعبدحدثنا،إسحاقبنعليحدثنا:أحمدوقال

مثلرصاصةأنلو":ع!ي!االلهرسولقال:قال،عمروبناللهعبدعن،الصدفيهلالبنعيسىعن

لبلغتسنةخمسمئةمسيرةوهي،الأرضإلىالسماءمنأرسلت"-جمجمةإلى-وأشار"هذه

)2(

)3(

)4(

بها.يقوىبمعناهشواهدللحديثولكن،ضعيفوإسناده(7243)رقميعلىأبورواه

فينعيموأبو(962)"البعث"فيوالبيهقي(11453)رقمالكبرىفيوالنسائي(3241)رقمالترمذيرواه

صحيح.حديثوهو(8183/)"الحلية"

.(2842)رقممسلمرواه

.(2573)رقمالترمذيرواه

ضعيف.وإسناده



365النارفيخلقهمتعظيمذكر

نأقبل،والنهارالليلسنةأربعينلسارت)1(السلسلةرأسمنأرسلتأنهاولو،الليلقبلالأرض

.)2(الترمذيورواه."قعرهاأوأصلهاتبلغ

حدثني،حييبنمحمدحدثني،)3(أميةبناللهعبدحدثنا،عاصمأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

.")4(جهنمهوالبحر":قال،!ي!النبيأن،أبيهعن،يعلىبنصفوان

النار(مناللهأعاذنااالنارفيخلقهمتعظيمذكر

ليذوقواغئرهاجلودابدئنفغجلودهم!تكلانارانضلهخسؤفئايختناكفروأالذينإن):تعالىاللهقال

.(56:النساءأ!وحكيما!فياكانالله%!ائعذالب

عن،مجاهدعن،القتاتيحيىأبيعن،الطويليحيىأبوحدثني،وكيعحدثنا:أحمدوقال

عاتقهإلىأحدهمأذنشحمةبينإنحتىالنارفيالنارأهليعظم":قاللمجي!النبيعن،عمرابن

فيأحمدرواهكذا."أحدمثلضرسهوإن،ذراعاسبعونجلدهغلظوإن،عامسبعمئةمسيرة

الصحيح.وهو،الخطاببنعمربناللهعبدعن"مسنده"

عن،مجاهدعن،القتاتيحيىأبيعن،زيدبنعمرانطريقمنرواهثم،البيهقيرواهوكذا

وهذا.أعلموالله،ذكرناكماالأولالبيهقيصححثم،مثلهفذكر،مرفوعاعمروبناللهعبد

الوجه.هذامنغريبالحديث

بنربعيحدثنا:أحمدالإمامفقال.)5(أعلمفالله،هريرةأبيعنأخرىوجوهمنشاهدولبعضه

قال:قال،هريرةأبيعن،سعيدأبيبنسعيدعن،إسحاقبنالرحمنعبدحدثنا،إبراهيم

مثلوفخذه،ذراعاسبعونجلدهوعرض،أحدمثلالقيامةيومالكافرضرس":!يماللهرسول

عن،المفضلبنبشرطريقمنالبيهقيورواه."الربذةوبينبينيمامثلالنارفيومقعده،)6(ورقان

.")8(البيضاء)7(مثل،وعضده":فيهوزاد،إسحاقبنالرحمنعبد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(32:!ةا!طأ!فاشدكوهذراعاذزعهاستعونسلسلةفىثو):تعالىقولهفيالمذكورة

حسن.حديثوهو)2588(رقموالترمذي(791)2/المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،أميةأبيابن:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(4223/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسنادهو)626((627)رقم"والنشورالبعث"فيوالبيهقي(226/)المسندفيأحمدرواه

مكة.إلىالمدينةمنالذاهبيمينعلى،والرويثةالعرجبينأسودجبل:ورقان

بمكة.التنعيمثنية:البيضاء

حسن.حديثوهو(624)"البعث"فيوالبيهقي(2328/)المسندفيأحمدرواه
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أخرىطريق

أسلم،بنزيدعن،ديناربناللهعبدابنيعني،الرحمنعبدحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمدقال

مثلوفخذه،أحدمثلالكافرضرس":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،يساربنعطاءعن

.")2((الجبار)1بذراعذراعاوأربعوناثنانجلدوكثافة،ومكةقديدبينكماالنارمنومقعده،البيضاء

أخرىطريق

حدثنا:قالا،)3(حكيمبنعثمانبنوأحمد،الهداديالليثبنمحمدحدثنا:البزارقال

عن،صالحأبيعن،الأعمشعن،الرحمنعبدابنيعني،شيبانحدثنا،موسىبناللهعبيد

.")4(ذراعاأربعونجلدهوغلظ،أحدمثلالكافرضرس":قال!ي!النبيعن،هريرةأبي

أخرىطريق

مولىصالحعن،عماربنمحمدحدثنا،عامرأبوحدثثا،المثنىبنمحمدحدثنا:البزارقال

النارمنومقعده،أحدمثلالكافرضرس":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،التوأمة

)5(!ررص
"للاثمسيره

عنهأخرىطريق

بن)6(الفضيلعن،موسىبنالفضلحدثنا،عيسىبنيوسفحدثنا:سفيانبنالحسنقال

الكافر،منكبيبينما":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،غزوان

.")7(المسرعللراكبأيامخمسةمسيرة

عن،حازمأبيعن،أبيهعن،فضيلابنحدثنا،البجليطريفبنمحمدوحدثنا:الحسنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الملك:والجبار.النجاروذراع،الخياطذراع:قولكمثلوهو.شيءفيالصفاتمنذاليس:الذهبيقال

العظيم.

حسن.وإسناده(2334/)المسندفيأحمدرواه

حليم.بنعثمانبنأحمد:الفاسيةوفي،حكيمبنعفانبنأحمد:(آ)في

حسن.حديثوهو

ضعف.وفيه(62234/)"الكامل"فيعديابنرواه

خطأ.وهو،الفضل:الأصولفي

به.،سفيانبنالحسنطريقمن(618)"البعث"فيالبيهقيأخرجه
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قال."المسرعللراكبأيامثلاثةمسيرةالنارفيالكافرمنكبيبينما":قال،رفعه،هريرةأبي

كريب،أبيعنمسلمورواه،موسىبنالفضلعن،أسدبنمعاذعنالبخاريورواه:البيهقي

.)1(رفعه:يقلولمفضيلابنعن،وغيره

عنهأخرىطريق

عن،كليببنعاصمحدثنا،فضيلبنمحمدحدثنا،الأسودبنلأا)2الحسينحدثنا:البزارقال

،الورقانمثلوفخذه،أحدمثلالكافرضرس":لمجي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيه

ولم،الإسنادهذامنبأحسنهريرةأبيعنيروىلا:البزارقالثم."ذراعأأربعونجلدوغلظ

1(.الأسود)بنالحسينمنإلانسمعه

عن،هندأبيبنداودعن،سلمةبنحمادثنا،موسىبنحسنحدثنا:أحمدالإماموقال

!ي!اللهرسولسمعت:قالبرزةأبا،أنأيحدثأقيشبنالحارثسمعت:قال،قشىبناللهعبد

أحديكونحتىللناريعظملمنأمتيمنوإن،ومضرربيعةمنلأكثريشفعلمنأمتيمنإن":يقول

به)4(.هند،أبيبنداودعنعديأبيبنمحمدعنأيضأأحمدورواه."زواياها

:قال،التيميحيانبنيزيداحدثنيحيانأبوحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثناأحمد:وقال

أضراسهمنالضرسيكونحتىللنار،ليعظمالنارأهلمنالرجلإن:قالأرقمزيدبنوحدثنا

كأحد")5(.

عمروبنعن،عجلانابنعن،يحيىحدثنا:أحمدالإمامرواهالذيالحديثفأما

فيالذرأمثالالقيامةيومالمتكبرونيحشر":قال!ي!النبيعن،جدهعن،أبيهعن،شعيب

فتعلوهم،بولس:لهيقال،جهنمفيسجنايدخلواحتىالصغارمنشيءكليعلوهمالناسصور

والنسالي،،الترمذيرواهوكذا."النارأهلعصارةالخبالطينةمنيسقون،نارالأنيار

نأفالمراد.حسن)6(:الترمذيوقال،به،عجلانابنعن،المباركابنعن،نصربنسويدعن

النارإلىسيقوافإذا،كذلكالخلقبينفيهويكونون،هكذاالموقفإلىيحشرونالمتكبرين

وأشدأنكىذلكليكون،أوردناهاالتيالأحاديثعليهدلتكمافيهاخلقهمعظم،ودخلوها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)2852(ومسلم6551()البخاريورواه،سفيانبنالحسنطريقمن)961(والنشور"البعث"فيالبيهقيرواه

الحسن.حدثنا،يحيىحدثنا:(آ)في

حسن.حديثوهو

ضعيف.وإسنادهما212()4/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو(4366/)المسندفيأحمدرواه

.(2924)والترمذي(2917/)المسندفيأحمدرواه
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أعلم.سبحانهوالله،(36:النساءأ!وائعذابليذوقوا!و:قالكما،خز!مفيوأ!م،تعذيبهمفي

القيامةيوميسجوالبحرأنذكر

جهنمجملةمنويكون

حدثنا،حييبنمحمدحدثنا،أميةبناللهعبدحدثنا،عاصمأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

:فقال.ليعلىقالوا"جهنمهوالبحر":قال،ع!يمالنبيعن،أبيهعن،أميةبنيعلىبنصفوان

يعلىنفسوالذيلا:قال؟(92:الكهفأ!ه!سراد!أبهئمأصارونارا):يقولوجلعزاللهأنترونألا

وجل.عزاللهألقىحتىقطرةمنهايصيبنيولا،وجلعزاللهعلىأعرضحتىأبداأدخلهالا،بيده

عن،حييبنمحمدحدثنا،عاصمأبوحدثنا:سفيانبنيعقوبطريقمن،البيهقيرواهوقد

أصاروبهئمنارا!و:تلاثم"جهنمهوالبحر":!ي!اللهرسولقال:قال،يعلىعن،يعلىبنصفوان

بنمحمدحدثني،عاصمأبوحدثنا:عساكرابنالحافظبخطرأيتهوهكذا.(92:الكهفأ!سراد!أ

أبيعن،الكجيمسلمأبورواهوكذلك،أميةبناللهعبدبينهماتقدمكما"المسند"وفي.حيي

قال:قاليعلىعن،يعلىبنصفوانعن،رجلحدثني:)1(أميةبنعبداللهعن،عاصم

.")2(جهنمهوالبحر":!يالهاللهرسولط

بشرعن،مطرفعن،زكريابنإسماعيلحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا:داودأبووقال

يركبلا":!لمجواللهرسولطقال:قالط،عمروبناللهعبدعن،مسلمبن(بشيرعن،اللهعبدأبيأ

.")3(بحراالناروتحت،ناراالبحرتحتفإن،اللهسبيلفيغازأو،معتمرأوحاجإلاالبحر

وزبانيتها،خزنتهاوصفة،جهنمأبوابذكر

شاءبماذ)فيهناللهأعاذنا

ألتمخزنخقآلهتموقالأتؤبهاجاءوهافتحتإذاحتئزمراجهخمإك!فرواألذينوسيقميو:تعالىاللهقالط

علىانعذاب!ةحقتولبهنبكقالواهذايؤمكتملمحاويذرولبهئمرلبهتمءايفعلتكتميتلونمننمرسلياتكتم

.(72-71:الزمرأمهوآلمتتهتلفمثوى!تسفيهآخدينجهنوأئوباذظواقيلهالبهفرين

)2(

)3(

خطأ.وهو،أميةأبيبناللهعبد:الأصولفي

فيالبيهقيوأخرجه(4334/)"الكبرىالسنن"فيأيضاالبيهقيوأخرجه(4/223)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده؟الكجيمسلمأبيطريقمن(694)"والنشورالبعث"

ضعيف.وإسناده(9248)رقمداودأبورواه
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.(44-43:الحبمأ!مقسومصجئئمخهمبابلكلأتوبستحة!!اأخعينلمؤعدهتمجهخوإن):تعالىقال

،عثمانبنسعيدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهقيوقال

قال:يقول،هريرةأباسمعت،سعيدأبوحدثني،يزيدبنالرحمنعبدحدثني،بكربنبشرحدثنا

سلماللهم:عليهيقولونفالأنبياء،مزلةدحض!،جهنمظهريبينالصراطإن":!ي!اللهرسول

علىوشدا،والركاب،والبغالالخيلوكأجاويد،العينوكطرف،البرقكلمحعليهوالناس،سلم

جزلمح!منهمبابلكل،أبوابسبعةولها،فيهاومطروخ،مرسلومخدوشن،مسلمفناج.الأقدام

.")1(مقسوم

حدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلحدثنا،بشرانبنالحسينأبوأخبرنا:البيهقيوقال

(تبارك)يقرأحتىيناملاكان!ي!اللهرسولأن:مرةبنالخليلعن،معمرحدثنا،نصربنسعدان

ولظى،،والحطمة،جهنم:سبعجهنموأبواب،سبعالحواميم":وقال،السجدة(حمو)

:قالأحسبه"القيامةيوممنها(حم)كلتجيء":وقال"والجحيم،والهاوية،وسقر،وسعيم

ويقرؤني"بييؤمنكانمنالأبوابهذهتدخللااللهم:فتقول،الأبوابهذهمنبابعلىتقف"

.نظر)2(فيهمرةبنوالخليل،منقطعوهذا:البيهقيقالثم

:قال،عنهمااللهرضي،عمرابنعن،جنيدعن،مغولبنمالكحديثمنالترمذيوروى

أمةعلى":قالأوأ"أمتيعلىالسيفسللمنمنهاباب،أبوابسبعةلجهنم":!ي!اللهرسولقال

.)3(مغولبنمالكحديثمنإلانعرفهلا،غريب:قالثمامحمد

.للحرورية)5(منهابال!،أبوابسبعةلجهنم:كعب)4(وقال

الذيمنأشدبابكل،سنةسبعينمسيرةجهنمأبوابمنبابينكلبين:منبهبنوهبوقال

ضعفا.بسبعينفوقه

بنعمروعن،الحناط)6(شهابأبوحدثنا،هشامبنخلفحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

جهنمأبوابإن:قال،عليعن،ضمرةبنعاصمعن،إسحادتىأبيعن،الملائيقيس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(505)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

وحم،تباركيقرأحتىيناملا"كانأولهصحلكن:أقول)558(.رقم"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

.(54401)رقمالكبرىفيوالنسائي34(0)4رقموالترمذي34(0)3/أحمدعندجابرحديثمن"السجدة

ضعيف.وإسناده(3123)رقمالترمذيرواه

.(4001/)"المنثورالدر"منوالتصحيح،خطأوهو،كعببنأبي:الأصولفي

الكوفة.قربقريةحروراءإلىنسبة،بذلكوسموا،الخوارج:الحرورية

خطأ.وهو،الخياط:(1)في
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.هذا)1(ثم،هذاثم،هذافيملأ،بأصابعهشهابأبووأشار،بعضفوقبعضها

الاستحة)تعالىقولهفي،جريجابنحدثنا،حجاجحدثنا،الجوهريسعيدبنإبراهيمحدثني

وفيها،الجحيمثم،سقرثم،السعيرثم،الحطمةثم،لظىثم،جهنمأولها:قال!أتوب

وأذ!مارةألاسوقود!اناراأنفسكؤوأقليهؤقواءامنواالذينيأيها!و:تعالىاللهوقال،الهاويةثم،جهلأبو

بعزمهم:أي!هوأمرهتمقآاللهيغص!ونلا)الأبدانشداد،الأخلاقغلاظأي!هوشداموغلاظملبهكةعليها

باطناولالاظاهرابالنيةولا،لابالعزم،أبدأشيءفييخالفوهأنلايريدونفهم،ونيتهم

صادرهوإنمابل،باختيارهمولابإرادتهمليسفعلهمإن:أي16:التحريمأ!ويؤصودتماويفعلودت!ي

عزلمفلهم،الفعلإلىالعزممنبهأمرواماإبرازعلىقوةلهمبل،بهأمروابمالهمالثهأمرعن

جعقنآوما5عشرل!عهعدتها):تعالىوقال،باهرةوشدة،بليغةوقوى،عظيمة4وأفعا،صادق

(31-03:المدثرأ!هوكفرواللذينفتنةإلاوماجحئناعدخهتم!ووقوتهمطاعتهملكمالأي!إلامتتكهألارأمحب

وقد.وأتباغ،أعوانلهمالذينكالمقدمين،عشرالتسعةهؤلاءوكأن،وامتحانا،اختباراأي

سبعونابتدرهبهوأمرذلكقالإذاتعالىالربأن(03:الحاقةأمهوفغدوهضذوه!الو:تعالىقولهعندروينا

-25:الفجرأ!وأحدروثاقهيوثقولا!أصدعذابهؤيعذبلا!ومبذ!و:تعالىاللهقالوقد،الزباليةمنألفا

26).

،البصرييزيدعن،أبيهعن،داودأبيبنسليمانبنمحمدحديثمنالضياءالحافظوروى

تخلقأنقبلجهنمملائكةخلقتلقد:بيدهنفسيوالذي":مرفوعاأنسعن،البصريالحسنعن

بالنواصيعليهقبضوامنعلىيقبضواحتىقوتهمإلىقوةيزدادونيومكلفهم،عامبألفجهنم

.")2(والأقدام

والأغلالالمقامعمنفيهاومابهاالمحيطسورهاوهوالنارسرادقذكر

جميعهذلكمنتعالىاللهأجارناوالأنكالوالسلاسل

اتوجوةلخنوىكالمقلبضآءيغاثوالمجتشغيثواوإنسرادقهابهتمأصارونارا!ظنميناغدناإنا):تعالىاللهقال

!هوممددةمعدفى!مؤصدةعل!همإنها!و:تعالىوقال912:الكهفأ!ومرتفقاوسآءتالشراببت!ى

مطبقة.أي،مؤصدة1-89:الهمزةأ

عن،صالحأبيعن،عاصمعن،شريكحديثمن""تفسيرهفيمزدوئهابنرواهوقد

)1(

)2(

.)7(رقم"النارصفة"فيالدنياأبيابنرواه

ضعيف.وإسناده



371والأنكالوالسلاسلوالأغلالالمقامعمنفيهاوما،بهاالمحيطسورعاوهوالنارسرادقذكر

بنإسماعيلعنالأخنسي)2(،أسيدبناللهعبدعن،شيبةأبيبنبكرأبوورواه،مرفوعأ)1(هريرةأبي

قوله.صالحأبيعن،خالدأبي

تعالى:وقال(13-12:المزملأمهوأليماوعذاباغصحؤذاوطعاما!لتحميمالاأنكللديآإن):تعالىوقال

وقال(72-71:غافرأ!لمجمتجروتأفارفىثوآلحميوفى5يممتحبونوألسبسلأغنقهتمفىالأغبلإذ!يو

مممجوحذإلااضنآومآ!بقدرظقتهلثئءصإنا!سقرمسذوقواوجوههتمعكالنارفىيممجونيؤم):تعالى

بهأدلهيخوفذلكظللتخنهتمومنأفارمنظللفؤقهتممنلهما:تعالىاللهوقال،(05-48:القمرأ!بالبصر

!هوالطنميننخزىكذلكفوقهؤغواثحىومنصهادجهغمنلهم!و:تعالىوقال(16:الزمرأ!وفاتقونبخببادةعبا

يصحبنارمنثيابلهتمقطعت!فروافالذينربهمفىآخنصحمواخقحمانهذان!):تعالىوقال(41:ا!عرافأ

.(12-91:ادحجأ!صديدمنمقمعوالم!وآتجلور!ونهتمفىماء!لقحهربهآلحميمرءوسهـمفؤقمن

عن،دراجحدثنا،لهيعةابنعن،حسنحدثنا،زهيزحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

كل،كثفجديىأربعالنارأهللسرادق":قالأنه،!يوااللهرسولعن،سعيدأبيعن،الهيثمأبي

سعد،بنرشدينعن،المباركابنعن،سويدعنالترمذيورواه."سنةأربعينمسيرةمثلجدار

.)3(نحوهبه،دراجعن،الحارثبنعمروعن

عن،سعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،دراجحدثنا،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمدوقال

منأقلوه)4(ماالثقلانلهفاجتمعالأرضفيوضعجهنمحديدمنمقمعاأنلو":قال!ي!الثهرسول

.(")5لأرضا

عن،الهيثمأبيعن،)6(السمحأبيدراجعن،الحارثبنعمروعن:وهبابنوقال

.")7(غبارأفعادلفتتهالجبلجهنمحديدمنبمقمعضربلو":قالع!ي!اللهرسولأن:سعيدأبي

خالدبنعن،طلحةبشير)8(بنطريقمن""تفسيرهفيمردويهبنبكرأبوالحافظوروى

أشرفتفإذا،مظلمةسحابةالنارلأهلاللهينشئ":قال،!ي!النبيعن،منيةبنيعلىعن،دريك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

خطأ.وهو،هريرةأبيعنأبيهعنصالحأبيعنعاصمعن:(1)في

خطأ.وهو،الأخنسيأسيدبناللهعبيد:(آ)في

ضعيف.وإسناده(2584)والترمذي(9138)مسندهفييعلىأبورواه

.حملوهماأي

ضعيف.وإسناده(392/)مسندهفىأحمدرواه

خطأ.وهوالسمحأبيعندراجعن:الأصولفي

ضعيف.وإسناده،به،وهبابنطريقمن06(1)4/الحاكمأخرجه

خطأ.وهو،بشر:الأصولفي



والأنكالوالسلاسلوالأغلالالمقامعمنفيهاوما،بهاالمحيطسورهاوهوالنارسرادقذكر372

الدنيا،سحائببهافيذكرون؟تسألونالذيوما؟تطلبونشيءأي،النارأهليا:نادتهمعليهم

أغلالهم،فيتزادأغلالافتمطرهم،الشرابربيانسأل:فيقولون،عليهمينزلكانالذيوالماء

.")1(عليهمالناريلهبوجمرا،سلاسلهمفيتزادوسلاسل

عن،زربيبنسعيدحدثنا،الكنديالوليدبنبشرحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبوالحافظوقال

فقال؟عذاباأشدالنارأهلأي:لأصحابهمسعودابنقال:قال،الأحوصأبيعن،هلالبنحميد

توابيتفييجعلون:قال،لا:قال،يعذبونكيفتدريفهل،صدقت:قال،المنافقون:رجل

يقال،)2(الزجمنأضيقتنانيرفيالنارمنالأسفلالدركفييجعلونثم،عليهمفتصمدحديدمن

.الأبد)3(اخربأعمالهمأقوامعلىفيطبق،الحزنجب:له

خنيس،بنبكرحدثني،المدائنيجعفربنمحمدعن،حسنبنعليحدثني:الدنياأبيابنوقال

،النارفيفهم،أهلهاهمالذينالنارأهلإن:قال،منبهبنوهبعن،الثمفيسلمةأبيعن

النار،أهلصديدمنويشربونويجلسون،النارعلىيمشون،يموتونولا،ينامونولا،يهدؤونلا

،الناروجوههموتغشىوقطرانناروقمصهم،ناروفرشهم،نارلحفهم،النارزقوممنويأكلون

ومدبرين،مقبلينيجذبونهم،أعناقهمفيوأطواقها،الخزنةبأيدي،سلاسلفيالنارأهلوجميع

:قال،عليهمغشياسقطحتىوهببكىثم:قال،شرابهمفذلك،النارفيحفرإلىصديدهمفيسيل

شديدا.بكاءجعفربنمحمدوبكى،يتكلمأنيقدرفلم،قامحتى،البكاءخنيسبنبكروغلب

أهلصحفمنوينقل،الأوائلكتبفيينظركانوقد،اليمانيمنبهبنوهبعنالكلاموهذا

قال،الأحاديثمنوغيره،العظيمالقرانمنشواهدالكلاملهذاولكن،والسمينالغثالكتاب

هم؟نواولبهنظلضتهخوما!متلسونفيهوهتمعنهويفرلا!خ!ونجهنمعذابفىالمخرمينإن):تعالىالله

آلذينلؤلغلم):تعالىلوقا.(77-47:الزخرفأ!لمجوتإن!قالرفيعيتناليمضيخمك!ونادؤاألمجمين

فلافتتهتهتمبغتةتآتيهمب!!يخصروتولاهتمظهورهؤولاعنالنطروجوههمعنيكفوتلاحينكفروا

لانارجهنولهؤكفرواوائذين):تعالىوقال.!4"-93:الأنبياءأ!يخظرونهتمولاردهالمجتتطيعوت

نعملأخرتجناربخافجهايقطرضنوهتم!!فورصنجرىعذابهاكذللثمننحهصيخففولافيموتواعلتهتميقمنئ

ضير!منللطنمينفمافاوقواافذيرتذكروجآءكممنيتذ!رفيهمااولؤنعضريهمنغمل!ناالذىغيزصخلحا

منيؤماعنايخفمترلبهتمآدعواجهنولخزنةآلضارفىالذينوقال):تعالىوقال.(37-36:فاطرأ

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده

.(زجج)"العروستاج".الأرضفيالرمحبهاويركزالرمحأسفلفيتركبالتيالحديدة:والزج

ضعيف.وإسناده(001)"النارصفة"فيالدنياأبيابنرواه
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فىإلاالفريندعؤاومافأذعواقالوابكقالوابآلبينترلمطحتآتيكغتثاولتمقالوآ!اتعذاب

!وولاتحئفيهالايموتثمهلكبزىالارايضلىالذى!الأشقىوينجنجها):تعالىوقال.(ه.-94:غافرأ!ضظ

فيها،يموتونلافإنهمأهلهاهمالذينالنارأهلأما":الصحيحفيوتقدم،(13-11:الأعدىأ

.")1(يحيونولا

خلودالجنةأهليا":المنادييناديثم:والنارالجنةبينالموتذبحفيالمتقدمالحديثوفي

عنهيفتر)3(لامتواصلعذابفيهومنيناموكيف")2(.موتفلاخلودالنارأهلويا،موتفلا

!دا):تعالىوقالأ،سعيرااللهزادهم،نارهمخبت)4(كلمابل،لحظةولا،واحدةساعة

.،(22:الحجأ!هوألحربقعذابوذوقوافيهاأعيدواغصمقمتهايخرجؤاأندوآأرا

السمح،أبيعن،يزيدبنسعيدعن،المباركابنحدثنا،إبراهيمحدثنا:أحمدالإماموقال

فينفذ،رؤوسهمعلىليصبالحميمإن":قالع!يوالنبيعن،هريرةأبيعن،حجيرةابنعن

)7(")6(-و5

ددميه"منيمردىحتىجوفهفيمافيسلت)5(،جوفهإلىيخلصحتىالجمجمة

عن،الأعمشعن،العزيزعبدبنقطبةحديثمن،لهواللفظوالطبراني،الترمذفيوروى

!ي!:اللهرسولقال:قالالدرداءأبيعن،الدرداءأمعن،حوشببنشهرعن،عطيةبنشمر

يذبطعامفيؤتون،بالطعامفيستغيثون،العذابمنفيههممافيعدل،الجوعالنارأهلعلىيلقى"

فيؤتون،بالشرابفيستغيثون،بالشرابيسيغونهغصواإذاالدنيافيكانواأنهمفيذكرون،غصة

قطعتبطونهمدخلتفإذا،وجوههمقشرتوجوههممنأدنيتفإذا،نارمنقلالفيبالحميم

قالوابآلبينترلطحتآتيكتمتل!أولئمم!:لهمفيقالذلكعندفيستغيثون،بطونهمفيوماأمعاءهم

:فيقولون،مالكالناادعوا:فيقولون(05:غافرأ!ضظفىإلاالفريندعؤاومافآذعواقالوابك

و!ناعلتناشقوتناغلبتربنا):فيقولولى77(،:الزخرف1الاية!...إن!مبهثونقالرفيعلتناليقضيخنك)

الترمديورواه(.801:ادمؤ!ونأ!ولاتكلمونفيهااخشوا):لهمفيقال(601:ادمؤ!ونأ!وقؤماضحاليهت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(185)رقممسلمرواه

.الخدريسعيدأبيحديثمن(9284)ومسلم(0473)رقمالبخاريرواه

يخفف.لا:أي

وضعفت.هدأت:أي

ويستأصله.يقطعه:أي

ينفذ.:أي

ضعف.إسنادهوفي(2374/)المسندفيأحمدرواه



وشرابهمالنارأهلطعامذكر374

:الترمذيقال.الحديثهذايرفعونلاالناس:قالأنهعنهوحكى،الدارميعن

.)1(قولهالدرداءأبي

وشرابهم(االنارأهلطعامذكر

عنيروىإنما

والضريع:،(7-6:الغاشيةأ!صعمنولايغنىلايستمن5ضريعمنإلاطعائملهئملتس):تعالىاللهقال

.الشبرق:لهيقال،الحجازبأرضشوذ

يشبه:يقال،النارفييكونشيلمح!الضريع":مرفوعاعباسابنعن،الضحاكحديثوفي

البطن،يدخللاصاحبهطعمهإذا،النارمنحرأوأشد،الجيفةمنوأنتن،الضبرمنأمز،الشوك

.جداغريبحديثوهذا"جوعمنيغنيولايسمنلا،ذلكبينفيبقى،الفمإلىيرتفعولا

وقال.(13-12:المزولأ!أليماوعذاباغفحةذاوطعاما!لتحيمالاأن!لدشاإن):تعالىاللهوقال

يادولاتحجرعو!صديدمامنولمجمثقئجهنمورابهءمن!نحيدجئطر!لوضاب):تعالى

وقال.،17-51:إبراهيمأ!غليأعذابورآبهءومفبضئهوومامكلن!لمنأتمؤ!ويآتيهلمجميغو

الحمم!منعليهفشربون!آتبونمتهافالون!زقوومنشجومنلا/طون!ألمكذبونلونألضماايهاإنمثم):تعالى

.(56-15:الواقعةأ!الدينيومنزالتم!هذاااليوشربنحثئربون

أصحلفىتخرجإنهاشجزه!للطنمينفتنةجعقنهاإنا!الرقومشجرةأتم!رنزلاأذلك):تعالىوقال

!وحميومنلشؤباعل!هالهؤإنثئم!ا!ونمخهـافمالونتهالأكلرن!فإنهئمالثمنطينوسرطقعهاكائو!اتجحيص

.(67-62:الصافاتأ

عن،اليحصبيبسربناللهعبدعن،عمروبنصفوانحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

ولايادشجرعو!صديدمامنولمجمثقئ):تعالىاللهقولفي،!وااللهرسولعن،أمامةأبي

فإذا،فيهرأسهفزوةووقعت،وجههشوىمنهأدنيفإذا،فيتكرههإليهيقرب":قال!لمجيغو

ويقول!ه!اقعبمافقطعجمماماوسقوأ):تعالىاللهقال،دبرهمنيخرجحتى،أمعاءهقطعشربه

."(92:الكهفأ!مرتفقاوساءتالشراببتمررأتوجوةلمجثتولىكالمقلبمآيغاثوا!شغيثواوإيئ):تعالىالله

.)2(غريب:وقال،نحوهبه،المباركعن،نصربنسويدعنالترمذيورواه

نأ:عباسابنعن،مجاهدعن،الأعمشعن،شعبةعن،الطيالسيداودأبيحديثوفي

منقطرةأنلو":قال(201:عمرانآلأ!تقالهءحقأدلهاتقوا):الايةهذهتلا!اللهرسول

)1(

)2(

.المرفوعفيضعيفوإسناده(2586)الترمذيرواه

.(2583)رقموالترمذي(نعيمزوائد-314)"الزهد"فيالمباركبناللهعبدأخرجه



375أحاديثبأسمائهاوردتالنارفيأماكنذ/كر

."؟طعامهيكونبمنفكيف،معايشهمعليهملأفسدتالدنيابحارفيقطرتالزقوم

النسائيورواه،صحيححسن:وقال،داودأبيعن،غيلانبنمحمودعن،الترمذيرواه

.به)1(،شعبةحديثمن،ماجهوابن

لهيعة،ابنحدثنا،الأشيبموسىبنالحسنحدثنا،زهيوحدثنا:الموصلييعلىأبووقال

مندلواأنلو":قال!ي!اللهرسولعن،سعيدأبيعن،حدثهالهيثمأباأن،السمحأبودراجحدثنا

.)2(دراجحديثمنالترمذيورواه،"الدنياأهللأنتن،الدنيافييهراقغساق

،خذوه:فيقول،غضبانوهوالقيامةيومعبدهإلىلينظراللهإن:قالأنهالأحباركعبوعن

تعالى،اللهلغضبمنهمغضباوقدميهناصيتهبينفيجمعون،يزيدونأو،ملكألفمئةفيأخذه

،ماءبشربةفيستغيث،ضعفابسبعينمنهمغضباأشدعليهفالنار،النارإلىوجههعلىفيسحبونه

.النارمنلهفويل،النارفييكردسثم،وعصبهلحمهمنهايسقطشربةفيسقى

حمةإليهايسيلجهنمفيعينإنها:قال،لا:قالوا؟غساقماتدرونهل:قالأنهأيضاوعنه

غمسةفيهفيغمس،بالادميويؤتى،فيستنقع،ذلكغيرأوعقربأوحيةمن،حمةذاتكل

،وجلدهلحمهفيجر،كعبيهفيولحمهجلدهويعلق،عظامهعنجلدهسقطوقدفيخرج،واحدة

ثوبه.الرجليجركما

أحاديث،بأسمائهاوردتالنارفيأماكنذكر

وسقيمهذلكصحيحوبيان

رأسهفأم:قيل،(9-8:القارعةأ!هاويةفأمي5موزديهوخفتمنوأمما!و:تحالىاللهلظ

كما،النارفيدركأسفلهي:الهاوية:جريجابنقال،النارفيالهويمن،ساقطةأي،هاوية

،المشرقبينماأبعدالنارفيبهايهوياللهسخطمنبالكلمةليتكلمالرجلإن":الحديثفيورد

الدرك:أي،هاويةفأمه:بقولهالمرادوقيل،")4(خريفاسبعين":روايةوفي")3(والمغرب

هي.حيثمنالنارصفةهيأو،النارمنالأسفل

)1(

)2(

)3(

)4(

"الكبرى"فيوالنسائي(2585)رقموالترمذي03(1)1/المسندفيوأحمد(2آ43)الطيالسيداودأبورواه

حسن.حديثوهو(4325)ماجهوابن(07011)

ضعيف.وإسناده(2584)بعدوالترمذي(1381)"مسنده"فيالموصلييعلىأبورواه

.(8892)مسلمرواه

صحيح.حديثوهو(0793)مماجهابنرواه
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أعلم.والله،المعنىهذايقويبماالحديثوردوقد

حدثنا،رستمبنمحمدبنخالدبناللهعبدحدثنا:مردويهبنموسىبنأحمدبكرأبوقال

حدثنا،عبادبنعبادحدثنا،سبلان،زيادبنإبراهيمحدثنا،الدميك)1(أبيبنطاهربنمحمد

إذا":!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،يحدثالبنانيثابتاسمعأنه:المسيببنروح

ولمماتقدكانفإن؟فلانةفعلتما؟فلانفعلما:يسألونه(المؤمنينأرواحتلقتهأالمؤمنمات

فعلما:يقولواحتى،المربيةوبئست،الأمفبئست؟الهاويةأمهإلىبهخولف:قالوا،يأتهم

كربمنخرجفقد،يستريحدعوه:فيقولون؟تزوجتهل؟فلانةفعلتما؟تزوجهل؟فلان

.")2(عظيم

اللهعبدبنالأشعثعن،معمرعن،ثور)3(ابنحدثنا،الأعلىعبدابنحدثنا:جريرابنوقال

فإنه،أخاكمروحوا:فيقولون،المؤمنينأرواحإلىبروحهذهبالمؤمنماتإذا:قال،الأعمى

ذهب:فيقولون؟جاءكمماأو،مات:فيقول،فلانفعلما:يسألونهثم:قال،الدنياغمفيكان

الهاوية.أمهإلىبه

عن،السائببناللهعبدعن،الأعمشعن،القاضيشريكطريقمنالضياءالحافظوروى

"كلها-الذنوبيكفراللهسبيلفيالقتل":ع!ي!اللهرسولقال:قال،مسعودبناللهعبدعن،زاذان

أنى:فيقول،أمانتكأد:لهفيقالالأمانةبصاحبيؤتى،الأمانةإلا-ذنبكليكفر":قالأو

فيهافيهوي،إليهابهفيذهب،الهاويةإلىبهاذهبوا:فيقال،مراتثلاث،الدنياذهبتوقدربيا

نارفيبهايصعدلم،عاتقهعلىفيضعهافيحملها،كهيئتهاهناكفيجدها،قعرهاإلىينتهيحتى

فيوالأمانة":قال"الابدينأبدكذلكأثرهافيفهوى،زلتمنهاخرجقدأنهرأىإذاحتىجهنم

قال"الودائعذلكوأشذ،الحديثفيوالأمانة،الوضوءفيوالأمانة،الصومفيوالأمانة،الصلاة

الحديثوهذا.صدق:فقال؟اللهعبدأخوكيقولماتسمعألا:فقلت،البراءفلقيت:زاذانيعني

.)4(الستةالكتبمنشيءفيولا"المسند"فيهوليس

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو،الرشك:(1)في

يروي:حبانابنوقال،محفوظةغيرأحاديثه:عديابنقال،البصريالكلبيالمسيببنروح:سندهفي

عنه.الروايةتحللاالثقاتعنالموضوعات

خطأ.وهو،ثورأبو:الأصولفي

ضعف.إسنادهوفي
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بولس!:لهيقالىجهنمفيسمجن

377

عن،جذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن،أحمدالإمامرواهحديثفيذكرهتقدم

.!ر)1(النبي

الحزنجب

عن،معاذأبيعن،سيفبنعمارحدثنا،محمدبنالرحمنعبدحدثنا:حرببنعليقال

:قالوا"الحزنجبمنباللهاستعيذوا":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سيرينابن

المرائينللقراءاللهأعده،مرةأربعمئةيومكلمنهجهنمتستعيذجهنمفيواد":قال؟الحزنجبوما

ماجه،وابنالترمذيورواه."الجورةالأمراءيؤازرونالذيناللهإلىالقراءأبغضمنوإن،بأعمالهم

غريب،:وقال،الترمذياختصره،به-الصوابوهو-معانأبيعن،سيفبنعمارحديثمن

.")2(الجورةالأمراءيزورون":وعنده،ماجهابنوبسطه"مرةمئة":وعنده

الفلقجب

منرجلعليناقدم:قال،الخولانيالجبارعبدعن)3(،حوشببنالعوامعن،هشيمقال

منفيههموما،والشهواتالدنياعلىالحرصمنالناسفيهمافرأى،أدمشق!يمالنبيأصحاب

فيجب:قال؟الفلقوما:لهقيل،الفلقورائهممنأوليس؟ذلكعنهميغنيوما:فقال،زينتها

ابنذكركذا،منههربل،النارأهلمنهفر:يقلولم،كذا.النارأهلمنههر،فيحإذا،النار

!و.النبيأصحابمنرجلترجمةفيعساكر

!ملمواديذكر

بنيحيىحدثنا،المباركابنحدثنا،موسىبنحبانحدثنا:سفيانبنالحسنقال

لوادياجهنمفيإن":!ي!اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت:يقولأبيسمعت:)4(اللهعبيد

غريب.حديثهذا."حرهمنباللهلتستعيذجهنمأوديةإن،لملم:لهيقال

)2(

)3(

)4(

حسن.وإسناده(2917/)أحمدرواه

ضعيف.وإسناده(256)ماجهوابن(2383)الترمذيرواه

.حرببنالعوام:الفاسيةفي

خطأ.وهو،اللهعبدبنيحيى:(آ)في



أحاديثبأسمائهاوردتالنارفيأماكنذكر378

الدنياأنهارالقلوط)1(مننهربمنزلةمنهاهوفيهانهرذكر

منه.اللهأعاذنا،والنتن،والأقذار،الأوساخمجتمعوهو

علىقرأت:قال،سليمانبنالمعتمرحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:أحمدالإمامقال

!ي!النبيأن،موسىأبيحديثعن،حذثهبردةأباأن،حريز)2(أبيحديثعن،ميسرةبنالفضيل

مدمنماتومن،بالسحرومصدق،الرحموقاطع،خمبرمدمن:الجنةيدخلونلاثلاثة":قال

،المومساتفروجمنيجرينهر":قال؟الغوطةنهروما:قيل"الغوطةنهرمناللهسقاه،خمر

.")3(فروجهنريحالنارأهليؤذي

هبهب:لهيقالفيهابئرأووادذكر

،سنانبنالأزهرحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبوقال

حدثنيأباكإن،بلال!يا:لهفقلت،بردةأبيبنبلال!علىدخلت:قال!،واسعبنمحمدحدثنا

كليسكنهأناللهعلىحقا،هبهب:لهيقاللوادياجهنمفيإن":قالأنه!يالهاالنبيعن،أبيهعن

،سليمانبنسعيدحديثمنالطبرانيرواهوقد."يسكنهممنتكونأن،بلال!يافإياك،عنيدجبابى

له:فقال،موسىأبيبنبردةأبيبنبلالعلىدخلأنه،واسعبنمحمدعن،سنانبنأزهرعن

يقالبئرالواديوفي،وادياجهنمفيإن":قال!أنه:!ي!اللهرسول!عن،جدكعن،حدثنيأباكإن

الحفاظبعضتكلموقد،سنانبنأزهربهتفرد."عنيدجباركليسكنهأناللهعلىحق،هبهب:له

.)4(ولينهفيه

وصعودويلذكر

!وصعوداسأرهقهو):رحالىوقال(دا:المحر!رتأمهولقمكذبينيؤمبذوتل):تعالىاللهقال!

.(17:المدثرأ

)1(

)2(

)3(

)4(

.القلوص:لهيقال،غيرهموبلغة،دمشقأهلبلغةالقذرالنهرعلىيطلق

خطأ.وهو،جرير(آ)وفي،جوير:الفاسيةفي

وقاطع،خمرمدمن،الجنةيدخلونلاثلاثة"لأولهولكن،ضعيفوإسناده(4993/)المسندفيأحمدرواه

بها.يقوىشواهد"بالسحرومصدق،الرحم

.(3548)"الأوسط"المعجمفيوالطبراني(35)"النارصفة"فيالدنياأبيابنرواه
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عن،الهيثمأبيعن،دراجعن،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أحمدالإماموقال!

نأقبلخريفاأربعينالكافرفيهيهوي،جهنمفيوادويل":قال!،!يواللهرسول!عن،سعيدأبي

رواهوكذا."أبدافيهكذلكبهيهويثم،خريفاسبعينفيهيتصعدنارمنجبلوالصعود،قعرهيبلغ

:قالثم،دراجعن،لهيعةابنعن،الأشيبموسىبنالحسنعن،حميدبنعبدعنالترمذي

عن،يونسعن،جريرابنرواهوقد،قال!كذا.لهيعةابنطريقمنإلا(مرفوعاأنعرفهلاغريب

منكر)1(بل،غريبحديثفهوحال!وبكل،بهدراجعن،الحارثبنعمروعن،وهبابن

وويله.،ويلهويا،لهويل:العربتقولكما،والنجاةالسلامةضدأنه"ويل"تفسيرفيوالأظهر

عن،القاضيشريكحديثمن،مردويهوابن،حاتمأبيوابن،جريروابن،البزارروىوقد

مهوصعوداسأزهقهو):قولهفي!ي!اللهرسول!قال!:قال!،سعيدأبيعن،عطيةعن،الدهنيعمار

رفعهافإذا،ذابتعليهيدهوضعفإذا،يصعدهأنيكلف،نارمن،النارفيجبل"هو:قال!

.")2(عادترفعهافإذا،ذابتعليهرجلهوضعوإذا،عادت

وجهه.علىالكافرعليهايسحبجهنمفيصخرة:صعود:عباسابنقال:قتادةوقال

يصعدها.أنيكلف،جهنمفيملساءصخرة:السديقال!وكذلك

فيه،راحةلاعذابا:قتادةوقال!،العذابمنمشقةأي،مهوصعوداسأزهقهو!و:مجاهدوقال!

جرير.ابنواختاره

وعقاربهاتهاحياذكر

برحمتهمنهااللهأعاذنا

ماسيطؤ!ونالتمشعرورهوبلالنمهوضئرافض!-منأللهءاتمهمبتآيتجلونألذينيحسبنولا):تعالىاللهقال!

عن،ديناربناللهعبدطريقمن"البخاريصحيح"فيوثبت(018:عمرأنالأ!واتقنمهيؤمبهءبحظوا

لهمثلإلازكاتهيؤديلاكنزصاحبمنما":!ي!اللهرسول!قال!:قال!،هريرةأبيعن،صالحأبي

وفي،"كنزكأنا،مالكأنا:فيقول!بلهزمتيه)6(يأخذزبيبتان)5(له)4(أقرعشجاعا)3(القيامةيومكنزه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(624)"المنتخب"فيحميدبنوعبدو)3164((2576)والترمذي(375/)"المسند"فيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده

الذكر.الحية:الشجاع

.غيرهمنسماأكثريكونوهذا،رأسهعلىشعرلاالذي:الأقرع

عينيه.فوقسوداواننكتتانأي

بشدقيه.أي
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عنمثلهرويوقد)1(الآيةهذهوقرأ"يطؤقهثم،يدهفيلقمه،منهويتقييتبعهوهو،منهيفر":رواية

.مرفوعا)2(مسعودابن

تعالى:قولهفي،مسعودبناللهعبدعن،مسروقعن،مرةبناللهعبدعن،الأعمشوقال

:قال(88:النحلأ!يقسدوت!الؤابماآتحذابفؤ!عذابازذنهتمآللهسبيلعنوصدواكفرواائذيف!يو

.الطوالكالنخلأذنابلها،عقاربزيدوا

ابنعن،الفرجبنأصبغعن،إسحاقبنمحمدعن،الأصمعن،الحاكمعنالبيهقيوروى

جزءبنالحارثبناللهعبدسمعأنه:حدثهال!محأبادراجاأن:الحارثبنعمروعن،وهب

حموتهافيجد،اللسعةيلسعن،البختأعناقأمثاللحياتالنارفيإن":!ي!النبيعن،الزبيدي

.")4(خريفاأربعينحموتهافيجداللسعةيلسعنالمؤكفة)3(كالبغاللعقاربفيهاوإن،خريفاأربعين

الجماهر،أبوعثمانبنمحمدحدثنا،الحنظليإدريسبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنوقال

حدثني،سلامأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،يوسفبنسعيدعن،عياشبنإسماعيلعن

مجيب،بننفيرأن:الوداعحجةمعهوحج،!ي!النبيرأىقدوكان،الثمالياللهعبدبنالحجاج

ألفسبعونوادكلفي،وادألفسبعينجهنمفيإن:قالوقدمائهمع!ي!النبيأصحابمنوكان

ألفسبعونبيت!كلفي،بيتألفسبعونداركلفي،دارألفسبعونشعبكلفي،شعب

الكافرينتهيلا،عقربألفسبعونثعبانكلشدقفي،ثعبانألفسبعونشقكلفي،شق

بنوسعيد،شديدةنكارةمنكربل،جداوغريب،موقوفوهذا.كلهذلكيواقعحتىوالمنافق

بنإسماعيلروايةوبتقدير،أعلموالله،مجهولعياشبنإسماعيلبهعنهحدثالذيهذايوسف

ذكروقد،مقبولغيرالشاميينغيرفيوإسماعيل،حجازيوهو،كثيرأبيبنيحيىعنلهعياش

.)5(أعلمفالله،السياقهذامنبنحو"الكبيرتاريخه"فيالبخاريالأثرهذا

منها.اللهأجارناجهنمأوديةمنواديانأنهما،وأثام،غيتفسيرفيالمفسرينبعضذكروقد

.ودمقيحمننهرهو(52:الكهفأمهوموبقاوجحقنابتخهم!و:قولهفيبعضهموقال

.(5796و)(3041)البخاريرواه(1)

صحيح.حديثوهو(1784)ماجهوابن(أ-5112/)والنسائي(1203)الترمذيرواه)2(

البرذعة.وهو،الإكافعليهاالموضوع:أي)3(

.(616)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه)4(

.(8124/)"الكبيرالتاريخ"فيوالبخاري(79)"النارصفة"فيالدنياأبيابنرواه)5(
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فرقعميق:عمروبناللهعبدزاد،جهنمأوديةمنوادهو:ومجاهد،عمروبناللهعبدوقال

الضلالة.وأهلالهدىأهلبينالقيامةيومبه

عن،هشيمعن،معينابنعن،الدوريالعباسعن،الأصمعن،الحاكمعنالبيهقيوروى

دمشق!ي!النبيأصحابمنرجلعليناقدم:قال،الخولانيالجبارعبدعن،حوشببنالعوام

ورائهممنأليس؟الدنيامنفيههمماعنهميغنيوما:فقال،الذنيامنيعني،الناسفيهمافرأى

هر:يحيىقالهكذا.النارأهلمنههر،فيحإذا،النارفيجمبما:قال؟الفلقوما:قيلاالفلق

.()1(منههربولامنهفر:يقلولم،النارأهلمنه

)2(ء
عن،بمصر،مرزووبنإبراهيمعن،الأصمعن،وغيره،الحاكمعنالبيهقيئوروى

،شجرةبنيزيدعن،مجاهدعن:عليهوقرأتهمنصورإليكتب:قال،شعبةعن،عامربنسعيد

الله،فحمد،يومافخطبنا،الجيوشعلىيستعملهمعاويةوكان،الزهادمنشجرةبنيزيدوكان

ترونلو!عليكماللهنعمةأثرأحسنما،عليكماللهنعمةاذكروا،الناسأيهايا:قالثم،عليهوأثنى

فتحتالصلاةأقيمتإذاإنه،فيهاماالرحالوفي،لونكلومن،وأصفر،أحمربينمنأرىما

وأبواب،الجنةأبوابفتحت،الضفانالتقىوإذا،الناروأبواب،الجنةوأبواب،السماءأبواب

اللهم:قلن،الصلاةوعلىالقتالعلىبوجههأحدكمأقبلفإذا،فيطلعنالعينالحوروزين،النار

فداكم،)3(القومبوجوهفانهكوا،لهاغفراللهم:وقلن،عنهاحتجبنأدبروإذا،انصرهاللهم،ثبته

ورقالغصنيحطكما،خطاياهعنهبهااللهيحطأحدكمدممنتقطرقطرةأولفإن،وأميأبي

:ويقول،لكفدانا:وتقولان،وجههعنالترابوتمسحانالعينالحورمناثنتانوتبتدره،الشجر

،آدمبنينسجمنليست،لوسعتاهنهاتينإصبعيئبينوضعتلو،حلةمئةفيكسى،لكمافدانا

وحلاكم،ونجواكموبسيماكم،بأسمائكماللهعندمكتوبونإنكم،الجنةثيابمنولكنها

لجهنموإن،لكنورلا،فلانيا،نوركهذا،فلانيا:قيلالقيامةيومكانفإذا،ومجالسكم

كالدلمأوالدلمكالبغالوعقارب،كالبخاتيوحياتهوامفيه،البحركساحلساحلمنجبابا!4(

بشفاههمالهوامتلكفتأخذهم،الساحلإلىاخرجوا:قيلالتخفيفالنارأهلسألفإذا،)5(البغال

عليهمويسلط،النارمعظمإلىفيبادرونهربافيرجعونفتكشطها)6(ذلكمناللهشاءوبما،وجنوبهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ضعيف.وإسناده(952)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

خطأ.وهو،مروانبنإبراهيم:(آ)في

قتالهم.فيجهدكمابلغواأي

.حيات:الأصولفي

.البغالكالدلأو،الدلكالبغال:الأصولفي

فتسترطها.:الأصلفي
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:فيقول؟هذايؤذيكهل،فلانيا:فيقال،العظميبدوحتىجلدهليحلثأحدهمإنحتى،الجرب

.)1(المؤمنينتؤذيكنتبماذلك:لهفيقال،نعم

قالت،مراتثلاثالجنةاللهسألمن":!ي!اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،الترمذيوقال

.")2(النارمنأجرهاللهم:النارقالتمراتثلاثالنارمناستجارومن،الجنةأدخلهاللهم:الجنة

حدثهأحدهماأن،هريرةأبيعن،الأكبر)3(حجيرةابنعنأو،سعيدأبيعنالبيهقيئوروى

أهلوإلى،السماءأهلإلىوبصرهسمعهاللهألقىحاريومكانإذا":قال،ع!ي!اللهرسولعن

جهنم،نارحزمنأجرنياللهم!اليومهذاحرأشدما،اللهإلاإلهلا:العبدقالفإذا،الأرض

كانوإذا،منكأجرتهقدأنيأشهدكوإني،منكبياستجارقدعباديمنعبداإن:لجهنماللهقال

إلاإلهلا:العبدقالفإذا،الأرضأهلوإلىالسماءأهلإلىوبصرهسمعهاللهألقىالبردشديديوم

منعبداإن:لجهنمتعالىاللهقال،جهنمزمهريرمنأجرنياللهم!اليومهذابردأشدما،الله

:قال؟جهنمزمهريروما:قالوا"أجرتهقدأنيأش!دكوإني،زمهريركمنبياستجارقدعبادي

.")5(بعضعنبعضهالبردشدةمنفيتمتز)4(الكافربهيلقى"جسب

!لمج!،محمدأمةمنبالعصاةمختصةوهي،جهنمالدركاتأعلى:العلماءقال:القرطبيقال

بعضويشاركهم،محمدأمةمنأحدفيهايبقىفلاأبوابهاالرياحفتصفقأهلهامنتخلوالتيوهي

ثم،سقرثم،السعيرثم،الحطمةثم،لظىثم:قال،التوحيدفيكانممنقبلهمالأممعصاة

الهاوية.ثم،الجحيم

وفي،اليهودالثالثوفي،النصارىالثانيوفي،المحمديونالأعلىالدركفي:الضحاكوقال

،المنافقونالسابعوفي،العربمشركوالسادسوفي،المجوسالخامسوفي،الصابئونالرابع

الذيالمعصومإلىصحيحسندإلىإثباتهيحتاجممابهؤلاءوتخصيصهاوالمنازلالمراتبهذه:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعف.إسنادهوفي(617)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

والحاكم(3401)رقمحبانوابن(8927/)والنسائي(0434)رقمماجهوابن(2572)رقمالترمذيرواه

حديثوهو،الخدريسعيدأبيحديثلامن،مالكبنأنسحديثمنكلهم(3/802)وأحمد(1535/)

صحيح.

خطأ.وهو،حجيرةأبي:الأصولفي

بعض.عنبعضهيفترق:أي

ضعيف.وإسناده(387)"والصفاتالأسماء"فيأيضاالبيهقيوأخرجه
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يكونونوكونهم،الناريدخلونكلهمهؤلاءأنمعلومولكن،بذلكناطققرانأو،الهوىعنينطقلا

منالأسفلالدركففيالمنافقونفأما،بذلكأعلمفاللهالترتيبهذاوعلى،والأخبارالصفةهذهعلى

نحو،بجملتهاكلهاللنارعلمهوماالأسماءهذهفمن:القرطبيقال،محالةلاالقرانبنصالنار

.قالفيمااللهرحمهوصدق،بابدونلبابليست،الأعلامفهذه،ولظى،وسعير،جهنم

بناللهعبدسمعأنه:حدثهالسمحأبادراجأأن:عمروأخبرني:وهبابنعن،حرملةوقال

يلسعن،البختأعناقأمثاللحياتالنارفيإن":قالأنه!ي!النبيعنالزبيديجزءبنالحارث

.")1(خريفاأربعينحموتهافيجداللسعةأحدهم

،عياشبنإسماعيلحدثنا،موسىبنأسدحدثنا،القراطيسييزيدأبوحدثنا:الطبرانيوقال

آتعذابعذابافؤقزذنهتم):تعالىاللهقولعنسئل!ي!اللهرسولأن:عازببنالبراءعن،الربيععن

")2(.جهنمفيتنهشهم،الطوالالنخلأمثالعقارب":قال،(88:النحلأ!بما!الؤايقسدوت

)3(.وتقدم،قولهمسعودابنعن،مسروقعن،مرةبناللهعبدعن،الأعمشعنالثوريرواهوقد

عن،عيالشبنإسماعيلحدثنا،الأشرسبنشجاعأحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

جهنمحيات:قال،الأحباركعبعن،(يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،عجلانبنمحمد

الكافر،إحداهنتلقى،الرماحكأمثاللأذنابالهاوإن،القلالكأمثالوعقاربها،الأوديةأمثال

.)4(قدميهعلىلحمهفيتناثرفتلسعه

فيهاالنارأهلىبكاءذكر

حميد)5(،بنمحمدحدثنا،خدالشأبيبنالصمدعبدبناللهعبدحدثنا:الموصلييعلىأبوقال

سمعت:قالمالكبنأنسعن،الرقاشييزيدحدثنا،زيدبنعمرانعن،المباركابنعن

حتىالنارفييبكونالنارأهلفإن،فتباكواتبكوالمفإن،ابكواالناسأيهايا":يقوللمجيواللهرسول

سفناأنفلو،العيونفتقرحفتسيل،الدموعتنقطعحتى،جداولكأنهاوجوههمفيدموعهمتسيل

)6(.بنحوه،أنسعن،الرقاشييزيدعن،الأعمشحديثمنماجهابنورواه،"لجرتفيهاأرسلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حسن.وإسناده(616)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي7471()حبانابنرواه

ضعف.إسنادهوفي

.19(0)5"الكبير"فيالطبرانيرواه

.(59)"النارصفة"فيالدنياأبيابنرواه

حمير.:الأصولفي

-وإسنادهوقاصأبيبنسعدحديثمن(4)691رقمماجهوابنأنسحديثمن(4)134الموصلييعلىأبورواه
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بنزيدعن،الجزريحمادحدثنا،العباسبنمحمدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

فيقول،زمانأالقيحبكواثم،زماناالدموعبكواالناردخلواإذاالنارأهلإن":قال،رلمحعه،ارلمحيع

التيالدارفيوتبكونأهلهافيهاالمرحومالدارفيالبكاءتركتم،الأشقياءمعشريا:الخزنةلهم

الجنة؟أهليا:أصواتهمفيرفعون":قال"؟بهتستغيثونمناليومتجدونهل،أهلهايرحملا

عطاشا،الموقفطولوكنا،عطاشاالقبورمنخرجنا،والقرباتوالأولادوالأمهاتالاباءمعشريا

أربعينفيدعون":قال"!أدلهرزق!ممماأؤائي!نافيفوالخنا)ف،عطاش!النارفياليومونحن

.")2(خيركلمنفييأسون":قال!إن!مبهتؤت):مالكيجيبهمثم،أحديجيبهملاسنة

مهوفجهابهلحو%ألاروهتموجوههمتففح!الو:تعالىقوله

بنسعيدأخبرنا،المباركابنهواللهعبدحدثنا،إسحاقبنعليحدثنا:أحمدالإمامقال

:قال!يو(النبيأعن،سعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،السمحأبيعن،شجاعأبو،يزيد

وسطتبلغحتى(العلياأشفتهفتقلص،النارتشويه":قال(4"ا:المؤمنونأ!فجهابهلحو%وهتم)

به،،المباركابنعن،سويدعنالترمذيورواه."سرتهتبلغحتىالسفلىشفتهوتسترخي،رأسه

.)3(غريبصحيححسن:وقال

يوسفبنعليبن4(الخضماحدثنا،القزازيحيىبنمحمدبنأحمدحدثنا:مردويهابنوقال

أخيه،عن،المقبريسعيدأبيبنسعيدحدثنا،القطانه(الخضربنالحارثعمحدثنا،القطان

:قال!ألاروجوههمتقفح!و:تعالىقولهفيع!ي!اللهرسولقال:قال،الدرداءأبيعن،أبيهعن

منها.اللهأجارنا.")6(أعقابهمعلىلحومهمفتسيل،لفحةتلفحهم"

وأهلهاالنارصفةفيشتىأحاديت

الحسنبنعليالشعثاءأبوحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا:الطبرانيالقاسمأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رضيالأشعريموسىأبيعنقالاكماوهو،الذهبيوصححه506()4/الحاكمطريقمنصحولكن.ضعيف

وإنهم،لجرتدموعهمفيالسفنأجريتلوحتى،ليبكونالنارأهلإن":!لمجماللهرسولقال:قالعنهاله

الدمع.مكانيعني"الدميبكون

.بالقويليس:النسائيوقال.الدارقطنيضعفه،رفيعبنوزيد،خطأوهو،رفيعبنيزيد:(1)في

ضعيف.وإسناده(121)"النارصفة"فيالدنياأبيابنأخرجه

ضعيف.وإسناده(2587)والترمذي(388/)المسندفيأحمدرواه

علي.بنالحسن:(آ)في

الخضر.الحارثأبيعم:الأصلفي

ضعيف.هـاسناده
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قال:قال،موسىأبيعن،بردةأبيبنسعيدعن،الأشعرينافعبنخالدحدثنا،الواسطي

الكفارقال،القبلةأهلمناللهشاءمنومعهم،النارفيالنارأهلاجتمعإذا":!ي!اللهرسول

فيمعناصرتموقدالإسلامعنكمأغنىفما:قالوا،بلى:قالوا؟مسلمينتكونواألم:للمسلمين

أهلمنالنارفيكانبمنفأمر،قالوامااللهفسمع":قال"بهافأخذناذنول!لناكانت:قالوا؟النار

كمافنخرج،مسلمينكناليتنايا:قالواالكفارمنالنارفيبقيمنذلكرأىفلما؟فأخرجواالقبلة

وقزءانآتتتءايتتلثاثر!والرجيمالشيطانمنباللهأعوذ:!ي!اللهرسولقرأثم:قال"خرجوا

.(1)(2-أ:الحجرأ!و!تم!ينكانوالو!فرواآلذينيودرلما5مبين

أسامة:لأبيقلت:قال،راهويهبنإسحاقحدثنا،هارونبنموسىحدثنا:الطبرانيوقال

فقلت،الخدريسعيدأباسألت،طريفأبي،أبنصالححدثني،الحارثبنعطيةروقأبوأحذثكم

:قال؟مهـو!فروالؤكالؤام!دفيآلذينرلمايود):الايةهذهفييقول!ي!اللهرسولسمعتهل:له

لما":وقال"منهمنقمتهيأخذبعدماالنارمنالمؤمنينمنناسااللهيخرج":يقولسمعته،نعم

بالكمفما،الدنيافياللهأولياءكنتمأنكمتزعمون:المشركونلهمقالالمشركينمعالنارأدخلهم

ويشفع،والنبيونالملائكةفيشفع،لهمالشفاعةفيأذن،منهمذلكاللهسمعفإذا؟النارفيمعنا

الشفاعة،فتدركنا،مثلهمكناليتنايا:قالواذلكالمشركونرأىفإذا،اللهبإذنيخرجواحتى،المؤمنون

فيفيسمون!كانوام!دفي!فروالؤآلذينيودرلما):تعالىاللهقولفذلك":قال"معهمفنخرج

الاسم،هذاعناأذهبياربنا:فيقولون،وجوههمفيسوادأجلمن،الجهنميون)2(الجنة

.نعم)3(:وقال،أسامةأبوبهفأقر؟"عنهمالاسمذلكفيذهب،الجنةنهرفيفيغتسلون،فيأمرهم

بنصالححدثنا،الطوسيهومنصوربنمحمدحدثنا،الأخرمهو،العباسبنمحمدحدثنا:الطبرانيوقال

الرحمنعبدعن،نباتةأبيبنيعقوبعن،واصلبنمعرفحدثنا،معينبنيحيىعليهوأثنىالجهبذ،إسحاق

بذنوبهم،الناريدخلوناللهإلاإلهلاأهلمنناساإن":!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،الأغر

لهماللهفيغضب؟النارفيمعناوأنتم،اللهإلاإلهلا:قولكمعنكمأغنىما:والعزىاللاتأهللهمفيقول

ويسمون،الجنةفيدخلون،كسوفهمنالقمريبرأكما،حرقهممنفيبرؤون،الحياةنهرفيفيلقيهم،فيخرجهم

!ي!اللهرسولسمعت:أنسفقال؟!ي!اللهرسولمنهذاسمعتأنت،أنسيا:رجلفقال"الجهنميينفيها

)1(

)2(

)3(

عاصمأبيلابنالسنةانظر،بهايقوىشواهدللحديثولكن،كلامفيهالأشعرينافعبنخالد،ضعيفوإسناده

.)843(رقم

الجهنميين.:)7432(رقمحبانابنصحيحوفي.الأصولكذا

حديثوهو،حبانابنغيريوثقهلم،طريفأبيبنصالحسندهوفي(0811)"الأوسط"فيالطبرانيرواه

.)7432(رقمحبانابنصحيحانظر،وشواهدهبطرقهحسن
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هذا.يقول!ماللهرسولسمعتأنانعم"النارمنمقعدهفليتبوأ،متعفداعليكذبمن":يقول

.الجهبذ)1(إسحاقبنصالحإلاواصلبنمعرفعنيروهلم:الطبرانيقال

عجيبوسياقغريبأثر

حدثنا،سنانبنطلحةحدثنا،القرشيالرحمنعبدأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبوقال

ألفبسبعينتقادالقيامةيومبجهنميؤتى:قال،هريرةأبيعن،الشعبيعن،أبجر)2(بنالملكعبد

اللهويلقي،العرشيمينعنتوقفحتىعليهمتمايلوهي،ملكألفسبعونزمامبكلاخذ،زمام

نقمةفيلكتكونأنأخاف،ربيا:فتقول؟الذلهذاما:إليهااللهفيوحي،يومئذالذلعليها

دمعةتبقىلازفرةفتزفر،إليهااللهفيوحي،نقمةفيكليوليس،نقمةخلقتكإنما:إليهااللهفيوحي

نبيكمإلا،صعقإلأمرسلنبيولامقردبملكيبقىفلا،أخرىتزفرثم:قال،جرتإلاعينفي

.)3(أمتيأمتيردثيا:يقول،الرحمةنبي

الأحباركعبعنالآثارأغربمنآخرأثر

،البغداديالحسينبنمحمدبنأحمدحدثنا،أبيحدثنا:الأصبهانيئنعيمأبوالحافظقال

عن)4(،الخواصسلمحدثنا،عائشةبنمحمدبناللهعبيدحدثناالجنيد،بناللهعبدبنإبراهيمحدثنا

اللهجمعالقيامةيومكانإذا:يقولالأحباركعبسمعت:قال،زاذانعن،السائببنفرات

ائتنيجبريليا:تعالىاللهفيقول،صفوفافصارواالملائكةفنزلت،واحدصعيدفيوالآخرينالأولين

زفرتعاممئةقدرعلىالخلائقمنكانتإذاحتى،زمابمألفبسبعينتقادجبريلبهافيأتي،بجهنم

لركبتيه،جثاإلامرسلنبيولامقربملكيبقىفلا،ثانيةزفرتلم،الخلائقأفئدةلهاطارتزفرة

إبراهيمإنحتىعملهإلىامرئكلفيفزع،العقولوتذهلالحناجرالقلوبفتبلغ،الثالثةزفرتثم

بمناجاتي:السلامعليهموسىويقول،نفسيإلااليومأسألكلابخلتي:يقولالسلامعليهالخليل

مريمأسألكلا،نفسيإلاأسألكلاأكرمتنيبما:ليقولالسلامعليهعيسىوإن،نفسيإلاأسألكلا

فيجيبه:قال،أمتيأسألكإنما،نفسياليومأسألكلاأمتيأمتي:يقول!ومحمد،ولدتنيالتي

وجلاليفوعزتي،يحزنونهئمولاعليهئملاخؤفأمتكمنأوليائي:جلالهجلالجليل

)1(

)2(

)3(

)4(

بها.يقوىبمعناهوشواهدطرقلبعضهولكن،ضعيفإسناده

خطأ.وهو،الجزابن(آ)في

.()182"النارصفة"فيالدنياأبيابنرواه

حاتم.أبيلابنوالتعديلالجرحمنوالتصحيح،مسلمحدثنا:الأصلفي
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لهمفيقول،بهيؤمرونماينتظرونوجلعزاللهيديبينالملائكةتقفلم،أمتكفيعينكلأقرن

اشتدفقد،النارإلىمحقدأمةمنالكبائرعلىبالمصزينانطلقواالزبانيةمعاشر:وتقدستعالىالرب

منيستخفون،حرمتيوانتهاكهم،بحقيواستخفافهم،الدنيادارفيبأمريبتهاونهمعليهمغضبي

وعظم،فضلييعرفواولم،الأممعلىإياهموتفضيلي،لهمكرامتيمعبالمعاصيويبارزونيالناس

منوما،النارإلىبهمفينطلقون،النساءوذوائب،الرجالبلحىالزبانيةتأخذذلكفعند،نعمتي

والأغلال،قدميهفيالأنكال)1(وضعتوقد،وجههمسوداإلاالأمةهذهغيرمنالنارإلىيساقعبد

علىوردوافإذا،بألوانهمالنارإلىيساقونفإنهم،الأمةهذهمنالنارأهلمنكانماإلاعنقهفي

:فيقولون،منكموجوهاأحسنعليوردفما؟أنتمأمةأقيمن،الأشقياءمعاشر:لهمقالمالك

!ي!؟محمدعلىأنزلالقرانليسأوالأشقياءمعاشر:لهمفيقول،القرانأمةمننحن،مالكيا

إلىبهأمرممنبكامنلمناشفعمحمديا،وامحمداه:والبكاء،بالنحيبأصواتهمفيرفعون:قال

الأشقياء،بمعاتبةأمركمن،مالكيا:وانتهار،بتهددمالكفينادى:قال،أمتكمنالنار

لييسجدونكانوافقد،وجوههمتسودلا،مالكيا؟العذابإدخالهمعنوالتوقف،ومحادثتهم

تقيدهملا،مالكيا،الجنابةمنيغتسلونكانوافقد،بالأغلالتغلهملامالكيا،الدنيادارفيبها

،للإحرامثيابهمخلعوافقد،القطرانتلبسهملامالكيا،الحرامبيتيحولطافوافقد،بالأنكال

قدرعلىتأخذهمللنارقل،مالكيا،القرانيقرؤونكانوافقد،ألسنتهمتحرقلاالنارمرا،مالكيا

النارتأخذهمنفمنهم،بولدهاالوالدةمنالعذابمناستحقاقهموبمقاديربهمأعرففالنار،أعمالهم

النارتأخذهمنومنهم،سرتهإلىالنارتأخذهمنومنهم،ركبتيهإلىالنارتأخذهمنومنهم،كعبيهإلى

وبينبينهمفتح،وإصرارهموعتوهمكبائرهمقدرعلىمنهماللهانتقمفإذا:قال،صدرهإلى

:ويقولون،يبكون،شراباولابردايذوقونلا،النارمنالأعلىالطبقفيوهمباباالمشركين

ودماءهم،وعظامهم،لحومهمالنارأكلتفقد،لهمواشفع،الأشقياءأمتكمنارحم،محمداهيا

وأخطأ،أساءقدكانوإن،الدنيادارفيشيئابكيشركلممنارحم،سيداهيا،رباهيا:ينادونثم

لذلك،اللهفيغضب،وبمحمد،باللهإيمانكمعنكمأغنىما:لهمالمشركونيقولفعندها،وتعدى

قد،ضبائر)2(فيخرجهم،غ!يممحمدأمةمنالنارفيمنفأخرج،انطلق،جبريليا:فيقول

أنضريعودواحتىفيمكثون،الحياةنهر:لهيقال،الجنةبابعلىنهرعلىفيلقيهم،امتحشوا)3(

عتقاء،الجهنميونهؤلاء:جباههمعلىمكتول!،الجنةلإدخالهموجلعزاللهيأمرثم،كانواما

)1(

)2(

)3(

القيد.وهو،نكلجمع:الأنكال

.تفرقفيجماعة:ضبائر

.احترقوا:أي
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يمحوأنتعالىاللهإلىفيتضرعون،بذلكالجنةأهلبينمنفيعرفون،ع!ي!محمدأمةمنالرحمن

الجنة.أهلبينمنذلكبعدبهايعرفونفلا،عنهماللهفيمحوها،السمةتلكعنهم

أعلم.والله،الأحاديثمنشواهد،الأثرهذالبعض

تعالى.اللهشاءإنالجنةويدخلالنارمنيخرجمنآخرذكرالشفاعةأحاديثذكربعدوسيأتي

القيامةيوم!ي!اللهرسولشفاعةفيالواردةالأحاديثذكر

وتعدادهاأنواعهاوبيان

النبيينمنإخوانهسائربينمنبهالخاصةالعظمىوهي،الأولىشفاعتهمنهاالأولالنوع

حتىكلهمالخلقفيهاإليهيرغبالتيوهي،أجمعينوعليهمعليهوسلامهاللهصلواتوالمرسلين

يحيدفكل،المرسلينمنبعدهفمن،آدمإلىالناسويتوسل1،،الكليمأوموسى،الخليلإبراهيم

!و،محمدوالآخرةالدنيافيآدمولدسيدإلىالأمرينتهيحتى،،بصاحبهالست:ويقول،عنها

الخلقبينالقضاءلفصليأتيأنفيتعالىاللهعندفيشفعفيذهب،لهاأنا،لها،أناأ:فيقول

.بالناروالكافرين،بالجنةالمؤمنينبمجازاة،وكافرهممؤمنهمبينويميز،فيههممماويريحهم

أنعسئلكفتهجدبهءناف!التلومن!الو(سبحان)سورةفي:تعالىقولهتفسيرعندذلكذ!ناوقد

هذاعلىالدالةالأحاديثمنالكتابهذافيقدمناوقد،97(:أ!سراءأ!مقاصماتحموداربكيتعثك

والمنة.الحمدولله،كفايةفيهماالمحمودالمقام

اللهعبدبنجابرعن،الفقيريزيدعن،سيارعن،هشيمطريقمن"الصحيحين"فيوثبت

مسيرةبالرعبنصرت:قبليالأنبياءمنأحديعطهنلمخمساأعطيت":!يماللهرسولقال:قال

وأعطيت،قبليلأحدتحلولم،الغنائمليوأحفت،وطهورأمسجداالأرضليوجعلت،شهر

.")1(عامةالناسإلىوبعثت،خاصةأقومهإلىيبعثالنبيئوكان،الشفاعة

!يم،النبيعن،ذرأبيعن،مجاهدعن،واصلعن،شعبةعن،الطيالسيداودأبورواهوقد

.ذر)2(أبيعن،عميربنعبيدعن،مجاهل!عن،الأعمشورواه،بنحوه

عندأفيهايشفعالتيالأولىوهي،العظمىالشفاعة،بذلكأيعني"الشفاعةوأعطيت":فقوله

.والاخرونالأولونبهاويغبطه،العبادبينالقضاءلفصل،وجلعزالله

)1(

)2(

.(521)ومسلم(335)رقمالبخاريرواه

حسن.حديثوهو(9601)"الزهد"فيالمباركبناللهوعبد()472رلمحم"مسنده"فيالطيالسيداودأبورواه
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فيهافيشركه،العصاةفيالشفاعةوأما،الرسلمنغيرهدونبهااختصالتيالشفاعةهيفهذه

نوردهفيماذلكبيانسيأتيكما،الصالحةوالأعمال!القرآنحتىوالمؤمنينوالملائكةالأنبياءمنغيره

.ولغيرهلهثبتتفقدوغيرهاالصحيحةالأحاديثمن

:قال!ي!اللهرسول!أن:هريرةأبيعن،فزوخبناللهعبدعن،عمارأبيعن،الأوزاعيوقال!

.")1(مشفعوأول!،شافعوأول!،االأرضأعنهتنشقمنأول!أنا"

،شغافبنبشرعن،يعقوبأبيبناللهعبدبنمحمدعن،راشدبنمعمرعنالبيهقيئورواه

عنهتنشقمنأول!وأنا،فخرولاادمولدسيدأنا":!يواللهرسول!قال!:قال!،سلامبناللهعبدعن

.")2(دونهفمن،ادمتحتي،الحمدلواءبيدي،ومشفعشافعأول!وأنا،الأرض

!ي!اللهرسول!أن:كعببنأبيعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدطريقمن"مسلمصحيح"وفي

فرد،أمتيعلىهون،ربيا:عليهفرددت،حرفعلىالقرآناقر!أنإليأرسلربيإن":قال!

نأ:الثالثةعليفرد،أمتيعلىهون،ربيا:قلت":قال!)3("حرفينعلىاقرأهأن:الثانيةعلي

لأمتي،اغفراللهمربيا:فقلت،تسألنيهامسألةرددتهاردةبكلولك،أحرفبسبعةعلىاقرأه

عليهإبراهيمحتىاأكلهمالخلقفيهإلييرغبيومإلىالثالثةوأخرت،لأمتياغفراللهم

.")4(السلام

الشفاعةمنوالثالثالثانيالثوع

قدأقواموفي،الجنةليدخلوافيهمفيشفع،وسيئاتهم،حسناتهمتساوتقدأقوامفيلمجي!اشفاعته

يدخلوها.ألاالنارإلىبهمأمر

حدثنا،الجرميئمحمدبنسعيدحدثنا:"الأهوال!"كتابفيالدنياأبيبنبكرأبوالحافظقال!

عن،نوفلبنالحارثبناللهعبدبناللهعبيدعن،البنانيثابتبنمحمدحدثنا،الحدادعبيدةأبو

ذهب،منمنابرالقيامةيومللأنبياءينصب":!ي!اللهرسول!قال:قال،عباسبناللهعبدعن،أبيه

مخافةبأمتيمنتصباوجلعزاللهيديبينقائماعليهأجلسلامنبريويبقى":قال"عليهافيجلسون

تريدوما،محمديا:،اللهأفيقول!،أمتيربيا:فأقول!،بعديأمتيوتبقىالجنةإلىبييبعثأن

الجنةيدخلمنفمنهم،فيحاسبون،بهمفيدعى.حسابهمعجل،ربيا:فأقول!؟بأمتكأصنعأن

.(2878)رقممسلمرواه()1

صحيح.حديثوهو،به،معمرطريقمن(397)رقمالسنةفيعاصمأبيابنرواه)2(

مسلم.صحيحمنأثبتناهوما،حرفعلى:الأصولفي)3(

.(582)رقممسلمرواه)4(
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بهمبعمثقدبرجالصكاكاأعطىحتىأشفعأزالوما،بشفاعتيالجنةيدخلمنومنهم،اللهبرحمة

.")1(نقمةمنلأمتكربكلغضبتركتما،محمديا:ليقولالنارخازنمالكاإنحتى،النارإلى

عن)3(،سلمةبنمحمدحدثني،كريمةأبيبنعمر)2(بنعبيدبنإسماعيلوحدثنا

عن،الحارثبناللهعبدعن،عمروبنالمنهالعن،أنيسةأبيبنزيدحدثني،الرحيمعبدأبي

فصلينتظرون،السماءإلىأبصارهمشاخصةفيجتمعون،عراةالناسيحشر:قال،هريرةأبي

إبراهيميدعىمنأولفيكون،الكرسيإلىالعرشمنوجلعزاللهفينزل،سنةأربعينقياما،القضاء

:قال،محمدأالأميالنبيليادعوا:يقولثم،الجنةمنقبطيتينفيكسى،السلامعليهالخليل

الكعبة"إلىأيلةبينكماوعرضه،الحوضليويفجر":قال"الجنةثيابمنحلةفأكسى،فأقوم"

الكرسي،يمينعنأقومثم،العطشمنالخلائقأعناقتقطعتوقد،وأغتسل،فأشرب":قال

رجل:فقال:قال"تشفعواشفع،تعطهسل:يقالثم،غيريالمقامذلكقائمايومئذأحدليس

."شيئالهماأرجووما،منعتأوأعطيتلهمالشافعإني":قال؟اللهرسولياشيئالوالديكأترجو

قدأمتيمنبقومأمز":قال!ي!اللهنبيأن:أيضاالحارثبناللهعبدحدثني:المنهالقالثم

:قال"بهميقفواأنالملائكةفآمر":قال"الشفاعةننشدك،محمديا:فيقولون،النارإلىبهمأمر

بهمأمرتقدأمتيمنقومربيا:وأقولفأسجدليفيؤذن،وجلعزالربعلىفأستأذنفأنطلق"

،أخرجأناللهشاءمنمنهمفأخرج،فأنطلق":قال"منهمفأخرجانطلق:فيقول":قال"النارإلى

لي،فيؤذن،فأستأذن،وجلعزالربإلىفأرجع،الشفاعةننشدك،محمديا:الباقونيناديثم

لمثناءاللهعلىفأثنيفأقوم":قال"تشفعواشفع،تعطهوسل،رأسكارفع:ليفيقال،فأسجد

فأخرج،انطلق:فيقول،النارإلىبهمأمرقدأمتيمن!ومربيا:أقولثم،مثلهأحدعديهيحن

منحبةمثقالقلبهفيكانومن،اللهإلاإلهلا:قالمنمنهمأخرجربيا:فأقول":قال"منهم

اللهشاءمنفأخرجفأنطلق":قال"ليتلك،لكتلكليست،محمديا:فيقول":قال"؟إيمان

الله،تعبدونكنتمأنتم:فيقولونالنارأهلفيعيرهم،النارفيدخلونقومويبقى":قال"أخرجأن

:قال،"ذلكمنويحزنون"فيحرجون:قال،"النارأدخلكمالذيفما،شيئابهتشركونولا

إلهلاأهلمنأحديبقىفلا،الموحدونفيهاالتيالنارفيبهافينضحماءمنبكفملكااللهفيبعث"

يخرجونثم،النارأهلويغبطهم،بهافيعرفون:قال،قطرةمنهاوجههفيوقعتإلا،اللهإلا

لهمكانواحدبرجلنزلواجميعهمأنفلو،الناسفتضيفوا،انطلقوا:لهمفيقال،الجنةفيدخلون

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(61)"باللهالظنحسن"فيالدنياأبيابنوأخرجه

.الرجالكتبمنوالتصحيح،عمير:الأصولفي

.الرجالكتبمنوالتصحيح،مسلمةبنمحمد:الأصولفي
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النارإلىبهمأمرمنفيالشفاعةهذهتعداديقتضيالسياقوهذا.")1(المحررينويسمونسعةعنده

قوئمويبقى":ذلكبعدقولهبدليل،أنقذأي،فأخرج:قوليمعنىويكون،يدخلوهاألامراتثلاث

.بالصوابأعلموتعالىسبحانهوالله،"النارفيدخلون

ثوابيقتضيهمافوقالجنةيدخلمندرجاترفعفي!ي!شفاعته،الشفاعةمنالرابعالنوع

أعمالهم.

تواترمع،الشفاعاتمنعداهافيماوخالفوا،خاضةالشفاعةهذهعلىالمعتزلةوافقتوقد

تعالى.اللهشاءإنقريبأستراهماعلى،فيهاالأحاديث

لماالأشعريموسىأبيروايةمنوغيرهما"الصحيحين"فيثبتمافهو،الشفاعةهذهدليلفأما

فتوضأ:قال،بذلك!ي!اللهرسولموسىأبوأخبرفلما،أوطاسغزوةفيعامرأبوعضهأصيب

منكثيبرفوقالقيامةيومواجعله،عامرأبيلعبيداغفراللهم":وقال،يديهورفع،اللهرسول

.")2(خلقك

اغفراللهم":فقال،توفيبعدماسلمةلأبيدعالمجي!االلهرسولأن:سلمةأمحديثوهكذا

ربياولهلناواغفر،الغابرينفيعقبهفيواخلفه،المهديينفيدرجتهوارفع،سلمةلأبي

.")3(مسلمصحيح"فيوهو."فيهلهونور،قبرهفيلهوافسح،العالمين

الجنةيدخلونأقوامفيوهي،خامسنوهوالشفاعةمنآخرنوعا،وغيرهعياضقالقاضيذكروقد

ثئم،رأيتفيمامستندالهعياضقالقاضييذكرولم،علمتفيماشاهدالهذاأرولم،حساببغير

يدخلونائذينألفاالسبعينمنيجعلهأنلمجي!اللهرسوللهدعاحينمحصنبنعكاشةحديثتذكرت

.المقامهذايناسبوهو)4(تقدمكما،"الصحيحين"فيمخرجوالحديث،حساببغيرالجنة

عمهفيشفاعتهوهو،الشفاعةمنسادسانوعا"التذكرة"فيالقرطبيأبوعبداللهوذكر

ذكرع!يماللهرسولأن"مسلبمصحيح"فيسعيدأبيبحديثواستشهد،عذابهيخففأنطالبأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

مرسل.وهو

.(8924)ومسلم(2884)البخاريرواه

.(029)مسلمرواه

حديثمن(216)ومسلم(6542)والبخاريعباسابنحديثمن(022)ومسلم(6541)البخاريرواه

.هريرةأبي
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كعبيهيبلغنارمنضحضاحفيفيجعل،القيامةيومشفاعتيتنفعهلعله":فقالطالبأبوعمهعنده

.")1(دماغهمنهيغلي

تنمعهلا:قيل(48:المدثرأ!وآلثنفعينفمالنفعه!شفعة!و:تعالىاللهقالفقد:قيلفإن:قالثم

الجنة.ويدخلون،منهايخرجونالذينالموحدينعصاةتنفعكما،النارمنالخروجفي

الجنة،دخولفيلهميؤذنأنفيقاطبةالمؤمنينلجميع!ي!اشفاعته،الشفاعةمنالسابعالنوع

فيشفيعأولأنا":قال.!ي!االلهرسولأن:مالكبنأنسعن"مسلمصحيح"فيثبتكما

.")2(الجنة

منالمؤمنونخلصفإذا:()3(الصراطعلىالناسمرورذكرابعدالصورحديثفيوقال

مجيءذكرثم؟الجنةفندخلربناإلىلنايشفعمن:قالواالجنةإلىالجنةأهلوأفضى،الصراط

ربيعندوليفيأتوني":!ي!النبيقال،ع!يمالنبيإلىجاؤواحتى،نبيإلىنبيمنالمؤمنين

بحلقةفاخذالجنةفاتيفأنطلق:قال،غيرهدونبهخاصةأعلمواللهيعني،شفاعاتثلاثوجلعز

فإذابيويرحب،فأحيا،ليفيفتح،محمد:فأقول؟أنتمن:الخازنفيقول،أستفتحثم،بابها

بشيءوتمجيدهحمدهمنليتعالىاللهفيأذن،ساجدالهخررت،سبحانهربيإلىونظرتدخلت

رأسيرفعتفإذا،تعطهوسل،تشفعواشفع،محمديارأسكارفع:لييقولثم،لأحدبهأذنما

اللهفيقول،الجنةأهلفيفشفعني،الشفاعةوعدتنيربيا:فأقول؟ماشأنك:أعلموهواللهقال

.الصورحديثفيتقدمكماالحديثوذكر...الجنةدخولفيلهموأذنت،شفعتكقد:وجلعز

وهو:،الكبائرأهلفيالشفاعةهذابعدذكرثم

إثمه،وكبائربذنوبهالناردخلممنأمتهمنالكبائرأهلفيشفاعتهوهوالشفاعةمنالثامنالنوع

منها.فيخرجون

فيفخالفوا،والمعتزلة،الخوارجعلىذلكعلمخفيوقد،الأحاديثالنوعبهذاتواترتوقد

بدعته.علىواستمرذلكعلمممنوعنادا،الأحاديثبصحةمنهمجهلاذلك

اللهصلواتمنهتتكررالشفاعةوهذه،والمؤمنونوالنبيونالملائكةفيهايشاركهالشفاعةوهذه

.مرات،أربعاعليهوسلامه

)1(

)2(

)3(

.(012)مسلمرواه

.(691)رقممسلمرواه

.)ط(منالحاصرتينبينما
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كعببنأبيرواية

شريك،عن،يمانبنيحيىحدثنا،وضاحبناللهعبدحدثنا:الدنياأبيابنقال

:قال،كعببنأبيعن،كعببنأبيبنالطفيلعن،عقيلمحمدبنبنعبدالله

.")1(شفاعتهموصاحب،وإمامهمالقيامةيومالأنبياءخطيبأنا":!ي!!اللهرسول

عنهاللهرضيمالكبنأنسرواية

عن،ليثعن،الأسودأبيبنمنصورعن،سليمانبنسعيدحدثنا:الدنياأبيابنقال

إذاقائدهموأنا،خروجاأؤلهمأنا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،أنسبنالزبيع

الكرامة،لواء،يئسواإذامبشرهموأنا،حبسواإذاشفيعهموأنا،أنصتواإذاخطيبهموأنا،وفدوا

ألف(عليئأيطوف،ربيعلىادمولدأكرموأنا،بيدييومئذالحمدولواء،بيدييومئدوالمفاتيح

."منثورلؤلؤكأنهمأو،مكنونبيضكأنهم،خادم

عن،سليمأبيبنليثعن،العنزيعليئبن)2(حبانعن،هشامبنخلفعنرواهثم

.)3(تقدمكمامرفوعافذكره...أنسبنالربيععن،زحربناللهعبيد

عنهأخرىطريق

عن،الحدانيأشعثعن،حريثبنبسطامحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:أحمدالإمامقال

رواهوهكذا."أمتيمنالكبائرلأهلشفاعتي":ع!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنس

.أنس)4(عن،الحدانيجابربناللهعبدبنأشعثعن،بسطابمعن،سليمانعن،داودأبو

عنهأخرىطريق

حدثنا،داودأبوحدثنا،عليبنعمروحدثنا:""مسندهفيالبزاربكرأبوالحافظقال

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو(4314)ماجهوابن(3613)والترمذي(5137/)المسندفيأحمدورواه

جبر.:الأصولفي

بنخلفطريقمن(5484/و)،سليمانبنسعيدطريقمن(5/483)"النبوةدلائل"فيالبيهقيوأخرجه

ضعيف.وإسناده،الربيععنليثطريقمن(0361)الترمذيوأخرجه،هشام

صحيح.حديثوهو(9473)رقمداودوأبو(3213/)المسندفيأحمدرواه
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منالكبائرلأهلشفاعتي":اع!ي!اللهرسولقال:قالا،أنسعن،ثابتعن،عثمانبنالخزرج

يزيدطريقمنيعلىأبوروىوهكذا)1(.عثمانبنالخزرجإلاثابتعنيروهلم:قالثم"أمتي

منالكبائرلأهلشفاعتي":قالأنهع!ي!النبيعن،عنهاللهرضي،مالكبنأنسعن،الرقاشي

)2(ءص
."متي

عنهأخرىطريق

لمجي!اللهرسولأن:أنسعن،يحدثأبيسمعت،معتمرحدثنا،عارمحدثنا:أحمدالإمامقال

لأمتيشفاعةدعوتيفاستخبأتدعاها-قددعوةنبيلكل":قالأو"سؤالا-سألقدنبيكل":قال

مسلم،وأسنده،أبيهعنمعتمر)3(وقال:فقال،تعليقاالبخاريورواه.قالكماأو"القيامةيوم

به،أنسعن،التيميطرخانبنسليمانأبيهعن،معتمرعن،الأعلىعبدبنمحمدعنفرواه

.()نحوه

أخرىطريق

عن،حميدحدثنا،عياشبنبكرأبوحدثنا،العجلييزيدبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنقال

مثقالقلبهفيكانلمنفأشفع،الشفاعةأنلتالقيامةيومكانإذا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،أنس

.)5(والمسبحة،الإبهاموحرك"هذامثلالإيمانمنقلبهفيأحديبقىلاحتى،إيمانمنذرة

عنهأخرىطريق

نأ:أنسعن،قتادةحدثنا،همامحدثنا:قالا،وعفان،بهزحدثنا:أحمدوقال

شفاعةدعوتياستخبأتوإني،لهفاستجيبت،بهادعاقددعوةنبيلكلإن":قال،!اللهرسول

أخرجهوإنما)6(همامحديثمنيخرجوهولم.شرطهماعلىالحديثوهذا."القيامةيوملأمتي

حديثمنمسلمرواهثم.قتادةعن،اليشكرياللهعبدبنالوضاحعوانةأبيحديثمنالشيخان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قبله.الذيلهيشهدولكن،ضعفإسنادهوفي(الأستاركشف-9346)البزاررواه

قبله.الذيداودوأبيأحمدحديثلهيشهدولكن،أيضاضعيفوإسناده(1541)رقميعلىأبورواه

متصل.هوهذافعلى،معتمرحدثنا:خليفةليوقال:البخارينسخبعضفي

(125)مسلمووصله(6355)رقمالنسخبعضفيالمتصلحكمفيتعليقأوالبخاري(3921/)أحمدرواه

(344).

حسن.حديثوهو(085)رقمعياشبنبكرأبيطريقمن"الشريعة"فيالاجريورواه

.(3134/)أحمدرواه
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فيهمون،القيامةيومالمؤمنونيجتمع":مج!ي!اللهرسولقال:قال،أنسعن،قتادةعن،سعيد

أعودأو،الرابعةآتيهثم":الحديثفيوقال،عوانةأبيحديثبمثل"...ذلكيلهمونأو،بذلك

.")1(القرآنحبسهمنإلابقيما،ربيا:فأقول،الرابعة

عنهأخرىطريق

قال!:،!ي!اللهرسولأن:أنسعن،قتادةحدثنا،همامحدثنا،عفانحدثنا:أحمدقال

مكاننامنفيريحناربناعلىاستشفعنالو:فيقولون،لذلكفيهمونالقيامةيومالمؤمنونيحبس"

وعلمك،ملائكتهلكوأسجد،بيداللهخلقك،أبوناأنت:فيقولون،آدمفيأتون":قال؟"هذا

:أصابالتيخطيئتهويذكر،هناكملست:فيقول!":قال!"ربكعندلنافاشفع،شيءكلأسماء

فيأتون":قال"الأرضأهلإلىاللهبعثهنبيأولنوحاائتواولكن،عنهانهيوقد،الشجرةمنأكله

خليلإبراهيمائتواولكن،علمبهلهليسماربهسؤاله،خطيئتهويذكر،هناكملست:فيقول،نوحا

كذبهن:كذباتثلاث:أصابالتيخطيئتهويذكر،هناكملست:فيقول،إبراهيمفيأتون.الرحمن

امرأته،ومعه،مترفجبارعلىوأتى!هوهذا!بيرهتمفعل!بل!و:وقوله!سقيمإئ):قوله

وأعطاه،يمليمااللهكلمهعبداموسىائتواولكن،أخقيأنكمخبرهفإني،أخوكأنيأخبريه:فقال

الرجل،قتلهوهي:أصابالتيخطيئتهويذكر،هناكملست:فيقولموسىفيأتون":قال"التوراة

لست:فيقول،عيسى"فيأتون:قال"وروحهاللهوكلمة،ورسولهاللهعبدعيسىائتواولكن

ربيعلىفأستأذن،فيأتوني":قال"تأخروماذنبهمنتقدممالهغفرعبدامحمداائتواولكن،هناكم

يقول!:ثم،يدعنيأناللهشاءمافيدعني،ساجداوقعترأيتهفإذا،عليهليفيؤذندارهفيوجلعز

وتحميد،بثناءوجلعزربيفأحمد،تعطوسل،تشفعواشفع،تسمعوقل،محمديارأسكارفع

منفأخرجهم":يقولوسمعته"الجنةفأدخلهم،فأخرجهم،حداليميحد،أشفعثم،يعلمنيه

رأيتهفإذا،عليه(ليأفيؤذن،الثانيةوجلعزربيعلىأستأذنثم":قال"الجنةوأدخلهمالنار

تسمع،وقل،محمديا(رأسكارفعأ:يقولثم،يدعنيأناللهشاءمافيدعني،ساجداوقعت

أشفعاثم،يعلمنيهوتحميد،بثناءربيوأحمد،رأسيفأرفع":قال"تعطوسلأ،تشفعواشفع

."الجنةفأدخلهم،(فأخرجهمأ،حداليفيحد

ربيعلىأستأذنثم":قال"الجنةفأدخلهم،النارمنفاخرجهم":يقولوسمعته:همالمقال

محمدارفع:يقولثم،يدعنيأناللهشاءمافيدعني،ساجداوقعترأيتهفإذا،الثالثةوجلعز

.(391)ومسلم(6565)البخاريرواه(1)
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وتحميدوثناءبمحامدربيفأحمد،(أرأسيفأرفع،تشفعواشفع،تعطوسل،تسمعوقل

فأخرجهم":يقولوسمعته:هفامقال-الجنةفأدخلهم،فأخرجهمحداليفيحدأشفعثم،يعفمنيه

قتادةتلاثم،الخلودعليهوجبأي"القرانحبسهمنإلاالنارفييبقىفما-الجنةفأدخلهمالنارمن

نبيهوجلعزاللهوعدالذيالمحمودالمقامهو:قال(97:ا!سراءأ!مقاماتحموداربكيجثكانعممئ)

ء!يوأ.

،...همامعن،منهالبنحجاجوقال:فقال،معلقاالتوحيدكتابفيالبخاريرواهوقد

)1(بنحوهفذكره

عنهمتعددةأخرىطرق

بنمعبدحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:التوحيدكتابفيالبخاريقال

ثابتمعناوذهبنا،مالكبنأنسإلىفذهبنا،البصرةأهلمنناساجتمعنا:قال،العنزي)2(هلال

لنافأذن،فاستأذنا،الضحىيصليفوافقناه،قصرهفيهوفإذا،الشفاعةحديثعنلنايسألهالبناني

:فقال،الشفاعةحديثمنأولشيءعنلاتسأله:لثابتفقلنا،فراشهعلىقاعدوهو

الشفاعة.حديثعنيسألونكجاؤواالبصرةأهلمنإخوانكهؤلاء،حمزةأبايا

ادمفيأتون،بعضفيبعضهمالناسماجالقيامةيومكانإذا":قال،!مامحمدحدثنا:فقال

خليلأفإنه،بإبراهيم(أعليكمولكن،لهالست:فيقول،ربكإلىلنااشفع:فيقولون

فيأتون،(اللهكليمفإنهأ،بموسىعليكمولكن،لهالست:فيقول،إبراهيمفيأتون،(الرحمن

:فيقول،عيسىفيأتون،(وكلمتهاللهروحفإنهأ،بعيسىعليكمولكن،لهالست:فيقول،موسى

لي،فيؤذنربيعلىفأستأذن،لهاأنا:فأقول،فيأتونيع!يوابمحمدعليكمولكن،لهالست

:فيقال،ساجدالهوأخر،المحامدبتلكفأحمده،الانتحضرنيلا،بهاأحمدهمحامدويلهمني

أمتي،أمتي،رفييا:فأقول،تعطهوسل،تشفعواشفعألك(،يسمعوقل،رأسكارفعمحمد،يا

فأحمدهأعودثم،فأفعل،فأنطلق،إيمانمنشعير؟مثقالقلبهفيكانمنمنهافأخرجانطلق:فيقال

واشفع،لكيسمعوقل،رأسكارفع،محمديا:فيقال،ساجدالهأخرثم،المحامدبتلك

قلبهفيكانمنمنهافأخرج،انطلق:فيقال،أفتيأفتي،ربيا:فأقول،تعطهوسل،تشفع

)1(

)2(

صحيح.حديثوهو(0744)رقممعلقاوالبخاري(3244/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،هلالبنسعيدحدثنا،زيدبنحمادحدثنا(1)في
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لهأخرثم،المحامدبتلكفأحمده،أعودثم،فأفعل،فأنطلق،إيمانمنخردلةأوذرةمثقال

:فأقول،تشفعواشفع،لكيسمعوقل،تعطهسل،رأسكارفع،محمديا:فيقول،ساجدا

خردلحبةمثقالأدنىأدنىأدنىقلبهفيكانمنمنهافأخرج،انطلق:فيقال،أمتيأمتي،ربيا

."فأفعلفأنطلق،النارمنفأخرجه،إيمانمن

منزلفيمتواروهوبالحسنمررنالو:أصحابيلبعضقلت،أنسعندمنخرجنافلما:قال

لنا،فأذن،عليهفسلمنافأتيناه:قال،عنهاللهرضيمالكبنأنسبهحدثنابمافحدثناه،خليفةأبي

الشفاعة،فيحدثنامامثلنرفلم،مالكبنأنسأخيكعندمنجئناك،سعيدأبايا:لهفقلنا

.هذاعلىيزدنالم:فقلنا.هيه:فقالالموضعهذاإلىفاثتهينا(بالحديثأفحدثناه،هيه:فقال

فقلنا:؟تتكلواأنكرهأمأنسيأدريفما،سنةعشرينمنذجميعوهوحدثنيلقد:فقال

أحدثكم،أنأريدوأناإلاذكرتهما،عجولاالإنسانخلق:وقال،فضحك،فحدثنا،سعيدأبايا

،ساجدالهأخزثم،المحامدبتلكفأحمده،الرابعةأعودثم":قالثم،حدثكمكماأنسحدثني

ائذنربيا:فأقول،تشفعواشفع،تعطهوسل،لكيسمعوقل،رأسكارفع،محمديا:فيقال

قالمنمنهالأخرجن،وعظمتي،وكبريائيوجلالي،وعزتي:فيقول،اللهإلاإلهلاقالمنفيلي

."اللهإلاإئهلا

به،زيدبنحمادعنكلاهما،منصوربنوسعيد،الزهرانيالربيعأبيعن،مسلمرواهوهكذا

)1(ه.

.لحوه

،..ع!.النبيعن،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادعن،(عفانعنأ،أحمدرواهوقد

بهايحمدهولا،قبليكانأحدبهايحمدهلمبمحامدربيفأحمد":فيهوقال،بطوليالحديثفذكر

ثم،برةمثقال:فيقاليعودثم،شعيرةمثقالقلبهفيكانمنفأخرج:وفيه."بعديكانأحد

.الرابعة"2(يذكرولم،ذرةمثقال:فيقال،يعود

عن،)3(مسعدةبنحمادعنكلاهما،معمربنومحمد،بشاربنمحمدعن،البزاررواهوكذا

وكذا.)5(بطولهالحديثفذكر،...مالكبنأنسعن،المدنيعبيدبنجوثة)4(عن،عجلانبنمحمد

فيهوذكر،بطولهالحديثفذكر،...أنسعن،الرقاشييزيدعن،الأعمشحديثمنيعلىأبورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()طمنتكملةالحديثفيالحاصرتينبينوما(391)رقمومسلم(5751)رقمالبخاريرواه

صحيح.بإسناد(248-3/247)المسندفيأحمدرواه

زيد.بنحماد:(آ)في

.حيوة:(1)في

ضعيف.وإسناده
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،شفاعاتثلاث

.")1(مخلصا

اخرهن:فيوقال

الشفاعةأحاديثطرق

:اليافيقال،أمتي:فأقول"

أخرىطريق

اللهإلاإنهلا:قالمنلك

الحسن،عن،العمي)2(عمرانعن،مسعدةبنحمادحدثنا،عليبنعمروحدثنا:البزارقال!

وجل-عزربيويشفعني":قالأو"-وأشفع،أشفعأزاللا":!ي!اللهرسولقال:قال،أن!سعن

لك،ليستهذه،محمديا:فيقال.اللهإلاإلهلا:قالمنفيشفعني،ربأي:أقولحتى

نعلمهلا:قالثم"اللهإلاإلهلا:يقولأحداالنارفيأدعلاورحمتيوعزتي،ليهذه،لأحدولا

.به)3(،مسعدةبنحمادعن،الصيرفيحفصأبيعنالدنياأبيابنورواه.الإسنادبهذاإلايروى

أخرىطريق

عن،الأنصاريالخطابأبو،ميمونبنحربحدثنا،محمدبنيون!سحدثنا:أحمدقال!

جاءنيإذ،الصراطتعبرأمتيأثتظرلقائمإني":!ي!االلهنبيحدثنا:قالأن!سعن،أن!سبنالنضر

اللهويدعون-إليكيجتمعون":قالأو-"يسألونكمحمدياجاءتكقدالأنبياءهذ:فقال!عيسى

،العرقفيملجمونفالخلق،(فيههممالغمأاللهيشاءحيثإلىالأممجميعبينيفرقأنوجلعز

أرجعحتىاثتظر،عيسىيا":قال"الموتفيغشاهالكافروأما،كالزكمةعليهفهوالمؤمنفأما

نبيئولا،مصطفىمقربملكيلق)4(لممافلقيالعرشتحتفقاممج!ي!اللهنبيئفذهب":قال"إليك

واشفع،تعطهوسل،رأسكارفع:فقل،محمدإلىاذهبأن:جبريلإلىاللهفأوحى،مرسل

زلتفما":قال"واحداإنساناوتسعينتسعةكلمنأخرجأن:أمتيفي"فشفعت:قال"تشفع

:قالأنذلكمنوجلعزاللهأعطانيحتى،شفعتإلامقاماأقومفلاوجلعزربيعلىأتردد

ومات،مخلصاواحدايومااللهإلاإلهلاأنشهدمنوجلعزاللهخلقمنأمتكمنأدخلمحمديا

.الإسناد)5(لهذابالحسنالترمذيحكموقد،أحمدبهتفرد"ذلكعلى

بنحربأنبأنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،القلوسييوسفأبوحدثنا:الدنياأبيابنوقال

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وهوالرقاشييزيدسندهوفي(4137و)(0413)مسندهفييعلىأبوورواه

العمي.قدامةأبيبنعمرانهو

ضعف.إسنادهوفي

يلقن.لممافيلقن:)آ(في

)2433(.رقمآخرحديثعندالإسنادهذاالترمذيحسنوقد،حسنحديثوهو178()3/المسندفيأحمدرواه
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العبادأمرمنحضروقد!ي!النبيإلىجبريلجاء:قال،أنسعن،أنسبنالنضرحدثني،ميمون

عندفقمت،العزشمن"فدنوت:قال،الشفاعةلأمتكفسلربكإلىادن:فقال،حضرما

:قال،تشفعواشفع،تعطهسل:فقال،مقربملكولانبييلق)1(مالمفلقيت،العرش

.أحمد)2(الإمامساقهماكنحو،الحديثتماموذكر"...أمتي

الحصيببنبريدةرواية

عن،إسرائيلأبوحدثنا،عامربنالأسودحدثنا،معبد)3(بنعليحدثنا:الدنياأبيابنقال

أشفعأنلأرجوإني":يقول!يهالنبيسمعت:قال،أبيهعن،بريدةابنعن،حصيرةبنالحارث

.")4(لأمتيومدرحجركلعدة

اللهعبدبنجابررواية

يذكرالحسنسمعت:قالهشائمحدثنا،)6(اللهعبدحدثنا،يعمر)5(حدثثا:أحمدالإمامقال

وإني،بهادعاقدمستجابةدعوةنبيلكلإن":ع!يالهااللهرسولقال:قال،اللهعبدبنجابرعن

.)7(الوجههذامنأحمدبهتفزد."القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتياستخبأت

أخرىطريق

بنمحمدحدثنا،العلويداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا:البيهقيالحافظقال

بنصفوانحدثنا،الآملي)8(حمادبناللهعبدحدثنا،الغازينصرأبو،المروزيسهلبنحمدويه

بنجابرعن،أبيهعن،محمد(بنجعفراحدثنا،محمدبنزهيرحدثنا،الوليدحدثنا،صالح

هذا(ماا:فقلت"أمتيمنالكبائرلأهلالقيامةيومشفاعتي":!يهاللهرسولقال:قالاللهعبد

بغيرالجنةيدخلالذيفذلكسيئاتهعلىحسناتهزادتمنإنه،محمديا،نعم:قال؟جابريا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

يلقن.لممافلقنت:الأصلفي

حسن.حديثوهو

سعيد.:(آ)في

إسرائيل.أبيلضعفضعيفوإسناده،بهعامربنالأسودعن(5347/)المسندفيأحمدورواه

معمر.:الأصولفي

.المباركبناللهعبدهو

.بشواهدهصحيحالحديثولكن،جابرمنيسمعلمالحسنلأن،ضعيفوإسناده693()3/المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،الأيلي:الأصولفي



الشفاعةأحاديثطرق004

وإنما،الجنةيدخلثم،يسيراحسابايحاسبائذيفذاك،وسيئاتهحسناتهاستوتومن،حساب

.ظهر!2(وأغلق،نفسهأوبق)1(لمن:!اللهرسولشفاعة

عن،المزكيأحمدبنجعفربنمحمدبكرأبيعن،الحاكمعنأيضاالبيهقيرواهوقد

محمد،بنزهيرعن،مسلمبنالوليدعن،الحلبيكعببنيعقوبعن،العبديإبراهيمبنمحمد

منوهمارتضىلمنإلاولايشفعوت):تلاع!ي!اللهرسولأن:جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن

قال"أمتيمنالكبائرلأهلشفاعتي":!اللهرسولقالثم28(:ا!نبياءأ!و!شفقون!خشيته

الكبائرأهلفيالشفاعةتكونأنيوجبوظاهره:البيهقيئقال.)3(صحيححديثهذا:الحاكم

المراديكونوقد،الدرجاتوزيادةالصغائرأهلفييشفعونإنماوالملائكة،ع!ي!اللهبرسولمختصة

فيكون،الشركدونوذنوبكبائرلهكانتوإن،بإيمانهمرتضى،فيهاالمشفوعكونبيانالايةمن

اعتقادهم.يزضولم،فيهايأذنلماللهلأن،للكفارالشفاعةنفي)4(بالآيةالمراد

أخرىطريق

:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنه:الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحدثنا،روححدثنا:أحمدقال

النبييعني"القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتيوخبأت،أمتهفيبهادعاقدمستجابةدعوةنبيلكل"

.به)5(،عبادةبنروحعن،خلفأبيبنأحمدبنمحمدعنمسلمورواه.ع!ي!ا

أخرىطريق

قال:قال،جابرعن،الزبيرأبوحدثنا،زهيرحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمدقال

قامت،النارالناروأهل،الجنةالجنةأهلفدخل،الناروأهلالجنةأهلميزإذا":ع!ي!اللهرسول

امتحشواقدفيخرجونهم،فأخرجوهعرفتمفمن،اذهبواأوانطلقوا:فيقول،فشفعوا،الزسل

النهر،حافتيعلىمحاشهمفيسقط":قال"الحياةنهر:لهيقال،نهرعلىأو،نهرفيفيلقونهم

قيراطمثقالقلبهفيوجدتمفمنانطلقواأواذهبوا:فيقوليشفعونثم،كالثعارير)6(بيضاويخرجون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أونق.لمن:(1)في

.بالذنوبأثقله:أي

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،الحاكمعن(1)"والنشورالبعث"فيالبيهقيورواه

خطأ.وهو،هي:(1)في

.(102)ومسلم(3384/)المسندفيأحمدرواه

.الصغارالقثاءوهو،ثعرورجمع،والثعارير،خطأوهو،كالثغارير:(ا)في
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وجدتمفمن،انطلقواأواذهبوا:فيقول،ويشفعون،بشرافيخرجون":قال"فأخرجوهإيمانمن

الانأنا:تعالىاللهيقولثمبشرافيخرجون":قال"فأخرجوهإيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفي

اللهعتقاء:رقابهمفيفيكتب،وأضعافه،أخرجواماأضعاففيخرج،ورحمتيبعلميأخرج

.أحمد)1(بهتفرد."الجهنميينفيهافيسفودنالجنةيدخلودنثموجلعز

أخرىطريق

حدثني،)2(الحدانيالفضلبنالقاسمحدثنا،الجعدبنعليحدثنا:الدنياأبيابنقال

لقيتحتى،بالشفاعةممذيباالناسأشدمنكنت:حبيببنطلققال:قال،المهفببنسعيد

فقال،النارأهلخلودذكرفيهاايةوكل،الشفاعةفيعليهاأقدرآيةكلعليهفقرأت،اللهعبدبنجابر

همقرأتهالذيإن:قال،لا:قلت؟منينبيهبسنةوأعلماللهلكتابأقرأأتراكطفق)3(يا:لي

أذنيه،إلىبيديهأومألم،النارمنأخرجواثم،بهاعذبواذنوباأصابواقوئمهؤلاءولكن،المشركون

.تقرأ)4(الذينقرأونحنيقوله!ي!االلهرسولسمعتأكنلمإن،صمتا:قالثئم

عنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديث

الصنعاني،داودبنراشدعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،)5(نافعبنالحكمحدثنا:أحمدقال

ليلة!يوالنبيفقد:قال،الصامتبنعبادةعن،زنباعبنروحعن،حسانبنالزحمنعبدعن

أصحابالهاختاروتعالىتباركاللهأنوظنواففزعوا،وسطهمأنزلوهنزلواإذاوكانوا،أصحابه

اللهيكونأنأشفقنا،اللهرسوليا:وقالوا،رأوهحينفكئروا،!يوالنبيبخيالهمفإذا،غيرهم

الدنيافيأصحابيأنتمبل،لا":!ي!اللهرسولفقال،غيرناأصحابالكاختاروتعالىتبارك

سألنيوقدإلارسولاولا،نبياأبعثلمإني،محمديا:فقال،أيقظنيتعالىاللهإن،والاخرة

فقالا"القيامةيومالأمتيشفاعةمسألتي:فقلت،تعطهمحمديافسل،إياهأعطيتهامسألة

فيقول،عندكاختبأتالتيشفاعتيربيا:أقول":قال؟الشفاعةوما،اللهرسوليا:بكرأبو

)1(

)2(

)3(

)5(

صحيح.حديثوهو(326-3325/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،الحراني:(آ)في

.(طليقيا)بلفظاسمهبتصغيراخردعامنباب(818)المفردالأدبفيالبخاريرواه

حديثوهو(818)رقم"المفردالأدب"فيوالبخاري،به،القاسمطريقمن(3033/)أحمدوأخرجه

.لغيرهصحيح

خطأ.وهو،نافعبنإبراهيم:الأصولفي
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.أحمد)1(بهتفرد."الجنةفيفينبذهمأمتيبقيةاللهفيخرج،نعم:وتعالىتباركالرب

عنهمااللهرضيعباسبناللهعبدرواية

:قال،نضرةأبيعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإمامقال

وقددعو!لهإلانبييكنلمإنه":!يوااللهرسولقال:فقال،البصرةمنبرعلىعباسابنخطبنا

فخر،ولا،القيامةيومآدمولدسيدوأنا،لأمتيشفاعةدعوتياختبأتقدوإني،الدنيافيتنجزها

تحتدونهفمن،آدم،فخرولاالحمدلواءوبيدي،فخرولا،الأرضعنهتنشقمنأولوأنا

آدمإلىبناانطلقوا:لبعضبعضهمفيقول،الناسعلىالقيامةيومويطول،فخرولا،لوائي

اللهخلقكالذيأنت،آدميا:فيقولونادمفيأتون،بيننافليقضوجلعزربناإلىلنافيشفعالبشرأبي

لستإني:فيقول،بيننافليقض،ربناإلىلنااشفع،ملائكتهلكوأسجد،جنتهوأسكنك،بيده

رأسنوحاائتواولكن،نفسيإلااليوميهمنيلاوإئهبخطيئتيالجنةمنأخرجتقدإئي،هناكم

إنيهناكملستإني:فيقول،بيننافليقضربناإلىلنااشفع،نوحيا:فيقولوننوحافيأتون،النبيين

الله،خليلإبراهيمائتواولكن،نفسيإلااليوميهمنيلاوإنه،الأرضأهلأغرقتبدعوةدعوت

إني،هناكملستإني:فيقول،بيننافليقضربناإلىلنااشفعإبراهيميا:فيقولون،إبراهيمفيأتون

!وسقيمإق!و:قوله)2(اللهدينعنإلابهنحاولإنوالله،الإسلامفيكذباتثلاثكذبت

وقوله631:ا!نبياءأ!هوينطقوت!الؤاإنفشلوهتمهذا!بيرهتمفعل!بل):وقوله918:الصافاتأ

الذيموسىائتواولكن،نفسيإلااليوميهمنيلاوإنه،أختيإنها:الملكعلىأتىحينلامرأته

برسالاتهاللهاصطفاكالذيأنت،موسىيا:فيقولونفيأتونه،وبكلامه،برسالاتهاللهاصطفاه

وإني،نفسيبغيرنفساقتلتإني،هناكملست:فيقول،بيننافليقضربكإلىلنافاشفع،وبكلامه

عيسى،يا:فيقولونعيسىفيأتون،وكلمتهاللهروحعيسىائتواولكن،نفسيإلااليوميهمنيلا

الله،دونمنإلهينوأمياتخذتإني،هناكملستإني:فيقول،بيننافليقضربكإلىلنااشفع

فيماعلىيقدرأكانعليهمختوموعاءفيمتاغكانلوأرأيتمولكن،نفسيإلااليوميهمنيلاوإنه

وقد،النبيينخاتممحمداإن:فيقول،لا:فيقولون":قال"؟الخاتميفضحتىالوعاءجوف

:فيقولون،فيأتوني":!يوااللهرسولقال"تأخروما،ذنبهمنتقدممالهغفروقد،اليومحضر

ويرضى،يشاءلمناللهيأذنحتى،لهاأنا:فأقول،بيننافليقض،رئكإلىلنااشفع،محمديا

آخر،نحنأ،الأولونالآخرونفنحن؟وأمته،أحمدأين:منادنادىخلقهبينيصدعأنأرادفإذا

)1(

)2(

الحديث.لين،الصنعانيداودبنراشدإسنادهوفي(326-5325/)المسندفيأحمدرواه

الله.دينغيرقصدمايعني
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فتقول،الطهورأثرمن،محجلينغرأفنمضيطريقاالأمملنافتفرج،يحالسبمنوأول،الأمم

،البابفأقرعالباببحلقةفاخذ،الجنةبابفاتي،كلهاأنبياءيمونأنالأمةهذهكادت:الأمم

وأ،كرسيهعلىوهووجلعزربيفآتي،(أليفيفتح،محمدأنا:فأقول؟أنتمن:فيقال

يحمدهوليس،قبليكانأحدبهايحمدهلمبمحامدفأحمده،ساجدألهفأخر"،حمادشك"سريره

:قال"تشفعواشفع(لكيسمعوقلأتعطهوسلرأسكارفع،محمديا:فيقال،بعديأحدبها

،كذامثقالقلبهفيكانمنالنارمنأخرج:فيقول،أمتي،أمتيربأي:فأقول(رأسيفأرفعأ"

وسل،تسمعوقل،رأسكارفع:فيقال،قلتمافأقول،فأسجدأعودثم"3حمايحفظلم"وكذا

،كذا(مثقالأقلبهفيكانمنأخرج:فيقول،أمتيأمتيربأي:فأقول،تشفعواشفع،تعطه

تسمع،وقل،رأسكارفع:ليفيقال،ذلكمثلوأقول،فأسجد،أعودثم،الأولدون،وكذا

وكذاكذاقلبهفيكانمنأخرج:فيقول،أمتيأمتي،ربأي:فأقول،تشفعواشفع،تعطهوسل

عن،الجريريإياسبنسعيدعنسلمةبنحمادروايةمن،بعضهماجهابنروىوقد."ذلكدون

به.،عباسابنعن،قطعةبنماللثبنالمنذرنضرةأبي

النارإلىبهمأمرقدأقوابمفيالشفاعةأنواعمن،والثالث،الثانيالصنففيوتقدم

.يدخلوها)1(ألا

عنهأخر!طريق

قال:قال،عباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،"الكبيرمعجمه"فيالطبرانيئروىوقد

.")2(أمتيمنالكبائرلأهلشفاعتي":!ي!اللهرسول

عنهمااللهرضيالخطاببنعمربناللهعبدرواية

)3(.000حدثنا:البزاربكرأبوالحافظقال

)1(

)2(

)3(

إني:عيسىقولدونصحيححديثوهو(5942)رقمماجهوابن(282-1281/)المسندفيأحمدرواه

."الصحيحين"فييذكرلمفإنه،اللهدونمنإلهااتخذت

رقموالترمذي)9473(رقمدواودأبوورواه،عباسابنحديثمن(11454)الكبيرفيالطبرانيرواه

حديثوهو،جابرحديثمن)6467(رقمصحيحهفيحبانوابنماجهوابن،أنسحديثمن)2435(

صحيح.

.الأصولفيبياضهنا



404

)1(.000حدثنا:الطبرانيقال
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أخرىطريق

أخرىطريق

بنعليعن،خيثمةبنزيادحدثنا،اللهعبدأبوالرقيسليمانبنمعمرحدثنا:أحمدالإمامقال

وأ،الشفاعةبينخيرت":قال!ي!النبيعن،عمربناللهعبدعن،رجلعن،قرادبنالنعمان

ولكنها،لا؟للمنقينأترونها،وأكفىأعملأنها،الشفاعةفاختزت،الجنةأمتينصفيدخل

.حدثنا)3(الذيحدثناهكذالكن،لحنإنهاأما:زيادقال")2(الخطاؤونللمتلوثين

عن،قرادبننعمانعن،حرببنالسلامعبدعن،عرفةبنالحسنعنالدنياأبيابنورواه

البعث"فيالبيهقيرواهوكذا،"الأهوال"كتابفيرأيتههكذا.بنحوهفذكره...عمربناللهعبد

.)4(عرفةبنالحسنطريقمن،"والنشور

عنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدرواية

بنعمروأخبرني،وهبابنأخبرنا،الصدفيالأعلىعبدبنيونسحدثنا:مسلمقال

نأ:العاصبنعمروبناللهعبدعن،جبيربنالرحمنعبدعن،حدثهسوادةبنبكرأن،الحارث

فإنهتبعنىفمنالناس!كىكثيراأضلقنإخهنرب!و!رإبراهيمفيتعالىاللهقولتلا!ر!اللهرسول

مهـاطيهصاتعضليزأنتفإنكلهغتغفر!انعبادكلإنهتمتعذجغإن!وعيسىوقول،(36:إبراهيمأالاية!...منى

إلىاذهبجبريليا:تعالىاللهفقال،وبكى"أمتيأمتياللهم":وقال،يديهفرفع1181:المائدةأ

ع!يماللهرسولفأخبره،فسألهالسلامعليهجبريلفأتاه؟يبكيكما:فسله،أعلموربك،محمد

أمتك،فيسنرضيكإنا:لهفقل،محمدإلىاذهب،جبريليا:اللهفقال،أعلموهو،قالبما

.نسوؤك)5(ولا

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأصولفيبياضهنا

بلحن.وليس،الخطاؤونهمأي،المسندمنوالمثبت،الخطائين:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(275/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وهو(392)صفحة"الاعتقاد"فيالبيهقيطريقهومن(39)"جزئه"فيعرفةبنالحسنورواه

.(202)رقممسلمرواه
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مسعودبناللهعبدرواية

504

.)1(الشفاعةذكروفيه،المحمودوالمقامالحوضفيعنهعلقمةروايةتقدموقد

عقيلأبيبنالرحمنعبدرواية

بنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدحدثنا،القطانالفضلبنالحسينأبوحدثنا:البيهقيقال

بنعونحدثنا،الأسدييزيد،خالدأبوحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،)2(سفيان

:قال،عقيلأبيبنالرحمنعبدعن،الثقفيعلقمةبنالرحمنعبدحدثنا،السواليجحيفةأبي

منه،عليهنلجرجلمنإليناأبغضالناسفيوما،بالبابفأنخنافأتيناهوفدفي!لمجماالنبيإلىانطلقت

ألا،اللهرسوليا:منهمقائلقال،منهعليهدخلنارجلمنإليناأحبالناسفيوماخرجنافلما

أفضلاللهعندلصاحبكمفلعل":قالثم،!يمااللهرسولفضحك؟سليمانكملكملكاربكسألت

منومنهم،فأعطيهادنيااتخذهامنفمنهم،دعوةأعطاهإلانبيايبعثلماللهإن،سليمانملكمن

شفاعةربيعندفاختبأتهادعوةأعطانيتعالىاللهوإن،بهافأهلكوا،عصوهإذقومهعلىبهادعا

.()غريبوحديث،قويغريحبإسناده:قلت."القيامةيوملأمتي

عنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميررواية

بنالرحمنعبدبنعنبسةحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،إسحاقحدثنا:يعلىأبوالحافظقال

قال:قال،عنهاللهرضيعثمانعن،عثمانبنأبانعن،مسلمأبيبنعلاقعن،القرشيعنبسة

."الشهداءثم،العلماءثم،الأنبياء:ثلاثةالقيامةيوميشفع":!يوااللهرسول

بنعلاقعن،عبدالرحمنبنعنبسةحدثنا،غياثعبدالواحدبنحدثنا:البزاروقال

،عثمانعن،أبانعن،علاقبنالملكعبدعن:عنديآخرموضعفيورأيته:قال،مسلمأبي

:البزارقال"المؤمنونثم،الشهداءثم،الأنبياءالقيامةيوميشفعمنأول":قال،ع!ي!االنبيعن

.)4(عنبسةغيرعنهروىنعلملاعلاقبنالملكوعبد،الحديثلينهذاعنبسة

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأولالحديث،وغيرهالحوضفيأخرىطريقأوانظرضعيفوإسناده993(و893)1/المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،سقربنيعقوب:(1)في

الأسديخالدأبوإسنادهوفي:أقول(824)رقميونسبنأحمدطريقمن"السنة"فيعاصمأبيابنورواه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،توبعوقد،ويدلسكثيرايخطئصدوقوهو،الدالاني

سندهوفي،بهيونسبنأحمدطريقمن(4313)رقمماجهابنورواه(الأستاركشف-3471)البزاررواه

الحديث.يضعكان:حاتمأبوقال،الرحمنعبدبنعنبسة
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عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميررواية

بنحربحدثنا،عاصمبنعمروحدثنا،المذاري)1(زبدابنمحفدحذثنا:البزاربكرأبوقال

أهلبهايتحدثالتيالشفاعةهذهأرأيت:عليبنمحمدجعفرلأبيقلت:قال،البرار)2(سريج

والله،واللهإيحق:قال،!يوامحمدشفاعة:قلت؟ماذاشفاعة:قال؟هيأحق،العراق

أشفعإني":قال!االلهرسولأن:عنهاللهرضيعليعن،الحنفيةابنعليئبنمحفدعميلحدثني

:قالثم"رضيت،رب:فأقول؟محمدياأرضيت:فيقول،وجلعزربيينادينيحتىلأمتي

.الإسناد)3(بهذاإلايروىنعلمهلا

عنهاللهرضيمالكبنعوفرواية

عن،عوانةأبوحدثنا:قالا،هشايمبنوخلف،خداشبنخالدحدثنا:الدنياأبيابنقال

منآتالليلةأتاني":قاللمجي!آاللهرسولأن:الأشجعيمالكبنعوفعن،المليحأبيعن،قتادة

قالوا:"الشفاعةفاخترت،الشفاعةوبين،الجنةأمتينصفيدخلأنبينفخيرني،ربي

نأحضرمنأشهدفإني":قال،شفاعتكأهلمنجعلتنالماوالصحبةاللهننشدك،اللهرسوليا

صالحبنيحيىعن،سفيانبنيعقوبرواهوقد."أمتيمنشيئاباللهيشركلاماتلمنشفاعتي

بنعوفعن،كلالعبدبنمعديكربعن،عامربنسليمعن،)4(غانمبنجابرعن،الوحاظي

نصفيدخلأن:خصلتينبينخيرنيربيبأنالسلامعليهجبريلأتاني:(قاللمجيهاالنبيعنأ،مالك

عن،الأصمعن،الحاكمعنالبيهقيئرواهوقد."الشفاعةفاختزت،الشفاعةوبين،الجنةأمتي

...مالكبنعوفسمعت:عامربنسليمعن،جابر(ابنأعن،بكربنبشرعن،نصربنبحر

إلىالحديثرد،قلابةأبيعن،أيوبعن،زيل!بنحمادورواه.قصةوفيه،الحديثفذكر

.)5(مالكبنعوف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ.وهو،المرادييزيدبنمحمد:(1)في

شريح.:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(الأستاركشف-3466)رقمالبزاررواه

خطأ.وهو،غانمبنجعفر:(1)في

فيسفيانبنويعقوب،عوانةأبيطريقمن(2441)رقموالترمذي(92-6/28)المسندفيأحمدورواه

(18138/)"الكبيرالمعجم"فيوالطبراني(166/)المستدركفيوالحاكم(2337/)"والتاريخالمعرفة"

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،به،زيدبنحمادطريقمن
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عجرةبنكعبرواية
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حدثنا،الضفاراللهعبدبنمحمدحدثنا،الفضلبنموسىبنمحمدحدثنا:البيهقيقال

مولىواصلعن،الواحدعبدبنعنبسةحدثنا،بكاربنمحمدحدثنا،الطيالسيعمارأبيبنجعفر

قلت::قال،عجرةبنكعبعن،الشعبيعن،)1(الرحمنعبدأبي،أميئأعن،عيينةأبي

.")2(أمتيمنالكبائرلأهلشفاعتي":قال،الشفاعة،الشفاعة،اللهرسوليا

4داللهرضيالصديقبكرأبيرواية

حدثنا،المازنيشميلبنالنضرحدثني،الطالقانيإسحاقبنإبراهيمحدثنا:أحمدالإمامقال

الضذيقبكرأبيعن،حذيفةعن،العدويوالانعن،نوفلبنالبراء،هنيدةأبوحدثنا،نعامةأبو

الضحىمنكانإذاحتىجلسثمالغداةفصلى،يومذات!ي!اللهرسولأصبح:قال،عنهاللهرضي

يتكلملاذلككل،والمغربوالعصر،الأولىصلىحتىمكانهجلسثئم،تج!يواللهرسولضحك

شأنهما:!يماللهرسولتسألألا:بكرلأبيالناسفقال،أهلهإلىقامثمالآخرةالعشاءصلىحتى

وأمر،الدنياأمرمنكائنهوماعليعرض،نعم":فقال،فسأله؟قطيصنعهلمشيئااليومصنع

والعرقآدمإلىانطلقواحتى،بذلكالناسففظع،واحدبصعيدوالآخرونالأولونيجمع،الآخرة

لقد:ادمفقال،ربكإلىلنافاشفعاللهاصطفاكأنت،البشرأبوأنتادميا:فقالوا،يلجمهميكاد

ولؤصاءادماضطفعالله!إن):السلامعليهنوحإلىأبيكمبعدأبيكمإلىانطلقوا،لقيتمالذيمثللقيت

:فيقولونالسلامعليهنوحإلىفينطلقون":قال"(33:عيرأنالأ!هوالفدينعلىعمزنوءالإترهيووءال

الكافرينمنالأرضعلىيدعولم،دعائكفيلكواستجاباللهاصطفاكفأنتربكإلىلنااشفع

إبراهيم،إلىفينطلقون،خليلااتخذهاللهفإنإبراهيمإلىانطلقوا،عنديذاكمليس:فيقول،ديارا

ذاكمليس:موسىفيقول،يمليماكلمهاللهفإنموسىإلىانطلقواولكن،عنديذاكمليس:فيقول

فيقول،الموتىويحيي،والأبرصالأكمهيبرىءفإنه،مريمابنعيسىإلىانطلقواولكن،عندي

يومالأرضعنهتنشقمنأولفإنه،آدمولدسيدإلىانطلقواولكن،عنديذاكمليس:عيسى

فيقول،ربهجبريلفيأتي،فينطلقون":قال"ربكمإلىلكمفيشفع!ي!محمدإلىانطلقوا،القيامة

اللهفيقول،جمعةقدرساجدافيخر،جبريلبهفينطلق":قال"بالجنةوبشرهلهائذن:وجلعزالله

وجلعزربهإلىنظرفإذا،رأسهفيرفع":قال"تشفعواشفع،يسمعوقل،رأسكارفع:وجلعز

)1(

)2(

ثقة.،الرحمنعبدأبايكنىكوفي،الصيرفيالمراديربيعةبنأميهو

حسن.حديثوهو،به،بكارابنطريقمن)832(رقم"الشريعة"فيالاجريورواه
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فيذهب":قال"تشفعواشفع،يسمعوقلرأسكارفع:اللهفيقول،أخرىجمعةقدرساجداخر

:فيقول،قطبشرعلىيفتحلمبشيءالدعاءمنعليهويفتح،بضبعيه)1(جبريلفيأخذ،ساجدأليقع

حتى،فخرولا،القيامةيومالأرضعنهتنشقمنوأؤل،فخرولا،آدمولدسيدخلقتني،رفيأي

ومعهالنبيفيجيء:قال،الأنبياءادعوا:يقالثم،وأيلةصنعاءبينمماأكثرالحوضعليئليردإنه

الصديقين،ادعوا:يقالثتم،أحدمعهوليسوالنبي،وال!تةالخمسةومعهوالنبي،العصابة

:قال"ذلكالشهداءفعلتفإذا":قال"أرادوالمنفيشفعون،الشهداءادعوا:يقالثم،فيشفعون

فيدخلون":قال"شيئابييشركلاكانمنجنتيأدخلوا،الراحمينأرحمأنا:وجلعزاللهيقول"

فيفيجدون":قال"قطخيراعملأحممنتلقونهلالنارفيانظروا:وجلعزاللهيقولثتم،الجنة

البيع،فيالناسأسامحكنتأنيغير،لا:فيقول؟قطخيراعملتهل:لهفيقال،رجلاالنار

له:فيقال،رجلاالنارمنيخرجونثم،عبيديإلىكإسماحهلعبديأسمحوا)2(:وجلعزاللهفيقول

ثم،بالنارفأحرقونيمتإذا:ولديأمرتقدأنيغير،لا:فيقول؟قطخيراعملتهل

يقدرلااللهفو،الريحفيفاذرونيالبحرإلىبيفاذهبوا،الكحلمثلكنتإذاحتى،اطحنوني

وصصص5صصصو)3(

فيقول":قال"مخافتكمن:قال؟ذلكفعلتلم:لهوجلعزاللهفقال،أبداالعالمينرب

تسخرلم:فيقول":قال"أمثالهوعشرة،مثلهلكفإن،ملكأعظمملكإلىانظر:وجلعزالله

علىيملمناوقد،"الضحىمنمنهضحكتالذيفذلك":!اللهرسولقال"؟الملكوأنتبي

.عنه)4(اللهرضيالصديقمسندآخرفيالحديثهذا

الخدريسعيدأبيرواية

بنالثهعبيد)3(حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا:أحمدالإمامقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

العضد.وسطوهو،ضبعتثنية

.وسخاءكرمعنوأعطىجاءإذا:وأسمحسمح:يقال

.كالمجنونوصيره،عقلهغيرماالحالشدةمنلحقهلمابل،للقدرةتكذيباذلكيقللم

يعلىأبورواهوقد:"المسانيدجامع"في(الصديق)مسنداخرفيالمؤلفقال:مايلي)م(ناسخزاد

فيولعله1)كذا(حديثهمافيحبانوابنخزيمةوابن،"صحيحه"فيالإسفرايينيعوانةوأبوكليببنوالهيثم

بنالنضرعنورواه،الحديثهذايمدحراهويهبنإسحاقوكان،شميلبنالنضرحديثفي(صحيحيهما

المسندفيفيهالقولبسطتوقد"الصحيحينعلىالمستخرج"كتابهفيالمقدسيالضياءواختاره،شميل

عننوفلبنالبراءبهتفرد:وقال،به،شميلبنالنضرعنأسلمبنخلادعنالبزاررواهوقد.عنهالمنفرد

:أقولاهـ.أعلمسبحانهواللهواحتملوهالعلماءمنجماعةرواهقدأنهعلى،غيرهلهمايعرفولا،والان

.)6476(حبانوابن(1175/)عوانةوأبو(و)57()56يعلىوأبو(76)والبزار(ه-14/)أحمدأخرجه

عبد.:الأصولفي
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:قال،الهيثمأبووهو:أحمدقال،العتواريعبدبنعمروبنسليمانعن،معيقيببنالمغيرة

سمعت:أيقولسعيدأباسمعت:قال،الخدريسعيدأبيحجرفي(يتيماأوكانليث)1(حدثني

يستجيزثم،السعدانكحسكحسكعليه،جهنمظهريبينالصراطيوضع":(يقولغ!ي!االلهرسول

بينالقضاءمناللهفرغفإذا،فيهافمكدوسبهومحتبسناجثم،بهومجروحمسفمفناج،الناس

ويصومون،بزكاتهمويزكون،بصلاتهميصلون،الدنيافيمعهمكانوارجالاالمؤمنونيفقد،العباد

فيمعناكانواعبادكمنعباد،ربناأي:فيقولون،غزوهمويغزون،حجهمويحجون،صيامهم

غزونا،ويغزون،حجناويحجون،صيامناويصومون،زكاتناويزكون،صلاتنايصلون،الدنيا

وقدفيجدونهم":قال"فأخرجوهمنهمفيهاوجدتمفمن،النارإلىاذهبوا:فيقول؟معنانراهملا

ساقيه،نصفإلىأخذتهمنومنهم،قدميهإلىأخذتهمنفمنهم،أعمالهمقدرعلىالنارأخذتهم

منومنهم،ثدييهإلىأخذتهمنومنهم،أزرتهإلىأخذتهمنومنهم،ركبتيهإلىأخذتهمنومنهم

رسوليا:قالوا"الحياةماءفيفيطرحونهم،منهافيستخرجونهم،الوجوهتغشولمعنقهإلىأخذته

الزرعةتنبتكما":مزةوقال"الزرعةنباتفينممون،الجنةأهلغسل":قال؟الحياةماءوما:الله

منها"فيخرجونهم،مخلصااللهإلاإلهلاأنيشهدكانمنكلفيالأنبياءيشفعثم.السيلغثاءفي

إلاإيمانمنذرةمثقالقلبهفيعبدافيهايتركفما،فيهامنعلىبرحمتهاللهيتحننثم":قال

يوضع":قال،به،إسحاقابنحديثمن،الدنياأبيابنورواه،أحمد)2(بهتفزد."منهاأخرجه

تماموذكر"...السيفكحرفة"إلا:قالأعلمهفلا:محمدقال"جهنمظهريبينالصراط

الحديث.

أخرىطريق

سعيد،أبيعن،نضرةأبيعن،التيمييعني،لسليمانعن،عديأبيابنحدثنا:أحمدقال

اللهيريدأناسوأما،يحيونولا،يموتونلاأهلهاهمالذينالنارأهلأما":غ!ي!االلهرسولقال:قال

:قالأو"-فيبثهمالضبارة)3(الرجلفيأخذ،الشفعاءعليهمفيدخل،النارفيفيميتهمالرحمةبهم

نباتفينبمون-الجنةنهر":قالأو"الحيوان":قالأو"الحياة":قالأو"-الحيانهرعلى-فيبثون"

"صفراءيمونثم،خضراءتكونالشجرةترونأما":ع!ي!النبيئفقال:قال"السيلحميلفيالحبة

)1(

)2(

)3(

حجرفيكانالذيوهو،ليثيالهيثمأبالأن(ليثبنيأحد)والصواب،المسندمنوالمطبوعالأصلفيكذا

.(0428)ماجهابنفيالصوابعلىكذلكوهو،سعيدأبي

حسن.وإسناده(311/)المسندفيأحمدرواه

تفرقة.فيالجماعاتوهم،ضبائرمفرد،الضبارة
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.)1(بالباديةخلق!ي!االنبيكأن:بعضهمفقال:قال"خضراءتكونثم،صفراءتكون":قالأو

أخرىطريق

قال:قال،سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،يزيدبنسعيدحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدقال

وأ((أناسولكن،يحيونولافيهايموتونلافإنهم،أهلهاهمالذينالنارأهلأما":ع!مماللهرسول

أذنفحماصارواإذاحتى،إماتةفيميتهم،بخطاياهم":قالأو"بذنوبهمالنارتصيبهم"،قالكما

عليهم،أفيضوا،الجنةأهليا:فيقال،الجنةأنهارعلىفبثواضبائرضبائربهمفجيء،الشفاعةفي

وهذا.بالباديةكان!ماللهرسولكأن:القوممنرجلفقال"الشيلحميلفيالحبةنباتفينبتون

.)3(الوجههذامنيخرجاهولم،")2(الصحيحين"شرطعلىصحيحإسناد

أخرىطريق

سعيدأبيعن،نضرةأبوحدثني،غياثبنعثمانحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمدقال

تخطفوخطاطيف،وكلاليب،حسلثعليه،جهنمجسرعلىالناسيعرض:قال،الخدري

واخرون،المجرىالفرسمثلواخرون،الريحمثلواخرون،البرقمثلالناسفيمر:قال،الناس

أهلفأقا،زحفايزحفونوآخرون،حبوايحبونواخرون،مشيايمشونواخرونأ،سعيايسعون

يأذنثم،فحمافيكونون،فيحرقونبذنوبهمفيؤخذونأناشوأما،يحيونولا،يموتونفلا،النار

حميلفيالحبةتنبتكمافينمسوننهرعلىفيقذفون،ضبارات،ضباراتفيؤخذون،الشفاعةفيالله

،شجراتثلاثالناروعلى:قال"الصبغاء)4(؟رأيتمهل":!ي!االلهرسولقال:قال،السيل

:قال،عنهاوجهياصرفربيا:فيقول،شفتهاعلىفيكون،النارمنرجليخرجأو،فيخرج

منأدننيربيا:فيقول،شجرةفيرى:قال.غيرهاتسألنيلاوذمتكوعهدك:سبحانهاللهفيقول

غيرها.تسألنيلاوذمتكوعهدك:فيقول:قال،ثمرتهامنوآكل،بظلهاأستظلالشجرةهذ

واكل،بظلهاأستظلالشجرةهذهإلىحولنيربيا:فيقول،منهاأحسنأخرى،شجرةفيرى:قال

،ربيا:فيقول،الثالثةفيرى:قال.غيرهاتسألنيلاوذمتكوعهدك:فيقول:قال،ثمرتهامن

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.وإسناده(35/)المسندفيأحمدرواه

.البخاريرجالمنليسنضرةأبالأن،فقطمسلمشرطعلىالحديث

.(311/)المسندفيأحمدرواه

فما،صبغاءتكونتطلعحينالنبتمنالطاقةبنباتاحتراقهابعدلحومهمنباتشئه،معروفنبت:الصبغاء

أبيض.الظليليوما،أخضرأعاليهامنالشمسيلي
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تسألنيلاوذمتكوعهدك:فيقول:قال.ثمرتهامنواكل،بظلهاأستظلالشجرةهذهإلىحولني

سعيدأبوقال،الجنةأدخلني،ربيا:فيقول،أصواتهمويسمع،الناسسوادفيرى:قال.غيرها

وقال،ومثلها،الدنياويعطىالجنةفيدخل:أحدهمافقال،اختلفا!ي!االنبيأصحابمناخرورجل

أمثالها.وعشرةالدنياويعطىالجنةفيدخل:الآخر

.)1(نحوه،به،غياثبنعثمانحديثمنالنسائيرواهوقد

هريرةأبيرواية

سعيد،عن،عمروحدثنا،إسماعيلأنبأنا،داودابنيعني،سليمانحدثنا:أحمدالإمامقال

لقد":!يمالنبيفقال؟القيامةيومبشفاعتكالناسأسعدمن:!ي!للنبيقلت:قال،هريرةأبيعن

الحديث،علىحرصكمنرأيتلما،منكأولأحدالحديثهذاعنيسألنيألاهريرةأباياظننت

."نفسهقبلمنخالصة،اللهإلاإلهلا:قالمن،القيامةيومبشفاعتيالناسأسعد

.)3(الوجههذامنيخرجاهولمشرطهما)2(على،صحيحإسنادهذا

أخرىطريق

صالح،أبيعن،الأعمشحدثنا:قالا،عبيدبنويعلى،معاويةأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

وإني،دعوتهنبيكلفتعجل،مستجابةدعوةنبيلكلإن":!ي!االلهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

يعلى:قال"شيئاباللهيشركلاماتمناللهشاءإننائلةفهي-لأمتيشفاعة-يعنيدعوتياختبأت

.")4("شفاعته

.()د(بهاالأعمشعن،الضريرخازمبنمحمدمعاويةأبيحديثمنمسلمورواه

أخرىطريق

بنيزيدحدثني،ليثحدثنا:قالا،سلمةأبايعني،والخزاعي،هاشمحدثنا:أحمدقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح.حديثوهو(13271)"الكبرى"فيوالنسائي(325/)المسندفيأحمدرواه

شرطهما.علىليسفالحديث،ثقةوهو،الشيخينرجالمنليس.الهاشميداودبنسليمان:أقول

.(2/373)المسندفيأحمدرواه

شفاعة.:(آ)في

.(338)(991)رقمومسلم(2426/)المسندفيأحمدرواه
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سمعهأنه:هريرةأبيعن،الهذليئ)1(معتببنمعاويةعن،سالمأبيبنسالمعن،حبيبأبي

لقد،بيدهمحمدنفسوالذي":فقال؟الشفاعةفيربكإليكردماذا:ع!يمأاللهرسولسألت:يقول

محمدنفسوالذي،العلمعلىحرصكمنرأيتلما،أمتيمنذلكعنيسألنيمنأولأنكظننت

نأشهدلمنوشفاعتي،شفاعتيتماممنعنديأهمالجنةأبوابعلىانقصافهم)2(منيهمنيلمابيده

."قلبهولسانه،لسانهقلبهيصدقمخلصااللهإلاإلهلا

.)3(الوجههذامنأحمدبهتفرد

أخرىطريق

الزناد،أبيعن،مالكحدثنا،إسحاقوحدثنا.مالكعن:الرحمنعبدعلىقرأت:أحمدقال

نأوأريد،ابهايدعوأدعوةنبيلكل":قال،!ي!االلهرسولأن:هريرةأبيعن،الأعرجعن

."...أختبئأنفأردت":إسحاققال"الآخرةفيلأمتيشفاعةدعوتيأختبئ

.به)4(،مالكحديثمنالبخاريرواهوقد

أخرىطريق

نأ،شهابابنعن،يونسحدثني،وهبابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثني:مسلمقال

نإ:الأحبارلكعبقالهريرةأباأن:أخبره،الثقفي)6(جاريةبنأسيد)5(بنسفيانأبيبنعمرو

شفاعةدعوتيأختبئأنتعالىاللهشاءإنأريدفأنا،يدعوهادعوةنبيلكل":قالووجمو%اللهرسول

:هريرةأبوقال؟!يواللهرسولمنهذاسمعتأنت:هريرةلأبيكعبفقال"القيامةيوملأقتي

.)7(مسلمبهتفرد.نعم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

في

في

روا

تما

روا

في

في

روا

)آ(:مغيث.

وازدحامهم.تدافعهم:القوموقصفة،وانعصافهمانقصامهم:الأصل

من...يهمنيلمابيدهمحمدنفسوالذي":قولهدون،حسنحديثوهو(2/703)المسندفيأحمد5

."شفاعتيم

.(4063)رقموالبخاري(2486/)المسندفيأحمد5

خطأ.وهو،أسيدأبىبنسفيان:(آ)

حارثة.:الأصول

.(337)(891)رقممسلم5
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أخرىطريق

413

:قال،محمدبنالقاسمأخبرني،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدقال

هريرةأبايحدثوكعمث،!ك!ي!أالنبيعنكعبايحدثهريرةأبوفجعل،(وكعمث1،هريرةأبواجتمع

دعوتياختبأتوإني،مستجابةدعوةنبيلكل":ع!ي!النبيئقال:هريرةأبوفقال:قال،الكتبعن

ء

."االقيامةيوملأمتياشفاعة

منالستةالكتبأصحابمنأحايخرجهولم،شرطهماعلىصحيحوإسناده،أحمدبهانفرد

.)1(الوجههذا

أخرىطريق

عن،زيادبنمحمدعنشعبةحدثنا،جعفربنومحمد.شعبةعن،يحيىحدثنا:أحمدقال

دعادعوةنبيلكلإن":قال!ك!ي!االنبيعنهريرةأباسمعت:قال:حديثهفيغندرقال،هريرةأبي

."أمتيفي":جعفرابنقال،"القيامةيوملأمتيشفاعةاللهشاءإندعوتيأدخرأنأريدوإني،بها

.به)2(،شعبةحديثمنمسلمرواهوقد

أخرىطريق

قال:قال،هريرةأبوحدثنا،منبهبنهفامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدقال

يوملأمتيشفاعةدعوتيأدخرأناللهشاءإنفأريد،لهتستجابدعوةنبيلكل":ع!ي!!اللهرسول

."القيامة

.)3(يخرجاهولم،شرطهماعلىصحيحإسنادوهذا

أخرىطريق

بنقتيبةحدثنا:مسلمقال

:أقالهريرةأبيعن،زرعةأبي

عن،القعقاعابنوهو،عمارةعنجريرحدثنا،سعيد

بها،يدعومستجابةدعوم!نبيلكل":(!ي!اللهرسولقال

)1(

)2(

)3(

.(2275/)المسندفيأحمدرواه

.(034)(991)رقمومسلم(2043/)المسندفيأحمدرواه

.(86402)الرزا!تىعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(2313/)المسندفيأحمدرواه
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أيضا)1(مسلمبهانفرد."القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتياختبأتوإني،فيؤتاها،لهفيستجاب

أخرىطريق

أخبرني:الزهريقال:قالأويسأبوحدثنا،العباسأبيبنإبراهيمحدثنا:أحمدقال

ع!سص

اللهشاءإنفأريد،دعوم!نبيلكل":!اللهرسولقال:قالهريرةأباأن"الرحمنعبدبنسلمةأبو

."لأمتيشفاعةالقيامةليومدعوتيأختبئأن

منالبخاريرواهوقد،الزهريعن،معمرعنالرزاقعبدورواه،الوجههذامنأحمدبهتفرد

.به)2(،الزهريعنكلاهما،مالكطريقمنومسلئم،حمزةأبيبنشعيبحديث

أخرىطريق

عنأ،هريرةأبيعن،أبيهعن،الأوديداودحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:أحمدالإمامقال

المقامهو":قال(097ا!لمىهـاءأ!ومخمودامقاماربكيعثكأنعسئ):قولهفي،!صاللهرسول

."فيهلأمتيأشفعالذيالمحمود

.حسن)3(:وقال،داودعن،وكيععن،كريبأبيعنالترمذيورواه

أخرىطريق

،يعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءحدثني،جريجابنحدثنا،حجاجحدثنا:أحمدالإمامقال

الناساأأعلمأنا:يقولسمعناهإذ،هريرةأبيمعبالبقيعإنا:قال،عثمانمولىدارةابنعن

:يقول:قال،اللهيزحمكإيه:فقالوا،عليه)4(الناسفتداك:قال،القيامةيوم!محمدبشفاعة

."بكيشركلابييؤمنلقيكعبدلكلاغفراللهم"

.)5(الوجههذامنأحمدبهتفرد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(933)(991)رقممسلمرواه

.(334)(891)ومسلم(7474)رقموالبخاري(2693/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(3137)رقموالترمذي(2441/)المسندفيأحمدرواه

.ازدحمواأي

حسن.وإسناده(2454/)المسندفيأحمدرواه



المؤمنينشفاعةذكر

حبيبةأمرواية

415

بنعثمانبنأحمد)1(الحسينأبوأخبرنا،المزكيإبراهيمبنيحيىزكرياأبوحدثنا:البيهقيقال

عن،الزهريعن،شعيمثحدثثا،()2(اليمانأبيعنأ،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،الأدمييحيى

بعضهموسفك،بعديمنأمتيتلقىماأريت":قالأنه!ي!اللهرسولعن،حبيبةأمعن،أنس

فيهميولينيأنفسألته،قبلهمالأممفيسبقكما،اللهمنذلكوسبق،ذلكفأحزنني،بعضدماء

صحيح.إسنادهذا:البيهقيقال"ففعل،شفاعة

لأهاليهمالمؤمنينشفاعةذكر

القيامةيوميشفعمنأول":!ي!النبيعن،عنهاللهرضيعفانبنعثمانحديثتقدمقد

ثلاثة:القيامةيوميشفع":ولفظه،ماجهوابن،البزاررواه."المؤمنونثم،الشهداءثم،الأنبياء

.")3(الشهداءثم،العلماءلم،الأنبياء

بنجعفربنيحمىحدثنا:السماكعمروأبيطريقمن،"التذكرة"فيالقرطبيأوردهمافأما

عن،أبيهعن،كهيلبنسلمةعن،الحذاءخالدحدثنا،عاصمبنعليئحدثنا:قال،الزبرقان

وأ،موسىثم،إبراهيمثم،جبريل:أربعةرابع!ي!انبيكميشفع:مسعودابنقال،الزعراءأبي

عن،الطيالسيداودأبورواهومد.الشهداءثم،الصديقونثم،الملائكةلم،لبيكمثم،(عيسى

وهو،منهأكثربعدهأحديشفعلا:روايتهفيداودأبووزاد،به،أبيهعن،كهيلبنسلمةبنيحيى

حديثطفإنه؟917:ا!سراءأ!مقامامخموداربكيبعثكانعصئ):تعالىاللهقالالذيالمحمودالمقام

.ضعيف!)5(كهيلبنسلمةبنويحيى،جداغريحب

الصراطمنالمؤمنونخلصإذا":مرفوعاسعيل!أبيعن،يساربنعطاءطريقمنالصحيحوفي

إخوانهمفيوجلعزلربهممنهمتبينمابعدالحقفيمناشدةبأشدأنتمفما،نجواقدأنهمورأوا

ويغزون،معثاويحجون،معناويصومون،معنايصلونكانواإخوانناربنا:فيقولون،النارفيالذين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ.وهو،الحسنأبو:(1)في

وغيرهما.(آ18/)والحاكم08(0)رقمالسنةفيعاصمأبيابنطريقهمنأخرجهفقد،السياقيقتضيهازيادة

قال.الرحمنعبدبنعنبسةسندهوفي(4313)رقمماجهوابن(الأستاركشف-3471)رقمالبزاررواه

الحديث.يضعكان:حاتمأبو

وعيسى.وموسى:(آ)في

.(938)رقمالطيالسيداودأبورواه
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:يقولثم،النارمنفأخرجوهإيمانمندينارمثقالقلبهفيوجدتمفمناذهبوا:(لهمأفيقال،معنا

شئتمإناقرؤوا:سعيدأبوقال"النارمنفأخرجوهإيمانمنذرةمثقال:يقولثم،(دينارنصفأ

فيقول":قال(04:الخساءأ!ههعظيماأتجرانهلامنويؤتيفخعقهاحسنةتكوإنذزةمثقاللايظلمأدلهإنم!

فيقبض،الراحمينأرحمإلايبقولم،المؤمنونوشفع،النبيونوشفع،الملائكةشفعت:تعالىالله

أفواهفينهرفيفيلقيهم،حمماعادواقد،قطخيرايعملوالمقومامنهافيخرجالنارمنقبضة

فيكاللؤلؤفيخرجون،السيلحميلفيالحبةتخرجكمافيخرجون،الحياةنهر:لهيقال،الجنة

،عملوهعملبغيرالجنةاللهأدخلهماللهعتقاءهؤلاء:فيقولون.الجنةأهليعرفهمالخواتيمرقابهم

تعطلمماأعطيتناربنا:فيقولون،لكمفهورأيتموهفما،الجنةادخلوا:يقولثم،قدموهخيرولا

؟هذامنأفضلشيءأيربنا:فيقولون،هذامنأفضللكمعندي:لهمفيقال،العالمينمنأحدا

.")1(أبدابعدهعليكمأسخطفلارضاي:فيقول

عن،كعببنمحمدعن،(زيادأبيبنيزيدبنمحمدعنأ،رافعبنإسماعيلحديثوفي

فيشفعنيربيا:فأقول":الجنةالجنةأهلدخولذكربعد!يلهالنبيعن،هريرةأبيعن،رجل

،إيمانمندينار)2(مثقالقلبهفيكانمنالنارمنأخرجوا،نعم:فيقول،أمتيمنالنارفيوقعمن

لممنأخرجوا،قيراطينبلغحتى،دينارربع،دينارثلث،دينارنصف،دينارثلثاقلبهفيكانمن

حتى،يشفعلافإنهاللعانإلا،شفعإلاأحديبقىفلا،الشفاعةفييؤذنثم":قال"قطخيرايعمل

أحديبقلمإذاحتى،تعالىاللهرحمةمنيرىممالهيشفعأنرجاءالنارفييومئذليتطاولإبليسإن

عذتهميحصيلامامنهافيخرج،الراحمينأرحموأناأنابقيت:تعالىاللهفيقول":قال"شفعإلا

له:يقال،الجنةبابعلىنهرشطعلىفيطرحون،المحترقةالخشبكأنهم،سبحانهغيره

.الدنيا)3(أبيابنرواه."الشيلحميلفيالحبةتنبتكمافينبتون،الحيوان

هوخالدبنيوسفحدثنا،النرسيالوليدبنالعتاسحدثنا:الموصلييعلىأبوالحافظقالوقد

بهمفيمزصفوفاالنارأهليعرض":قال!ي!اللهرسولأن:أنسعن،الأعمشعن،السمتي)4(

أما،فلانيا:فيقولالدنيا)5(فيعرفهقدالمؤمنينمنالرجلالنارأهلمنالرجلفيرى،المؤمنون

وكذاكذاحاجةعلىاستعنتنييومتذكرأمافلانيا:لاخرالاخرويقول،فسقيتكاستسقيتنييومتذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(349/)المسندفيوأحمد،بنحوهكلاهما)203(()183ومسلم(9743)رقمالبخاريرواه

.ذرة:(آ)في

.المتقدمالصورحديثمنقطعةوهو،ضعيفوإسناده

السمين.:(آ)في

الدنيا.فييعرفهكانقدالمؤمنينمنالجنةأهلمنالنارأهلمنالرجلفيرى:(آ)في
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ذلكفيذكر،وكذاكذا":قالأراه:قال"أعطيتكيومتذكرأما،فلانيا:الاخرويقول،فأعنتك

.ضعف)1(إسنادهوفي."فيهفيشفعه،ربهإلىلهفيشفع،(فيعرفهأ،المؤمن

أنسعنأخرىطريق

عن،وكيعحدثنا:قالا،محمدبنوعلي،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا:ماجهابنقال

يومالناسيصف":!ك!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،الرقاشييزيدعن،الأعمش

منالرجلعلىالنارأهلمنالرجلفيمر،الناروأهلالجنةأهل":نميرابنوقال"صفوفاالقيامة

الرجلعلىالرجلويمر.(لهأفيشفع،طهوراناولتكيومتذكرأما،فلانيا:فيقول،الجنةأهل

الرجل،علىالرجلويمر.له"فيشفع:قال؟"شربةفسقيتكاستسقيتنييومتذكرأما:فيقول

."لهفيشفع؟لكفذهبت؟وكذاكذالحاجةبعثتنييومتذكرأما،فلانيا:فيقول

.)2(المعنىهذامنقريبآخربلفظالطحاويورواه

حدثنا،عمربنحفصحدثنا،موسىبناللهعبدبنعليحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

الجنةأهلمنالرجليقول":ع!ي!اللهرسولقال:قال،الحسنعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

فأخرجه،اذهب:اللهفيقول،فيهفشفعني،الدنيافيماءمنشربةسقانيفلاناإنربيا:القيامةيوم

.الحسانالحسنمراسيلمنمرسلوهذا.منها"يخرجهحتىالنارفيعليهفيتحسسفيذهب،النارمن

لأهاليهمالمؤمنينشفاعةفيالواردةالأحاديثومن

أقولالزاهدينعباديإن:اللهيقول:مكتوبافيهأنالسلامعليهداودزبورعنبعضهمحكىوقد

بكمذلكأردتولكن،عنديالدنيالعزةولا،عليلهوانكمالدنياعنكمأزولمإني:القيامةيوملهم

فتخللوا،الشهواتتشعثهولم،الدنياتكلمهلم،عنديكاملاموفورااليومنصيبكملتستوفوا

وأ،خرقةكساكمأو،غيبةعنكمردأو،حاجةلكمقضىأوالدنيافيأحببتموهفمن،الصفوف

الجنة.وأدخلوه،بيدهفخذوا،مرضاتيوطلب،وجهيابتغاءشربةسقاكمأو،لقمةأطعمكم

قال:قال،سعيدأبيعن،عطيةعن،مغولبنمالكطريقمنوالبيهقي،الترمذيوروى

بشفاعته،الجنةفيدخلون،الناسمنالفئامفيمنهمالرجليشفعرجالاأمتيمنإن"!يو:اللهرسول

)1(

)2(

ابنوكذبه،تركوه،السمتيخالدبنيوسفسندهوفي:أقول(5645)رقم"مسنده"فييعلىأبورواه

معين.

ضعيف.وإسناده(3685)رقمماجهابنرواه
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الجنةفيدخلون،وأهلهللرجلمنهمالرجلويشفع،بشفاعتهالجنةفيدخلون،للقبيلةالرجلويشفع

.")1(بشفاعته

.")2(والثلاثةللرجلينليشفعالزجلإن":مرفوعا،مالكبنأنسعن،بسندهالبزاروروى

!يو:اللهرسولقال:قال،عمرابنعن،عليبنادمعن،الثوريسفيانحديثمنوله

وللرجل،،البيتولأهل،للقبيلةفيشفعالرجلفيقوم،فاشفعيافلانقم:للزجليقال"

.")3(عملهقدرعلى،وللرجلين

!ي!اللهرسولسمعت:قالحدثهأمامةأباأن:غالبأبيعن،واقدبنالحسينحديثومن

ويشفع،بيتهأهلفيالزجلويشفع،مضرعددمنأكثرأفتيمنرجلبشفاعةالجنةيدخل":يقول

.")4(عملهقدرعلى

أنبأنا:هارونبنيزيدعن،مكرمبنالحسنعن،الأصمعن،الحاكمعنالبيهقيوروى

:يقول!يواللهرسولسمع!:أمامةأبيعن،ميسرةبناللهعبدأو،الرحمنعبدعن،هحريز

ومضر"،ربيعة:الحئينأحدمثلأو،الحئينمثلبنبيليسأمتيمنرجلبشفاعةالجنةليدخلن"

.")7(أدولماأقولإنما":ع!ي!اللهرسولفقال؟مضر)6(منربيعةأوما،اللهرسوليا:رجلفقال

شقيؤ،بناللهعبدعن،الحذاءخالدحدثنا،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا:أحمدالإماموقال

ليدخلن":يقول!يواللهرسولسمعت:أحدهمفقال،بإيلياءرابعهمأنارهطإلىجلست:قال

قلت:"سواي":قال؟اللهرسولياسواك:قلنا"تميمبنيمنأكثرأمتيمنرجلبشفاعةالجنة

.الجدعاء)8(أبيابن:قالوا؟هذامن:قلت،قامفلما.نعم:قال؟سمعتهأنت

)9(.نحوهبه،الحذاءخالدعنكلاهما،وهيبعن،عفانوعن،شعبةعن،غندرعنأحمدرواهثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ضعيف.هـاسناده،مغولبنمالكطريقمنلا.زائدةأبيبنزكرياطريقمن(0244)رقمالترمذيرواه

صحيح.حديثوهو(الأستاركشف-3473)البزاررواه

.(7501/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(9508)الكبيرفيالطبرانيأخرجه

خطأ.وهو،جرير:الأصولفي

الاخر.منأحدهماوليس،عدنانبنمعدبننزارابناومضروربيعة؟ومضرربيعةوما:الأصلفي

أومااللهرسول"يا:قولهدون،بشواهدهحسنحديثوهو،بههارونبنيزيدعن(5/257)أحمدأخرجه

.شاذةفهي"مضرمنربيعة

المهملة،بالدالأنهيدل"الإصابة"فيصنيعهلكن،المعجمةبالذال"التقريب"فيحجرابنالحافظضبطها

بالمهملة.والكنىالأسماءفيالأصولجامعفيالأثيرابنقيدهاوكذا

طريق-من(2438)رقمالترمذيوأخرجه(3047/و)(5366/و)(047-3946/)مسندهفيأحمدرواه
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عن،عثمانبنحريزعن،شبابةعن،جعفربنيحيىعن،السماكبنعمروأبوورواه

مج!ي!:اللهرسولقال:قال،أمامةأبيعن،الرحبيعبيد)2(بنوحبيب،)1(ميسرةبنالرحمنعبد

ربيعةوما،اللهرسوليا:قيل"ومضرربيعةالحيينأحدمثلالجنةأمتيمنرجلبشفاعةيدخل"

عفانبنعثمانالرجلذلكأنيرونالمشيخةفكان:قال"أقؤلماأقولإنما":قال؟ومضر

.عنه)3(اللهرضي

شقيقبناللهعبدعن،الحذاءخالدعن،الثوريسفيانحدثنا:الفريابييوسفبنمحمدوقال

:قال،الجدعاءأبيبناللهعبدفيهممج!ي!النبيأصحابمننفبرإلىجلست:قال،)4(العقيلي

:قالوا"تميمبنيمنأكثرأمتيمنرجلبشفاعةالجنةليدخلن":يقول،!ي!اللهرسولسمعت

عنه.اللهرضي،عفانبنعثمانإنه:يقال:الفريابيقال،"سواي":قال؟اللهرسولياسواك

وقال.به،الحذاءخالدعن،متعددةطرقمن،وغيرهم،ماجهوابن،والترمذي،البيهقيورواه

.)5(سواهحديثالجدعاءأبيلابنوليس،صحيححسن:الترمذي

الحارثعن،الأسديقيسبناللهعبدعن،هندأبيبنداودعن،معاويةأبيحديثمنوله

وإن،مضرمنأكثربشفاعتهالجنةيدخلمنأفتيمنإن":!يواللهرسولقال:قال،أقيشبى)6(ابن

عنوج!غيرمن،ماجهوابنأحمدرواهوكذا."زواياهاأحديكونحتىللنارسيعظملمنأمتيمن

أمتيمنوإن،ومضرربيعةمنلأكثريشفعلمنأمتيمنإن":لأحمدلفظوفي،هندأبيبنداود

.")7(أركانهامنركناايكوناحتىللناريعظملمن

!يو:اللهرسولقال:قال،الحسنعن،هشامعن،عياشبنبكرأبيحديثمنالبيهقيوروى

عن،حوشمثأخبرني:هشامقال"ومضرربيعةمنأكثرالجنةأمتيمنرجلبشفاعةيدخل"

بلغشيءبأيأويس!:قومهمنلرجلقلت:عياشبنبكرأبوقال،القرنيأويسأنه:الحسن

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)6(

)7(

صحيح.حديثوهو،إسماعيل

.الرجالكتبمنوالتصحيح،ميسرةبناللهعبد:(آ)في

.عدي:الأصولفي

حسن.حديثوهو

خطأ.وهو،العتكي:(آ)في

صحيح.حديثوهو(4316)ماجهوابن(2438)والترمذي(6/378)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

خطأ.وهو،أقيس:الفاسيةوفي،قيس:(آ)في

ماجهوابن(4/212و)(313-5/312)المسندفيوأحمد،معاذأبيطريقمن(171/)الحاكمرواه

صحيح.حديثوهو(4323)
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.يشاء)1(منيؤتيهاللهفضل:قال؟هذا

حدثني،)2(العصريسليمانأبوحدثنا،زيدبنسعيدحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

القيامةيومالصراطعلىالناس)3("يحمل:قالع!ي!االنبيعن،بكرةأباسمعت،صهبانبنعقبة

ثميشاءمنبرحمتهوتعالىتباركاللهفينجي،النارفيالفراشتقادع،الصراطجنبتابهمفتتقادع)4(

،ويخرجون،ويشفعون،ويخرجون،فيشفعون،يشفعواأن،والشهداء،والنبيين،للملائكةيؤذن

منذرةيزنماقلبهفيكانمن-ويخرجونويشفعون":فقالمرةعفانزاد-"ويخرجونويشفعون

.")5(إيمان

،العباسأبوحدثنا:قالا،عمروأبيبنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهقيوقال

حدثنا،سليمانابنيعني،جعفرحدثنا،سيارحدثنا،أبانبنالخضرحدثنا،يعقوببنمحمد

أحدهما،مفازةرجلانسلك":قال،ع!ي!اللهرسولحدثنا،مالكبنأنسحدثنا،ظلالأبو

العابد،فعطش،مالمح!العابدمعوليس،مالمح!فيهاإداوةرهقبهالذيومع،رهق)6(بهوالاخر،عابد

سقيتكفإن،مفازةفيونحنإداوم!معيإنما:فقال،أموتذافهواسقني،فلانأي:فقال

إنما:فقال،أموتذافهواسقنيفلانأي:فقال،العطشبهاشتدالعابدإنثم،فسلكا،هلكت

فلانأي:فقال،سقطالعابدإنثم،فسلكا،هلكتسقيتكفإن،مفازةفيونحنإداوةمعي

ولمتركتهإنضياعايموتالصالحالعبدهذاإنوالله:رهقبهالذيقال،أموتذافهو،اسقني

:قال"فقطعاها،المفازةإلىسلكاثموسقاهالماءمنعليهفرش،أبدابالةاللهعندتبلنيلا،أسقه

فيعرف":قال"النارإلىرهقبهبالذيويؤمر،الجنةإلىبالعابدفيؤمر،القيامةيومللحسابفيوقفان"

نفسيعلىاثرتكالذيأنا،فلانأي:فيناديه،رهقبهالذيالعابديعرفولا،العابدرهقبهالذي

علىاثرنيقدإنه،ربأي:العابدفيقول،ربكإلىليفاشفع،النارإلىبيأمروقد،المفازةيوم

:"فيقول:فيهزاد"الجنةإلىبهفينطلقبيدهفيأخذ،لهفيهبه،اليومليهبهربأي،نفسه

فلهقويغيركانوإنالإسنادوهذا:البيهقيقالثم."وجلعزربينعمةغيرتكماأشدما،فلانيا

بنمحمدأبوالحسنحدثنا،إملاء،الزاهدسعد)7(أبوحدثنا:مالكبنأنسحديثمنشاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،مرسلأ،به،عياشابنطريقمن(3554/)المستدركفيالحاكمرواه

خطأ.وهو،القصري:(آ)في

المسند.منوالمثبت،يحصل:الأصولفي

بعض.فوقبعضهمفيهاتسقطهمأي

حسن.وإسناده(543/)المسندفيأحمدرواه

.المحارموغشيانالسفهعلىيطلق،الرهق

خطأ.وهوسعيدأبو:(آ)في
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حدثنا،البوشنجيسعيدبنإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوحدثنا،منصوربنالحسينبنالحسن

نأ،مالكبنأنسعن،البنانيثابتعن،سارةأبيبنعليحدثنا،المقدميبكرأبيبنمحمد

أهلمنرجلفيناديه،النارعلىالقيامةيوميشرفالجنةأهلمنرجلاإن":قال!ي!االلهرسول

الذيأنا:فيقول؟أنتمن،أعرفكماوالله،لا:فيقول؟تعرفنيهل،فلانيا:فيقول،النار

عندبهاليفاشفع:قال،عرفتقد:قال،فسقيتكماءمنشربةفاستسقيتنيالدنيافيبيمررت

أهلها،منرجلفنادانيالنارعلىأشرفتإنيربيا:فيقول،وجلعزاللهفيسأل":قال"ربك

الدنيافيبيمررتالذيأنا:قال؟أنتمن،أعرفكما،واللهلا:قلت؟تعرفنيهل:فقال

بهاللهفيأمر،اللهفيشفعه،فيهفشفعني،ربكعندليفاشفعفسقيتك،ماءمنشربةفاستسقيتني

.")1(النارمنفيخر!

بنمحمد،قبيصةأبوحدثنا،الأصبهانيالصفاراللهعبدأبوأنبأنا،الفقيهطاهرطالبأبوأنبأنا

الأخثسي،عمرانبنأحمدحدثنا،البغداديالأصبهانيالضبيالقعقاعبنعمارةبنالرحمنعبد

:قال،مالكبنأنسعن)2(،التيميسليمانعن(،يحدثهارونابنجارأعياشبنبكرأباسمعت

أهلصفوفمنالرجلفينظر،صفوفاالناروأهل،صفوفاالجنةأهلاللهيجمع":!يماللهرسولقال

الدنيافيإليكاصطنعتيومتذكرما،فلانيا:فيقول،الجنةأهلصفوفمنرجلإلىالنار

قال"الجنةوأدخله،بيدخذ:فيقال،معروفاالدنيافيإلياصطنعهذاإنربيا:فيقول؟معروفا

والله،عمرانبنأحمدعن،السمعانيرواهوكذا:قال.يقوله!ي!االلهرسوللسمعتأشهد:أنس

.)3(أعلم

القيامةيوماللهعندلصاحبهاالأعمالىشفاعةفيهحديث

عن،الحبليالرحمنعبدأبيعن،حييعن،سعدبنرشدينحدثنا:المباركبناللهعبدقال

منعتهرب:الصيام"يقول:قال"للعبدليشفعانوالقرانالصيامإن":قال،عمروبناللهعبد

فشفعنيبالليلالنوممنعته:القرانويقول،(فيهأفشفعني،بالنهاروالشهوات،والشراب،الطعام

.")4(فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

.متروكوهو،سارةأبيابنطريقمن(0934و)،به،جعفرطريقمن(4212)مسندهفييعلىأبوورواه

.(4332/)"بغدادتاريخ"منوالتصحيح،سليمانعن(بياض)خازنصالحايحدث:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(4332/)"تاريخه"فيالبغداديالخطيبرواه

والحاكم(13/88)الكبيرفيوالطبراني(2174/)مرفوعأمسندهفيأحمدأخرجهولكن.ضعيفوإسناده

صحيح.حديثوهو(1554/)
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ابنكان:قال،قلابةأبيعن،أبيهعن،أبانبنالحكمبنإبراهيمعن،حمادبننعيموروى

منه،دنواقدأسودينفرأيت،فأتيته،بيالحقأنليلاإليفبعث،فمرض،الشرابيتعاطىأخي

فقال،البيتفيالتيالكوةمنأبيضانفاطلع،أخيابنهلك،راجعونإليهوإناللهإنا:فقلت

ثم،ذكرأفيهأرىما:فقال،فاهفشم،الأسودانعنهتنحىنزلفلما،إليهانزل:لصاحبهأحدهما

إنا:صاحبهلهفقال،صلاةفيهماأرىما:فقالرجليهشمثم،صيامافيهأرىما:فقال،بطنهشم

فنظرفعاد،فانظزعد،ويحك؟!شيالخيرمنلهليسع!يمامحمدأمةمنرجل،راجعونإليهوإنالله

سبيلفييمبير!لسانهطرففيفإذا،عادثم،شيئايجدفلم،فشم،الآخرفنزل.شيئأيجدفلم

الناسوشهد،المسكرائحةالبيتفيفشموا،روحهفقبضوا،بأنطاكيةاللهوجهابتغاءقالها،الله

.جداغريبحديث.جنازته

بنإسحاقالقاسمأبووخرج:"التذكرة"فيالقرطبيمحمد(اللهعبدأأبوالعلامةقال

حدثنا،الحارثأبيبنأحمدحدثنا:له،""الديباجكتابفيالختليمحمدبنإبراهيم

،عباسابنعن،عكرمةعن،أبانبنالحكمعن،راشدبنمعمرعن،روادأبيبنالمجيدعبد

نإ:العرشتحتمنكتاباأخرج،خلقهبينالقضاءمناللهفرغإذا":لمجي!اللهرسولقال:قال

:(قالأأو"-الجنةأهلمثلالنارمنفيخرج":قال"الراحمينأرحموأنا،غضبيسبقترحمتي

.")1(اللهعتقاء:أعينهمبينمكتوب-الجنةأهلمثل":قالأنهظنيوأكثر:قال"الجنةأهلمثلي"

وأ،يوماذكرنيمنالنارمنأخرجوا:تعالىاللهيقول":مرفوعا،أنسعن،الترمذيوروى

.)2(غريبحسن:وقال"مقامفيخافني

فقال،صياحهمااشتدالناردخلممنرجلينإن":قال!ي!االلهرسولأن:هريرةأبيعنوله

ذلكفعلنا:فقالا؟صياحكمااشتدشيءلأي:لهماقالأخرجافلما،أخرجوهما:تعالىالرب

فيلقيفينطلقان،النارمنكنتماحيثأنفسكمافتلقيا،تنطلقاأنلكمارحمتيإن:قال،لترحمنا

تعالى:الربفيقول،نفسهيلقيفلا،الآخرويقوم،وسلامأبرداعليهفيجعلهانفسهأحدهما

بعدفيهاألاتعيدنيلأرجوإنيرب:فيقول؟صاحبكألقىكما،بنفسكتلقيأنمامنعك

.")3(اللهبرحمةجميعاالجنةفيدخلان،رجاؤكلك:الربفيقول،منهاأخرجتنيما

)1(

)2(

)3(

ضعف.إسنادهوفي

ضعيف.وإسناده(4925)رقمالترمذيرواه

البعضعندالأعمالفضائلفيالحديثروايةيغتفر:أقولضعيفوهو،()9925رقمالترمذيرواه

يعتقدألا3-0بهمعمولأصلتحتيندرجأن-02ضعفهيشتدألا-ا:حجرابنالحافظقالكما،بشروط

.الاحتياطيعتقدبل،ثبوتهبهالعملعند
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هذاروايةيغتفرولكن،ضعيفانوهما،أنعمابنعن،سعدبنرشدينلحالضعفإسنادهفي

أعلم.والله،والترهيبالترغيبمنلأنهالبابهذافي

بنعمروعن،الخولانيءهانىأبوحدثنا،سعدبنرشدينحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

يومكانإذا":قال!ي!اللهرسولأن:حدثاهالصامتبنوعبادة،عبيدبنفضالةأن:الجنبيمالك

فيقول،أحدهمافيلتفت،النارإلىبهمافيؤمر،رجلانفيبقىالخلققضاءمناللهوفرغ،القيامة

إلىبهفيؤمر،الجنةتدخلنيأنأرجوكنت:فيقول؟التفتلم:لهفيقول،فيردونه،ردوه:الجبار

وكان"شيئاعنديمماذلكنقصماالجنةأهلأطعمتأنيلوحتىربيأعطانيلقد:فيقول،الجنة

.)1(وجههفيالسروريرىذكرهإذا!ي!االلهرسول

الأعرافأصحابفي

قيظوهالؤعلتكتمسلئمأنآلجنةا!بونادؤأبسيمن!مملايغسفؤنرجاللأضافآوعلىجمابوبتنهما):تعالىاللهقال

-46:الأعرافأالايات!...ألطفينائقؤوتخحفناحلارئناقالواألنارأ!بنئقاابصرهئمصرفتوإذا!!يظمعونوهتم

وأهلالجنةأهليعرفونرجالوعليهوالنارالجنةبينسوز:الأعراف:وغيرهعباسابنقال(47

بهمتجاوزتقومالأعرافأصحاب:قال،حذيفةعن،زفربنصلةعن،الشعبيوقال.النار

رئنالاقالواألنارأ!بنئقاأبضرهتموإذاصرفت!م!الجنةعنسيئاتهمبهموقصرت،الناردخولعنحسناتهم

الجنة،فادخلواقوموا:فقال،وجلعزربكعليهمطلعإذ،كذلكهمفبينما!اتقؤوألطفينتخحقاح

نظر.وفيه،مرفوعأحذيفةعن،الشعبيئعناخروجهمن)2(البيهقيرواه."لكمغفرتقدفإني

بنالحارثبناللهعبدعن،امجاهدعنا،ثابتأبيبنحبيبعن،الثوريسفيانوقال

له:يقالنهرإلىبهمفيذهب،وسيهماتهم،حسناتهمتستويرجالالأعرافأصحاب:قال،نوفل

فيفيبدوافيهفيغتسلون،باللؤلؤمكلل،ذهبمنقصبوحافتاه،وزعفرانوردتربته،الحياة

فيتفنون،شئتمماتمنوا:لهميقالثم،بياضافيزدادون(يغتسلونثئم،بيضاءشامةنحورهم

.)3(الجنةأهلمساكينفأولئك،مرةسبعينتمنيتممالكم:لهمفيقال،شاؤواما

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(نعيمزوائد4-90)"الزهد"وفي(011)رقم"مسنده"فيالمباركابنرواه

مرفوعا.حذيفةعن،الشعبيعنآخروجهومن(11وأ901)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

.(012)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه
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والله،لضعفهاتركناها،وصفاتهم،الأعرافأصحابشأنفيغرابةفيهاأحاديثوردتوقد

أعلم.

النارمنيخرجمناخرذكر

هل،اللهرسوليا:ع!ي!اللهلرسولقالواناساأنهريرةأبيحديثمن"مسلمصحيح"فيثبت

لا،:قالوا"؟البدرليلةالقمررؤيةفيتضارونهل":!االلهرسولفقال؟القيامةيومربنانرى

فإنكم":قال،لا:قالوا"؟سحال!دونهاليسالشمسفيتضارونهل":قال،اللهرسوليا

يعبدكانمنفيتبع،فليتبعهشيئايعبدكانمن:فيقول،القيامةيومالناساللهيجمع.كذلكترونه

وتبقى،الطواغيتالطواغيتيعبدكانمنويتبع،القمرالقمريعبدكانمنويتبع،الشمسالشمس

أنا:فيقول،يعرفونالتيصورتهغيرصورةفيوتعالىتباركاللهفيأتيهم،منافقوهافيهاالأمةهذه

فياللهفيأتيهم،عرفناهربناجاءفإذا،ربنايأتيناحتىمكاونناهذا،منكبالئهنعوذ:فيقولون،ربكم

ظهريبينالضراطويضرب،فيتبعونه،ربناأنت:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،يعرفونالتيصورته

اللهم:يومئذالزسلودعوى،الزسلإلايومئذيتكلمولا،يجيزمنأولوأمتيأنافأكون،جهنم

نعم،:قالوا"؟السعدانشوكرأيتمهل،السعدانشوكمثلكلاليبجهنموفي،سلم،سلم

تخطف،تعالىاللهإلاعظمهاقدريعلملاأنهغير،السعدانشوكمثلفإنها":قال،اللهرسوليا

بينالقضاءمناللهفرغإذاحتى،ينجوحتىالمجازىومنهم،بعملهالموبقفمنهم،بأعمالهمالناس

كانمنالنارمنيخرجواأنالملائكةأمر،النارأهلمنأرادمنبرحمتهيخرجأنوأراد،العباد

يعرفونهم،النارفيفيعرفونهم،اللهإلاإلهلا:يقولممنيرحمهأناللهأرادمفنشيئاباللهيشركلا

،السجودأثرتأكلأنالنارعلىاللهحرم،السجودأثرإلاآدمابنمنالنارتأكل،السجودبأثر

حميلفيالحبةتنبتكما(منهأفينبتونالحياةماءمنعليهمفيصب،امتحشواقدالنارمنفيخرجون

النارأهلآخروهو،النارعلىبوجههمقبلرجلويبقى،العبادبينالقضاءمناللهويفرغ،السيل

وأحرقني،ريحهاقشبني)1(قدفإنه،النارعنوجهياصرف،ربأي:فيقول،الجنةإلىدخولا

تسألني(أنأذلكأعطيتكإنعسيتهل:اللهيقولثئم،يدعوهأنشاءمااللهفيدعوذكاؤها)2(

فإذا،النارعنوجههفيصرف،شاءماومواثيقعهودمنربهويعطي،غيرهأسألكلا:فيقول؟غيره

فيقول،الجنةبابإلىقدمنيربأي:يقولثم،يسكتأناللهشاءماسكتورآهاالجنةعلىأقبل

!أغدركما،آدمابنياويلك؟أعطيتالذيغيرتسألنيألاومواثيقكعهودكأعطيتقدأليس:الله

)1(

)2(

ني.اذا

لهبها.شدة
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:فيقول؟غيرهتسألنيأنذلكأعطيتكإنعسيتفهل:لهيقولحتىاللهويدعو،ربأي:فيقول

الجنةبابعلىقامفإذا،الجنةبابإلىفيقدمه،ومواثيقعهودمنشاءماربهفيعطي،وعزتك،لا

يأ:يقولثم،يسكتأناللهشاءمافيسكت،والسرور،الخيرمنفيهامافرأىالجنةلهانفهقت)1(

أعطيت،ماغيرتسألنيألاومواثيقكعهودكأعطيتقدأليس:تعالىاللهفيقول،الجنةأدخلنيرب

حتى،تعالىاللهيدعويزالفلا،خلقكأشقىأكونلاربيا:فيقول!أغدركما،ادمابنياويلك

اللهفيسأل.تمنه:لهاللهقالدخلهافإذا.الجنةادخل:قالمنه،اللهأضحكفإذا،منهاللهيضحك

ومثلهذلكلك:اللهقال،الأمانيبهانقطعتإذاحتى،وكذاكذامنليذكرهاللهإنحتى،ويتمنى

."معه

حدثإذاحتى،حديثهمنشيئاعليهيردلاهريرةأبيمعالخدريسعيدوأبو:يزيدبنعطاءقال

معه"أمثالهوعشرة":سعيدأبوقال"معهومثله":الرجللذلكقالوجلعزاللهأن:هريرةأبو

.هريرةأبايا

حفظتأنيأشهد:سعيدأبوفقال"معهومثلهلكذلك":قولهإلاحفظتما:هريرةأبوقال

."أمثالهوعشرةلكذلك":قولهمج!ي!اللهرسولمن

."الجنةدخولاالجنةأهلاخرالرجلوذلك":هريرةأبوقال

مسلم.لفظهذا

منالحديثأوردثم)2(.هريرةأبيعن،همامعن،معمرعن،الرزاقعبدطريقمنساقهثم

وعشرةذلكيعطىأنه:وفيه،نحوهبطوليفساقه،سعيدأبيعن،وغيره،يساربنعطاءرواية

يجلسمرحلةكل،مراحلثلاثفيالجنةبابإلىالنارمنينتقلأنه:سياقاتهبعضوفي،أمثاله

.قبلها)3(التيأختهامنأحسنهيواحدةكل،شجرةتحت

سعيد،أبوحفظهكما"أمثالهوعشرة":وفيه،مسعودابنحديثمن،أيضامسلمرواهوكذلك

وأرحم.وأرأفوأكرمأعظموتعالىسبحانهوالله

عن،جريرحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:فقال،مسعودابنعن،البخاريرواهوهكذا

آخرلأعلمإني":!ي!اللهرسولقال:قالمسعودبناللهعبدعن،عبيدةعن،إبراهيمعن،منصور

اذهب:لهاللهفيقول،حبواالنارمنيخرجرجل،دخولاالجنةأهلوآخر،منهاخروجاالنارأهل

)1(

)2(

)3(

واتسعت.انفتحتأي

.(85602)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(182)رقممسلمرواه

.(188و183)رقممسلمرواه
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:فيقول،ملأىوجدتها،ربيا:فيقول،فيرجع،ملأىأنهاإليهفيخيل،فيأتيها،الجنةفادخل

،ملأىوجدتها،ربيا:فيقول،فيرجع،ملأىأنهاإليهفيخئلفيأتيها،الجنةفادخل،اذهب

الدنيا،أمثالعشرةمثللكإنأو،أمثالهاوعشرةالدنيامثللكفإن،الجنةفادخل،اذهب:فيقول

بدتحتىضحك!االلهرسولرأيتفلقد"؟الملكوأنت،منيتضحكأوبيأتسخر:فيقول

.)1(منزلةالجنةأهلأدنىذلك:يقالوكان،نواجذه

الملكعبدعن،غريبةطريؤمن،البغداديوالخطيب"مالكعن"الرواةكتابهفيالدارقطنيروى

يدخلمناخرإن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عمرابنعن،نافععن،ماللثحدثنا:الحكمابن

بقيهل:سلوه،اليقينالخبرجهينةعند:الجنةأهلفيقول،جهينة:لهيقال،جهينةمنرجلالجنة

عنه،رواتهلجهالة،مالكالإمامإلى(نسبتهأتصحلاالحديثوهذا."؟الخلائقمنأحدالنارفي

.الثقاتعنهرواهمضاوغيره"الموطأ!"،عنهالمشهورةكتبهفيلكانحديثهمنمحفوظأكانولو

اخر":!ي!اللهرسولقال:عمرابنقال:فقال،بهوجزم"،التذكرة"فيذكرهالقرطبيأنوالعجب

")2(.اليقينالخبرجهينةوعند:الجنةأهلفيقول،جهينة:لهيقال،جهينةمنرجلالجنةيدخلمن

أعلم.فالله،هناداسمهأن:آخرقولاالسهيليوحكى،يضعفهولم،السهيليذكرهوكذلك

بنالمعرورعن،الأعمشحدثنا،أبيحدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا:مسلموقال

أهلواخر،الجنةدخولاالجنةأهلآخرلأعلمإني":!ي!اللهرسولقال:قال،ذرأبيعن،سويد

عنهوارفعوا،ذنوبهصغارعليهاعرضوا:فيقال،القيامةيومبهيؤتىرجل:منهاخروجاالنار

كذايوموعملت،وكذاكذا،وكذاكذايومعملت:فيقال،ذنوبهصغارعليهفتعرض،كبارها

عليه،تعرضأنذنوبهكبارمنمشفقوهو،ينكرأنيستطيعلا،نعم:فيقول،وكذاكذا،وكذا

رأيتفلقد"!هاهناأراهالاأشياءعملتقد،رقي:فيقول،حسنةسيئبماكلمكانلكفإن:لهفيقال

.)3(نواجذهبدتحتىضحك!وااللهرسول

بنمحمدبنيزيدفروةأبوحدثنا،الرقييحيىبنسعد)4(بناللهعبدحدثنا:الطبرانيوقال

/)1(

)2(

)3(

)4(

.(6571)والبخاري(186)رقممسلمرواه

باطل.الحديثهذا:رواهبعدماالدارقطنيقال

.(091)رقممسلمرواه

.الرجالكتبمنوالتصحيح،سعيدبناللهعبد:الأصولفي
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قال:قال،أمامةأبيعن،الكلاعييحيىأبوحدثني،أبيهعن،أبيحدثني،الرهاويسنان

يضرلهكالغلام،لبطنظهراالصراطعلىيتقلبرجلالجنةيدخلرجلاخرإن":ع!يمااللهرسول

النار،منونجنيالجنةبيبلغربيا:فيقول،يسعىأنعملهعنهيعجز،منهيفروهو،أبوه

؟وخطاياكبذنوبكليأتعترف،الجنةوأدخلتك،النارمننجيتكأناإن،عبدي:إليهاللهفيوحي

،وخطايايبذنوبيلكلأعترفنالنارمننجيتنيإن،وجلالكوعزتك،ربيانعم:العبدفيقول

،النارفيليردنيوخطايايبذنوبيلهاعترفتلئن:نفسهوبينبينهفيماالعبدويقول،الجسرفيجوز

العبد:فيقول،الجنةوأدخلك،لكأغفرهاوخطاياكبذنوبكلياعترف،عبدي:إليهاللهفيوحي

عليكليإن:إليهاللهفيوحي،قطخطيئةأخطأتولا،قطذنباأذنبتما،وجلالكوعزتكلا

جلدهاللهفيستنطق،بينتكأرني،ربيا:فيقول،أحدايرىفلا،وشمالايمينأفيلتفت،بينة

أناعبدي،إليهاللهفيوحي،العظائموعزتكعندي،ربيا:يقولالعبدذلكرأىفإذا،بالمحقرات

ثم"الجنةفيدخله،بذنوبهالعبدفيعترف،الجنةوأدخلكلكأغفرهابهالياعترف،منكبهاأعرف

بالذيفكيف،منزلةالجنةأهلأدنى"هذا:يقول،نواجذهبدتحتىع!يمااللهرسولضحك

.")1(فوقه

،ظلالأبيعن،مسكينابنيعني،سلالمحدثنا،موسىبنحسنحدثنا:أحمدالإماموقال

"منانيا،حنانيا:سنؤألفليناديجهنمفيعبداإن":قال!ي!االنبيعن،مالكبنأنسعن

،يبكونمنكبينالنارأهلفيجدجبريلفينطلق،هذابعبديفأتنياذهب:لجبريلاللهفيقول":قال

علىفيوقفه،بهفيجيء،وكذاكذامكانفيفإنه،بهفأتنياذهب:فيقول،فيخبره،ربهإلىفيرجع

مقيل،وشر،مكانشر،ربيا:فيقول؟ومقيلكمكانكوجدتكيف،عبدييا:لهفيقولربه

دعوا:فيقول،فيهاتردنيأنمنهاأخرجتنيإذأرجوكنتما،ربيا:فيقول،عبديردوا:فيقول

.أحمد)2(بهانفرد."عبدي

الجوني،عمرانوأبوثابتحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،اعفانحدثناأ:أحمدالإماموقال

وقال"أربعة":عمرانأبوقال"-النارمنأربعةيخرج":قال!ي!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن

يأ:فيقولأحدهمفيلتفت،النارإلىبهميؤمرثموجلعزاللهعلىفيعرضون-رجلان":ثابت

منمسلمرواهوهكذا."منهااللهفينجيه،فيهاتعيدنيألامنهاأخرجتنيإذأرجوكنتقد،رب

.به)3(،سلمةبنحمادحديث

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(9766)"الكبير"فيالطبرانيرواه

ضعيف.وإسناده(3023/)المسندفيأحمدرواه

.(291)ومسلم(3285/)المسندفيأحمدرواه
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حدثهأنه:عثمانأبيعن،أنعمابنحدثني،سعدبنرشدينحدثني:المباركبناللهعبدوقال

الربفقال،صياحهمايشتدالناردخلممنرجلينإن":قال،!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن

ذلكفعلنا:قالا؟صياحكمااشتدشيءلأي:لهمافقال،فأخرجا،أخرجوهما:جلالهجل

فيلقي،فينطلقان":قال"النارمنكنتماحيثأنفسكمافتلقياتنطلقاأنلكمارحمتي:قال،لترحمنا

الربلهفيقول،نفسهيلقيفلا،الآخرويقوم،وسلامابرداعليهاللهفيجعلها،نفسهأحدهما

بعدفيهاتعيدنيألاأرجوكإنيرب:فيقول؟صاحبكألقىكما،نفسكتلقيأنمنعكما:تعالى

.")1(وجلعزاللهبرحمةالجنةجميعافيدخلان،رجاؤكلك:الزفيفيقول،منهاأخرجتنيما

فيأحدهماينطلقالنارإلىبالرجوعأمرهماإذاتعالىاللهأن:خطبتهفيسعدبنبلالوذكر

صنعت؟ماعلىحملكما:للأولتعالىاللهفيقول،الاخرويتلكأ،يقتحمهاحتىوسلاسلهأغلاله

حملكما:للآخرويقول،ثانيالسخطكأتعرضأكنلممامعصيتكوبالمنخبرتإني:فيقول

تعالى،اللهفيرحمهما،إليهاتعيدنيألامنهاأخرجتنيإذبكظنيحسن:فيقول؟تلكأتأنعلى

الجنة.ويدخلهما

،يحيونولافيهايموتونلافإنهم،الكافرينغيرفيهايبقفلم،النارمنالمعاصيأهلخرجإذا

،القرانحبسهمالذينوهم،أبدافيهاخالدونهمبل،عنهالهممحيدولا،منهالهمخروجولا

ادبن:أمهوأبدافيهقآخلديننارجهنصلهفإنورسولهآدلهيغصومن):تعالىقالكما،بالخلودعليهموحكم

:أل!صابأ!وولانصح!!ولايجدونلاأبدافيهاخ!رين!سعيراطتموأعدأتبهفرينلعناللهإن):تعالىلوقا(23

طرلقاهلخديهخولالهغليغفراللهيكنلئمكفرواوظلمواائذلنإنميو:النساءسوبىةفيتعالىوقال(64-65

.(961-681:النساءأ!هولمجم!يرااللهعلىلكذوكانأبدافبهأخ!ينجهنولاطرقيإ

ذلك،فيمثلهنرابعةلهنليس،أبداالنارفيبالخلودعليهمالحكمفيهن،اياتثلاثفهذه

وقوله:(128:الأنعامأ!هوعليوصكيصرفيإناللهشامالاإفيهاخلدينمثولبهتمالنارقال):تعالىقولهوأما

ردكإنرفي!%!الاإوألأزضأدسضتدامتمما!يهاخلدلى!وشهيقزفيرف!هالهئمآلنارفنىشقواالذينفاما)

.(701:هودأ!يرلدلمحافعال

عناثازوجاءت،بسطهيطولبكلامالايةهذهعلىالمفسرينمنوغيرهجريرابنتكلمفقد

)1(
رقمالترمذيخرجهطريقهومن(نعيمزوائد-041)"الزهدو"(111)رقم"مسنده"فيالمباركابنرواه

.تقدموقد.ضعيفوهو(9925)
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والله،موضعههذاليسآخرموضعذلكعلىوللكلام،عجيبةأخبارووردت،غريبةالصحابة

.وأكرموأحكم،أعلم

بنمحمدبنعمرعن،المباركابنحدثنا،إسحاقبنإبراهيمحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

وأهل،الجنةفيالجنةأهلصارإذا":!ي!اللهرسولقال:قال،عمرابنعن،أبيحدثني،زيد

الجنةأهليا:مناديناديثم،يذبحثم،والنارالجنةبينيوقفحتىبالموتجيء،النارفيالنار

النارأهلوازداد،فرحهمإلىفرحاالجنةأهلفازداد،موتولاخلودالنارأهلويا،موتولاخلود

."حزنهمإلىحزنا

.)1(مثله،به،المباركبناللهعبدعن،أسدبنمعاذعن،البخاريرواهوهكذا

عن،بهدلةبنعاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا،موصلي؟الربيعبنغسانحدثنا:أحمدوقال

الجنةبينفيوقف،أغبر)2(كبشابالموتيؤتى":قال!ي!االلهرسولأن:هريرةأبيعن،صالحأبي

،وينظرون،فيشرئبون،النارأهليا:ويقال،وينظرون،فيشرئتون،الجنةأهليا:فيقال،والنار

.)3(الوجههذامنغريبإسنادوهذا."موتولاخلود:فيقال،فيذبح،الفرججاءقدأنويرون

عن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدحدثنا:قالا،نميروابنيزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

أهليا:فيقال،الصراطعلىفيوقفالقيامةيومبالموتيؤتى":مج!ي!االلهرسولقال:قال،هريرةأبي

فيه،همالذيمكانهممنيخرجوا-أن":يزيدوقاليخرجوا-"أنوجلينخائفينفيطلعون،الجنة

فرحين،فيطلعون،النارأهليا:يقالثم،الموتهذا،ربنا،نعم:قالوا؟هذاتعرفونهل:فيقال

،الموتهذا،نعم:قالوا؟هذاتعرفونهل:فيقال،فيههمالذيمكانهممنيخرجواأنمستبشرين

."أبدافيهموتلا،تجدونفيماخلود:كليهماللفريقينيقالثم،الصراطعلىفيذبحبهفيؤمر

.)4(الوجههذامنأحديخرجهولم،الصحيحشرطعلىقويجيدإسناده

عن،الطاحيقيسبننوححدثنا،الطاحيخالدبننافعحدثنا،آدمبنبشرحدثنا:البزاروقال

فيوقفالقيامةيومبالموتيؤتى":قال،!ي!االنبيعن،أنسعن،قتادةعن،قيسبنخالدأخيه

خلود،النارأهلويا،موتولاخلود،الجنةأهليا:فيقال،فيذبح،والنارالجنةبين

)2(

)3(

)4(

.(6548)والبخاري(نعيمزوائد-028)"الزهد"فيالمباركوابن(2181/)المسندفيأحمدرواه

ولابأحمرليسأي)5/7(العربلسانفي،أغثركبشا:الرسالةمؤسسةطبع"أحمدالإماممسند"نسخةفي

والأربد.كالأغبراللونالكدرهو342()3/النهايةوفي.أبيضولاأسود

.بعدهالذيلهيشهد،صحيححديثوهو،(2042/)المسندفيأحمدرواه

.(2261/)المسندفيأحمدرواه
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)1(أعلمسبحانهوالله،الوجههذامنإلاأنسعنيروىنعلمهلا:البزارقالثم"موتولا

الأبدعلىالدائمالمقيمالنعيممنفيهاوماالجنةصفةذكر

وحسنوبهاءازديادفيلهكلمابل،أبدايبيدولايضمحلولايفنىلا

النارمنبهونعوذ،الجنةسبحانهاللهنسألى

بدائم.ليسالسنينمنألوفبعدولووالمنقطع135:الرعدأ!وأ!ادآيووظلها!و:تعالىقال

ينفد.والمنقطع541:صأ!هونفادمنلوهذالرزقناماإن):تعالىوقال

.0691الخحلأ!باقاللهعندينفدوماعندقيما):تعالىوقال

ينفدكما،ينفدلكان،آخرلهكانفلو،ينفدلاباقاللهعندوما،ينفدفيهاوماالدنياأنفأخبر

الدنيا.نعيم

عير،المفسرينمنطائمةقاله،مقطوععيرأي(2د:ا!نشقاقأ!أتجر-جمرمضنونألهتما:تعالىوقال

وهو،محسوبغير:مجاهدوعن.الإنسانعمرقطعوهو،المثونومنه،منقوصولا،مقطوع

له.نهايةلامابخلاف،مقدرمحسوبينقطعمالأن،الأولمثل

جناتهاوعظمةواتساعهاالجئةأبوابعددفيوردماذكر

خزننهاالؤوقالأتوبهاوفتحتضآءوهاإذاحنئزمراآلجنهإلىربهمأتقواالذجمتوسيق):تعالىاللهقال

الجنةمفنتبوأالاؤضقوأؤزشاوغدهصدلمحاالذىدلهآلحمدوقالوا!خلاينلمحتؤفآذظوهاعلئ!تمسلخ

سنئم!بابكلمنعلتهميذضرنواتملبهكة):تعالىوقال.(74-73:الزمرأ!آلفملينأتجرفنغبمثشاءحيث

.(42-23:اشعدأ!الدارعقبىفضصحبزتم!اعلتكو

لهمليفتحتعالىاللهفيستشفعون،مغلقاوجدوهالجنةبابإلىانتهواإذاالمؤمنينأنتقدموقد

محمد،:فيقول؟أنتمن:الخازنفيقول،البابحلقةيقعقعثم،الجنةبابفيأتي،بمحمد

قبلك.لأحدأفتحألاأمرتبك:فيقول

)3(الجنةبابيقعقعمنوأول)2(الجنةفيشافعأولأنهالصحيحفيوثبت

حسن.حديثوهو(الأستاركشف-3557)البزاررواه(1)

.(691)مسلمرواه)2(

صحيح.حديثوهو(3148)الترمذيرواه)3(
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.")1(اللهإلاإلهلاالجنةمفتاح":أيضاالحديثفيوسيأتي

أميرعن،وغيره،عامربنعقبةروايةمن،السننوأهل،ومسلم،أحمدالإماموروى

،الوضوءفأحسنتوضأمن":!ي!اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي،الخطاببنعمرالمؤمنين

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهد:فقالالسماءإلىبصرهرفعثم

.")2(شاءأيهامنيدخلالثمانيةالجنةأبوابلهفتحت،ورسوله

،إسحاقبنالرحمنعبدحدثنا،)3(المفضلبنبشرحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

يقال،الريانيدعىباباالجنةفيإن":!ي!اللهرسولقال:قال،سعدبنسهلعن،حازمأبيعن

فسألته،حازمأبافلقيت:بشزقال"غيرهميدخلفلمأغلقدخلوهفإذا؟الصائمونأين:القيامةيوم

.)4(أحفظالرحمنعبدلحديثأنيغير،بهفحدثني

عن،غسانأبوحدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا،عثمانبنيحيىحدثنا:الطبرانيوقال

يسقىمنهابالب،أبوابثمانيةالجنةفي":قاللمجي!اللهرسولأنسعدبنسهلعن،حازمأبي

أيضاورواه،به،مريمأبيبنسعيدعن،البخاريرواهوقد."الصائمونإلايدخلهلا،الريان

.به)5(،سهلعن،ديناربنسلمة،حازمأبيعن،بلالبنسليمانحديثمن،مسلم

عن،الرحمنعبدبنحميدعن،الزهريعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

وللجنة،الجنةأبوابمندعياللهسبيلفيمالهمنزوجينأنفقمن":!يماللهرسولقال:قال،هريرةأبي

،الريانبابمندعيالصيامأهلمنكانومن،الصلاةبابمندعيالصلاةأهلمنكانفمن،أبوابثمانية

فقال"الجهادبابمندعيالجهادأهلمنكانومن،الصدقةبابمندعيالصدقةأهلمنكانومن

الله؟رسوليا،أحدكلهامنهايدعىفهل؟دعيأيهامندعيضرورةمنأحدعلىمااللهرسوليا:بكرأبو

منولهما،به،الزهريحديثمن"الصحيحين"فيوأخرجاه."منهميمونأنوأرجو،نعم":قال

.)6(مثله،!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحىعن،شيبانحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

شواهدلهولكن،ضعيفوإسناده(5242/)المسندفيوأحمد(4/1356)"الكامل"فيعديابنرواه

حسن.فهو،بمعناه

(391-1/291)والنسائي(916)داودوأبو(234)رقمومسلم(4/145)المسندفيأحمدرواه

.(047)ماجهوابن(55)والترمذي

خطأ.وهو،الفضل:الأصولفي

صحيح.حديثوهو(5333/)المسندفيأحمدرواه

.(1521)ومسلم(6918)والبخاري(5957)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

والبخاري(52002)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(2/268)المسندفيأحمدرواه

.)69(الجهادفيعاصمأبيوابن(86و85)(2701)ومسلم(2841و)(7918)
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،سليمانبنإسحاقحدثنا،نميربناللهعبدبنمحمدحدثنا:أحمدالإمامبناللهعبدوقال

سمعت:قالالسلميعبدبنعتبةلقيني:قال،شفعةبنشرحبيلعن،عثمانبنحريز)1(حدثنا

الجنةأبوابمنتلقوهإلاالحنثيبلغوالمالولدمنثلاثةلهيتوفىمسلممنما":يقول!وااللهرسول

.2(أيضانميرابنعن،ماجهابنورواه."دخلشاءأيهامنالثمانية

:)3(المليكيالمثنىأبيعن،عمروبنصفوانعن،مسلمبنالوليدحديثمنالبيهميوروى

والمذنب،،المخلصقتالفيذكرهحديثفي!يوالنبيعن،السلميعبدبنعتبةسمعأنه

"...النفاقيمحوولا،للذنوبمحالمح!السيفوإن،أبوابثمانيةوللجنة":فيهقال،والمنافق

.)4(بطولهالحديث

الشفاعة،حديثفي،هريرةأبيعن،(زرعةأبيحديثمنأ،عليهالمتفقالحديثوتقدم

شركاءوهم،الأيمنالبابمنأمتكمنعليهحسابلامنأدخل،محمديا:اللهفيقول:فيهقال

بينوماالجنةمصاريعمنالمصراعينبينماإنبيدهمحمدنفسوالذي"الأبوابسائرفيالناس

.")5(وبصرىمكةبينكماأو،وهجرمكةبينلكما،البابعضادتي

حمدبعدفقال،خطبهمغزوانبنعتبةأن:العدويعميربنخالدعن،"مسلمصحيح"وفي

صبابةمنهابقيوإنماحذاء)7(وولت،بصرم)6(آذنتقدالدنيافإن،بعدأما:عليهوالثناء،الله

بخيرفانتقلوا،لهازواللادارإلىمنهامنتقلونوإنكم،صاحبهايتصابهاالإناءكصبابة

لهايدركلاعاماسبعينفيهافيهوي،جهنمشفيرمنيلقىالحجرأنلناذكرقدفإنه،بحضرتكمما

أربعينمسيرةالجنةمصاريعمنمصراعينبينماأنلناذكرولقد؟أفعجبتم،لتملأنووالله،قعرا

طعاملناما!يواللهرسولمعسبعةسابعرأيتنيولقد،الزحاممنكظيظوهويولمعليهاوليأتين،سنة

فاتزرت،مالكبنسعدوبينبينيفشققتهابردةفالتقطت،أشداقناقرحتحتى،الشجرورقإلا

وإني،الأمصارمنمصرعلىأميراأصبحإلاأحدمنااليومأصبحفما،بنصفهاسعدواتزر،بنصفها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

خطأ.وهو،جرير:الأصولفي

حسن.حديثوهو(4016)ماجهوابن(4183،184/)أبيهعلىزياداتهفيأحمدالإمامبناللهعبدرواه

الأملوكي.وهو

بنصفوانطريقمن(186-4185/)المسندفيأحمدورواه(257)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

حسن.حديثوهو،به،عمرو

.(491)رقمومسلم(4712)رقمالبخاريرواه

.والانقضاءالانقطاع:الصرم

سريعة.خفيفةأي
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حتىتناسختإلا،قطنبوةتكنلموإنها،صغيرااللهوعند،عظيمانفسيفيأكونأنباللهأعوذ

.()1بعديالأمراءوتجربونفستخبرون،ملكاعاقبتهاآخريكون

نأ،أبيهعن،معاويةبنحكيمعن،الجريريعن،سلمةبنحمادحديثمن"المسند"وفي

مسيرةالجنةمصاريعمنمصراعينبينوما،اللهعلىوأكرمها،الأممآخرأنتم":قالع!ي!اللهرسول

."لكظيظوإنهيومعليهوليأتين،عاماأربعين

به،،معاويةبنحكيمعن،الجريريسعيدعن،)2(عاصمبنعليطريقمنالبيهقيورواه

.")3(سنينسبعمسيرة":وقال

حدثنا،عيسىبنمعنحدثنا،العباسأبو،الصباحبنالفضلحدثنا:سفيانبنيعقوبوقال

قال:قال،أبيهعن،اللهعبدبنسالمعن،عمربناللهعبدبناللهعبيدبنبكرأبيبنخالد

إنهمثم،ثلاثاالمجودالراكبمسيرةعرضهالجنةمنهتدخلالتيأمتيباب":!ي!اللهرسول

:قالثم،هذاخالدحديثمنالترمذيرواهوقد."تزولمناكبهميمادحتىعليهليضغطون)4(

مناكيربكرأبيبنلخالد:وقال،يعرفهفلم،الحديثهذاعنالبخاريإسماعيلبنمحمدوسألت

أصح."سنةأربعين":غزوانبنعتبةوحديث:البيهقيقال.)5(سالمعن

عن،دراجعن،لهيعةابنعن،الأشيبموسىبنالحسنعن"مسنده"فيحميدبنعبدوروى

أربعينلمسيرةالجنةفيمصراعينبينماإن":قال،!ي!اللهرسولعن،سعيدأبيعن،الهيثمأبي

.")6(سنة

يسيرإلابابانمنهنماأبوابسبعةللنارإن":قالمج!ي!اللهرسولأن:عامربنلقيطحديثفأما

وحملهمشهور)7(حديثفهو،الجنةأبواببينمابعدفيقالوكذلك"عاماسبعينبينهماالراكب

بابفياللذينالمصراعينبينماعلىلا،الآخرالبابإلىالباببينمابعدعلىالعلماءبعض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

روا

في

وار

في

وار

وار

بنا

روا

نكا

.(6792)رقممسلم5

عاصم.أبيبنعلي:الفاسية

حسن.وإسناده(263)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي(53/)المسندفيأحمد5

.ليضطغطون:لأصولا

ضعيف.وإسناده(2548)رقمالترمذي5

الحسنطريقمن92()3/المسندفيأحمدوأخرجه(249)رقم"المسندمنالمنتخب"فيحميدبنعبد5

به.يقوىالسابقحيدةبنمعاويةحديثمنشاهدللحديثولكن،ضعيفوإسناده،بهموسى

بعضهافيوألفاظه،جداغريبحديث:سبقفيماعنهالمصنفقال(14-4/13)المسندفيأحمده
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يعارضلئلا،الآخرالبابإلىالبلدصدورحوليدوركما،الجدارطولفييدورالباببل،واحد

.(أعلموالله1،تقدمما

أنهمنأكثرقويادليلاذلكعلىيقملمولكن،باباعشرثلاثةللجنةأن:وادعىالقرطبيذكروقد

وفي"اللهإلاإلهلاأنأشهد:فقالتوضامن":عمرحديث،ثمانيةمنأكثرأنهاعلىيدلومما:قال

)1(.وغيره،الترمذيأخرجه.شاء"أيهامنيدخلأبوابثمانيةالجنةأبوابمنله"فتح:قالآخره

له:يقالباباالجنةفيإن":مرفوعاهريرةأبيعن"النصيحة"كتابفيالاجرفيوروى:قال

")2(فادخلوابابكمهذا،الضحىصلاةعلىيداومونكانواالذينأين:منادينادي،الضحىباب

التوبة،بابوهو،!يممحمدبابمنهاالجنةأبواب:اللهعبدأبو)3(الحكيمالترمذيوقال:قال

وباب،العمرةوباب،الحجوباب،الصدقةوباب،الزكاةوباب،الصوموباب،الصلاةوباب

منهيدخلالذيالأيمنوالباب،الراضينوباب،الكاظمينباب:غيرهوزاد،الضلةوباب،الجهاد

كما،المجودللراكب،أئامثلاثةمسيرةعرضهالذيالبابالقرطبيئوجعل،عليهمحسابلاالذين

أعلم.فالله،عشرثالثبابا)4(الترمذيعندوقع

عن،حسينأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدعن،عياشبنإسماعيلحدثنا:عرفةبنالحسنوقال

إلاإلهلاأنشهادةالجنة"مفتاح:!يماللهرسولقال:قال،جبلمعاذبنعن،حوشبشهربن

")5(.الله

:قال؟الجئةمفتاحاللهإلاإلهلاأليس:منبهبنلوهبوقيل:قال"البخاريصحيح"وفي

التوحيدمعيكونأنبذلا:يعنيلك)6(يفتحلموإلا،لكفتحأسنانلهبمفتاحجئتإنولكن،بلى

أعلم.والله،المحرماتوترك،الطاعاتفعلمنصالحةأعماذ

منبابأولإلىانتهواإذاحتىزمرأالجنةإلىربهماتقواالذينيساق:قالعليحديثفيوتقدم

.)7(الحديثوذكر...شجرةعندهوجدواأبوابها

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

رقممسلمورواه"شاءأيهامنيدخل،الجنةأبوابثمانيةلهفتحت":بلفظ)55(رقمالترمذيرواه

(234).

ضعيف.وإسناده(0605)رقم"الأوسط"فيالطبرانيورواه

الحليمي.:الفاسيةوفي،الحلبي:(1)في

ضعيف.وإسناده(2548)رقمالترمذيرواه

ضعيف.وإسناده،بهعياشابنطريقمن(5242/)المسندفيأحمدوأخرجه

بنمحمدطريقمن"الحلية"فينعيموأبو،التاريخفيالبخاريووصله(1237)الحديثقبلالبخاريعلقه

.فذكره...لوهبقيل،أبيهعنرمانةبنسعيد

ضعيف.وإسناده(8025)رقم"الجعديات"فيالبغويالقاسمأبورواه
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رلبهماءالاءفبأى!أفنانذواتا!تكذبانرلبهماءالاءفباى!جننانرلإمقامضافوصلمن):تعالىاللهقال

!مثيهننتكذبانرلبهمالآءءافبأى!زؤجانفبههةصمنفجهماجتكذبانرلبهماءالآءفبأى!تجرلإنغتنانفجهما!تكذبان

ولاقبسلهؤإدنم!يطمحهنلؤآلطرفقصزتفيهن!تكذبانرلبهمالآءفبأىءا!دانألجننينوجنىإشتبزقجمنبطإلخهافرلثرعك

إلاآلاخشنجزاءهل!تكذبانرلبهماءالآءفباى!وآتمرجاناتياقؤت!كانهنتكذبانرلبهماءالآءفبأى!جان

لاءءافبأى!مذهامتان!تكذلانرلبهماءالآءفبأى5جضناندونهماومن!تكذبانرلبهمالآءءافبأى!قيحشنا

رلبهماءال!فبأى!ورفابرونخلفبههةفيهما!تكذبانرلبهمالآءءافبأى!نضاختانعينانفجهما!تكذبانرلبهما

لؤهتكذبانرلبهماءالآءالخياهـ!لبأىفىمقص!ورتصر!تكذبانلآءرلبهما!فبأىءاحسانغزثلمحهن!تكذبان

رلبهماءالآءفبأى!حسانوعتقرىخضورفرفعكمتيهنن!تكذبانرئبههاءالآءفبأى!نولاطقتيتمإلنمىيطمثهن

.(78-64:حمنألىأ!هوؤالايمراصماتجنذىرفياسمننرك!تكذبان

عن،الجونيعمرانأبيعن،الصمدعبدبنالعزيزعبدحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

آنيتهما،ذهبمنجنتان":قال!ي!االلهرسولأن:أبيهعن،الأشعريموسىأبيبنبكرأبي

وجلعزربهمإلىينظرواأنوبين،القومبينوما،فيهماوما،آنيتهمافضةمنوجنتان،فيهماوما

.")1(عدنجنةفيوجههعلىالكبرياءرداءإلا

بنبكرأبيعن،ثابتعن،سلمةبنحمادعن،إسماعيلبنمؤملحديثمنالبيهقيوروى

ورقمنوجنتان،للسابقينذهبمنجنتان":قال"!ييهااللهرسولأن:أبيهعن،موسىأبي

.")2(اليمينلأصحاب

إسماعيلحدثنا،قتيبةحدثنا:البخاريوقال

حاهلكوقد،ع!يواللهرسولأتت،حارثةأم

قلبي،منحارثةموقععلمتقد،اللهرسوليا

هيواحدةأجنة؟أهبلت":لهافقال،أصنعما

مناخيرروحةأواللهسبيلفي4(غدوهلا":وقال

نأ:مالكبنأنسعن،(حميدعنا،جعفربن

فقالت:،غرب)3(سهمأصابه،بدريومرثة

ترىسوفوإلا،عليهأبكلمالجنةفيكانفإن

،"الأعلىالفردوسفيوإنه،كثيرةجناتأم؟!

قدمموضعأوأحدكمقوسولقاب،فيهاومالدنيا

)2(

)3(

)4(

.(018)ومسلم(4878)رقمالبخاريرواه

الحفظ.سيىءصدودتى:إسماعيلبنمؤملفيه،ضعيفوإسناده)242("والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

راميه.يعرفلاأي

.غزوة:(آ)في
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لهالأضاءالأرضإلى)1(اطلعتالجنةأهلنساءمنامرأةأنولو،فيهاوماالدنيامنخيرالجنةمن

.")2(فيهاوماالدنيامنخمارها-خيزيعني-ولنصيفها،ريحابينهماماولملأت،بينهماما

.")3(وأفضلهاوأوسطها،الجنةربوةالفردوس":قالأنهقتادةعنروايةوفي

.مرفوعا)4(سمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،بشيربنسعيدحديثمنالطبرانيرواهوقد

ألعك!الدرجتالمفأوليهك):تعالىوقال،(01:ادغاشيةأ!عاليةجنةفى):تعالىاللهقال

أعدتوالأرضألسمونتعيضهاوجنةرب!خمنمغفرةإكوسارعوا!):تعالىوقال(75:طهأ

والازضالسماءكحرضعرضهاوجنةرلبهومنمغفرةإكسابقوا):تعالىوقال.1331:عمرانآلأ!لفمتمين

.(12:ادحديدأ!هويشآءمنيؤتيهاللهفضللكذورسلهل!باللهللذلىءامنواأعدت

بنالرحمنعبدعن،عليبنهلالعن،فليححدثنا،عامرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

،رمضانوصام،الصلاةوأقام،ورسوليباللهآمنمن":!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،عمرةأبي

:قالوا"فيهاولدالتيأرضهفيجلسأو،اللهسبيلفيهاجر،الجنةيدخلهأناللهعلىحقافإن

فيللمجاهدينوجلعزاللهأعدهادرجةمئةالجنةفيإن":قال؟الناسنخبرأفلا،اللهرسوليا

وسطفإنه،الفردوسفاسألوهاللهسألتمفإذا،والأرضالسماءبينكمادرجتينكلبين،سبيله

شكا،"االجنةأنهارتفجرأواتفجرومنه،االرحمنعرشوفوقها،الجنةوأعلى،الجنة

.(عامرأبو

.)5(بمعناه،أبيهعن،فليحبنمحمدعن،المنذربنإبراهيمعنالبخاريورواه

حدثنا،الدلالهمام(أبوأحدثنا،العزيزعبدبنعليحدثنا:الطبرانيالقاسمأبووقال

سمعت:قال،جبلمعاذبنعن،يسارعطاءبنعن،أسلمزيدبنعن،سعدبنهشام

مأ،زكاةأذكرأدريلا"رمضانوصام،الخمسالصلواتهؤلاءصلىمن":يقولغ!يىاللهرسول

أخرجألا،اللهرسوليا:قلت"أمهولدتهحيثقعدأوهاجر،لهيغفرأناللهعلىحقاكان"؟لا

مثلمنهادرجتينكلبين،درجةمئةالجنةفإن،يعملونالناسذر،لا":فقال؟الناسفأوذن)6(

)2(

)3(

)5(

)6(

)آ(:في.في

.(6568و)(6567)رقمالبخاريرواه

صحيح.حديثوهو(3174)رقمالترمذيرواه

ضعيف.وإسناده(6886)الكبيرفيالطبرانيرواه

.(7423)رقموالبخاري(2335/)المسندفيأحمدرواه

.فاذن:الأصولفي
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فيشيءأوسطوهي،العرشيكونوعليها،الفردوسمنهادرجةوأعلى،والأرضالسماءبينما

قتيبة،عنالترمذيرواهوهكذا."الفردوسفاسألوهاللهسألتمفإذا،الجنةأنهارتفجرومنها،الجنة

عن،سويدعنماجهابنوأخرجه،به،أسلمبنزيدعن،الدراورديعن،)1(عبدةبنوأحمد

.مختصرا!2(،زيدعن،ميسرةبنحفص

عن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدحدثنا،همائمحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

وقال"عاممئةمسيرةدرجتينكلبينما،درجةمئةالجنة":قال،!ي!النبيعن،الصامتبنعبادة

والعرلش،الأربعةالأنهارتخرجومنها،درجةأعلاهاوالفردوس،والأرضالسماءبينكما":عفان

بنيزيدعن،منيعبنأحمدعن،الترمذيورواه."الفردوسفاسألوهاللهسألتمفإذا،فوقهامن

.به)3(،يحيىبنهمامعن،هارون

أعلمواللهفالجنة،أوسطهاهوالقبةأعلىفإن،المقببفيإلاالصفةهذهتكونولا:قلت

كذلك.

عن،شريلثحدثنا،هارونبنيزيدحذثنا،سنافيبنأحمدحدثنا:داودأبيبنبكرأبووقال

بينما،درجةمئةالجنة":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،عطاءعن،جحادةبنمحمد

.")"4(عامخمسمئةمسيرةدرجتينكل

كلبينما":وعنده،فذكره...هارونبنيزيدعن،العنبريعباسعن،الترمذيورواه

.)5(صحيححسنحديثهذا:وقال"عاممئةدرجتين

عن،دراجحدثنا،لهيعةابنعن،حسنحدثنا،زهيرحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

فياجتمعواالعالمينأنلو،درجةمئةالجنة":قال!ي!اللهرسولأن:سعيدأبيعن،الهيثمأبي

.أيضا)6(أحمدورواه.لهيعةابنعن،قتيبةعنالترمذيرواه."لوسعتهمإحداهن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطأ.وهو،اللهعبد:(آ)في

حديثوهو(4331)ماجهوابن(9252)رقموالترمذي(02/327)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

صحيح.

صحيح.حديثوهو(2531)الحديثبعدوالترمذي(5316/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(61)"والنشورالبعث"فيداودأبيبنبكرأبورواه

."والأرضالسماءبينكماالدرجتينبينما"بلفظصحيححديثوهو(2528)رقمالترمذيرواه

ضعيف.وإسناده(392/)المسندفيوأحمد(2531)والترمذي(8913)رقميعلىأبورواه
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منزلةالجنةأهللأدنىيكونماذكر

المقيموالنعيم،العظيمالملكاتساعمنوأعلاهم

.021:ا!نسانأ!ونجماومق!كبيرارأيتثمرايتوإذا):تعالىاللهقال

نأترضىأما":لهيقولاللهأن:الجنةيدخلمناخرفي،مسعودابنحديثفيتقدموقد

الصحيحة.الأحاديثمنغيرهفيوكذلك")1(أمثالهاوعشرة،الدنيامثللكيكون

عن،فاختةأبيابنهوثويرعن،إسرائيلحدثنا،محمدبنحسينحدثنا:أحمدالإماموقال

ونعيمه،جنانهإلىينظرالذيمنزلةالجنةأهلأدنىإن":قال!النبيإلىرفعه،عمرابن

تلاثم"وعشيةغدوة)2(وجههإلىينظرمناللهعلىأكرمهموإن،سنةألفمسيرة،وسرره،وخدمه

.1)3(23و22:القيامةأ!ناظرميرربهاإكئاضر2!وصويؤبؤ):الايةهده

ابنعن،فاختةأبيبنثويرعن،أبجر)4(بنالملكعبدحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أيضأوقال

كماأقصاهيرىسنةألفيملكهفيلينظرمنزلةالجنةأهلأدنىإن":لمجي!اللهرسولقال:قال،عمر

."مرتينيومكلتعالىاللهوجهفيلينظرمنزلةأفضلهموإن،وخدمه،أزواجهينظر،أدناهيرى

رويوقد:قال،به،ثويبرعن،إسرائيلعن،)5(شبابةعن،حميدبنعبدعن،الترمذيورواه

ثويبر،عن،الثوريورواه:قال،مرفوعأ،عمرابنعن،ثويبرعن،إسرائيلعن،وجهغيرمن

موقوفا،عمرابنعن،ثويرعن،أبجربنالملكعبدورواه:قال.قولهعمرابنعن،مجاهدعن

.قال)6(كذا

مرفوعا.الطريقلهذهأحمدروايةتقدموقد

طريف،بنمطرفحدثنا،عيينةبنسفيانحديثمن-لفظهوهذا-والطبراني،مسلموروى

يرفعهولم،أبجرابنرفعه،شعبةبنالمغيرةعن،الشعبيعن،أبجربنسعيدبنالملكوعبد

رجلهو،نعم:قال،منزلةالجنةأهلأدنىعنأخبرني،ربيا:موسىوقال:قال،مطرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(186)رقمومسلم(6571)رقمالبخاريرواه

تعالى.اللهوجهإلىأي

ضعيف.وإسناده(264/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،الحرابن:(1)في

شبابة.بناللهعبد:(1)في

.والمرفوعالموقوففي،ضعيفهـاسناده(2553)والترمذي(213/)المسندفيأحمدرواه
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،ربيا:فيقول،الجنةادخل:لهفيقال،أخذاتهموأخذوا،منازلهمالناسنزلبعدمايجيء

مثللكيكونأنترضىأما:فيقول؟أخذاتهموأخذوا،منازلهمالناسنزلوقدأدخلهاوكيف

أصابعهسفيانوعقد،ومثلهمثلهلكإن:فيقول،ربرضيت:فيقول؟الدنياملوكمنلملككانما

:فيقول،عينكولذت،نفسكاشتهتومالكهذافإن:فيقول،ربرضيت:فيقول،الخمس

الذينأولئك،نعم:قال،منزلةالجنةأهلأعلىعنفأخبرني،ربيا:موسىقال،ربرضيت

،أذنتسمعولم،عينترفلم،عليهاوختمت،بيديكرامتهمغرلست،عنهموسأخبرك،أردت

أغينقرةمنلهمأخفىمانفممى!إتغلم):وجلعزاللهكتابفيذلكومصداق،بشرقلبعلىيخطرولم

هوورءصصص-
.(1()71:ادسجدةأ!يغملونكانوابماجزاءم

!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرجحديثمن،لمسلمواللفظ،"الصحيحين"فيوثبت

خطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلاماالصالحينلعباديأعددت:وجلعزاللهقال":قال

بما؟نواأغيهز-إءمقرةمنلهمأخفىمانفممىفلاتغلم!و:تعالىاللهكتابفيذلكمصداق،بشرقلبعلى

.")2((17:السجدةأمهويحملور

نأ:صخر)3(أبوحدثني،وهبابنحدثنا،معروفبنهارونحدثنا:أحمدالإماموقال

فيهوصفمجلسا!يماللهرسولمنشهدت:يقولسعدبنسهلسمعت:قال،حدثهحازمأبا

علىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامافيها":حديثهآخرفيقالثم،انتهىحتى،الجنة

رزقنهتمومماوطساخؤفاربههميذعونآتمضاجععننجولهتمنتجاقى):الآيةهذهقرأثم،"بشرقلب

عنمسلمورواه.(17و16:ادسجدةأ!يغملونبما؟نواج!%ءمأىيئقرةمنلهمأخفىمانفستغلمف!!!ينفقون

.(معروفب)بنهارون

وعظمها،وارتفاعها،الجنهغرفذكر

والاخرةالدنيافيخلقهعلىالمبسوطفضلهمناللهنسألى

ص!!صو
أدلهيخلفلاآدلهوغدآلأئهرتخئهامنتخرىمبنيةغرففؤصقهاقنغرفالتمرقيألقؤاألذينلبهن!و:تعالىاللهقال

ءانواوالذين!و:تعالىوقال.(37:سبأأ!ءامنونآتخرلمحت!نىوهتم):تعالىوقال.(2.:الزمرأ!آتميعاد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(0/2989)"الكبير"فيوالطبراني(918)رقممسلمرواه

.(2824)رقمومسلم(9477و)(3244)البخاريرواه

خطأ.وهو،صخرابن:الأصولفي

.(2825رقم)ومسلم(5334/)المسندفيأحمدرواه
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.(58:العنكبوتأ!ألفملينأتجرنغم!هاخلدينالأنهرتخنهـامنتخرىغرف!ابخهمنلنبولنهمالصخلختوعملوا

.(75:الفرقانأ!ووسئماتحية!اويلقؤ%صصحبروابماأتغرفةتحزوتأولسف):لوقا

بنعطاءعن،سليمبنصفوانعن،مالكحديثمن،لمسلمواللفظ"الصحيحين"فيوثبت

فوقهممنالغرفأهلليتراءونالجن!أهلإن":قال!ي!اللهرسولأن:الخدريسعيدأبيعن،يسار

:قالوا"بينهممالتفاضل،المغرب(أو1،المشرقمنالأفقمنالغابرالدريالكوكبيتراءونكما

باللهامنوا4رجا،بيدهنفسيوالذي،بلى":قال؟غيرهميبلغهالاالأنبياءمنازلتلك،اللهرسوليا

.(")1المرسلينوصدقوا

نإ":قال!ي!االلهرسولأن:سعدبنسهلعن،حازمأبيحديثمنأيضا"الصحيحين"وفي

.")2(السماءأفقفيالكوكبتتراءونكماالجن!فيالغرفةليتراءونالجن!أهل

عن،عطاءعن،عليابنيعني،هلالعن،فليحأخبرني،فزارةحدثنا:أحمدوقال

الكوكبترونأوتراءونكماالجن!فيليتراءونالجن!أهلإن":قالع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبي

:قال؟النبيونأولئك،اللهرسوليا:قالوا"الدرجاتتفاضلفيالطالعالأفقفيالغابرالدري

علىوهذا:الضياءالحافظقال."المرسلينوصدقوا،باللهامنواوأقوائم،بيدهنفسيوالذي،بلى"

.)3(البخاريشرط

سعيدأبيعن،حازبمأبوحدثنا،مطرفبنمحمدحدثنا،عياشبنعليحدثنا:أحمدوقال

الطالعكالكوكبالجن!فيغرفهمثترىاللهفيالمتحابينإن":!اللهرسولقال:قالالخدري

.")4(وجلعزاللهفيالمتحابونهؤلاء:فيقال؟هؤلاءمن:فيقال،الغربيأوالشرقي

الكوكبترونكماسواهممنليراهمعليينأهلإن":مرفوعاسعيدأبيعن،عطيةحديثوفي

.")6((وأنعما)،منهموعمربكرأباوإن،السماءأفقفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2831)ومسلم(3256)البخاريرواه

.(0283)ومسلم(6555)البخاريرواه

صحيحوالحديث،كلامفيه،وفليح،توبعولكنه،نظرفيه،فزارة:أقول(2933/)المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقه

.الخدريسعيدأبيمنيسمعلمحازمأبو،ضعيفوإسناده(387/)المسندفيأحمدرواه

وفضلا.زاداأي

ضعيفوإسناده)69(ماجهوابن)3658(والترمذي(8793)رقمداودوأبو(3/27)المسندفيأحمدرواه

.)2831(ومسلم)3256(البخاريرواه"...فوقهممنالغرفأهلليتراءونالجنةأهلإن"بلفظصحوقد
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!ي!الرسولىمقامالوسيلةوهي
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بنمحمدعن،حمزةأبيبنشعيبعن،عيالشبنعليعن،"البخاريصحيح"فيثبت

اللهم:النداءيسمعحينقالمن":قالأنه،!ي!االلهرسولعن،اللهعبدبنجابرعن،المنكدر

الذيمحمودامقاماوابعثه،والفضيلةالوسيلةمحمداآت،القائمةوالصلاة،التامةالدعوةهذهرب

.")1(القيامةيومالشفاعةلهحلت،وعدته

،أيوبأبيبنوسعيد،حيوةعن،وهبابنعن،سلمةبنمحمدعن"مسلمصحيح"وفي

النبيسمعأنه:العاصبنعمروبناللهعبدعن،جبيربنالرحمنعبدعن،علقمةبنكعبعن

صلاةعليصلىمنفإنه،عليصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا":يقول،!ي!

منلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيمنزلةفإنها،الوسيلةليااللهاسلواثم،عشراابهاأعليهاللهصلى

.")2(الشفاعةعليهحلت،الوسيلةلي(اللهأسألفمن،هوأناأكونأنوأرجو،اللهعباد

:هريرةأبيعن،كعبعن،ليثعن،سفيانأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

الوسيلة؟وما،اللهرسوليا:قيل"الوسيلةلياللهفاسألوا،عليصليتمإذا":قال!ي!اللهرسولأن

.")3(هوأناأكونأنوأرجو،واحدرجلإلاينالهالا،الجنةفيدرجةأعلى":قال

سعيدأباسمعت،وردانبنموسىعن،لهيعةابنحدثنا،داودبنموسىحدثنا:أحمدوقال

نأاللهفاسألوا،درجةفوقهاليساللهعنددرجة،الوسيلة":!ي!اللهرسولقال:يقولالخدري

.")4(الوسيلةيؤتيني

حدثنا،الحرانيالملكعبدبنالوليدحدثني،الاسلارعليبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

قال:قال،عباسابنعن،عطاءبنعمروبنمحمدعن،ذئبأبيابنعن،أعينبنموسى

شهيداأو،شفيعالهكنتإلاالدنيافيعبدلييسألهالمفإنه،الوسيلةلياللهسلوا":!ي!اللهرسول

.)5(أعينبنموسىإلاذئبأبيابنعنيروهلم:الطبرانيقال"القيامةيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(614)البخاريرواه

.(384)رقممسلمرواه

قبله.الذيعنهويغني،ضعيفوإسناده(2265/)المسندفيأحمدرواه

قبله.الذيمسلمحديثعنهويغني،ضعيفوإسناده(3/83)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو)637(رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه
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قصورها؟وممالجنةبنيانذكر

مجاهدأبو،سعد)1(حدثنا،زهيرحدثنا:قالا،كاملوأبو،النضرأبوحدثنا:أحمدقال

إذا(إناأاللهرسوليا:قلنا:يقولهريرةأباسمع:المؤمنينأممولى،المدلةأبوحدثنا،الطافي

،والأولاد،النساءوشممناالدنياأعجبتنافارقناكوإذا،الاخرةأهلمنوكنا،قلوبنارقترأيناك

عنديعليهاأنتمالتيالحالعلىحالكلعلى-يمونونأنكملو":قالأو"-يمونونلو":فقال

لهم"يغفركييذنبونبقوماللهلجاءتذنبوالمولو،بيوتكمفيولزارتكم،بأكفهمالملائكةلصافحتكم

ذهب،منولبنةفضةمنلبنةالجنة":قال؟بناؤهاماالجنةعنحدثنا،اللهرسوليا:قلنا:قال

ينعميدخلهامن،الزعفرانوترابها،والياقوتاللؤلؤوحصباؤهاالأذفر(أالمسكوملاطها

.")2(شبابهيفنىولا،ثيابهتبلىلا،يموتلاويخلد،يبأسلا

مجاهدأبيسعدعن،ثقةوكان،القبيسعدانعن،نميربناللهعبدحديثمنالترمذيرواه

منوهما،ماجهابنروايةفيالرجلينهذينتوثيقووقع.حسن:وقال،به،ثقةوكان،الطائي

.)3(البخاريرجال

حدثنا،الكلبيزيادبنمحمدحدثنا،البزارالمثنىبنمحمدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

ع!ي!ا:اللهرسولقال:قال،أنسعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،حسيننبن4بشر

،خضراءزبرجدةمنولبنة،حمراءياقوتةمنولبنة،بيضاءدرةمن(لبنةأبيدهعدنجنةاللهخلق"

قدأفلح!و:فقالت،انطقي:لهاقالثم،الزعفرانوحشيشها،اللؤلؤوحصباؤها،المسكملاطها

ومن):!لمجي!اللهرسولتلاثم"بخيلفيكيجاورنيلاوجلاليوعزتي:تعالىاللهفقال!اتمؤمنون

.()5(9:الحشرأ!والمحفلحوتهم!س!فأولحكشعيوق

المغيرةبنالقاسمحدثنا،إبراهيمبنإسحاقبناللهعبدحدثنا:مردويهبنبكرأبووقال

بنعمر)7(يعني،ربيعةأبيعن،صالحبنعليحدثنا،)6(المريسعيدبنعثمانحدثنا،الجوهري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سعيد.:الأصولفي

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(2403/)المسندفيأحمدرواه

)8935(رقمالترمذيفي."..دعوتهمتردلاثلاثة":حديثهو،السندبهذاالمصنفذكرهالذيالحديث

الشاهد.موضعفيهوليس)1752(ماجهوابن

خطأ.وهو،يعيش:الأصولفي

ضعيف.داسناده(02)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

خطأ.وهو،المدني:الأصولفي

خطأ.وهو،عمرو:الأصولفي
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ولايحياالجنةيدخلمن":فقال،الجنةعن!ي!االلهرسولسئل:قال،عمرابنعن،الحسنعن،ربيعة

منلبنة":قال؟بناؤهاكيف،اللهرسوليا:قيل"شبابهيفنىولا،ثيابهتبلىلا،يبأسلاوينعم،يموت

.")1(الزعفرانوترابها،والياقوتاللؤلؤوحصباؤها،أذفرمسكوملاطها،فضةمنولبنة،ذهمب

الفضل،بنعديحدثنا،)2(العميرياللهعبيدبنيونسحدثنا،آدمبنبشرحدثنا:البزاروقال

منلبنةالجنةاللهخلق":قال،!ي!النبيعن،سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الجريريحدثنا

فقالت!واتمؤصمنونقذأفلع):فقالت،تكلمي:لهافقال،المسكوملاطها،فضةمنولبنة،ذهب

."الملوكمنزلطوباك:الملائكةلها

عنوهيبرواهوقد."الملوكمنزللكطوبى:الله"فقال:وعنده،البيهقيرواهوقد

.مرفوعا)3(سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الجريري

كلعلىوحظرها،بيدالفردوسبنىاللهإن":مرفوعاأنسعن،هندأبيبنداودحديثوفي

.")5(سكير)4(خمرمدمنكلوعلى،مشرك

بنعمرعن،)6(صالحبنعليحذثنا،هشامبنمعاويةحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

منلبنة":قال؟الجنةبناءكيفاللهرسوليا:قيل:قال،عمرابنعن،الحسنعن،ربيعة

.")7(الزعفرانوترابها،والياقوتاللؤلؤوحصباؤها،أذفرمسكملاطها،ذهبمنولبنة،فضة

بنصفوانحدثنا،نافعبنالحكم،اليمانأبوحدثنا:خليدبنأحمدقال:الطبرانيوقال

خديجة؟أمناأين:!يمأللنبيقالتأنهااللهرسولبنتفاطمةعن،ميمونبنمهاجرعن،عمرو

قالت:"فرعونامرأةواسية،عمرانبنتمريمبين،نصبولافيهلغولاقصبمنبيتفي":قال

."والياقوت،واللؤلؤ،بالذرالمنظومالقصبمن،لا":قال؟القصبهذاأمن

وهو:قلت.عمروبنصفوانبهتفرد،الإسنادبهذاإلافاطمةعنيروىلا:الطبرانيقال

قصب،منالجنةفيببيتخديجةأرلشرانأمرنياللهإن":الصحيحفيشاهدولأولي،غريبحديث

.")8(نصبولا،فيهصخبلا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بها.يقوىشواهدوله،ضعيفوإسناده

.الرجالكتبمنوالتصحيح،العمري:الأصولفي

ضعيف.وإسناده)236("والنشورالبعث"فيوالبيهقيالأستار(كشف-35)80البزاررواه

متكبر.:الفاسيةفي

ضعيف.وإسناده(233)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

.الرجالكتبمنوالتصحيح،عاصمبنعلي:الأصولفي

بها.يقوىشواهدوله،ضعيفوإسناده(1320158/)المصنففيشيبةأبيابنرواه

من-(2433و)هريرةأبيحديثمن(2432)رقممسلمرواهوشاهده(443)"الأوسط"فيالطبرانيرواه
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التصديقفيالسبققصبحازتلأنها،اللؤلؤقصبمنبيتهاكانإنما:العلماءبعضقال

قالتحيث،امنمنأولأنها:البعثةأولحديثعليهيدلكما،وجلعزاللهبعثهحين!ي!اللهبرسول

،أبدااللهيخزيكلاواللهكلا:قالت،("نفسيعلىخشيتلقد":وقالأ،رأىبماأخبرهالما

الدهر)1(.نوائبعلىوتعين،المعدوموتكسب،الكلوتحمل،الحديثوتصدق،الرحملتصلإنك

الدارفيبهمايتزوجء!ي!اللهرسولأنإشعاوففيه،الحديثهذافي،واسية،مريمذكروأما

التحريم:سورةفي(تعالىأقوليمن،القرانمنذلكيأخذأنبعضهمحاولوقد،الاخرة

.السورةاخرفيومريماسيةذكرتثم،(ه:التحريمأ!وأبئراثيبنت)

أعلم.والله،السلفمنغيرهأو،عازببنالبراءعنهذامثليروى

الرحمنعبدحدثنا،فضيلابنحدثنا)2(،الطريقيالمنذربنعليحدثنا:داودأبيبنبكرأبووقال

فيإن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،طالبأبيبنعليعن،سعدبنالنعمانعن،إسحاقابن

لمن،اللهرسوليا:فقال،أعرال!فقامظهورها"منوبطونها،بطونهامنظهورهايرىلغرفاالجنة

ورواه."نياموالناسبالليلوصلى،الصياموأدام،الطعاموأطعم،الكلامطيبلمن":فقال؟هي

غريب،:وقال،إسحاقبنالرحمنعبدعن،مسهربنعليعن،حجربنعليعنالترمذي

.)3(حديثهمنإلانعرفهلا

حدثني،سلامبنزيدعن،سلامبنمعاويةحدثنا،مسلمبنالوليدحديثمنالطبرانيئوروى

فيإن":قالغ!ي!اللهرسولأن:الأشعريمالكأبوحدثني،الأشعريمعانقأبوحدثني،سلامأبو

وأدام،الطعامأطعملمناللهأعدها،ظاهرهامنوباطنها،باطنهامنظاهرهايرىغرفاالجنة

.")4(نياموالناسبالليلوصلى،الصيام

بناللهعبدعن،الرحمنعبدأبيعن،حييحدثني،وهبابنحديثمنأيضاالطبرانيوروى

قال"ظاهرهامنوباطنها،باطنهامنظاهرهايرىغرفاالجنةفيإن":قال،ء!ي!النبيعن،عمرو

قائماوبات،الطعاموأطعم،الكلامأطابلمن":قال؟اللهرسولياهيلمن:الأشعريمالكأبو

حسن.إسنادعنديهذا:الضياءالحافظقال."نيالموالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

أوفى.أبيابنحديث

.(016)ومسلم(3)البخاريرواه

خطأ.وهو،الطرائفي:الأصولفي

حسن.حديثوهو(2527)والترمذي)74("والنشورالبعث"فيداودأبيبنبكرأبورواه

حسن.حديثوهو(3467)"الكبير"فيالطبرانيرواه



قصورهاوممالجنةبنيانذكر
445

اللهعبدبنحييحدثني،لهيعةابنعن،الحسنعنأحمدالإمامرواهوقد:قلت

هيلمن:الأشعريأبوموسىفقال:قالأنهغير،مثلهبإسنابفذكر،...،المعافري

.)1(أعلموالله،فذكره...؟اللهرسوليا

.)2(وسقفه،ومصاريعه،أبوابه،واحدةلؤلؤةمنيكونالقصرأنالأحاديثبعضفيوردوقد

أبصارهمثبتاللهأنلولا،اللامعكالبرقيتلألأنوزالجنةسقوفبعضأن:اخرحديثوفي

.يخطفها)3(أنلأوشك

بابنالمعروفأحمدبنعثمانعمروأبوحدثنا،بشرانبنالحسينأبوحدثنا:البيهقيوقال

بنالرحمنعبدحدثنا،أبيحدثنا،منصوربنمحمد)4(بنالرحمنعبدحدثنا،السماك

لناقالقالاللهعبدبنجابرعن،(الحسنعنأ،يذكرواسعبنمحمدسمعت،المؤمنعبد

:قال،وأمناأنتبأبينا،اللهرسوليابلى:قلنا:قال"؟الجنةبغرفأحدثكمألا":!ي!اللهرسول

منفيها،ظاهرهامنوباطنها،باطنهامنظاهرهايرى،كلهالجوهرأصنافمنغرفاالجنةفيإن"

هذهولمن،اللهرسوليا:قلت:قال"سمعتأذنولا،رأتعينلاماوالشرفواللذاتالنعيم

نيائم"والناسبالليلوصلى،الصياموأدام،الطعاموأطعم،السلامأفشىلمن":قال؟الغرف

من:ذلكعنوسأخبركم،ذلكتطيقأمتي":قال؟ذلكيطيقومن،اللهرسوليا:قلنا:قال

أطعمفقديشبعهمحتىوعيالهأهلهأطعمومن،السلامأفشىفقد،عليهردأو،عليهفسلمأخاهلقي

،الآخرةالعشاءصلىومن،الصيامأدامفقد،أيامثلاثةشهركلومنرمضانصامومن،الطعام

قالثم."والمجوس،والنصارى،اليهود،نيائموالناسبالليلصلىفقد،جماعةفيالغداةوصلى

وقد:قال.أعلموالله.بعضابعضهيقويالأولينبالإسنادينأنهإلا،قويغيرالإسنادوهذا:البيهقي

عن(،عمرأبنحفصعن،حرببنعليطريقمنأوردثم(.جابر)عناخربإسنادروي

)6(.بنحوه،مرفوعاعباسابنعن،عطاءعن،الملائيقيسبنعمرو

حصين،بنعمرانعن،البصريالحسنعن،فرقدبنجسر)7(حديثمنالبيهقيوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حسن.حديثوهو(2173/)المسندفيوأحمد(13301/)الكبيرفيالطبرانيرواه

.(2838)ومسلم(9487)البخاري:بعضهروى

ضعف.إسنادهوفي(1315851/)شيبةأبيابنرواه

خطأ.وهو،محمدأبو،الرحمنعبدحدثنا:الأصولفي

.)927("والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

.028()"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

خطأ.وهو،جعفر:الأصلفي
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قال!:(12:الصفأ!هوعذنجتفىطيبةومسبهن!و:الآيةهدهعنع!ي!اللهرسول!سئل:قالا،هريرةوأبي

زمردةمنبيتاسبعونداركلفي،حمراءياقوتةمنداراسبعونالقصرذلكفي،لؤلؤةمن"قصز

زوجةفراشكلعلى،لونكلمنفراشاسبعونسريركلعلى،سريراسبعونبيتكلفي،خضراء

بيتكلفي،الطعاممنلوناسبعونمائدةكلعلى،مائدةسبعونبيتكلفي،العينالحورمن

."أجمعكلهذلكعلىيأتيماالقوةمنغداةكلفيالمؤمنويعطى،ووصيفةوصيفاسبعون

اتصاله،يمكنلاضعيفاالخبركانوإذا،موضوعأنهالأشبهبل،غريمبالحديثوهذا:قلت

.)1(أعلمسبحانهوالله،جداضعيفهذاجسرافإن

إنه":!ي!اللهرسولقال:قالأبيهعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدحدثنا:وهبابنوقال

زوجةغرفةكلفي،غرفةسبعونالقصرذلكفي،الواحدةاللؤلؤةمنبالقصرالواحدللرجلليجاء

سوى،الجنةرائحةمنرائحةبابكلمنعليهيدخل،باباسبعونغرفةكلفي،العينالحورمن

!و)2(أعيندرةمنلهمأخفىمانفمم!تغلمف!6):تلاثم"الاخرالبابمنعليهتدخلالتيالرائحة

(17:السجدةأ

مالكبنأنسعن،مكذوبةنسمخةذووهو،هدبةبنإبراهيم،هدبةأبيطريقمنالقرطبيوذكر

الله،رسوليا:قيل"تحتهامنعمادولا،فوقهامنمعاليقفيهالش!غرفاالجنةفيإن":مرفوعا

لأهل":قال!؟هيلمن،اللهرسول!يا:قيل"الطيرأشباهيدخلونها":قال!؟أهلهايدخلهاوكيف

.")3(والبلوى،والأوجاع،الأسقام

الجنةفيالخيامذكر

.(73و72:الرحمقأ!ألخياهـ!فبأىءالاءرلبهماتكذبانفىمقصوزتحور!و:رحالىاللهقال!

بنبكرأبيعن،الجونيعمرانأبيحديثمن-لمسلم-واللفظ"الصحيحين"فيوثبت

)1(

)2(

)3(

.(281)"والنثورالبعث"فيالبيهقيرواه

ضعيف.مرسلوهو

وقد،بالأباطيلوغيرهاببغدادحدث:(171/)"الاعتدالميزان"فيالحافظقال،هدبةبنإبراهيمهدبةأبو

:فقال!يىاللهرسولعلىالوضاعينالكذابينأسماءالسلفينظم

خراشثمالغربأشجوإفكويغنمويسرنسطورابنحديث

فراششبهالقيسيهدبةأبيتربهونسخةدينارونسخة

:فقالثالثابيتاآشيالواديوزاد

فاشيوذلكمحمودبنربيعتاسعوالماردينيثامنرتن



447الجنةتربةذكر

لؤلؤةمنلخيمةالجنةفيللمؤمنإن":!ي!اللهرسولقال:قالأبيهعن،االأشعرياموسىأبي

بعضهميرىفلا،المؤمنعليهميطوفأهلونفيهاللمؤمن،ميلأستونطولها،مجوفةواحدة

.ميلا)1(ستون:وصحح"ميلأثلاثون":للبخاريروايةوفي،"بعضا

بنيوسفحدثنا،منصورحدثنا،جعفر)2(بنمحمدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

درةمنالخيمة:قال72(:ادرحمنأالحياهـ!وفىمقصوزتص!وعباسابنعن،صالحأبيعن،الصباح

فرسخا،خمسوندورهسرادقحوله،ذهبمنبالبألفولها،فرسغوعرضهافرسغطولهامجوفة

منعل!هميذظونوأتمببكة):تعالىقولهوذلك،وجلعزربهعندمنبهديةملكبابكلمنعليهيدخل

.()3(23:الرعدأ!وبابكل

درةالخيمة:قال،عبالسابنعن،عكرمةعن،(قتادةعنأ،همامحدثنا:المباركابنوقال

.ذهب)4(منمصراعآلافأربعةلها،فرسخفيفرسخ،مجوفة

باباسبعونلها،واحدم!لؤلؤم!الخيمة:قال،الدرداءأبيعن،العصريخليدعن،قتادةوقال

.در)5(منكلها

الجنةتربةذكر

حديثفيذزأبيعن،مالكبنأنسعن،الزهريحديثمن"الصحيحين"فيثبت

.")7(المسكترابهاوإذا،اللؤلؤجنابذ)6(فيهافإذا،الجنةأدخلت":لمجي!اللهرسولقال،المعراج

عن،نضرةأبيعن،الجريريحدثنا،حمادحدثنا،روخحدثنا:أحمدالإماموقال

خالص،مسلث،بيضاءدرمكة:فقال،الجنةتربةعنصائدابنسأل:لمجي!اللهرسولأن:سعيدأبي

أحمد.الإمامرواههكذا."صدق":مج!ي!اللهرسولفقال

عن،أيضامسلمرواهوقد،بنحوه،نضرةأبيعن،مسلمةأبيحديثمن،مسلمورواه

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

.(2838)ومسلم(3243و)(9487)البخاريرواه

خطأ.وهو،حفصبنمحمد:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(332)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.(نعيمزوائد-924)الزهدفيالمباركبناللهعبدرواه

.(نعيمزوائد-525)الزهدفيالمباركبناللهعبدرواه

القبة.وهي،جنبذةجمع:الجنابذ

.(163)ومسلم(3342)البخاريرواه
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،نضرةأبيعن،الجريريعن،)1(أسامةأبيعن،شيبةأبيبنبكرأبي

")2(خالصمسك،بيضاءدرمكة":فقالالجنةتربةعنع!ي!االنبيسألصائد

ابنأنسعيد:أبيعن

عن،الشعبيعن،مجالدعن،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:أحمدالإماموقال

درمكةوهي،الجنةتربةعنساتلهمإني":لليهود!ي!اللهرسولقال:قال،اللهعبدبنجابر

.")3(الدرمكمنالخبزة":!ي!اللهرسولفقال،القاسمأباياخبزم!هي:فقالوا،فسألهم"بيضاء

وحصباءها،المسكملاطهاأنالجنةبنيانفيوغيرهما،عمروابنهريرةأبيحديثفيوتقدم

.)4(الزعفرانوترابها،والياقوت،اللؤلؤ

بهيملط،البناء)5(سافيبينالحجرينبينيجعلالذيالطينعنعتارم!:اللغةفيوالملاط

طرائق.طرائق،زعفرانوبعضها،مسكبقاعهابعضولعل،الحائط

.(أعلمسبحانهوالله،كذلككلهاأوالاتساعالعظمةهذهمعوهي

أحدكم،قوسولقاب":قال!ي!اللهرسولأنأنسعن،"البخاريصحيح"فيتقدمقد(وأ

.")6(فيهاوماالدنيامنخير(الجنةمنأقدمهموضمعأو

قال:قال،هريرةأبيعن،همالمحدثنا،معموحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدوقال

شرطعلىإسناده."والأرضالشماءبينمماخيرال!تةمنأحدكمسوطلقيد":!واللهرسول

.)7(الشيخين

بنسعدبنعامرأن:حدثهحميدبنسليمانأن:الحارثبنعمروحدثنا:وهبابنوقال

أقلماأنلو":قال!اللهرسولعن،أبيهعن،حدثني-أنهإلاأعلملا:سليمان-قالوقاصأبي

.")"/(والأرضالسماءبينمالهلتزخرفالدنياإلىبرزالجنةمنظفر

)1(

)2(

)ص!(

)ث(

)6(

)7(

)8(

تصحيف.وهو،أمامةأبيعن:(1)في

.(2892)ومسلم(34/)المسندفيأحمدرواه

قبله.الذيلاخرهيشهدولكن،ضعيفوهوسعيدبنمجالدسندهوفي(3361/)المسندفيأحمدرواه

(1320158/)"المصنف"فيشيبةأبيابنورواه،هريرةأبيحديثمن(2403/)المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،عمرابنحديثمن

اللبن.منصفكل،البناءفيالساف

.(6567)البخاريرواه

.(88502)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(2315/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو،بهسعدبنعامرطريقمن(2538)رقمالترمذيورواه
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وقال311:الكهفأ!الأخهرتخحهم!ن!و:وقال81:ادبينةأ!هوالائهرتخنهامنتخرى):تعالىاللهقال

وأخهرللشربذلذةينغيرطغمهووأنهرمنخمرئؤلبنوأخفرمنغيرءاسنمإمنانهرفينهآألمنقونوعداتتىالجنةفل!و:تعالى

وعدالتىألجنةمثل!):تعالىوقال15:حمدأ!وربهتممنومغفزهالثمزتصلىمن!سهاولآمصفىعسلفن

.(35:ألىعدأ!لنارالبهفرينآوعقىاتقواألذلىعفبىتكوظلهأدآيصأ!مالانهرأئخهامنتخرىالمتقون

عن،بهزأبيمعاويةبنحكيمعن،الجريريأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

وبحر،العسلوبحر،الماءوبحر،اللبنبحرالجنةفي":يقوللمجي!اللهرسولسمعت:قال،أبيه

."بعدمنهاالأنهارتشققثم،الخمر

ابنورواه.صحيححسن:وقال،به،هارونبنيزيدعن،بندارعن،الترمذيورواه

.به)1(،هارونبنيزيدعن،خيثمةأبيعن،الدنياأبي

محمدبنبناللهعبدحدثنا،عاصمبنمحمدبنأحمدحدثنا:مردويهبنبكرأبووقال

عمرانأبوحدثنا،الإياديقدامةأبوعبيدبنالحارثحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،النعمان

الأنهارهذه":!ي!االلهرسولقال:قال،أبيهعن،قيسبناللهعبدبنبكرأبيعن،الجوني

.")3(أنهارابعدتصدعثم)2(جوبةفي،عدنجنةفيتشخب

يحيى،(محمدأأبيبنأحمدبنمحمدحدثنا،أحمدبنمحمدحدثنا:مردويهابنوقال

بنأنسعن،قرةبنمعاويةعن،الجريريأخبرني،هارونبنيزيدحدثنا،حكيمبنمهديحدثنا

إنها،واللهلا،الأرضفيأخدودالجنةأنهارأنتظنونلعلكم":!ي!االلهرسولقال:قال،مالك

وما،اللهرسوليا:قيل،"الأذفرالمسكوطينها،اللؤلؤقبابحافتاها،الأرضوجهعلىلسائحة

."لهخلطلاالذي":قال؟الأذفر

.موقوفا)4(به،هارونبنيزيدعن،عبيدبنيعقوبعن،الدنياأبيابنرواهوقد

بنأسدعن،(سليمانبنالربيععن،الأصمعن،وغيره،الحاكمعنا،البيهقيئوروى

)2(

)3(

)4(

حديثوهو(83)"الجنةصفة"فيالدنياأبيوابن(2566)رقموالترمذي(55/)المسندفيأحمدرواه

حسن.

الواسعة.المستديرةالحفرة:الجوبة

ضعيف.وإسناده،عبيدبنالحارثطريقمن(4164/)المسندفيأحمدورواه

منهماوكل،المرفوعحكمفيوهو(96)"الجنةصفة"فيموقوفاالدنياأبيوابن،مرفوعامردويهابنرواه

.المرفوعحكمفيلأنه،بالموقوفيعلولا،صحيح
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قال:قال،هريرةأبيعن،ضمرةبناللهعبدعن،قر\أ(بنعطاءعن،ثوبانابنعن،موسى

اللهيكسوهأنسرهومن،الدنيافيفليتركهاالاخرةفيالخمراللهيسقيهأنسرهمن":!ي!اللهرسول

كانولو،المسكجبالأو،تلالتحتمنتفجرالجنةأنهار،الدنيافيفليتركهالاخرةفيالحرير

منأفضلالآخرةفيوجلعزاللهيحليهمالكانجميعاالدنياأهلبحليةعدلتحليةالجنةأهلأدنى

."جميعاالدنياأهلحلية

الله،عبدعن،مسروقعن،مرةبنعمروعن،الأعمشعن،معاويةأبيطريقمنوروى

.أصخ)2(الموقوفوهذا:قلت.مسكجبلمنتفجرالجنةأنهار:قال

الجنةأنهارأشهروهو،الكوثرصفة

وكرمه(بمنهمنهاللهسقاناا

مهوالأبترهوشانحفإت!وانحرلربكفصلهاتكوثرأغطتتفإنا!:تعالىاللهقال

.(3-أ:الكوترا

بنالمختارعنكلاهما،مسهربنوعلي،فضيلبنمحمدحديثمن"مسلمصحيح"فيوثبت

"؟الكوثرماأتدرون":قال(السورةأهذهعليهأنزلتحينع!ي!اللهرسولأن:أنسعن،فلفل

.")3(كثيرخيوعليه،وجلعزربيوعدنيهنهرهو":قال،أعلمورسولهالله:قالوا

النبيقال،المعراجحديثفي،أنسعن،قتادةعن،شيبانحديثمن"الصحيحين"وفي

الكوثرهذا:قال؟جبريلياهذاما:فقلت،المجؤفاللؤلؤقبابحافتاهنهرعلىأتيت":!!

."وجلعزاللهأعطاكهالذي

إلىبيديفضربت":روايةوفي،به،أنسعن،حميدعن،عديأبيابنعن،أحمدورواه

.")4(أذفرمسكفإذا،الماءفيهيجريما

.متعددةوألفاظ،الصحابةمنوغيره،أنسعن،كثيرةطرنالحديثولهذا

!ي!،النبيئعن،أنسعن،فلفلبنالمختارعن،فضيلبنمحمدحدثنا:أحمدفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهو،مرة:(آ)في

مسعودابنحديثمن(392و)،مرفوعاهريرةأبيحديثمن(292)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

حسن.حديثوهو،موقوفا

.(004)رقممسلمرواه

مسلم.عندوليس(3301/)المسندفيوأحمد(6494)البخاريرواه
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.")1(وجلعزربيوعدنيهالأرضوجهعلىيجريالجنةفينهوالكوثر":قال

.به)2(،فضيلابنعن،كريبأبيعن،مسلمورواه

ع!ي!:اللهرسولقال:قال،أنسعن،ثابتعن،حمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدقال

فضربت،مشقوقأليس،اللؤلؤقبابحافتاه،الأرضوجهعلىيجرينهزهوفإذا،الكوثرأعطيت"

.")3(اللؤلؤحصباؤهوإذا،ذفرةمسكةفإذا،تربتهإلىبيدي

بنمحمدحدثنا،سعدبنإبراهيمأخبرنا،الهاسميداودبنسليمانحدثنا:أحمدوقال

ع!ي!:اللهرسولسئل:قال،مالكبنأنسعن،أبيهعن،شهابابنأخيابن)4(مسلمبناللهعبد

منوأحلىاللبنمنأبيضماؤه،مسلثترابه،الجنةفياللهأعطانيهنهزهو":فقال،الكوثرعن

لناعمةإنها،اللهرسوليا:بكرأبوفقال:قال"الجزر)5(أعناقمثلأعناقهاطيزترده،العسل

."منها)6(أنعمآكلها":فقال

بنالفضلحدثني،يحيىبنإدريسحدثنا،منقذبنإبراهيمحدثنا،الأصمأنبأنا:الحاكموقال

قال:قال،حذيفةعن،الخطميمالكبنعصمةعن،موهببنعبيداللهعن،المختار

الله،رسوليالناعمةإنها:بكرأبوفقال"البخاتي)7(أمثالطيراالجثةفيإن":!شي!اللهرسول

."بكرأبايايأكلهاممنوأنت،يأكلهامنمنهاأنعم":قال

.مرسلا)8(قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنرواهثم

،الهادابنيعني،يزيدعن،ليثحدثنا،الخزاعيسلمةأبوحدثنا:أيضاأحمدالإماموقال

نأ:مالكبنأنسعن،شهابابنعن،مسلمبناللهعبدعن،بكرأبيبنالوهابعبدعن

منوأحلى،اللبنمنبياضاأشد،وجلعزربيأعطانيهنهز":فقال،الكوثرعنسئل!يماللهرسول

آكلها":فقال،ناعمة،الطيرأتلكإن،اللهرسوليا:عمرفقال"الجزركأعناقطيزوفيه،العسل

."عمريامنهاأنعم

.(3201/)المسندفيأحمدرواه()1

.(004)رقممسلمرواه)2(

صحيح.وإسناده(3152/)المسندفيأحمدرواه)3(

."شهاببناللهعبد":الأصولفي)4(

البعير.وهو،جزورجمع)5(

صحيح.حديثوهو،حسنوإسناده(3236/)المسندفيأحمدرواه)6(

العنق.طويلةالناقةوهي،بختيةجمع،البخاتي)7(

ضعيف.حديثوهو،مرسلا(355و)موصولاالحاكمعن(354)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه)8(
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.به)1(،أنسعن،أبيهعن،شهابابنأخيابنعن،الدراورديرواهوكذلك

عنهمااللهرضيعمرابنرواية

عن،دثاربنمحاربعن،عطا!وقال:قال،ورقاءأخبرنا،حفصبنعليحدثنا:أحمدقال

علىيجريوالماء،ذهبمنحافتاه،الجنةفينهرالكوثر":!يماللهرسولقال:قالعمرابن

بنومحمدعليةبنإسماعيلرواهوقد."العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشدماؤه،اللؤلؤ

حافتاه،الجنةفينهرالكوثر":مرفوعاعمرابنعن،محاربعن،السائببنعطاءعن،فضيل

وفي."الثلجمنبياضاوأشد،(المسكأمنأطيبتربته،والياقوتالدرعلىمجراه،الذهب

ماجه،وابنالترمذيورواه."الزبدمنوألين،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشد":رواية

.)2(صحيححسن:الترمذيوقال،فضيلبنمحمدحديثمن

عنهمااللهرضيعباسابنرواية

جبير،بنسعيدعن،بشرأبوحدثنا،هشيئمحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا:البخاريقال

قلت:بشرأبوقال،إياهاللهأعطاهالذيالكثيرالخيرهو:الكوثرفيقالأنه:عباسابنعن

الذيالخيرمنالجنةفيالذيالنهر:سعيدفقال،الجنةفينهرأنهيزعمونناساإن:جبيربنلسعيد

.)3(إياهاللهأعطاه

عن،جبيربنسعيدعن،عطاءعن،عبيدبنعمرحدثنا،كريبأبيعن،جريرابنروىوقد

ماؤه،والدرالياقوتعلىيجري،وفضةذهحبحافتاه،الجنةفينهوالكوثر:قال،عباسابن

.عباسابنعنالعوفيروىوكذا.العسلمنوأحلى،الثلجمنأبيض

عنهااللهرضيعائشةرواية

عبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،الكاهلييزيدبنخالدحدثنا:البخاريقال

أعطيهنهر:قالت!اتكوثرأغطتئفإنا!و:تعالىقوليعنسألتها:قالعنهااللهرضيعائشةعن

)1(

)2(

)3(

طريقمن(2542)الترمذيورواه(192)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي(3022/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو،شهابابنأخيابن

وهو(4334)ماجهوابن(3361)رقموالترمذي،تفسيرهفيوالطبري(2/67)المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهصحيححديث

.(6694)رقمالبخاريرواه
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زكريا،رواهوقد:البخاريقالثم،النجومكعددانيته،مجوفدر)1(عليهشاطئاه،مج!ي!انبيكم

.)2(إسحاقأبيعن،ومطرف،الأحوصوأبو

مجاهد:عن،نجيحأبيابنحدثنا،الرازيجعفرأبوحدثنا:دكينبنالفضلنعيمأبووقال

الكثير.الخير:قال!اتكوثرأعطتتفإنا)

الجنة.فينهم:مالكبنأنسوقال

النهر.ذلكخريرسمعإلاأذنيهفيإصبعيهيدخلأحدليسالجنةفينهزهو:عائشةوقالت

عن،نجيحأبيابنعن،الرازيجعفرأبيعن،وكيععن،كريبأبيعن،جريرابنوروى

منقطع.وهذا.أذنيهفيإصبعيهفليجعل،الكوثرخريريسمعأنأحبمن:قالت،عائشة

عنها.،رجلعن،(مجاهدعنأ،نجيحأبيابنعنبعضهمرواهوقد

عن،مسروقعن،الشعبيعن،مغولبنمالكطريقمن،الدارقطنيرواهوقد:السهيليقال

.مج!ي!)3(النبيعن،عائشة

بل،بعينهيسمعهأنهلا،يشبههوما،نظيرهأي،الكوثرخريريسمعأنأحبمن:هذاومعنى

.أرادتشيءأيأعلموالثه،أذنيهفيإصبعيهوضعإذاالإنسانيسمعماكدويدويهشبهت

الجنةفيالبيذخنهرذكر

كان:قال،أنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،بهزحدثنا:أحمدالامامقال

رأىفإذا:قال"؟رؤياالليلةمنكمأحدرأىهل":قالفربما،الحسنةالرؤياتعجبه!ي!االلهرسول

فقالت:امرأ!فجاءت:قال،إليهلرؤياهأعجبكانبأشبهليسكانفإن،عنهسألرؤياالرجل

جيءقدفإذا،فنظرت،الجنةلهاارتجتوجبةفسمعت،الجنةدخلتكأنيرأيت،اللهرسوليا

ذلك-قبلسرية!ي!االلهرسولبعث-وقدرجلاعشراثنيعدتحتى،فلانابنوفلان،فلانابنبفلان

وأالبيذخنهرإلىبهماذهبوا:فقيل:قال،أوداجهمتشخبطلس!)4(ثيابعليهمبهمفجيء:قالت

أتواثم:قالت.البدرليلةكالقمروجوههممنهفخرجوا،فيهفغمسوا:قال،البيدحنهرإلى:قال

فما،منهافأكلوا،بسر!فيها،نحوهاكلمةأو،بصحفةفأتي،عليهافقعدوا،ذهبمنبكراسي

)1(

)2(

)3(

)4(

.درعلىشاطئاه:الأصولفي

.(6594)البخاريرواه

ضعيف.حديثوهو

والوسخ.الأسودوهو،أطلسجمع
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السرية،تلكمنالبشيرفجاء:قال.معهموأكلت،أرادوامافاكهةمنأكلواإلالشقيقلبونها

الذينعشرالاثنيعدحتى،وفلانفلانوأصيب،وكذاكذاأمرنامنكان،اللهرسوليا:فقال

"رؤياكهذاعلىقصي":فقال،فجاءت"بالمرأةعلي":غ!ي!اللهرسولفقال،المرأةعدتهم

.)1(اللهرسولياقالتكماهو:فقال،فقصت

الجنةبابعلىبارقنهر

عن،الأنصاريفضيلبنالحارثعن،إسحاقابنعن،أبيحدثنا،يعقوبحدثنا:أحمدقال

بابعلىنهر،بارقعلىالشهداء":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،لبيدبنمحمود

.")2(وعشيابكرةالجنةمنرزقهمإليهميخرج،خضراءقبةفي،الجنة

الجنةأنهارمنالدنيافيماذكر

،باطناننهرانأصلهامنيخرجفإذا":قال،المنتهىسدرةذكرفي،الإسراءحديثفي

.")3(عنصرهما،والفرات،النيل:والظاهران،الجنةفيفالباطنان،ظاهرانونهران

بنخبيبعن،عمربناللهعبيدحديثمنلهواللفظ،"مسلمصحيحو""أحمدمسند"وفي

،سيحان":جم!!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،عاصمبنحفصعن،الرحمنعبد

.")4(الجنةأنهارمنكل،والنيلوالفرات،وجيحان

عليبنمسلمةعن،ساب!بنسعيدعن،سعيدبنعثمانطريقمنالضياءالحافظوروى

مناللهأنزل":قال،غ!ي!النبيعن،عباسابنعن،عكرمةعن،حيانبنمقاتلعن،الخشني

وهما،والفراتودجلة،بلخنهروهو،وجيحون،الهندنهروهو،سيحون:أنهارخمسةالجنة

مندرجةأسفلمن،الجنةعيونمنواحدةعينمناللهأنزلها،مصرنهروهو،والنيل،العراقنهرا

،للناسمنافعفيهاوجعل،الأرضفيوأجراها،الجبالفاستودعها،جبريلجناحيعلىدرجاتها

!و...ذهابوإياعكالازضفىبقدرفأسكنهمآبمالسمامنوأنزلنا!و:تعالىقولهفذلك،معايشهمأصنافمن

،القرآنالأرضمنفرفع،جبريلأرسل،ومأجوجيأجوجخروجعندكانفإذا(18:المؤمنونأالاية

الأنهاروهذه،فيهبماموسىوتابوت،إبراهيمومقام،البيتركنمنالأسودوالحجر،كلهوالعلم

)2(

)3(

)4(

صحيح.هـاسناده(3135/)المسندفيأحمدرواه

حسن.هـاسناده(1166/)المسندفيأحمدرواه

عنصرهما.:وفيه(7517)رقموالبخاري(164)ومسلم(7032)البخاريرواه

.(9283)ومسلم(2928/)المسندفيأحمدرواه



455الجنةأشجار

فإذا،181:المؤمكونأ!هوبهءلقدرونذهابوإناعك!و:قولهفذلك،السماءإلىذلككلفرفع،الخمسة

بل،جداغريمبحديمثوهذا."والاخرةالدنياخيرأهلهاحرمفقد،الأرضمنالأشياءهذهرفعت

.)1(الأئمةعندالحديثضعيفعليبنومسلمة،منكز

يأ،فجروهاشاؤواحيثالجنةأهلوأن،الجريانبكثرةالجنةعيونسبحانهاللهوصفوقد

لهمنبعت،أحبواالمساكنأيوفي،أرادواالمحلاتأيوفي،شاؤوامكانأيفي،استنبطوها

جبلتحتمنتنبعإلاعينالجنةفيما:مسعودابنقالوقد،المياهولذيذ،المشارببفنونالعيون

.(مسكأمن

منتفجرالجنةأنهار:قالأنهمسعودابنعن،مسروقعن،مرةبنعمروعنالأعمشوروى

الأصم،أنبأنا:فقال"مستدركه"فيالحاكمرواه،مرفوعحديثفيهذا،جاءأوقد.مسكجبل

بناللهعبدعن،قرةبنعطاءعن،ثوبانابنحدثنا،موسىبنأسدحدثنا،سليمانبنالربيعأنبأنا

الآخرةفيالخمرمناللهيسقيهأنسرهمن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،ضمرة

منتفجرالجنةأنهار.الدنيافيفليتركهالآخرةفيالحريرالثهيكسوهأنسرهومن،الدنيافيفليتركها

جميعا،الدنياأهلبحليةعدلت،حليةالجنةأهلأدنىكانولو،المسكجبالأوتلال،تحتأ

.")2(جميعاالدنياحليةمنأفضلالآخرةفيبهتعالىاللهيحليهمالكان

فصل

الجنةأشجارفي

فخأبدافبهآالأنهرخدينتحنهامنتجرىجنئخسنذ!ضال!خلحفوعملواءامنواوأئذين):تعالىاللهقال

والأفناد481:الرحمنأ!وافنانذواتآ):تعالىوقال571:النساءأ!ظليلاظلأولذضلهخمطهؤأرؤجفبهآ

تعالى:وقالأشجارهما،واشتباك،ريهماكثرةمنأي641:ادرحمنأ!ومذهآمان!و:وقوله،الأغصان

وهم،يتناولونهأالتناولمنقريبأي541:الرحمنأ!ودانالجننينوجنىإشتبزقمنبطآيخهافرلثىعكمتيهين)

قطوفهاوذئلمت):تعالىوقال231:الحاقةأ!هوقطوفهادانية):تعالىقالكما،شاؤواكيففرشهمعلى

منضودص!!وطقحنحضودسذرفى!أليمينا!بمآأليمينوأ!ب):تعالىوقال141:الإنسانأ!نذللا

،341-27:الواقعةأ!هومرفوعة!وفرشكنوعةولامقطوعهلا!كثيرة!وفبههةمشكوبوما!كدوروظلى

)1(

)2(

.(58-157/)"بغدادتاريخ"فيوالخطيب(43اآآ/)"الكامل"فيعديابن

حديثمن(3925و)،مرفوعأهريرةأبيحديثمنالحاكمعن(292)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

حسن.حديثوهو،موقوفأمسعودابن
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!هوزؤجانفبههةكلمنفيههما):تعالىوقال،(68:الرحمنأ!هوورفاموونخلأفبههةفيهما!و:تعالىوقال

.(52:الرحمنأ

،القزازالفراتبنالحسنبنزيادحدثنا،سعيدبناللهعبدحدثنا:الدنياأبيبنابكرأبواقال

شجرةالجنةفيما":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،جدهعن،أبيهعن

الأشج،الكنديسعيدبناللهعبد،سعيدأبيعن،الترمذيرواهوكذا."ذهبمنساقهاإلا

.)1(صحيححسن:وقال

ابنحدثنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،العباسبنحمزةحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

جذوعهاالجنةنخل:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،حمادعن،سفيانحدثنا،المبارك

وحللهم،مقطعاتهم)3(منها،الجنةلأهلكسوةوسعفها،أحمرذهمثوكربها)2(،أخضرزمردمن

فيهليس،الزبدمنوألين،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشد،والدلاءالقلالأمثالوثمرها

.")4(عجئم

حدثنا،)5(العقديعامرأبوحدثنا،الجوهريسعيدبنإبراهيمحدثني:الدنياأبيابنوقال

فيشجر!الممدودالظل:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،وهرامبنسلمةعن،صالحبنزمعة

فيخرج:قال،نواحيهاكلفي،عاممئةظلهافيالمجدالراكبيسيرماقدر،واحدساقيعلىالجتة

لهوويذكر،بعضهمفيشتهي:قال،ظلهافيفيتحدثوناوغيرهم،الغرفأهلمناالجنةأهلإليها

.الدنيا)6(فيكانلهوبكلالشجرةتلكفتحرك،الجنةمنريحاتعالىاللهفيرسل،الدنيا

قال:قالسعدبنسهلعن،حازمأبيعن،وهيبروايةمن"الصحيحين"فيوثبت

بهفحدثت:قاليقطعها)7("لاعاممئةظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنةفيإن":!ي!االلهرسول

الجنةفيإن:"!ي!النبيعن،الخدريسعيدأبوحدثني:فقال،الزرقيعتاشأبيبنالنعمان

.")8(يقطعهالا،عاممئةالشريعالمضمرالجوادالراكبيسيرشجرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حسن.حديثوهو(2524)والترمذي(48)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

النخل.سعفأصلأي

.الثيابمنالقصارأي

.(51)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.الغفاري:(آ)في

ضعف.إسنادهوفى(45)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.(2827)ومسلم(6552)رقمالبخاريرواه

.(2828)ومسلم(6553)البخاريرواه
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عن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحديثمن"البخاريصحيح"وفي

فيالراكبيسيرشجرةالجنةفي(إنأ":قال(03:الوافعةأ!وظلكدود):تعالىقولهفي!ي!االنبي

.")1(يقطعهالاعاممئةظلها

،عمرةأبيبنالرحمنعبدعن،عليبنهلالعن،فليححدثنا،سريجحدثنا:أحمدوقال

سنةمئةظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنةفيإن":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

أحدكمقوسلقاب":!ي!االلهرسولقال"(03:الواقعةأمهوكدودوظل!و:شئتمإناقرؤوا،يقطعهالا

بنمحمدعنالبخاريورواه."وتغربالشمسعليهتطلعمماخيم،الجنةفيسوطهموضعأو

.)2(فليحعن،سنان

يسيرشجرةالجنةفيإن":قال،!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرجطريقمنولمسلم

.")3(يقطعهالاسنؤمئةظفهافيالراكب

هريرةأبيعنأخرىطريق

جبير،بنسليم،يونسأبيعن،لهيعةابنحدثنا،داودبنموسىحدثنا:أحمدالإمامقال

وإن،سنؤمئةظلهافيالجوادالراكبيسيرلشجرةالجنةفيإن":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن

.")4(الجنةليخمرورقها

أخرىطريق

عن،المقبريسعيدأبيبنسعيدحدثنا،سعدبنليثحدثنا،حجاجحدثنا:أحمدالإمامقال

مئةظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنةفيإن":قال،!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،أبيه

.")5(سنة

أخرىطريق

:قالهريرةأباسمعت:زيادبنمحمدعن،حمادعن،الرحمنعبدحدثنا:أحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3251)البخاريرواه

.(3253و)(3252)والبخاري(2482/)المسندفيأحمدرواه

.(4881)أيضاوالبخاري(7)(2826)مسلمرواه

ضعيفة.فهي"الجنةليخمرورقهاوإن"قولهدونصحيححديثوهو(2404/)المسندفيأحمدرواه

الليث.طريقمن(6)(2826)مسلموأخرجه(2452/)المسندفيأحمدرواه
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")1(يقطعهالاعاممئةظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنةفي":يقول!يماالقاسمأباسمعت

الخلدشجرة

الضحاكأباسمعت،شعبةحدثنا:قالا،وحجاج،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدالإمامقال

سبعين،ظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنةفيإن":قالأنه!يماالنبيعن،هريرةأبيعن،يحدث

.")2(الخلدشجرةهي،سنةمئةأو

طوبىشجرة

بنيحيىعن،معمرحدثنا،يوسفبنهشامحدثنا،بحربنعليئحدثنا:أحمدالإمامقال

لمجي!!،النبيإلىأعرابيجاء:يقول،السلميعبدبنعتبةسمعأنه:البكاليزيدبنعامرعنكثير،أبي

تدعىشجرةوفيها،نعم":قال؟فاكهةفيها:الأعرابيفقال،الجنةوذكر،الحوضعنفسأله

شجرمنشيئاتشبهليست":قال؟تشبهأرضناشجرأي:قال؟هوماأدريلاشيئافذكر"طوبى

،الجوزةتدعىبالشامشجرةتشبه":قال،لا:قال"؟الشامأتيت":!يواالنبيقالثم"أرضك

إبلمنجذعةارتحلتلو":قال؟أصلهاعظمما:قال"أعلاهاوينفرش،واحدساقعلىتنبت

عظمفما:قال"نعم":قال؟عنبفيها:قال"هرماترقوتهاتنكسرحتى،بأصلهاأحطتماأهلك

ذبحهل":قال؟الحبةعظمفما:قال"يفترولا،يطيرالأبقعللغرابشهرمسيرة":قال؟العنقود

منهلنااتخذي:قالأمكفأعطاهإهابهفسلخ":قال،نعم:قال"؟عظيماقظغنمهمنتيساأبوك

وعامة،"نعم:قال؟بيتيوأهللتشبعنيالحبةتلكفإن:الأعرابيقال،نعم:قال"؟دلوا

.")3(عشيرتك

عن،حدثهالهيثمأباأن:حدثهدراجاأن:عمروأخبرني،وهببناللهعبدعن:حرملةوقال

طوبى":قال،بكوآمنرآكلمنطوبى،اللهرسوليا:قالرجلاأن:!يماالنبيعن،سعيدأبي

طوبى؟وما،اللهرسوليا:رجلقال"يرنيولمبيآمنلمنطوبىثموطوبى،بيوآمنرآنيلمن

.")4(أكمامهامنتخرجالجنةأهلثياب،سنةمئةمسيرةالجنةفيشجرة":قال

)2(

)3(

)4(

صحيح.هـاسناده(2946/)المسندفيأحمدرواه

.(الخلدشجرة):قولهدون،بهايقوىشواهدوله،ضعيفوإسناده(2455/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(184-4/183)المسندفيأحمدرواه

وآمنرانيلمنطوبى"جملةولكن،ضعيفوإسناده،بهدراجطريقمن(371/)المسندفيأحمدورواه

بها.يقوىشواهدلهاصحيحةفهي"يرنيولمبيآمنلمنطوبىثم،بي
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المنتهىسدرة

945

يغمثئ!ماألسدزهيغشىإذهأتأوى!عندهاجنةأقننووسذرةعند!أخرىنرلةاهؤولقذ):تعالىاللهقال

الربنورغشيهاأنه"التفسير"فيوذكرنا118أ-3:النجمأ!الكبز!تربهءايتمن!لقذرأئطتىوماالبصرراخما

ألوانوغشيها،ذهبمنفراشغشيهاوأنه،كثرةيعني،الغربانمثلالملائكةغشيتهاوأنه،جلالهجل

")2(.ينعتهاأنأحديستطيعما"")1(هي؟ماأدريلاألوانفغشيها":!يوااللهرسولقالكما،متعددة

السماءفيالمنتهىسدرةليرفعتثم":المعراجحديثفيقالأنه!ي!عنه"الصحيحين"وفي

،ظاهراننهرانساقهامنيخرجوإذا،الفيلةآذانمثلوورقها،هجرقلالمثلنبقهافإذا،السابعة

،الظاهرانوأما،الجنةففي،الباطنانأما:فقال؟هذاما:جبريليا:فقلت،باطنانونهران

.")3(والفراتفالنيل

بنمحمدعن،بكيربنيونسحدثنا،صالحبنالرحمنعبدحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

قالت:،بكرأبيبنتأسماءعن،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىعن،إسحاق

وأ"-سنةمئةالراكبمنهاالفننظلفييسير":فقال،المنتهىسدرةوذكر!ي!االلهرسولسمعت

.")4(القلالثمرهاكأن،الذهبفراشفيها-راكبمئةمنهاالفننظلفييستظل":قال

حدثنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،العباسبنحمزةحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

!يوااللهرسولأصحابكان:قال،عامربنسليمعن،عمروبنصفوانحدثنا،المباركبناللهعبد

الله،رسوليا:فقال،يوماأعرابيأقبل:قال،ومسائلهمبالأعرابلينفعناتعالىاللهإن:يقولون

فقال؟صاحبهاتؤذيشجرةالجنةفيأرىكنتوما،مؤذيةشجرةالجنةفيأنتعالىاللهذكر

أليس":!ي!اللهرسولفقال،مؤذياشوكالهفإن،السدر:قال؟"هيوما":!ي!االلهرسول

،ثمرةشوكةكلمكانفجعل،شوكهاللهخضد؟128:ادوأقعةأ!هوئخضودسذرفى):يقولتعالىالله

."الاخريشبهلونفيهما،لوناوسبعيناثنينعنمنهاالثمرةتفتقثمرالتنبتفإنها

بنمحمدحدثنا:داودأبيبنبكرأبوفقال،آخروجهمناخربلفظالحديثهذارويوقد

بنحبيبحدثنا،يزيدبنثورحدثنا،حمزةبنيحيىحدثنا،المباركبنمحمدحدثنا،مصفى

:فقالأعرابيفجاء،!يواللهرسولمعجالساكنت:قال،السلميعبدبنعتبةعن،عبيد

)1(

)2(

)3(

)4(

.()163ومسلم)934(البخاريرواه

.(162)مسلمرواه

.(164)ومسلم(7032)البخاريرواه

ضعيف.وإسناده،بهبكيرابنطريقمن(1254)الترمذيوأخرجه
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فقال،الطلحيعني،منهاشوكاأكثرشجرةأعلملاالجنةفيشجرةتذكرأسمعك،اللهرسوليا

فيها،الملبودالتيسخصوةمثلثمرة،منهاشوكةكلمكاناللهفجعل،شوكهخضد":مج!ي!الرسول

بعض.علىبعضهصوفهتلبدقدالذي:الملبود")1(اخرلونيشبههلا،الطعاممنلوناسبعون

أسريليلةإبراهيملقيت":ووخصاللهرسولقال:قال،مسعودبناللهعبدعن،الترمذيروى

وأنها،الماءعذبة،التربةطئتةالجنةأنوأخبرهم،السلاممنيأمتكأقرئ،محمديا:فقال،بي

وفي،غريبحسن:قالثم"أكبرواللهاللهإلاإلهولااللهوالحمداللهسبحانغراسهاوأن،قيعان

.)2(أيوبأبيعنالباب

ألا":فقال،غرسايغرسوهوعليهمرمج!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعنماجهابنروىوقد

لكيغرس،أكبروالله،اللهإلاإلهولا،دلهوالحمد،اللهسبحان؟هذامنخيرغراسعلىأدلك

.")3(الجنةفيشجرةواحدةبكل

لهغرلستوبحمدالعظيماللهسبحان:قالمن":ع!ي!اللهرسولقال،جابرعنالترمذفيوروى

م!)4(.م!م!!!

عريب.صحيححسنحديثهذا:قالثم"الجنةفينخلة

فصل

الجنةثمارفي

مهوزؤجانفبههةصمنفيههما):تعالىوقال(68:الرحمنأ!هوورمانونخلفبههةفيهما!و:تعالىاللهقال

قريمبأي(54:الرحمنأ!دانألجننينوجنىإشتبزقمنبطإلنهافرشرعكمثيهين!و:تعالىوقال(52:ادرحمنأ

مآأليمينوأ!ب):تعالىوقال(14:ا!نسانأمهـونذليلاقطوظوذئلت!و:تعالىقالكما،المتناولمن

ولا!قطوعةلا!كثيرة!وفبههةمشكوبوما5كدودوظل!!ضودص!وطقحنحضودسذرفى!أليمينأ!ب

كلفيموجودم!هيبل،الأزمانمنزمنفيأبداتنقطعلاأي(-2733:الواقعةأ!هو!ر!ؤعة!وفرشكنوعة

يأ،أشجارهاورقيسقطلاأي(35:الرعدأ!هووظلهأأ!ادآيص!و:تعالىقالكما.وزمانأوان

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثوهو(96)رقم"والنشورالبعث"فيداودأبيوابن(901)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

صحيح.

حسن.حديثوهو(3462)الترمذيرواه

صحيح.حديثوهو(7038)ماجهابنرواه

صحيح.حديثوهو(3464)الترمذيرواه
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بعضفيأشجارهاأوراقويسقط،بعضدونالأزمانبعضفيثمارهاتأتيالتيكالدنياليست

الثمربل،آخرفيوتعرىوقتفيالأوراقأشجارهاوتكتسي،آخروقتفيثمارهاوتفقدالفصول

أرادهاممنتمتنعلاأي!وولاكنوعة!وقالكما،المجتنىقريب،التناولسهل،مستمردائموالظل

كانتولوحتىقريبة،سهلةموجودةفهيأرادهامنبل،مانغولا،حجالثدونهاوليس،شاءكيف

لديه.وتذللت،إليهواقتربتفأخذهاإليهتدلت،المؤمنفأرادها،الشجرةأعلىفيالثمرة

المؤمنيتناولهاحتىأدنيت:أي141:أ!نسانأ!قطوفهاوذللت!و:البراءعن:إسحاقأبوقال

ألانهرتخهامنتجزىجنتلهئمأنالصنهلختوعملواءامنواوبشرالذجمت):تعالىاللهوقال،نائموهو

صطوبص،!
فيهاوهتمصطهرةازوجفيهآولهغمتشبهابه-وأتواقئلمنرزقناأئذىهذاقالوارزقاثمرةمنمتهارزقوا!لما

وأشربوا!مموايشحهونمما!وفوكهوعيونظئلثألمئقيهئإن):تعالىوقال،251:البقرةأ!خلاوت

بكلفيهايذعون):تعالىوقال،441-41:ادمرسلاتأمهوأتمحسنينتجزىكذلكإنا!بماكنت!تغملونهنئا

.551:الدخانأ!وءامنينفبههة

إلاشجرم!الجنةفيماوأن،وزعفرانمسكالجنةتربةأنالأحاديثمنأوردناهفيماسبقوقد

يتولدبماالظنفما،الذهبمنفيهاالثابتةوالأصول،المثابةبهذهالتربةكانتفإذا،ذهبمنساقها

وإذا،الأسماءإلامنهاالدنيافيوليس،عجمفيهاليسالتي،الأنيقةالنضيجةالرائقةالثمارمنبينهما

الذيوالطلح،كثيزشوكوفيه،النبقوهي،ضعيفةثمرةإلاجم!مرلاوهوالدنيافيالذيالسدركان

الثمرةإنحتى،وحسنها،الثماركثرةغايةفيالجنةفييكونان،الدنيافيالظلإلامنهيرادلا

بثمارالظنفما،بعضابعضهايشبهلاالتيوالألوانالطعوممننوعاسبعينعنتتفتقمنهاالواحدة

والمشمش،،كالتفاح،التناولسهلة،الرائحةطيبةالثمارحسنةالدنيافييمونالتيالأشجار

فيهاوبالجملة؟والأزاهير،الرياحينبأنواعالظنمابل،ذلكوغير؟والعنب،والنخل،والدراقن

فضله.منالثهنسأل،بشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلاما

فيعباسابنعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،مالكحديثمن"الصحيحين"وفي

رأيناكلم،هذامقامكفيشيئاتناولترأيناك،اللهرسوليا:قالوا،الكسوفصلاةحديث

منهلأكلتمأخذتهولو،عنقودامنهافتناولت،الجنة-أريت"أو-"رأيتإني":فقال،تكعكعت)1(

.")2(الدنيابقيتما

عليعرضتإنه":فقال،جابرعن،عقيلبنمحقدبناللهعبدحديثمن"المسند"وفي

)1(

)2(

.تأخرتأي

.(5201)والبخاري(709)مسلمرواه
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ولو،وبينهبينيفحيل،بهلآتيكمعنبمنقطفامنهافتناولت،والنضرةالزهرةمنفيهاوماالجنة

."ينقصونهلاوالأرضالسماءبينمنمنهلأكلبهأتيتكم

.)1(لذلكشاهدجابرعن،الزبيرأبيروايةمن"مسلمصحيح"وفي

فيهاهل:الجنةعنع!يمااللهرسولسألأعرابياأن:السلميعبدبنعتبةعن"المسند"فيوتقدم

.")2(يفترولايطيرالأبقعللغرابشهرمسيرة":قال؟العنقودعظمفما:قال"نعم":قال؟عنمب

بنريحانحدثنا،المدينيبنعليحدثنا،المثنىبنمعاذحدثنا:الطبراني(القاسمأبوأوقال

قال:قال،ثوبانعن،أسماءأبيعن،قلابةأبيعن،أيوبعن،منصوربنعبادعن،سعيد

عباد:الضياءالحافظقال."أخرىمكانهاعادتالجنةمنثمرةنزعإذاالرجلإن":جم!ي!اللهرسول

.العلماء)3(بعضفيهتكلم

بنربعيحدثنا،العميمكرمبنعقبةحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا:الطبرانيوقال

:!اللهرسولقال:قال،موسىأبيعن،زهيربنقسامةعن،عوفثحدثنا،عليةبنإبراهيم

ثمارمنهذهفثماركم،الجنةثمارمنوزوده،شيءكلصنعةعلمهالجنةمنآدماللهأهبطلما"

.")4(تغيرلاوتلك،تغيرأنهاغير،الجنة

فصل

.(21-02:إدواقعةأ!هوممالمجثتخهونفي!ولخو!صوتمماوفبههة!و:تعالىاللهقال

عن،الحارثبناللهعبدعن،الأعرجحميدعن،خليفةبنخلفحدثنا:عرفةبنالحسنقال

يديكبينفيخرفتشتهيهالجنةفيالطيرإلىلتنظرإنك":!وااللهرسولليقال:قال،مسعودابن

.")5(مشويا

ربيأعطانيهنهو":فقال،الكوثرعنجم!ي!اللهرسولسئل:قالأنسعن،وحسنهالترمذيوفي

.تقدموقد")6(الجزركأعناقأعناقهاطيزفيه،العسلمنوأحلى،اللبنمنبياضاأشدماؤه،وجلعز

بينتصطف،البختكأعناقطيراالجثةفيإن":مرفوعاالدرداءأبيعن"الثعلبيتفسير"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.(409)رقممسلمعندشاهدولبعضه(353-3352/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(184و4183/)المسندفيأحمدرواه

.(9144)الكبيرفيالطبرانيرواه

حسن.حديثوهو

ضعيف.وإسناده(22)"جزئه"فيعرفةبنالحسنأخرجه

حسن.حديثوهو(2542)رقمالترمذيرواه
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التسنيم،عيونمنوشربت،العرلشتحتمروجفيرعيتاللهولييا:أحدهافيقول،اللهولييد

ألوانعلى،يديهبينفتخز،أحدهاأكلقلبهعلىيخطرحتىيديهبينيفتخريزالفلا،منيفكل

فييرعىيطيرثم،أكلهالذيالطائرذلكعظامتجتمع،منهاشبعفإذا،أرادمامنهافيأكل،مختلفة

روايةمنغريمب."منهاأنعم"اكلها:فقال،لناعمةإنها،اللهنبييا:عمرفقال"شاءحيثالجنة

أعلم.والله،عنهاللهرضيالدرداءأبي

وشربهمفيهاوأكلهم،الجنةأهلطعامذكر

فضلهمناللهنسألى

تعالى:وقال،24(:الحافةأ!وآلحالةآلايأوفأشلفت!بماهنتأوالثربوا!وا):تعالىقال

وظلهأ!أ!ادايص):تعالىوقال(62:مريمأ!وعشيافيهـالكزهرزقهخولهتمإلأسنمالغوافيهالالمجمتمعونا

تعالى:وقال211-02:الواقعةأ!يشهونلمجرمماولخوهيتخيروتمماوفبههة):تعالىوقال(35:ادرعدأ

خلدوت!فيهاوأنتوالأغيهتوتذآلأنفس)1(تشتهيمماو!يهاوأكوالجذهبممنبصحافعلحهميطاف)

اللهعبادبهايشربعينا!!افورامزاجهاكاتكأشمنيشربوتالأترارإن):تعالىوقال(71:الزخرفأ

قدروهاففحةمن!قواريراقواريرأكانتوأكوابفضهمنجمايةعلتهمويطاف):لى!الو!ا(6-5:اي!نسانأ!تقحيرايفجرونها

الدنيا،فيلهنظيرلاماوهذا،فضةمنوهي،الزجاجصفاءفيهيأي(16-15:ا!نسانأ!لقديرا

الاعتناءعلىيدلوهذا،تنقصولاتزيدلا،امشربهافياللهوليكفايةقدرعلىمقدرةوهي

متشبهآبهءوأتواقتل!ترزقناألذىهذاقالوارزقاثمرةمنمتهارزقوا!لما):تعالىوقال،والشرف

الجنةثمرمنبشيءالخدمجاءهمكلماأي125:البقرةأ!ه!فيهاخلدوتوهتم!طهقازوجفيهاولهخ

فتشابهت،خلافهالحقيقةفيوهو،الظاهرفيلهلمشابهته،ذلكقبلبهأتواالذيظنوهوغيره

والروائح.والطعوم،الحقائقواختلفت،الأشكال

عن،الضريرالأشعثحدثنا،العزيزعبدبن)2(سكينحدثنا،حسنحدثنا:أحمدالإمامقال

لسبعلهإن،منزلةالجنةأهلأدنىإن":!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،حوشببنشهر

بثلثمئةيومكلويراحعليهويغدى،خادبملثلثمئةلهوإن،السابعةوفوقه،السادسةعلىوهودرجات

يلذكماأولهليلذوإنه،الأخرىفيليسلونصحفةكلفي،ذهبمن":قالإلاأعلمهولا"صحفؤ

،اخره(يلذاكماأولهليلذوإنه،الآخرفيليسلونإناءكلفي،إناءثلاثمئةالأشربةومن،اخره

)1(

)2(

جعفر.وأبووحفصعامروابننافعسوىماقرأهاكذا

خطأ.وهو،مسكين:(آ)في
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لهوإن،شيئاعنديمماينقصلموسقيتهم،الجنةأهللأطعمتليأذنتلو،ربيا:ليقولوإنه

مقعدهاليأخذمنهنالواحدةوإن،الدنيامنأزواجهسوىازوجةأوسبعينلاثنتينالعينالحورمن

الصامت:بنعبادةعنشاهدوله)1(،انقطاعوفيه،غريبوهوأحمد،بهتفرد."الأرضمنميلقدر

حدثني،سعدبنرشدين)2(ثنا،المباركبناللهعبدثنا،بشربنيعمرثنا:أحمدالإمامقال

نأحدثاه،الصامتبنوعبادة،عبيدبنفضالةأن،الجنبيمالكبنعمروعن،الخولانيهانئأبو

فيأمر،رجلانفيبقى،الخلقبينالقضاءمنوجلعزوفرغ،القيامةيومكانإذا":قال!ي!اللهرسول

:فقال،التفتلم:فيقولفيردونه،ردوه:تعالىالجبارفيقول،أحدهمافيلتفت،النارإلىبهماالله

لوحتى،وجلعزاللهأعطانيلقد:فيقول،الجنةإلىبهفيؤمر":قال"الجنةتدخلنيأنأرجوكنت

وجهه.فيالسروريرى!ي!اللهرسولفكان:قال"شيئاعنديمماذلكنقصما،الجنةأهلأطعمت

.أحمد)3(بهتفرد

أرقم،بنزيدعن،عقبةبنثمامةعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

فيها،يأكلونالجنةأهلأنتزعمألست،القاسمأبايا:فقال،اليهودمنرجل!يمالنبيأتى:قال

نفسيوالذيبلى":!ي!اللهرسولفقال،خصمتهبهذاليأقرإن:لأصحابهاليهوديقال؟ويشربون

فقال:قال"والجماعوالشهوة،والمشربالمطعمفيرجلمئةقوةليعطىأحدهمإن،بيده

أحدهمحاجة":مج!ي!النبيفقال:قال،الحاجةلهتكون،ويشرب،يأكلالذيفإن:اليهودي

عن،وكيععن،أحمدرواهثم"ضمر(قدأالبطنفإذا،المسكريحمثلجلودهممنيفيض،عرق

.فذكره...أرقمبنزيدلسمعت:ثمامة(عنأ،الأعمش

جعفرأبوورواه،به،الأعمشعن،مسهربنعليعن،حجربنعليعنالنساليرواهوقد

لهتكونويشربيأكلالذيفإن:اليهوديقال:(أوعنده،فذكره...الأعمشعنالرازي

جلودهممنيفيضرشحاأحدهمحاجةتكون":!اللهرسولفقال،أذىالجنةفيوليس،الحاجة

."بطنهفيضمر،المسككرشح

منبسماعهصزحوقد،ثقةثمامةلأن،مسلمشرطعلىعنديوهذا:الضياءالحافظقال

.)4(أرقمبنزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2537/)المسندفيأحمدرواه

راشد.:الفاسيةفي

ضعيف.وهو،سعدبنرشدينإسنادهوفي033(-932)5/المسندفيأحمدرواه

رجالمنليس،ثمامة:أقول(11478))الكبرىفيوالنسائي(371و)(4/367)المسندفيأحمدرواه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،الأعمشعنعنةوفيه،مسلم
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جابرعنذلكفياخرحديث

465

قال:قال،جابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمدالإمامقال

،يتمخطونولا،يبولونولا،يتغوطونولاويشربونفيهيأكلونالجنةأهل":ع!يماللهرسول

."المسككرشحورشخ2جشاطعامهم،ولايبزقون

بالفما:قالوا:فذكره...جابرعن،نافعبنطلحةسفيانأبيحديثمنمسلمرواهوقد

حديثمنأخرجهوكذا."والتحميدالتسبيحيلهمون،المسككرشحورشح2جشا":قال؟الطعام

المسك،)1(كريحجشاءذلكطعامهم":وقال،فذكره...جابرعن،الزبيرأبيعن،جريجابن

.")2(النفس!يلهمونكما،والتكبير،التسبيحويلهمون

عنهاللهرضيجابرعنثالثةطريق

عن،عمروبنصفوانعن)3(،عياشبنإسماعيلحدثنا،نافعبنالحكمحدثنا:أحمدقال

نعم،":قال؟الجنةأهلأيأكل:!ي!النبيسئل:قال،اللهعبدبنجابرعن،التميميماعز

كرشح،ورشحاجشاءذلكيك!ونإنما،يتنخمونولا،يتغوطونولا،فيهايبولونولا،ويشربون

.")4(النفستلهمونكماوالتحميدالتسبيحويلهمون،المسك

عنهاللهرضيجابرعنرابعةطريق

حدثنا،المروزييحيىبنمحمدبنالقاسمحدثنا:"مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظقال

عن،الأعمشعن،)5(السكريحمزةأبوحدثنا،بعبدانيعرفوهو،جبلةبنعثمانبناللهعبد

،ويشربونليأكلونالجنةأهلإن":!ي!اللهرسولقال:قال،االثهعبدبنأجابرعن،صالحأبي

وشرابهمطعامهميكون،النفسيلهمونكما،والحمدالتسبيحيلهمون،يمتخطونولايتغوطونولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كرشح.:مسلمفي

.(02و)(18)(2835)رقمومسلم(3316/)المسندفيأحمدرواه

عنالضحاكبنالوهابعبدطريقمنللطبرانيالشاميينمسندفيوهي،المسندفيليست،مقحمةالزيادةهذه

.عياشبنإسماعيل

ولكن،التميميماعزلج!هالةضعيفهـاسناده،عياشابنسندهفيوليس(3354/)المسندفيأحمدرواه

بها.يقوىوطرقشواهدللحديث

خطأ.وهو،اليشكري:(آ)في
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سماعهيصحولم،سفيانأبيعن،الأعمشعنهذاويروى:البزارقال"المسككرشحجشاء

صحيخ.صالحأبيمنوسماعه،منه

شتىأخرأحاديث

عن،الحارثبناللهعبدعن،الأعرجحميدعن،خليفةبنخلفحدثنا:عرفةبنالحسنقال

يديكبينفيخز،فتشتهيهالطيرإلىلتنظرإنك":!االلهرسولليقال:قال،مسعودبناللهعبد

.")1(مشويا

بنعطاءعن،عليبنهلالعن،فليحعن،عمروبنالملكعبدحدثنا:(أحمدالإمامأوقال

إن":الباديةأهلمنرجلوعندهيحدثوهويوماقال،!ي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،يسار

:قال؟شئتفيماألست:سبحانهربهلهفقال،الزرعفيوجلعزربهاستأذنالجنةأهلمنرجلا

فكان،واستحصاده،واستواؤه،نباتهالطرففبادر،فبذر":قال"أزرعأنأحبولكني،بلى

فقال:قال"لمح!شييشبعكلافإنه،آدمابنيادونك:وجلعزربه،لهأفيقول":قال"الجبالأمثال

بأصحابفلسنانحنفأما،زرعأصحابفإنهم،أنصارئاأوقرشياإلاهذاتجدماوالله:الأعرابي

بنالملكعبدالعقديعامرأبيحديثمنالبخاريورواه.!اللهرسولفضحك:قال.زرع

)2(هص
به.،عمرو

الجنةدخولهمبعدالجنةأهليأكلهطعامأولذكر

أنسيى:عن،حديثهمنالبخارفيوأخرجه،حميدعن،عليهبنإسماعيلعنأحمدالإمامروى

أهليأكلهطعامأولوما:منها،أشياءعنالمدينةقدملما!اللهرسولسألسلامبناللهعبدأن

.")3(حوتكبدزيادة":فقال؟الجنة

فما:قال!ي!اللهرسولسأليهودياأن:ثوبانعن،أسماءأبيروايةمن"مسلمصحيح"وفي

:قال؟إثرهاعلىغذاؤهمفما:قال"الحوتكبد"زيادة:قال؟الجنةيدخلونحينتحفتهم

!شمئ)عين"من:قال؟عليهشرابهمفما:قال"أطرافهامنيأكلالذيالجنةثورلهم"ينحر

.)4(صدقت:قالسقسبيلأ!

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(22)رقم"جزئه"فيعرفةبنالحسنرواه

.(2348)والبخاري(2511/)المسندفيأحمدرواه

.(9332)والبخاري(3918/)المسندفيأحمدرواه

.(315)رقممسلمرواه
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ع!ي!ا:اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،يساربنعطاءحديثمن،"الصحيحين"وفي

السفر،فيخبزتهأحدكميتكفأكما،بيده(الجبارأيتكفؤها،واحدةخبزةالقيامةيومالأرضتكون"

أهلبنزلأخبركألا،القاسمأباياعليكالرحمنبارك:فقالاليهودمنرجلفأتى"الجنةلأهلنزلا

أخبركألا:قالثتم،القيامةيومواحدةخبزةالأرضتكون:قال"بلى":قال؟القيامةيومالجنة

منيأكل،ونونثور:قال"؟هذاوما":قال،ونون،بالامإدامهم:قال"بلى":قال؟بإدامهم

.ألفا)1(سبعونكبدهمازائدة

تعالى:قولهفي،مسعوبابنعن،مسروقعن،مرةبنالثهعبدعن،الأعمشوقال

مهوتختوو)،الخمر:الزحيق:قال،(26-25:المطففينأ!م!لثختمهو!مختوورحيقمني!قؤن)

.)2(المسكريحعاقبتهايجدون

منومئاجو!وقولهفيعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،السائببنعطاءعن،سفيانوقال

منهويمزج،صرفاالمقربونيشربه،الجنةأهلشرابأشرف:التسنيم:قال(27:المطففينأ!وقمتنيص

اليمين.لأصحاب

أنهافذكر،القذرةالدنياخمورفيليستحسنةجميلةبصفاتالجنةخمراللهوصفوقد:قلت

جاريةأنهارفهي(15:محمدأ!فصنىعسلوأخهرفنللشربينلذةوأنهرمنخمر):لىتعاقالكماجاريةأنهار

أسوأفيالأراذلالرجالبأرجلمعتصرةوليست،المسكجبالتحتمنتنبععيونمنمستمدة

العقل،فيالفعلوسوء،الطعمكراهةمنالدنياكخمروليمست،للشاربينلذةأنهاوذكر،الأحوال

فيهيكونأنخمرهاونزه،كلهذلكعنالجنةأهلتعالىاللهنزهفقد،الرأسوصداع،البطنومغص

عنهاولاهئمغؤلفيهالا!ئلشربينلذةبجقخآء!معيهنمقنب!سعلئهميطاف):تعالىقالكما،ذلكمنشيء

فيهالا)الطعمطيبة!،للشربينلذة)المنظرحسنةأي!وبجفحآء)147-45:الصافاتأ!يترفوت

منالمقصودأنوذلك،عقولهمتذهبلاأي!هويترفوتعنهاولاهئم)،البطنوجعوالغول!غؤل

فيحاصلوهذا،النفسسروربهايحصلالتيالمبهجةالحالةوهي،المطربةاللذةهوإنماالخمر

عنينشأإنما،نقصفهذا،والمجنونكالحيوانشاربهايبقىبحيثالعقلذهابفأما،الجنةخمر

ولهذا،والابتهاجالسرورتحدثوإنماهذامنشيئالشاربهاتحدثفلا،الجنةخمرفأما،الدنياخمر

شربها.بسبببالكليةفتذهب،عقولهمتنزفأي!عنهايترفوتولاهئمفيهاغؤللا):تعالىقال

ولاعتهايصحدعونلا!معينفنكأسوأباريئبأكواب!نحلدوناوتدنعيتهتميطوف):الأخرىالآيةفيوقال

)1(

)2(

.(2927)رقمومسلم(0652)رقمالبخاريرواه

.(361)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه
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عقولهم.تنزفولا،رؤوسهمفيصداعالهمتورثلاأي(-1791:الواقعةأ!وينز!ؤن

اتمننافسون!فقيتالشذلكوفىم!ك!ختمهومختو!رحيقمني!قؤن):الأخرىالآيةفيوقالأ

.((82-52:المطففينأ!لممربوتأبهالمجثربعتنا!دتمتنيومنوصاجو

علىليجتمعونالجنةأهلمنالجماعةإن:مسعودبناللهعبدعن""التفسيرفيذكزناوقد

شيئايشاؤونفلا،أمطركمأنتريدونما:فتقول،السحابةبهمفتمر،الدنياأهليجتمعكماشرابهم

.أترابأ)1(كواعبفتمطرهم،أتراباكواعبأمطرينا:يقولمنمنهمإنحتى،عليهمأمطرتإلا

ريحااللهفيبعث،(الطربوهوأ،الدنيالهوفيذكرون،طوبىشجرةعنديجتمعونأنهموتقذم

الذنيا.فيكانلهوبكلالشجرةتلكفتحركالجنةمن

،واحدأصفا،أسائرونركبانوهمليجتازونالجنةأهلمنالجماعةإن:الآثاربعضوفي

وتتحفهم،(بينهموتفرقصفهمتثلملئلاأطريقهمعنتنحتإلا،الجنةأشجارمنبشجرةيمزونفلا

ثمرايت!و:قولهوذلك،والمنةالحمدفله،بهمورحمتيما،عليهمأدلهفضلمنكلهوهذا،ثمرهامن

(02:أي!!انأ!كبيراومق!نيمارأيت

وخراطيم،عرىلها(بخلافهاأوالأباريق،خراطيمولالهاعرىلاالتيالكيزانهيوالأكواب

ليس،مترعةملأىأي34(:النجأأ!هوكأشمادهاقا):تعالىاللهوقال،الشرأب!يهالقدحهووالكأس

اللغو،منلمح!شيشرابهمعلىمنهميصدرلاأي(35:النجأأ!وولاكذابافيهالغوالاي!معون)،نقص!فيها

تعالى:قالكما،الدنياشربةمنيصدركما،بعضالبعضهميمذيحبولا،التافهالساقطالكلاموهو

!وسلضاسلناقيلاإلا!تآيماولالغوافيهالايم!معون):وقال(62:مريمأ!وسنماإلالغوافحهالمجمتمعونلاا

.(11:الغاشيةأ!لعيةفبهالالتممح):وقال،(26-2د:الوأقعةأ

الذهبآنيةفيتشربوالا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،حذيفةعن"الصحيحين"فيوثبت

.")2(الآخرةفيولكمالدنيافيلهمفإنها،صخافهافيتأكلواولا،والفضة

ثيابهموصفاتوحليتهمفيهاالجنةأهللباسذكر

فضلهمناللهنسألى

كانهذاان!طهوراشرابمارجمهموسقهغففحؤمنأساورو!فواوإشتترفضريشدسثابعنجهتم!و:تعالىاللهقال

)1(

)2(

.مسعودابنعنلا،أمامةابىعن(33:النجأأ!ائراب!كواعب):تعالىقولهعندالنبأسورةفيالمؤلفذكره

.(5672)ومسلم(5426)رقمالبخاريرواه
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ولؤلؤذهبمنأساورمنفحهامجلؤنيذظونهاعذنجنت!:تعالىوقال،،21:ا!نسانأ!لك!جزآء

!ئأتجرنضيعلاإناالصخلختوعملواءامنوااثذجمتإن!:تعالىوقال،(33:فاطرأ!حريرفيهاوبىسهتم

لشد!طمنخ!إثياباولقبسونذهبمنأساورمقفيههايحلؤنالأتهر!ئهممنتجرىعذنجنتالمأؤلبهك!عم!أخسن

.(31-03:الكهفأ!ومرتفقاوحسنتالثوابنغملارآبكاعلىفيهامتيهئينوإشبز!

يبلغحيثالمؤمنمنالحليةتبلغ":قالأنهغ!ي!االلهرسولعن"الصحيحين"فيثبتوقد

.")1(الوضوء

.النساءعلىمنهأحسنالرجالعلىالجنةفيالحلي:البصريالحسنوقال

نأ:هريرةأبيعن،الحسنعن،خالدبنعقيلعن،لهيعةابنحدثني:وهبابنوقال

بالذهب"مسورون:قال،الجنةأهلحليوذكر،حذثهم!ي!اللهرسولأن:حدثهأمامةأبا

شبافي،الملوككتاجتافيوعليهم،متواصلةوياقوتدرمنأكاليلعليهم،بالدرمكللون،والفضة

.")2(مكحلونجرذ

،الهيعةابنحدثناأ،موسىبنالحسنحدثنا،منيعبنأحمدحدثنا:الذنياأبيابنوقال

النبيعن،جدهعن،أبيهعن،وقاصأبيبنسعدبنعامربنداودعن،حبيبأبيبنيزيدحذثنا

الشمستطمسكما،الشمسضوءلطمسسوارهفبدااطلعالجنةأهلمنرجلاأنلو":قال!!ي!

.")3(النجويمضوء

رافع،أبيعن،ثابتعن،سلمةبنحمادأنبأنا،إسحاقبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

ثيابه،تبلىولا،يبأسلا،ينعمالجنةيدخلمن":ءلمجيواللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

وأخرجه."بشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،زأتغينلاماالجنةفي،شبابهولايفنى

قوله:إلى،سلمةبنحمادعن،مهديبنالرحمنعبدعن،حرببنزهيرحديثمنمسلئم

."ا)4(شبابهيفنىولا،ثيابهتبلىلا"

عن،قتادةعن،أبيحدثنا،هشامبنمعاذحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:أحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.البخاريعندوليس(025)رقممسلمرواه

.(267)"الجنةصفة"فينعيمأبورواه

(2538)رقموالترمذي(1171/)المسندفيأحمدوأخرجه(225)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

حسن.حديثوهو،بهلهيعةابنعنالمباركابنطريقمن

.(2836)رقمومسلم،936()2/المسندفيأحمدرواه
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سوقهمامخيرى،زوجتانللمؤمن":قالمج!ي!االلهنبيأن:هريرةأبيعن،رافعأبيعن،خلاس

.")1(ثيابهماوراءمن

بنسعيدحدثنا:قالا،الفسويعليبنوالحسن،علي)2(بنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

النبيعن،اللهعبدعن،ميمونبنعمروعن،إسحاقأبيعن،مرزوقبنفضيلحدثنا،سليمان

لونعلىالثانيةوالزمرة،البدرليلةالقمرضوءوجوههمكأنالجنةيدخلونزمرةأول":قالجمي!

سبعونزوجةكلعلى،العينالحورمنزوجتانمنهمواحدلكل،السماءفيدرفيكوكبأحسن

."البيضاءالزجاجةفيالأحمرالشرابيرىكما،وحللهمالحومهماوراءمنسوقهمامخيرى،حلة

.)3(الصحيحشرطعلىعنديهذا:الضياءقال

مولىأيوبأبوحدثنا،السعديعثمانبنالخزرجحدثنا،محمدبنيونسحدثنا:أحمدوقال

منخيرالجنةمنأحدكمسوطقيد":جم!يواللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،عفانبنلعثمان

منامرأةولنصيف،معهاومثلهاالدنيامنخيرالجنةمنأحدكمقوسولقاب،معهاومثلها،الدنيا

قلت:.الخمار:قال؟النصيفوما،هريرةأبايا:قلت:قال"معهاومثلهاالدنيامنخيرالجنة

صحيح"فيتقدمكما،الصحيحفيشاهدلهولكن،فيهتكلمواالبصريعثمانبنالخزرج

")4(.فيهاوماالدنيامنخير"خمارهايعني"ولنصيفها":وفيه،جمي!النبيعن،أنسعن"البخاري

عن،الهيثمأبيعن،حدثهالسمحأبادراجاأن:عمموحدثنا:وهبابنعن،حرملةوقال

،يتحولأنقبلسنةسبعينليتكئالجنةفيالرجلإن":!يواللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبي

عليهالؤلؤةأدنىوإن،المراةمنأصفىخدهافيوجههفينظر،منكبيهعلىفتضربامرأ!تأتيهثم

أنا:فتقول؟أنتمن:ويسألهاالسلامعليهافيرد،عليهفتسلم،والمغربالمشرقبينمالتضيء

مخيرىحتىبصرهفينفذها،طوبىمن)5(النعمانمثلأدناهاثوباسبعونعليهاليكونوإنه،المزيد

."والمغربالمشرقبينمالتضيءعليهالؤلؤةأدنىوإن،التيجانعليهموإن،ذلكوراءمنساقها

.)6(بطوليبه،دراجعن،لهيعةابنعن،حسنعنأحمدورواه

)2(

)3(

)4(

)6(

صحيح.وإسناده(2385/)المسندفيأحمدرواه

يحيى.بنأحمد:"الكبيرالطبرانيمعجم"فيوالذي،عليبنأحمد:(آ)فيكذا

ولكن،يهمصدوقمرزوقبنوفضيل،إسحاقأبيعنعنةفيه:أقول(32101)"الكبير"فيالطبرانيرواه

بها.يقوىشواهدللحديث

.(6563)رقمالبخاريفيوشاهده(2483/)المسندفيأحمدرواه

.النعمانشقائقمثلأي

ضعيف.وإسناده(375/)المسندفيأحمدأخرجه
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سعيد:أبيعن،الهيثمأبيعن،السمحأبيعن،الحارثبنعمروأخبرني:وهبابنوقال

:فقال(33:فاطرأ!ذهبمنأساورمقفيهامجلؤنيذظونهاعذنجنت!و:قولهتلا!يماللهرسولأن

منهالترمذيروىوقد."والمغربالمشرقبينمالتضيءمنهالؤلؤةأدنىإن،التيجانعليهمإن"

.)1(الحارثبنعمروحديثمن،التيجانذكر

بنالعلاءعن،الوضاحأبيبنمحمدعن،مهديبنالرحمنعبدعنأحمدالإماموروى

النبي!إلىرجلجاء:قال،عمروبناللهعبدعن،السلميخارجةبنحنانعن،رافعبناللهعبد

بعضفضحك؟تنسجنسجاأم،تخلقخلقا:الجنةأهلثيابعنأخبرنا،اللهرسوليا:فقال

ثم،!ي!اللهرسولأكبثم"؟عالمايسألجاهلمن؟تضحكونمم":!ي!اللهرسولفقال،القوم

ثلاث"الجنةثمرعنهاتشققبل،لا":قال،اللهرسولياأناذاهوها:قال"؟السائلأين":قال

.مرات

بنالعلاءعن،سهلأبيالقاصعلاثةبناللهعبدبنزيادعن،كاملأبيعنأيضاأحمدورواه

.)3(نحوهفذكر...العاصبنعمروبناللهعبدعن،)2(حنانبنالفرزدقعن،رافع

طوبى؟وما،اللهرسوليا:قالرجلاأن،سعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،دراجحديثوفي

.")4(أكمامهامنتخرجالجنةأهلثياب،سنةمئةمسيرةالجنةفيشجرة":قال

حدثنا،عتبةأبوحدثنا،الحنظليإدريسبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنبكرأبووقال

سمعت،الأسودسلامأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،يوسفبنسعيدعن،عياشبنإسماعيل

لهفتفتح،طوبىإلىبهانطلقإلاالجنةيدخلأحدمنمنكمما":قالع!ي!الثهرسولعن،أمامةأبا

شاءوإن،أحمرشاءوإن،أبيضشاء(إنأ،شاءذلكأيمنيأخذ،الثيابألوانعنأكمامها

.حسن)5(غريب."وأحسن،وأرق،النعمانشقائقمثل،أسودشاءوإن،أصفرشاءوإن،أخضر

الزميل:خالهعن،الحنفيئبارقبنربهعبدحدثنا،سعيدبنسويدحدثنا:الدنياأبيابنوقال

كأنهثمرفيهاشجرةفيها:قال؟الجنةأهل)6(حللما:عباسلابنقلت:قال،أباهسمعأنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ضعيف.وإسناده(2562)رقمالترمذيرواه

علاثة.ابنتسميتهفيأخطأ،قبلهالسندفيسبقكما،خارجةبنحنان:والصواب،حيان:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(302و)(2224/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(371/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.،الرحبييوسفبنسعيد:أقول(941)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

الجنة.أرضما:(1)في
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بعدألوانا،حلةسبعينعنفانفلقت،غصنهامنإليهانحدرتكسوةاللهوليأرادفإذا،الرمان

كانت.كمافترجع،تنطبقثم،ألوان

جذوعهاالجنةنخل:قالأنهعباسابنعن،جبيبربنسعيدعن،حمادعن،الثوريعنوتقدم

وحللهم.مقطعاتهممنها،الجنةلأهلكسوم!وسغفها،أحمرذهبمنوكربها،أخضرزمردمن

الجنهأهلفرشصفة

!تكذبانر!بهماءالآءفبأى!دانألجننينوجنىإشتبزقحمنبطإلخهافريثرعكمتيهين):تعالىاللهقال

.(45:الرحمنا

بالظهائر،الظنفما،إستبرقمنالبطائنكانتفإذا

.(34:الواقعةأ!مر!ؤعة

وفرش):تعالىوقال.مسعودابنقاله

مج!ي!،اللهرسولأن:سعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،دراجحديثمنوالترمذفيأحمدوروى

بينماوإن،والأرضالسماءبينلكماارتفاعهاإن،بيدهنفسيوالذي":قال!مرفوعةوفرش):قال

عنيعني،رشدينحديثمنإلانعرفهلا،غريب:قالثم"عامخمسمئةمسيرةوالأرضالسماء

.دراجعن،الحارثبنعمرو

هذاتفسيرفيالعلمأهلبعضوقال:الترمذيقالثم،وهبابنعن،حرملةرواهوقد:قلت

.والأرضالسماءبينكماالدرجاتوبين،الدرجاتفيالفرش:معناهإن:الحديث

عن،الهيثمأبيعن،دراجعن،عمروعن،وهببناللهعبدرواهماهذايقويومما:قلت

بينكماالفراشينبينما":قال!و!رفوعةوفرلني):قولهفي!جمصاللهرسولقال:قال،سعيدأبي

.محفوظا)1(يكونأنأشبهوهذا."والأرضالسماء

،الأحباركعبعن،الشخيربناللهعبدبنمطرفعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادوقال

وموطنيمحلكلفيالفرشأنيعني،سنةأربعينمسيرة:قال!!رفوعةوفرش):تعالىقولهفي

!فيهاسررفيهاعتن!وجمارية!و:تعالىقالكما،الموضعذلكفيإليهاالاحتياجلاحتمالمهيام!موجودم!

المخادوهيالنمارقأي(16-12:ادغاشيةأ!ومتثوثه"!وزرابىمقحفوفة!ونمارقئؤضوعةوأكواب!صزدؤعة

البسط-وهيالزرابيئوكذا،المكانذلكفيإليهاالاحتياجلاحتمال،بهايليقمكانكلفيمصفوفة

عكمثيهين):تعالىقالكما،الجنةمنالمتنزهاتأماكنفي،وهاهناهاهنامبثوثة-المفتخرةالجياد

حرملة،طريقمن(7455)حبانابنورواه(0254)رقموالترمذي(3/75)المسندفيأحمدرواه)1(

ضعيف.حديثوهو،وهبابنطريقمن(342)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي
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وحسانها،وخيارهاجيادهاأي،البسطعتاقهيوالعباقري176:الرحمقأ!هوحسانوعتقرىخضررفرفط

أحسنهوماالجنةوفي،عندهممعروفهوبماالعربخوطبوقد،الدنيالا،الجنةبسطوهي

وأجناس،الملاذأصنافمنونوعصنفكلمن،وأجلالنفوسفيمماوأعظموأبهىوأجمل

.والنفوسالمناظرفيوألذ،كلهاالأشياء

وقد،المساند:وقيل،الوسائدوهي،كسرهاوحكي،النونبضمنمرقةجمع:والنمارق

منالأنهارشاطئعلىيكونوما،الجنةرياض:قيل:والرفرف.البسط:والزرابي.اللفظيعمها

أعلم.والله،ذلكغيروقيل،البسطجياد:والعبقري.الثيابمنضرد!:وقيل،والأزهارالنبات

عليهنوفضلهنوشرفهنادموبنات،العينالحورصفة

منهنواحدلكلوكم

فيهن!تكذبانرلبهماءالاءفبأى!دانألجننينوجنىإستبزنمنبطإلنهافرثنعكمئبهين):تعالىاللهقال

تعالى:وقالأد7-54:ادرحمنأ!ولكذبانرلبهماءالآءفبأى!ولاجانإدن!قت!هؤيطمحهنلؤألطر!قصزت

يطمحهن!لؤنجانيررلبهماءالآءألحياهـ!فبأىفىمقصوزتحور!تكذبانرلبهمالاءءافبأى!حسانضرثفيهن)

!ومطهزهازوجفيهاولهت!):تعالىوقال(75-07:الرحمنأمهوتكذبان!فبأىءالآءرلبههاولاضآنقتلفتمإدنس

منهنيصدرفلا،والمخاط،والبصاق،والغائط،والبول،والنفاسالحيضمنأي(25:البقرةأ

وقلوبهن.وألفاظهنأخلاقهنطهرتوكذلك،أبداأذى

النبيعن،سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،قتادةحدثنا،شعبةحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

.(")1والبصاق،والنجاسة،والنفاسالحيضمن":قال!ومطهتازوجفيها):!ي!ا

مطرتسحابةأنالروايةفيبلغنا:قالآلخياهـ!وفىمقصوزتحور!الو:قولهعندالأحوصأبووقال

،الأنهارشاطىءعلىخيمةمنهنواحدةكلعلىضربثم،الرحمةقطراتمنفخلقن،العرلشمن

بابعنالخيمةانصدعتبالخيمةاللهوليحلإذاحتى،بالبلهاوليس،ميلاأربعونالخيمةوسعة

إبصارعنمقصوراتفهن،إليهاتنظرلموالخدمالملائكةمنالمخلوقينأبصارأناللهوليليعلم

المخلوقين.

ي!وقال241-22:الواقعةأ!يغملونبماكالؤا!جزآءمآتمكؤناللؤلبى!؟ضثلوحورعين):تعالىوقال

وهو،الرملفيالمكنونالنعامبيضإنه:قيل941:ادصافاتأ!وبحص!مكنونكانهن):الأخرىالاية

.المباركابنطريقمن)363("الجنةصفة"فينعيمأبورواه()1
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تعالى:وقال،صدفهمنيبرزأنقبلاللؤلؤبهالمراد:وقيل،البيضأنواعأحسنالعربعند

يأ381-35:الواقعةأ!أقمينلأضحخب!أتراباعربا!أبئرامحعلتهن!إفمثاافشأتهنإنآ!مردؤعةوفرش!يو

يأ!هوأبئرا!عربا!وشباباالجنةفيفصرن،الدنيافيوالضعفوالعجزالكبربعد!واقشآنفنإنآ)

وأضعافهكلههذاتعموالاية.الشكلة:وقيل،الغنجة:بهالمرادوقيل،أزواجهنإلىمتحببات

.واحدةسنفيهنبلينقصنولايزدنلا،واحدعمرفيأي!وأترابا!يو

حدثنا،البيروتيهاشمبنعمروحدثنا،الدمياطيسهلبنبكرحدثنا:الطبرانيوقال

قلت::قالمتسلمةأمعن،أمهعن،الجسنعن،حسانبنهشامعن،كريمةأبيبنسليمان

ضخاممهوعين!وبيض!ووحؤر)":قال!ووحؤرعين!و:تعالىاللهقولعنأخبرني،اللهرسوليا

تعالى:قولهعنأخبرنياللهيارسول:قلت"النسرجناحبمنزلة،الحوراءشفر)1(العيون

."الأيديتمسهلمالذيالأصداففيالذيالدرصفاءصفاؤهن":قال!آتمكنونأللؤلو!تثل!يو

حسان،الأخلاقخيرات":قال!حسانجمرثفيهن!و:قولهعنأخبرنياللهرسوليا:قلت

الجلدكرقةرقتهن":قال!مكنونبيفقكانهن):قولهعنأخبرني،اللهرسوليا:قلت"الوجوه

."الغرقئوهو،القشرةيليمماالبيضةداخلفييكونالذي

الدنيادارفيقبضنالفواتيهن":قال،!وأتراباعربا)قوليعنأخبرنياللهرسوليا:قلت

إلىمحبباتمتعشقاتمهوعربا!وعذارىفجعلهن،الكبربعداللهخلقهن،شمطارمضا)2(عجائز

."واحدميلابعلى!أترابا)أزواجهن

منأفضلالدنيانساء"بل:قال؟العينالحورأم،أفضلالدنيانساء،اللهرسوليا:قلت

."البطانةعلىالظهارةكفضل،العينالحور

وجوههناللهألبس،اللهوعبادتهن،وصيامهنبصلاتهن":قال؟بماذا،اللهرسوليا:قلت

وأمشاطهن،الذرمجامرهن،الحليصفر،الثيابخضر،الألوانبيض،الحريروأجسادهن،النور

نظعنفلاالمقيماتونحن،نبأسفلاالناعماتونحن،نموتفلاالخالداتنحن:يقلن،الذهب

."لناوكان،لهكنالمنطوبى،أبدانسخطفلاالراضياتونحنألا،أبدا

فتدخل،تموتثم،والأربعة،والثلاثة،الزوجينتتزوجمناالمرأة،اللهرسوليا:قلت

خلقا،أحسنهمفتختارتخيرإنها،سلمةأميا":قال؟زوجهايكونمن،معهاويدخلون،الجنة

)1(

)2(

الشعر.عليهينبتالذيالعينجفنحرفبهالمراد:الشفر

.الأخرىبفخذهافخذهاتحكالتيالمراةوهي،رمضةجمع
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حسنذهب،سلمةأميا.فزوجنيه،الدنيادارفيخلقامعيأحسنهمكانهذاإن،ربيا:تقول

.")1(والآخرةالدنيابخيرالخلق

اليسع،بنمسعدةحدثنا،طارقبنأحمدحدثنا:شيبةأبيبن()2(عثمانبن)محمدوقال

أتته!االلهرسولأن:عائشةعن،المسيببنسعيدعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا

يدخلهالاالجنةإن":فقال،الجنةيدخلنيأناللهادعاللهرسوليا:فقالت،الأنصارمنعجوز

مشقةكلمتكمنلقيتلقد:فقالت،عائشةإلىرجعثم،فصلىع!يوااللهرسولفذهب،"عجوز

.")3(أبكاراحولهنالجنةأدخلهنإذااللهإن،كذلكذلكإن":فقال،وشدة

ثنتينعلىمنهمالرجلفيدخل:قال،الجنةالمؤمنيندخولصفةفيالصورحديثفيوتقدم

الله؟أنشأمنعلىفضللهما،آدمولدمنوثنتين،وجلعزاللهينشىءمماسبعين،زوجةوسبعين

مكلل،ذهبمنسريرعلى،ياقوتةمنغرفةفيمنهماالأولىعلىيدخل،الدنيافياللهبعبادتهما

منيدهإلىينظرثم،كتفيهابينيدهليضعوإنه،وإستبرقسندسمنزوجاسبعونعليه،باللؤلؤ

فيالسلكإلىأحدكمينظركماساقهامخإلىلينظروإنه،ولحمهاوجلدهاثيابهاوراءمن،صدرها

مرةيأتيهاولا،تملهولايملهالاعندهاهوفبينما،مرآ!لهوكبدها،مرآةلهاكبده،الياقوتقصبة

ذإعندهاهوفبينما،منيةولامنيلاأنهإلا،قبلهايشتكيولا،ذكرهيفترماعذراءوجدهاإلا

،واحدةفيأتيهنفيخرج،غيرهاأزواجالكأنإلا،تملولا،تمللاأنكعرفناقدإنا:نودي

إليأحبشيءالجنةفيوما،منكأحسنالجنةفيماوالله:قالت،واحدةجاءكلما،واحدة

الثقة.وبهتعالىاللهشاءإنوسيأتي،تقدمت،كثيرةوجوهمنشواهدالحديثولهذا."منك

عن،حوشببنشهرعن،الضريرأشعثحديثمنأحمدالإمامرواهائذيالحديثوتقدم

منأزواجهسوىزوجةوسبعينلاثنتينالعينالحورمنلهوإن":وفيهمج!ي!االنبيعن،هريرةأبي

.")4(الأرضمنميلقدرمقعدهاليأخذمنهنالواحدةوإن،الدنيا

عن،الهيثمأبيعن،حدثهالسمحأبادراجاأن:عمووحدثنا:وهبابنعن،حرملةوقال

وسبعونواثنتان،خادمألفثمانونلهالذيمنزلةالجنةأهلأدنى":قال،!يوالنبيعن،سعيدأبي

)2(

)3(

)4(

ابنوقال.حاتمأبوضعفه،كريمةأبيبنسليمانسندهوفي(23087/)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

السند.بهذاإلايعرفولا.منكرةأحاديثهعامة:عدي

بكر.أبو:الأصولفي

عن-شيبةأبيبنبكرأبيعنلا-شيبةأبيبنعثمانبنمحمدعن(5545)رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه

بها.يقوىشواهدلهولكن،ضعيفوإسناده،بهطارقبنأحمد

ضعيف.وإسناده(2537/)المسندفيأحمدرواه



آدموبناتالعينالحورصفة476

عنأحمدوأسنده."وصنعاءالجابيةبينكما،وياقوتوزبرجدلؤلؤمنقبةلهوتنصب،زوجة

عن،المباركابنعن،نصربنسويدعنالترمذيورواه،به،دزاجعن،لهيعةابنعن،حسن

.)1(نحوهبإسنادهفذكره،...الحارثبنعمروعن،رشدين

بنيزيدبنخالدحدثنا،الرحمنعبدبنسليمانأيوبأبوحدثنا:الفريابيجعفربنمحمذوقال

عبدمنما":قال،!ي!اللهرسولعن،أمامةأبيعن،معدانبنخالدعن،أبيهعن،مالكأبي

أهلمنميراثهأهلمنوسبعين،العينالحورمنثنتين،زوجةوسبعينثنتينويزوجإلاالجنةيدخل

جدا،غريمثحديمطوهذا."ينثنيلاذكزوله،شهيئقبلولهاإلاامرأملىمنهنليس،الذنيا

أعلم.فالله،العينالحورمنوسبعون،آدمبناتمناثنتانوهو،خلافه-تقدم-كماوالمحفوظ

،وضعفوه،وغيرهما،معينبنويحيى،أحمدالإمامفيهتكلمهذاماللثأبيبنيزيدبنوخالد

يتقن.ولا،يغلطقدومثله

بنخالدعن،سعدبنبحيرحديثمن،ماجهوابن،وصححه،والترمذي،أحمدوروى

خصالي،لستاللهعندللشهيدإن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،معديكرببنالمقدامعن،معدان

عذابمنويجار،الإيمانحلةويحلى،الجنةفيمقعدهويرى،دمهمندفعةأولعندلهيغفر

فيها،وماالذنيامنخيرمنهالياقوتة،الوقارتاجرأسهعلىويوضع،الأكبرالفزعمنويأمن،القبر

.")2(أقاربهمنإنساناسبعينفيويشفع،العينالحورمنزوجةوسبعينثنتينويزوج

إبراهيمبنويعقوب،الناقدعمروحدثني:""صحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثفأما

محمد،عن،أيوبحدثنا،عليةابنحدثنا:قال،ليعقوبواللفظ،عليةابنعن،جميعاالدورقي

يقلألم:هريرةأبوفقال؟النساءأمالجنةفيأكثرالرجال:تذاكرواوإما،تفاخرواإما:قال

أضو!علىتليهاوالتي،البدرليلةالقمرصورةعلىالجنةتدخلزمرةأولإن":ع!ي!االقاسمأبو

فيوما،اللحموراءمنسوقهمامخيرى،اثنتانزوجتانمنهمامرئلكل،السماءفيدريكوكمب

."أعزبالجنة

.)3(نحوه،هريرةأبيعن،همامروايةمن"الصحيحين"وفي

كما،وجلعزاللهشاءماالعينالحورمنغيرهماوله،آدمبناتمنهاتينأنهذامنفالمراد

أعلم.والثه،آنفاذلكتفصيلتقذم

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده(2562)رقموالترمذي(376/)المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(9927)ماجهوابن(1663)والترمذي(4131/)المسندفيأحمدرواه

.(3245)والبخاري(2834)مسلمرواه
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أهلهاأكثرفرأيتالنارفي"واطلعت:"الصحيحينآ)فيثبتماتعارضلاالأحاديثوهذها

منيخرجثم(النارأهلأكثريكنقدأو1،النارأهلوأكثر،الجنةأهلأكثريكنقدإذ")1((النساء

أعلم.والله،أهلهاأكثريكنحتى،الجنةإلىفيصرن،بالشفاعاتالنارمنمنهنيخرج

:قالمج!يواللهرسولأن،هريرةأبيعن،رافعأبيعن،خلاسطريقمنأحمدرواهماوتقدم

")2(ءثيابهماوراءمنسوقهمامخيرى،زوجتانللمؤمن"

ليتكئالجنةأهلمنالرجلإن":مرفوعاسعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،دزاجحديثوفي

منأصفىخدهافيوجههفينظر،منكبيهعلىفتضربامرأم!تأتيهثم،يتحولأنمبلسنهسبعين

ويسألها:السلامفيرذ،عليهفتسلم،والمغربالمشرقبسنمالتضيءعليهالؤلؤةأدنىوإن،المراة

طوبى،منالنعمانمثلاأدناهاأ،ثوباسبعونعليهاليكونوإنه،المزيدأنا:فتقول؟أنتمن

.")3(المسند"فيأحمدورواه*"ذلكوراءمنساقهامخيرىحتى،بصرهفينفذها

نأ:أنسعن،حميدعن،طلحةبنمحمدحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

أحدكم،قوسولقاب،فيهاوماالدنيامنخيز،روحةأواللهسبيلفيلغدوم!ا:قالع!يواللهرسول

الجنةأهلنساءمنامرأم!اطلعتولو،فيهاوماالدنيامنخيزالجنةمن"سوطهيعني"قدهموضعأو

."فيهاوماالدنيامنخيررأسهاعلىولنصيفها،بينهماماولطاب،ريحابينهمامالملأتالأرضإلى

بمثله.،أنسعن،حميدعنكلاهما،إسحاقوأبي،جعفرينإسماعيلحديثمنالبخارفيرواه

إلىاطلعتالجنةأهلنساءمنامرأةأنولو":البخاريوعند،الجنةصفةأولفيبتمامهتقدمولمحد

الدنيامنخيررأسهاعلىولنصيفها،ريحابينهماماولملأت،بينهمامالأضاءتالأرض

.ث!)4(فيهاوما

الملكعبدعن،زربيئبنسعيدحدثنا،الوليدبنبشرحذثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

والأرضالشماءبينكفهاأخرجتحوراءأنلو:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الجونيئ

الشمسفيالفتيلةمثلحسنهاعندالشمسلكانتنصيفهاأخرجتولو،بحسنهاالخلائقلافتحن

.)5(والأرضالسماءبينماحسنهالأضاءوجههاأبرزتولو،لهاضوءلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2737)ومسلم(9464)البخاريرواه

صحيح.حديثوهو(2385/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(375/)أحمدرواه

.(6568و)(6927)والبخاري(3141/)المسندفيأحمدرواه

الحديث.منكرزربيبنسعيد،ضعيفإسناده



آدموبناتالعينالحورصفة478

امرأةأنلو،هوإلاإلهلاالذيوالله:قالأنه:القرظيكعببنمحمدعن،وهبابنوذكر

المسورةفكيف،والقمرالشمسنورسوارهانورلأطفأالعرشمنسوارهاأطلعتالعينالحورمن

وحلي.ثيابمنعليهامامثلعليهزوجهاوإن،فيهاوماالدنيامنلخيرتلبسهثوبأخلقوإن؟به

ألفسبعونحولهامشىمشتإذا،العيناء:لهايقالحوراالجنةفيإن:هريرةأبووقال

القرطبي.أوردهما.المنكرعنوالناهون،بالمعروفالامرونأين:تقولوهي،وصيف

حدثني،الأنصاريهارونبنالحسنبنعليحدثنا،رشدينبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

بنليثعن،سليمأبيبنالليثامرأةيونسبنتعائشةحدثتني،سليمأبيبنالليثبنتابنالليث

."الزعفرانمنالعينالحورخلق":قالع!ي!النبيعن،أمامةأبيعن،مجاهدعن،سليمأبي

.غريمث)1(حديمثوهذا

قولهم.منوالتابعينالصحابةمنوغيرهعباسابنعنهذامثلرويوقد

علىأعنهاللهتم:يقلن،الدنيافيوهملأزواجهنليدعونالعينالحورإن:عكرمةمراسيلوفي

.)3(الراحمينأرحميا،بعزتكإليناوبلغه،)2(طاعتكإلىبقلبهوأقبل،دينك

فيزوجهاامرأ!تؤذيلا":مرفوعامعاذعن،مرةبنكثيرحديثمن"أحمدالإماممسند"وفي

يفارقكأنيوشكدخيلعندكهوفإنما،اللهقاتلكتؤذيهلا:العينالحورمنزوجتهقالتإلاالدنيا

."إلينا

عن،سعدبنبحيرعن،عياشبنإسماعيلعن،الضبيعمروبنداودعنالدنياأبيابنورواه

.)4(الحديثفذكر...ع!ي!النبيعن،جبلبنمعاذعن،مرةبنكثيرعن،معدانبنخالد

بنسعيدعن،سابطبنالرحمنعبدعن،الصغيرموسىطريقمن"الطبراني"معجموفي

سمعت:فقال،ذلكفيامرأتهفعاتبته،يومفيدرهمالافبعشرةتصدقأنه،حذيمبنعامر

:قالثم"روحذيكلريحهالوجد،أصابعهامنإصبعاأطلعتحوراءأنلو":يقول!يماللهرسول

.لهن)5(أدعكنأنأحقلأنتن،واللهلا؟لكنأدعهنفأنا

أهلنساءمنامرأةأنلو":مرفوعاعامربنسعيدعن،شهرعن،ديناربنمالكحديثومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(092)"الأوسط"فيالطبرانيرواه

طاعتك.إلىتقلبهواقبل:(1)في

.(311)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

صحيح.حديثوهو(031)"الجنةصفة"فيالدنياأبيوابن(5242/)المسندفيأحمدرواه

.551()1رقم"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه
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")1(.والقمرالشمسضوءولأذهبت،مسكريحالأرضلملأت،الأرضأهلعلىأشرفت،الجنة

الجنةفيالعينالحورغناءمنوردما

:قال،عليعن،سعدبنالنعمانعن،إسحاقبنالرحمنعبدحديثمنوغيرهالترمذيروى

بمثلها؟الخلائقيسمعلمأصواتايرفعن،العينللحورلمجتمعاالجنةفيإن":!ي!االلهرسولقال

لمنطوبى،نسخطفلاالراضياتونحن،نبأسفلاالناعماتونحن،نبيدفلاالخالداتنحن:يقلن

عليوحديث،وأنس،سعيدوأبي،هريرةأبيعنالبابوفي:الترمذيقال."لهوكنالناكان

.)2(!
عريب.

عن،مالكبنلأنسابنعن،)3(رافعبناللهعبدبنالخطاببنعونعن،ذئبأبيابنوروى

لأزواجخلقنا،الحسانالجوارينحن:الجنةفييغنينالحورإن":ع!يماللهرسولقال:قال،أبيه

.")4(كرام

حدثنا،المصريالفراتبنموسىبنوثيمةبنعمارة،رفاعةأبوحدثنا:الطبرانيوقال

قال:قال،عمرابنعن،أسلمبنزيدعن،كثيرأبيبنجعفربنمحمدحدثنا،مريمأبيبنسعيد

يغنينمماإن،قطأحدسمعهاأصواتبأحسنأزواجهنليغنينالجنةأهلأزواجإن":!يمااللهرسول

الخالداتنحن:بهيغنينمماوإن.أعيانبقرةينظرن،كرامقوبمأزواج،الحسانالخيراتنحن:به

.")5(نظعنهفلاالمقيماتنحن،نخفنهفلاالآمناتنحن،نمتنهفلا

!راللهرسولقال:قال،عبدةبنالوليدعن،)6(حبيبأبيبنيزيدعن،سعلىبنالليثوقال

قومجوارينحن:قلن"؟أنتنمن":فقال،عليهنفأوقفه"العينالحورعلىبيقف":لجبريل

.يدرنوا)7(فلمونقوا،يهرموافلموشبوا،يظعنوافلمحلوا

العينالحورإن:عائشةوقالت:العينالحورغناءفيالمتقدمالحديثأوردمابعدالقرطبيوقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ضعف.إسنادهوفي(55)12رقم"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

ضعيف.وإسناده(2564)رقمالترمذيرواه

خطأ.وهو،نافع:(آ)في

حسن.حديثوهو(7964)رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه

:بعدهالأصولوفي:أقول.حسنحديثوهو(734)والصغير(1794)رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه

التخريج.مصادرفينرهاولم،يكفرنهفلاالشاكراتونحن،يهرمنهفلاالشاباتونحن

خطأ.وهو،حبيبأبيبنزيد:(آ)في

ضعيف.وإسناده(103)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه
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ونحن،صليتنوماالمصلياتنحن:الدنياأهلنساءمنالمؤمناتأجابهن،المقالةهذهقلنإذا

قالت.تصدقتنوماالمتصدقاتونحن،توضأتنوماالمتوضئاتونحن،صمتنوماالصائمات

أعلم.والله،فغلبنهن:عائشة

أعلم.والله،كتابإلىيعزهولم،"التذكرة"فيذكرههكذا

جوارتحته،والزبرجداللؤلؤحملهلشجرا"ا(الجنةفيإن:الزهريعنالدنياأبيابنوروى

ونحن،نموتفلاالخالداتونحن،نبؤسفلاالناعماتنحن:يقلن،بالقرانيتغنين،ناهدات

يدرىفلا،الجواريفأجبن،بعضابعضهصفق،الشجرذلكسمعفإذا،نظعنفلاالمقيمات

.الشجر)2(تصفيقأصواتأم،أحسنالجواريأصواتأ

نفسيانتهت،حبكوأناحبيأنت:مكتوبإحداهنصدرفي:يزيدبنخالدحديثوفي

.)3(مثلكعينايترىفلا،عندك

طالما:فيقلن،الجنةأبوابعندأزواجهن)4(يتلقينالعينالحورإن:قالكثيرأبيبنيحيىوعن

بأحسن.نموتفلاوالخالدت،نظعنفلاوالمقيمات،نسخطفلاالراضياتفنحن،انتظرناكم

)5(.أصوات

أولادولامنيغيرمنلنسائهمالجنةأهلجماعذكر

الولدأحدهمشاءإنإلا

التم!!بهونالأرابكعلىظنلفىوأزوج!!هئمفبههونشغ!فىليؤمأآلجنةأضخبإن):تعالىاللهقال

.(د8-دد:يصأ!هورحيصربقولامن!سغيدعونماو"فبههةفيها

تعالى:وقال،الأبكارافتضاض(شغلهم)،واحدوغير،عباسوابن،مسعودابنقال

!ذلك!متق!لتوإلشبزقسندسمنطبسون!وعيوتجنتفى!مقاهـامينفىألمتقينإن!يو

ألأوفأتمؤتةإلأأتمؤيرفيهايوقوتلا!ءامنينفبههةبكلفيهايذعولت!عينبحوروزوتجتهم

.(55-45:الدخانأ!!ظيوأتفؤزأهولكذربك!نفضلا!أتججصعذابووقمهؤ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)آ(:لشجرة.في

.(261)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.(262)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

يتقلبن.:(1)في

.(268)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه
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نأ:أنسعن،قتادةعن،القطانداور)1(ابنهوعمرانحدثنا:الطيالسيداودأبووقال!

."النساءمنوكذاكذاقوةالجنةفيالرجليعطى":قال،!ي!اللهرسول

حديثمنالترمذيورواه."مئةقوةيعطى":قال!؟ذلكويطيق،اللهرسوليا:قلت

.)2(غريبصحيح:وقال،داودأبي

عن،حسانبنهشامعن،زائدةعن،الجعفيعليبنالحسينحديثمنالطبرانيوروى

فينفضيهل:روايةوفي؟نصلهلاللهرسوليا:قيل:قال،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمد

."عذراءمئةإلىالواحدةالغداةفيليفضيالرجلإن،بيدهنفسيوالذي":فقال!؟نسائناإلىالجنة

.)3(الصحيحشرطعلىعنديهذا:الضياءالحافظقال

عن،يزيدبناللهعبد،الزحمنعبدأبوحدثنا،معمربنمحمدحدثنا:البزاروقال!

يمسهل:!ي!اللهرسولسئل:قال،هريرةأبيعن،راشدبنعمارةعن،زيادبنالرحمنعبد

رواهنعلملا:البزارقالثم."تنقطعلاوشهوة،يمللابذكر،نعم":فقال؟أزواجهمالجنةأهل

وقعولكن،العقلحسنهذاالرحمنعبدكانوقد،زيادبنالرحمنعبدسوىراشدبنعمارةعن

.)4(عليهأنكرمماوهذا،حديثهفضعف،مناكيربأحاديثعنهمفحدث،مجاهيلشيوخعلى

بنالرحمنعبدعن،دراجعن،الحارثبنعمروأخبرني:وهبابنعن،حرملةوقال!

والذي،نعم":قال؟الجنةفيأنطأ:لهقيلأنه:!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،حجيرة

.")6(بكرامطهرةرجعتعنهاقامفإذا،دحمأ)5(دحمابيدنفسي

الدقيقيالملكعبدبنمحمدحدثنا،البغداديالفقيهجابربنإبراهيمحدثنا:الطبرانيوقال

الأحول!،سليمانبنعاصمعن،شريلثحدثنا،،الواسطيالرحمنعبدبنمعلىحدثناا،الواسطي

عدننساءهمجامعواإذاالجنةأهلإن":!لمج!اللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،المتوكلأبيعن

.)7!امعلىبهتفرد:قال!ثم"أبكارا

بنيزيدبنخالدحدثنا،سعيدبنسويدحدثنا،الحلوانييحيىبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال!

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الرجالكتبمنوالتصحيح،داود:(آ)في

صحيح.حسنحديثوهو(2536)والترمذي(1202)الطيالسيداودأبورواه

.)722(و)5267(رقم"الأوسط"فيالطبرانيرواه

.(الأستاركشف-3524)البزاررواه

.(601)2/الأثيرلابن"النهاية".وإزعاجبدفعوالوطءالنكاحوهو

حسن.وإسناده(2074)حبانابن:حرملةطريقمنأخرجه

بالوضع.متهم"التقريب"فيالحافظقال،الواسطيالرحمنعبدبنومعلى)924("الصغير"فيالطبرانيرواه
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أهلأيجامع:سئلغ!ي!اللهرسولأن:أمامةأبيعن،معدانبنخالدعن،أبيهعن،مالكأبي

والمنئة،الجماعلذةيقطعالمنيئكانولما.")1(منيةولامنيلاولكن،دحمادحما":قال؟الجنة

الجنة.أهلعنمنفيينكانا،الحياةلذةتقطع

سلمة،أبيبنعمروحدثنا)2(،البرقيالرحيمعبدبنمحمدحدثناأحمد،بنعبدانحدثنا:الطبرانيوقال

ع!ي!اللهرسولسمعأنه:يحدثأمامةأباسمعأنه)3(:يحيىأبيسليمعن،زيدبنهاشمعن،صدقةحدثنا

.")4(دحمادحما،تنقطعلاوشهوة،يمللابذكرنعم":قال؟الجنةأهليتناكحهل:وسئل

:الأولادوأحبالدنيافيكانكمالهيولدأنأحدهمأرادإذافأما

عامر(عنا،أبيحدثني،هشامبنمعاذحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:أحمدالإمامقالفقد

الولدالمؤمناشتهىإذا":قالغ!حواللهنبيأن:الخدريسعيدأبيعن،الصديقأبيعن،الأحول

ماجهوابنالتزمذيرواهوكذا."يشتهيكما،واحد؟ساعةفيوسنهووضعهحملهكان،الجنةفي

الحافظوقال.غريبحسن:الترمذيوقال.به،هشامبنمعاذعن،بشاربنمحمدعن،جميعا

أعلم.والله،مسلمشرطعلىعنديوهذا:المقدسيالضياء

سلامأعن،سليمانبنسلامعن،عيسىبنمحمدعن،الأصمعنالحاكمرواهوقد

الله،رسوليا:قيل:قال،سعيدأبيعن،الناجيالصديقأبيعن،العميزيدعن،،الطويل

كقدرإلاهوما،بيدهنفسيوالذي،نعم":فقال؟السرورتماممنالولدفإنالجنةلأهلأيولد

")5(.وشبابه،ورضاعه،حملهفيكون،أحدكميتمنىما

،والترمذي،البخاريحكاهلماخلافا،الجنةلأهليقعأمز،أهذاأنعلىيدلالسياقوهذا

.يريدهلاولكنه،كانذلكأرادلوأنهعلى4محموذلكأن:راهويهبنإسحاقعن

الجنةأنوغيرهم،النخعيوإبراهيم،ومجاهد،كطاوسبى،التابعينمنجماعةعنونقل

الدنيافإن،الدنيالأهلالواقعهوكماولدايقتضيلاجماعهمأنوذلك،صحيحوهذا،فيهاتوالدلا

منيجماعهمفييكونلاولهذا،اللذةبقاءبهافالمراد،الجنةوأما،لتعمرالنسلبقاءمنهايرادداز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعف.إسنادهوفى(9747)الكبيرفيالطبرانيرواه

خطأ.وهو،الرقي:(آ)في

يحيى.أن:(آ)في

ضعيف.وإسناده(7721)الكبيرفيالطبرانيرواه

عن"والنشورالبعث"فيوالبيهقي(4338)ماجهوابن(2563)والترمذي(3/9)المسندفيأحمدرواه

الصديقأبيعنأبانعنسفيانطريقمن(379)"المنتخب"فيحميدبنعبدورواه(044)الحاكم

صحيح.حديثوهو،به،الناجي
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فيهاماالتم!و:تعالىلقوله،يريدكماذلككانالولدأحدهمأحبإذاولكن،جماعهملذةيقطع

.(71:الزخرفأ!ألأكتوتذلأنفسالتتنتهيهماوفيها):لوقا(31:النحلأ!و!تيشا

حياتهم،لكمالفيهايموتونلاالجنةأه!!أنذكر

،الوجوهونضرة،الشبابقوةمنازديادفيمالهمكلبل

العيشوطيب،الهيئةوحسن

الهنيءوالعيشوالمسراتالملاذعنبهينشغلوالئلاينامونلاأنهمالأحاديثبعضفيجاءولهذا

سبحانه،عليهوالثناء،وحمدهالربذكرمنالجنةفيماألذعنبالنوميشتغلولئلا،الطيب

الجنة.منالعلىالدرجاتاللهنسأل،عليهثناءنحصيلا

-د6:الدخانأ!أتججصعذابووقحهؤألأوكتمؤتةألاإأتمؤيرفيهايذوقوتلا):لىتعااللهقال

الذينإن):تعالىوقال،(48:ادحجرأ!هبمخرجينمنهاهمومانصمبفيهايمسهملا):تعالىوقال(57

يأ(801-701:الكهفأ!حولاعنهايبغونلافيهاخلاين5نزلاأئفردؤسجنتالتمكانتألصخلحتوعلواءامنوا

يعتريهموليس،تحولاعنهاولابدلابهايختارونفلا،فيهاشيءأرغبهمبل،غيرهايختارونلا

وأزواجهم،الأنيقةومساكنهم،اللذيذةأحوالهمبعضالدنياأهليسأمقدكما،ضجزولامللفيها

قيل:كماالجنةأهلبل،الحسان

أتحولحبهاعنولاسواهاباغياأنالاالقلبسوادفحلت

،موتفلاخلود،الجنةأهليا:منابيناديوأنه،والنارالجنةبينالموتذبححديثتقدموقد

فيه.هوفيماخالدكل،موتفلاخلودالنارأهلويا

الأغرعن،إسحاقأبوحدثنا،حمزةحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

تحيواأنلكمإن:ذلكمعفينادى":قال،لمجي!النبيعن،سعيدوأبي،هريرةأبيعن،مسلمأبي

لكموإن،أبداتهرموافلاتسبواأنلكموإن،أبداتسقموافلاتصحواأنلكموإن،أبداتموتوافلا

.)1(الأربعبهذهفينادى:قال"أبدأتبأسوافلاتنعمواأن

عن،حدثهالأغرأن:إسحاقأبوفحدثني:الثوريقال:قالالرزاقعبدحدثنا:أحمدوقال

لكموإن،أبداتموتوافلاتحيواأنلكمإن:منادفينادي":قال!يواالنبيأن:هريرةوأبيسعيد،أبي

صحيح.حديثوهو(2931/)المسندفيأحمدرواه()1
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"أبداتبأسوافلاتنعمواأنلكموإن،أبداتهرموافلاتشبواأنلكموإن،أبداتسقموافلاتصحواأن

ورواه.(43:ا!عرافأ!لغملونكنتصبماأورثموهاألجئةتفكمأنونودوا):تعالىقولهفذلك:قال

.)1(بنحوه،الرزاقعبدعنكلاهما،حميدبنوعبد،راهويهبنإسحاقعن،مسلم

عن،الفريابييوسفبنمحمدحدثنا،يعقوببنالفضلحدثنا:البزار(بكرأبوالحافظأوقال

أهلينامهل،اللهرسوليا:قيل:قال،جابرعن،المنكدربنمحمدعن،الثوريهوسفيان

،المنكدربنمحمدعنأسندهأحدانعلملا:البزارقالثم"الموتأخوالنوم،لا":قال؟الجنة

.قالكذا.الفريابيسوىوصلهولا،الثوريإلا،جابرعن

حدثنا،المصريصدقةبنالقاسمبنأحمدحدثنا:مردويهبنبكرأبوالحافظقالوقد

عن،المنكدربنمحمدعن،الثوريسفيانحدثنا،المغيرةبناللهعبدحدثنا،داودبنالمقدام

."ينامونلاالجنةوأهل،الموتأخوالنوم":!ييهاللهرسولقال:قال،جابر

بنيحيىعن،الكوفيربيعبنعمرانعن،إبراهيمبنمصعبحديثمن،الطبرانيورواه

الجنة؟أهلأينام:!يماللهرسولسئل:قال:جابرعن،المنكدربنمحمدعن،الأنصاريسعيد

."ينامونلاالجنةوأهل،الموتأخوالنوم":فقال

بنمحمدعن،الثوريسفيانعن،روادأبيبن)2(جبلةبناللهعبدحديثمنالبيهقيئورواه

.)3(فذكره...جابرعن،المنكدر

عن،محمدبنيونسعن،الدوريعباسعن،الأصمعن،الحاكمعنالبيهقيئروىثم

!ييه،اللهرسولرجلسأل:قال،أوفىأبيبناللهعبدعن،الحارثبننفيععن،زربيبنسعيد

شريكالموتإن":!اللهرسولفقال؟الجنةفيأننام،الدنيافيأعيننابهاللهيقزمماالنوم:فقال

كل،لغود!فيهاليسإنه":قال؟راحتهمفما،اللهرسوليا:قالوا"موتالجنةفيوليس،النوم

ضعيف.3(د:فاطرأ!لغوبفجها!سناولانصحبفجهاسسنالا!و:تعالىاللهفأنزل"راحةأمرهم

.الإسناد)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

.(429)"المنتخب"فيحميدبنوعبد(2837)ومسلم(359/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،خيلةبناللهعبد:(1)في

(239و)،بهالمقدامعن(8816)رقم"الأوسط"فيوالطبراني(الأستاركشف-3517)رقمالبزاررواه

صحيح.حديثوهو(487)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي،مصعبحديثمن

.(948)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه



إليهمتعالىالربونظرالجنةأهلعلىالرضوأنإحلاأطذكر

)1(لديهمماأفض!وذلكعليهمالرضوانإحلالىذكص

485

لذةوأنهرمنخمرينغيزطغمولؤلبنوأخفرمنغيزءاسنملىمنانهرفينهآألمنقونوعدألتىاتجةمثل!و:لىتعااللهقال

اللهوعد):تعالىوقال،(15:محمدأ!ربهتممنومغفزهالثمزتقيمنفبهاولهتممصفىعسلوأخهرمنللشربين

أللهمفورضحؤنعذنجنتفطيبةومشكنفيهاخلدينالأنهرتخنهامنتجرىجتمؤواتمؤمنتالمؤمنب

.(72:بةالتوأ!وأئعظموأئفؤزهولكذأ!بر

قال:قال،سعيدأبيعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،أنسبنمالكوروى

:فيقول،وسعديكربنالبيك:فيقولون،الجنةأهليا:الجنةلأهليقولاللهإن":!ي!اللهرسول

أنا:فيقول؟خلقكمنأحداتعطلمماأعطيتناوقد،نرضىلالناوما:فيقولون؟رضيتمهل

رضوانيعليكمأحل:فقال؟ذلكمنأفضلشيءوأيربنايا:فقالوا؟ذلكمنأفضلأعطيكم

.به)2(،مالكحديثمن"الصحيحين"فيوأخرجاه."أبدابعدهعليكمأسخطفلا

الفريابي،حدثنا:قالا،يعقوببنوالفضل،شبيببنسلمةحدثنا:البزار،بكرأبوأوقال

الجنةأهلدخلإذا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،جابرعن،المنكدربنمحمدعن،سفيانعن

هل،ربنايا:قالوا؟ذلكمنأفضل":قالأحسبه:قال"أعطيكمألا:وجلعزاللهقال،الجنة

يخرجهولم،البخاريشرطعلىالحديثوهذا."أكبررضواني:قال؟أعطيتنامماأفضلشيء

.)3(الوجههذامنالكتبأصحابمنأحد

الجنةأهلىإلىتعالىالربنظرذكر

عليهموتسليمه

تعالى:وقال،(44:ا!حزابأ!وكريماأتج!إلهتموأعدسلنميققون!يؤمتحيتهم):تعالىاللهقال

.(58:يرأمهورحيوربقولامنسغ)

محمدبنحدثنا:""سننهمنالسنةكتابفيماجهبنيزيدبنمحمداللهعبدأبووقال

بنمحمدعن،الرقاشيئالفضلحدثنا،العبادانيعاصمأبوحدثنا،الشواربأبيبنالملكعبد

لهمسطعإذ،نعيمهمفيالجنةأهلبينا":!ي!االلهرسولقال:قال،اللهعبدبنجابرعن،المنكدر

)1(

)2(

)3(

لديهم.مما:)آ(في

.(9282)ومسلم(9654)رقمالبخاريرواه

.سفيانعنالفريابيطريقمن(9743)حبانابنوأخرجه
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أهلياعليكمالسلام:فقال،فوقهممنعليهمأشرفقدوجلعزالربفإذا،رؤوسهمفرفعوا،نوز

إليهم،فينظر":قال"(58:يسأ!هورحيوربمنقولاسغ):وجلعزقولهوذلك":قال"الجنة

ويبقى،عنهميحتجبحتى،إليهينظروندامواماالنعيممنشيءإلىيلتفتونولا،إليهوينظرون

."ديارهمفيعليهئموبركته،نور

حدثنا)1(،عبدانبنأحمدبنعليحدثنا:فقال،الوجههذامنمطولاالبيهقيرواهوقد

عاصمأبوحدثنا،السلاليوسفأبوإسماعيلبنيعقوبحدثنا،الكديميحدثنا،عبيدبنأحمد

!م:اللهرسولقال،جابرعن،المنكدربنمحمدعن،الرقاشيعيسىبنالفضلعن،العباداني

الربفإذا،رؤوسهمفرفعوا،الجنةبابعلىنورلهمسطعإذ،لهممجلسفيالجنةأهلبينما"

رضاي:قال،عناالرضانسألك:قالوا،سلوني،الجنةأهليا:فقال،عليهمأشرفقدتعالى

فيؤتون:قال،الزيادةنسألك:قالوا،فسلوني،أوانهاهذا،كرامتيوأنالكم،داريأحلكمعنكم

حوافرهاتضع،عليهافحملوا":قال"أحمروياقوت،أخضرزمزدأزمتها،أحمرياقوتمنبنجائب

الحورمنحوارفتجيء،ثمارهامنفتتحفهم،الثمارعليهابأشجاراللهفيأمر،طرفهامنتهىعند

مؤمنينقوبمأزواج،نموتفلاالخالداتونحن،نبأسفلاالناعماتنحن:يقلنوهن،العين

جنةإلىبهمتنتهيحتى،المثيرة:لهايقالريحعليهمفتثيره،أذفرمسكمنبكثباناللهويأمر.كرام

مرحبا:فيقول،القوموهمالنعمةأهلجاءقدربنايا:الملائكةفتقول،الجنةقصبةوهي،عدفي

اللهإلىفينظرون،الحجابلهمفيكشف":قال"بالمتقينمرحبا،بالطائعينمرحبا،بالصادقين

قصورهمإلىأرجعوهم:يقولثم،بعضابعضهملايبصر،الرحمنبنورفيتمتعونوجلعز

وجل:عزاللهقول"وذلك:!يماللهرسولقال"بعضابعضهمأبصروقدفيرجعون،بالتحف

الرؤيةكتابفيالكتابهذافيمضىوقد:البيهقيقالثم."32(:فصدتأ!حمغفورنزلامن)

أعلم.والله،الحديثهذافيروىمايؤيدما

كشفإذا:وتعالىتباركالربأن"السجزيعلى"الردفيالجوينيالمعاليأبووذكر

والسررالأطياروتجاوبت،الأشجارواصطفقت،الأنهارتدفقت،الجنةلأهلوتجلى،الحجاب

واسترسل!،بالخريرالمتدفقاتوالأعين،والتسبيحات،والتعظيمبالصريرفيهاوماوالغرفات

وأشرفت،الطيوروغردت،والكافور،الأذفرالمسكوالقصورالدورفيوبثتالمثيرةالريح

.الحور

عن،اللهعبيدبناللهعبدحديثمنالضياءروىولكن،ضعيف!عيسىبنوالفضل

خطأ.وهو،عبدانبناللهعبدبنمحمد:(1)في)1(
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.)1(مثله،مرفوعا،جابرعن،المنكدربنمحمد

الجمعأياممقلفيوجلعزربهمالجئةأهلرؤيةذكر

هنالكلذلكمعدلهممجتمعفي

487

عنإنهمص):تعالىوقال،(23-22:التيامةأ!هوناظزهربهاإكناضر"!يويذوص2):تعالىاللهقال

!هوألنعيووجوههؤنضزهفىتغرف!ينظرونالارآيلثعلى!نعيولفىالأبرارإن):قولهإلى!لمخضلونيؤبذربهم

أنهمالفجارعنفذكر(26:يونرأ!هووزلادالمحممئتىأخسنوأللذين!):تعالىوقال.(24-15:المطففينأ

.ينظرونإليهالأبراروأن،محجوبون

وماانيتهماذهبمنجنتان":قال!ي!اللهرسولأن:الأشعريموسىأبيحديثفيتقدموقد

رداءإلاوجلعزربهمإلىينظرواأنوبينالقومبينوليس،فيهماوماانيتهمافضةمنوجنتان،فيهما

.")2(الصحيحين"فيأخرجاه."عدنجنةفيوجههعلىالكبرياء

.")3(مرتيناليومفيتعالىاللهوجهإلىينظرمنوأعلاهم":عمرابنحديثوفي

وجلعزربهمالمؤمنينرؤيةذكرعندمرفوعااللهعبدبنجريرعن"الصحيحين"فيشاهدوله

الشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبواألااستطعتمفإن":قال،والقمرالشمسيرونكما،القيامةيوم

.()4(93:ثأ!واتغروبوقتلآلشمسطلوعقتلرفي!قدوسبح):قرأثم"فافعلواعروبهاوقبل

السياقهذافأرشد")5(.عياناربكمسترونإنكم":قال!ي!النبيعن"البخاريصحيح"وفي

المقربينمنالمبرزينفكأن،العباداتأوقاتمثلفيالجنةلأهلتقعوجلعزاللهرؤيةأنعلى

علىتعالىفيرونه،عالمقاموهذا،وعشياغدوةالنهارطرفيمثلفيوجلعزاللهيرونالأخيار

حيث،الجنةفيمنازلهمفيإياهرؤيتهمغيرأيضافيرونه،البدرليلةالقمريرونكماوسررهمأرائكهم

منازلهم،قدرعلىفيهفيجلسون،أبيضمسكمن(-متسعأي-أأفيحوابفيالجنةأهليجتمع

أنواعمنذلكوغير،ذهبمنمنابرعلىيجلسمنومنهم،نورمنمنابرعلىيجلسمنفمنهم

أيديهموبين،التيجانرؤوسهمعلىوتوضع،(والخلعأالنعمعليهمتفاضثم،وغيرهاالجواهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(394)"والنشورالبعث"فيوالبيهقي(184)ماجهابنرواه

.(018)ومسلم(4838)البخاريرواه

.(5352)والترمذي(213/)أحمدرواه

.(633)ومسلم(554)البخاريرواه

.(7435)البخاريرواه
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ثم،بشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامماوالأشربةالأطعمةبأنواعالموائد

ذلك،قبلمنهمأحدبالعلىيخطرلممماوالتحفالكراماتبأنواعويخضون،الطيببأنواعيطيبون

الايات،ذلكعلىدلتكما،واحداواحداويخاطبهم،وتعالىسبحانهالحقلهميتجلىثم

فيسبحانهرؤيتهينكرممنوغيرهمالمعتزلةأنوفرغمعلى.قريباإيرادهاسيأتيكما،والأحاديث

.الآخرةالدار

؟الرجاليراهكماالجنةفيوجلعزاللهيرينهل:النساءفيخلافاالعلماءبعضحكىوقد

ودينهنعقولهنلنقص:وقيل،منهايبرزنلا،الخيامفيمقصوراتلأنهن،يرونهلا:فقيل

،والقصورالخيامفيتعالىرؤيتهمنمانعلالأنه،سبحانهيرونهبل:وقيل.الدنيافيورغبتهن

أزواجاوصرن،الدنيافيالنقصمنيعتريهنكانماعنهنذهبالجنةدخلنإذاوالنساء،وغيرها

أعلم.والله،وجلعزلربهنرؤيتهنمنلهنمانعفلا،وخلقاأخلاقاوطبن،أذىكلمنمطهرة

تعالى:وقال،(23-22:أسمطففيناأمهويخظرونالارآيكعلى!نعييلفىألابرارإن):تعالىاللهقالوقد

.،36:يرأمهو!بهونآلأرآبكعلىظنلفىوأزوجوهتمميو

البدر(اليلةالقمراهذا(ترونكما،وجلعزربكمسترونإنكم":!لمجواللهرسولوقال

.")1(فافعلواغروبهاوقبلالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبواألااستطعتمفإن،رؤيتهفيتضامونلا

أعلم.والله،والنساءالرجالفيعاموهذا

لأهليتجلىتعالىفإنه،الأعيادأوقاتمثلفياللهيرينأنهنوهو،ثالثأقولاالعلماءبعضوقال

القولوهذا،الجنةأهلجملةفيالحالهذهمثلفيفيرينه،عاماتجليأالأعيادأياممثلفيالجنة

أعلم.والله،خاصدليلإلىيحتاج

منجماعةعنرويوقد26(:أيونس!ووزلادةالحسئنئأخسنوأ!للذين!و:تعالىاللهقالوقد

بنوأبيئ،الصديقبكرأبو:منهم،تعالىاللهوجهإلىبالنظرالزيادةفسرواأنهموالتابعينالصحابة

اللهرضي،عباسبناللهوعبد،الأشعريموسىوأبو،اليمانبنوحذيفة،عجرةبنوكعب،كعب

ليلى،أبيبنالرحمنوعبد،وعكرمة،ومجاها،المسيببنسعيد:التابعينومن.عنهم

السلف،منوغيرهم،والسدي،والضحاك،وقتادة،والحسن،سابطبنوعبدالرحمن

والخلف.

منهم:،الصحابةمنجماعؤعنالاخرةالدارفيوجلعزلربهمالمؤمنينرؤيةحديثرويوقد

.(633)ومسلم(7434)رقمالبخاريرواه()1
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بنيعقوبحديثهروىوقد،طالبأبيبنوعلي،مطولا)1(حديثهتقدموقد،الصديقبكرأبو

عن،خالدبنعمروحدثنا،العزيزعبدبنسويدحدثنا،مصفىبنمحمدحدثنا:فقال،سفيان

:!اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن،جدهعن،أبيهعن،عليبنزيد

الحجابكشففإذا":وفيه،الحديثتماموذكر"...جمعةكلفيتعالىالربالجنةأهليرى"

كعب،بنأبيومنهم")2(.(35:أق!وولدتنامزلد!و:تعالىقولهوهو،ذلكقبلنعمةيروالمكأنهم

بنوزيد،وحذيفة،اللهعبدبنوجرير،اللهعبدبنوجابر،الحصيببنوبريدة،مالكبنوأنمس

الروميسنانبنوصهيب،الخدريسنانبنمالكبنسعدسعيدوأبو،الفارسيوسلمان،ثابت

عمروابن،عباسبنوعبدالله،الباهليعجلانبنصديأمامةوأبو،الصامتبنوعبادة

حاتم،بنوعدي،مسعودبناللهوعبد،قيسبناللهعبدموسىوأبو،عمروبن(اللهوأعبد

وعائشة،الصحابةمنورجل،هريرةوأبو،العقيليرزينوأبو،رويبةبنوعمارة،ياسربنوعمار

أجمعين.عنهماللهرضي،المؤمنينأم

تعالى.اللهشاءإنالمقامبهذايليقممابقيتهاوسيأتي،منهاكثيرتقدموقد

بنالرحمنعبدعن،البنانيثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

يونر.أ!هووزلادةالحسئتىأخسنو(!للذين):الايةهذهتلا!ي!اللهرسولأن:صهيبعن،ليلىأبي

اللهعندلكمإنالجنةأهليا:منادنادى،النارالناروأهل،الجنةالجنةأهلدخلإذا":فقال(26

الجنة،ويدخلناوجوهناويبيضموازيننايثقلألم؟هووما:فيقولون،ينجزكموهأنيريدموعدا

اللهأعطاهممافوالله":قال"إليهفينظرون،الحجابلهمفيكشف":قال"؟النارعنويزحزحنا

.)3(سلمةبنحمادحديثمنمسلمرواهوهكذا."لأعينهمأقرولا،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئا

سمعت:قال،الهجيميتميمةأبوأخبرني،)4(الهذليبكرأبوحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

الجنة،أهلإلىملكاالقيامةيوميبعثاللهإن:ويقولالبصرةمنبرعلىيخطبالأشعريموسىأبا

والثمار،،والحللالحليفيرون،فينظرون؟وعدكممااللهلكمأنجزهل،الجنةأهليا:فيقول

،مراتثلاثذلكقالوا،وعدنامالنااللهأنجزقد،نعم:فيقولون،المطهرةوالأزواج،والأنهار

)1(

)2(

)3(

)4(

الصديق.مسندآخرفيالمصنفوقواه(ه-14/)المسندفيأحمدرواه

حدثنا،سفيانبنيعقوبعن(5015/)"والقواصمالعواصم"فياليمانيالوزيرإبراهيمبنمحمدذكره

عنجدهعنأبيهعنعليبنزيدعن،خالدبنعمروحدثنا،العزيزعبدبنسويدحدثنا،المصفىبنمحمد

.جداضعيفوإسناده،مرفوعاطالبأبيبنعلي

.(181)ومسلم(4333/)المسندفيأحمدرواه

.الرجالكتبمنوالتصحيح.الألقاني()صولمحيالألهاني:()جالأصلفي
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نإألا(26:يونرأ!ووزلادةالمحسئتىأخسنوأ!للذين):يقولتعالىاللهوإن،شيءبقيقد:فيقول

وابنجريرابنروىوقد.موقوفاذكرههكذا.وجلعزاللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنةالحسنى

اللهإن":قال!ي!اللهرسولأن:الأشعريموسىأبيعن،الهجيميتميمةأبيحديثحاتمأبي

الحسنىوعدكماللهإن:وآخرهمأولهميسمعبصوتالجنةأهليناديمنادياالقيامةيوميبعث

."الرحمنوجهإلىالنظروالريادة،الجنةالحسنى،وزيادة

سألأنه:كعببنأبيحدثنا،العاليةأباسمععمن،زهيرحديثمنجريرابنورواه

الحسنى":قال.(26:يون!أ!ووزلادير"المحسئنئأخسنوأ!لفذين):وجلعزاللهقولعن!ح!اللهرسول

.(")1وجلعزاللهوجهإلىالنظروالزيادة،الجنة

عن،عطاءعن،جريجابنعن،المختاربنإبراهيمعن،حميدابنعنأيضاجريرابنورواه

النظر":قال(26:بونسأ!هووزلادير"أخسنو(الحسئتى!للذين):قوليفي!النبيعن،عجرةبنكعب

.")2(وجلعزالرحمنوجهإلى

بنأنسعن،ثابتعن،مريمأبيبننوحعن،)3(سالمبنسلمحدثنا:عرفةبنالحسنوقال

:قال(26:يون!أ!ووزلادةالحسئتىأخسنوأللذين!):الآيةهذهعن!اللهرسولسئل:قال،مالك

اللهوجهإلىالنظر(و)الزيادة،الجنةهي!والمحسئتى!والدنيافيالعمل!أخسنوأ!للذين"!و

.)4(أعلموالله،فيهمامتكفمنوحوشيخهسلم."وجلعز

حدثنا:"مسنده"منالجمعةكتابفيالشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبوالإماموقال

عن،طلحةبنإسحاقبنمعاويةالأزهرأبوحدثني،عبيدةبنموسىحدثني،محمدبنإبراهيم

النبيئإلىنكتةفيهابيضاءبمرآةجبريلأتي:يقولمالكبنأنسسمعأنه:عميربنعبيدابناللهعبدا

فيهالكموالناس،وأمتكأنتبهافضلتالجمعةهذه:فقال"؟هذهما":!صالنبيئفقال،!يهر

استجيبإلا،بخيراللهيدعومؤمنيوافقهالاساعةوفيها،خيرفيهاولكم،والنصارىاليهود،تبع

فياتخذربكإن:قال"؟المزيديومماجبريليا":لمجيمالنبيقال،المزيديومعندناوهو،له

وحوله،ملائكتهمنشاءمااللهأنزل،الجمعةيومكانفإذا،مسككثبفيه،أفيحوادياالفردوس

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده

ضعيف.وإسناده

خطأ.وهو،سالمبنمسلم:الأصولفي

عنوالصواب،خطأوهو(014)9/البغداديالخطيبوقال،بإسناده(23)"جزئه"فيعرفةبنالحسنرواه

ع!ي!.النبيعنصهيبعنليلىأبيبنالرحمنعبدعنثابت
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والزبرجد،بالياقوتمكللةذهبمنبمنابرالمنابرتلكوحف،النبيينمقاعدعليها،نورمنمنابر

قدربكمأنا:وجلعزاللهفيقول،الكثبتلكعلىورائهممنفجلسوا،والصديقونالشهداءعليها

عنكم،رضيتقد:فيقول،رضوانكنسألكربنا:فيقولون،أعطكمفسلوني،وعديصدقتكم

وهو،الخيرمنربهمفيهيعطيهملماالجمعةيوميحئونفهم،مزيدولدفي،تمنيتمماعنديولكم

.الساعهم!أ(تقوموفيه،آدمخلقوفيه،العرشعلىربكمفيهاستوىالذياليوم

بنأنسعن،عميربنعثمانعن،طيبةأبيعن،اللهعبدبنجهضمحديثمنالبزاررواهوقد

فقلت:،سوداءنكتةفيهابيضاءمرا!يدوفيجبريلأتاني":ع!يواللهرسولقال:قال،مالك

،بعدكمنولأمتك،عيدالكلتكونربكعليكيعرضهاالجمعةهذه:فقال؟جبريلياهذهما

خير،فيهالكم:قال؟فيهالناما:قال،بعدكمنوالنصارىاليهودوتكون،الأولأنتتكون

هومالهادخرإلا،بقسملهليسأو،إياهأعطاهإلاقسملههوبخيبرفيهاربهدعامنساعةفيهالكم

قلت:":قال"منهأعظمهومماأعاذهإلا،عليهمكتولثهوماشرمنفيهاتعوذأو،منهأعظم

ندعوهونحن،عندناالأيامسيدوهو،الجمعةيومتقومالساعةهي:قال؟السوداءالنكتةهذما

مسكمن،أفيحالجنةفيواديااتخذربكإن:قال؟المزيديوموما:قلت،المزيديومالآخرةفي

،نورمنبمنابرالكرسيحفثم،كرسيهعلىعليينمنتعالىنزلالجمعةيومكانفإذا،أبيض

،الصديقونجاءثم،ذهبمنبكراسيئالمنابرحفثم،عليهايجلسواحتىالنبيونوجاء

ربهملهمفيتجلى،الكثبعلىيجلسواحتىالجنةأهليجيءثم،عليهايجلسواحتىوالشهداء

نعمتي،عليكموأتممت،وعديصدقتكمالذيأنا:يقولوهو،وجههإلىينظرواحتىوجلعز

كرامتي،وأنالكم،داريأحلكمرضاي:فيقول،الرضافيسألونه،فسلوني،كرامتيمحلهذا

أذنولا،رأتعينلاماإنعامهمنذلكعندلهمفيفتح،رغبتهمتنتهيحتى،فيسألونه،فاسألوني

تعالىيصعدثم،الجمعةمنالناسمنصر!فمقدارإلىوذلك،بشبرقلبعلىخطرولا،سمعت

درةغرفهمإلىالغرفأهلويرجع":قالوأحسبه"والصديقون،الشهداءمعهويصعدكرسيهعلى

وأبوابها،غرفهامنها،خضراءزبرجدةأو،حمراءياقوتةأو،وصمولافيهالاقصمبيضاء

منهمأحوجشيءإلىفليسوا،وخدمهاأزواجهافيها،ثمارهافيهامتدلية،أنهارهافيهامطردة

يومسميولذلك،تعالىوجههإلىنظرأويزدادوا،كرامةفيهليزدادواالجمعةيومإلىأشوقولا

."المزيد

صالح.بنوعثمان،اليقظانأبيعميربنعثمانغيرأنسعنرواهأحدانعلملا:البزارقالثم

ضعيف.وإسناده(السنديبترتيب-1374/)"مسنده"فيالشافعيرواه(1)
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،...أنسعن،مسلم(أبيأبنعثمانعن،خيثمةبنزيادطريقمنرويناهوقد،قالهكذا

.نحوهأو،السياقهذامثلبطولهالحديثفذكر

عنه،فيهالرواةاختلففقد،عنهعميربنعبيد(بناللهعبداعن،الشافعيروايةفيوتقدم

أعلم.والله.ضعفهمنيتوهملماوذلك،أمرهيعلملئلايدلسهبعضهموكان

،حزنبنالصعقعن،فروخبنشيبانعن"مسنده"فيالموصلييعلىأبو(الحافظأرواهوقد

شاهدةوهي،أنسعنجيد!طرقفهذ،الحديثفذكر...أنسعن،البنانيالحكمبنعليعن

عمير.بنعثمانلرواية

الحافظقال،طرقمنفأورده،الدارقطني(الحسنأبوالحافظأالحديثبهذااعتنىوقد

رواه،مالكبنأنسعن(-عميربنعثمانلروايةشاهدةوهي-اجيدةطريقمنرويوقد:الضياء

عن،القطوانيمخلدبنخالدعن،كرامةبنعثمانبنمحمدعن،زهيربنأحمدعن،الطبراني

.)1(فذكره...أنسعن،الجونيعمرانأبيعن،حفصبنالسلامعبد

الصحابة.منأنسغيررواهوقد

كثيربنيحيىحدثنا:قالا،العصفريعمرو)2(بنوأحمد،معمربنمحمدحدثنا:البزارقال

عن،وائلأبيعن،الأعمشعن،مطيببنالقاسمعن،المباركبنإبراهيمحدثنا،العنبري

إلىوجلعزاللهفيوحي":قال"المزيديومفذكر،جبريلأتاني":ع!ي!اللهرسولقال:قالحذيفة

الذينعباديأين:منهيسمعونماأولفيكون،وبينهبينهمفيماالحجبيرفعواأنالعرلشحملة

فيجتمعون،المزيديومفهذا،سلوني،أمريواتبعوا،رسليوصدقوا،يرونيولمبالغيبأطاعوني

أرضلملوإني،الجنةأهليا:قولهفيفيرجع،عنافارض،عنكرضيناأن:واحدةكلمةعلى

وجهكأرنا:واحدةكلمةعلىفيجتمعون،فسلوني،المزيديومهذا،جنتيأسكنكملمعنكم

قضىاللهأنلولامانورهمنفيغشاهم،لهمفيتجلى،الحجب"فيكشف:قال"إليهننظرربيا

سبعةكلفيولهممنازلهمإلىفيرجعون،منازلكمإلىارجعوا:لهميقالثم،لاحترقوايموتواألا

.")3(الجمعةيوموذلك،فيهلهميتجلىيولمأيام

)1(

)2(

)3(

حديثوهو(5021)"الأوسط"فيوالطبراني(4731)يعلىوأبو(الأستاركشف-9351)رقمالبزاررواه

حسن.

خطأ.وهو،حفصبنأحمد:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(الأستاركشف-3518)البزاررواه
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بنحبيببنالحميدعبدحدثنا،عماربنهشامحدثنا:عاصمأبيبنبكرأبوالحافظقال

فقال،هريرةأبالقيأنه:المسيببنسعيدعن،عطتةبنحسانعن،الأوزاعيعن،العشرينأبي

نعم،:قال؟سوقفيهاأو:سعيدفقال،الجنةسوقفيوبينكبينييجمعأناللهأسأل:هريرةأبو

يوممقدارفيلهمفيؤذن،أعمالهمبفضلنزلوهادخلوهاإذاالجنةأهلإن":!ي!!اللهرسولأخبرني

،نورمنمنابرلهمفتوضع،الجنةرياضمنروضةفيوجلعزاللهفيزورون،الدنياأياممنالجمعة

ويجلس،فضةمنومنابر،ذهبمنومنابر،ياقوتمنومنابر،زبرجدمنومنابر،لؤلؤمنومنابر

منهمأفضلالكراسيأصحابأنيرونما،والكافورالمسككثبانعلىدل!-فيهم-وماأدناهم

رؤيةفيتمارونهل،نعم":قال؟ربنانرىهل،اللهرسوليا:فقلت:هريرةأبوقال"مجلسا

فإنه،وتعالىتباركربكمرؤيةفيتمارونلافكذلك":قال،لا:قلنا"؟البدرليلةوالقمرالشمس

يومأتذكر،فلانابنفلانيا:يقولحتىمحاضرةربهحاضرهإلاأحدالمجلسذلكفييبقىلا

فبمغفرتي،بلى:فيقول؟ليتغفرأفلم،بلى:فيقول،غدراتهبعضفيذكره؟وكذا،كذافعلت

لمطيباعليهمفأمطرتفوقهممنلسحابةغشيتهمذاكعلىهم"فبينما:قال"هذهمنزلتكبلغت

الكرامة،منلكمأعددتماإلىقوموا:وجلعزرتنايقولثم":قال"قطريحهمثلشيئايجدوا

مثله،إلىالعيونتنظرلممافيه،الملائكةبهاحفتقدسوقافيجدون":قال"اشتهيتممافخذوا

يباعليس،لنافيحمل،اشتهينامامنهافنأخذ":قال"القلوبعلىيخطرولم،الآذانتسمعولم

المرتفعة،البزةذوفيقبل":قال"بعضابعضهمالجنةأهليلقىالسوقذلكوفي،يشترىولافيها

حديثهاخرينقضيفما،والهيئةاللباسمنعليهيرىمافيروعه-دنيئفيهم-ومادونههومنفيلقى

منازلنا،إلىننصرفثم":قال"فيهايحزنأنلأحدينبغيلاأنهوذلك،منهأحسنعليهيتمثلحتى

فارقتنامماأفضلوالطيبالجمالمنبكوإنجئتلقد،بحبناوأهلامرحبا:فيقلن،أزواجنافتلقانا

."انقلبنامابمثلننقلبأنلناويحقالجبارربناجالسناقدإنا:فنقول،عليه

هشامعن،إسماعيلبنمحمدعنالترمذيورواه،عماربنهشامعن،ماجهابنرواهوهكذا

بنالحكمعنالدنياأبيبنبكرأبورواهوقد.الوجههذامنإلانعرفهلاغريب:قالثم،عمارابن

...هريرةأبالقيالمسيببنسعيدأننبئت:قال،الأوزاعيعن،زيادبنهقلعن،موسى

.)1(فذكره

صفة"فيالدنياأبيوابن(9254)والترمذي(4336)ماجهوابن(585)"السنة"فيعاصمأبيابنرواه)1(

ضعيف.وإسناده(256)"الجنة
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ثابت،عن،سلمةبنحمادحدثنا،البصريالجبارعبدبنسعيدعثمانأبوحدثنا:مسلموقال

ريحعليهمفتهب،جمعةكليأتونهالسوقاالجنةفيإن":قال!اللهرسولأن:مالكبنأنسعن

وقدأهليهمإلىفيرجعون،وجمالاحسنافيزدادون،المسكوثيابهموجوههمفيفتحثو،الشمال

وأنتم:فيقولون،وجمالاحسنابعدناازددتملقدوالله:أهلوهملهمفيقول،وجمالاحسناازدادوا

فيإن":وعنده،حمادعن،عفانعنأحمدرواهوهكذا."وجمالاحسنابعدناازددتملقدوالله

.)1(تمامهوذكر"...الريحهبتإليهاخرجوافإذا،المسككثبانفيهالسوقاالجنة

عن،الغيثأبيسالمعن،وراز)3(بنعطاءبنعمرعن،)2(سبرةأبيبنبكرأبووروى

بهأحاطوقد،الكافورصخورعرصتها،بيضاءالجنةأرض":قال،ع!ي!النبيعن،هريرةأبي

ريحتعالىاللهفيبعث،فيتعارفونالجنةأهلفيهافيجتمع،مطردم!أنهازفيه،الرملكثبانمثلالمسك

لقد:فتقول،وطيباحسناازدادوقد،زوجتهإلىالرجلفيرجع،المسكريحعليهمفتهيج،الرحمة

.")4(إعجابابكأشدالآنوأنا،معجبةبكوأناعنديمنخرجت

،وهناد)5(،منيعبنأحمدحدثنا:قائلا،الترمذيعيسىأبوالحافظرواهالذيالحديثفأما

:قال،عليعن،سعدبنالنعمانعن،إسحاقبنالرحمنعبدحدثنا،معاويةأبوحدثنا:قالا

فإذا،والنساءالرجالمنالصورإلا،بيغولاشرام!فيهامالسوقاالجنةفيإن":ع!ي!اللهرسولقال

.()"الترمذيذكرهكماغريبحديمثفإنه،"فيهادخلصورةالرجلاشتهى

ويكون،النساءوكذلك،الرجالصورمثلفيالدخوليشتهونإنماالرجالأنعلىمعناهويحمل

حديثفيذكرناه-كماواللباس،والبشرة،والهيئة،الشكلوهو،المتقذمبالحديثمفسرا

،اللباسمنعليهمافيروعهدونههومنفيلقى،المرتفعةالبزةذوفيقبل:الجنةسوقفيهريرةأبي

يحزنأنلأحدينبغيلاأنهوذلك،منهأحسنعليهيتمثلحتىحديثهآخرينقضيفما،والهيئةص

بنالرحمنعبدبهتفردقدفإنه،يحفظلمأنهوالظاهر،الحديثلفظحفظقدكانإنهذافيها)7(-

بنالنعمانوخالهأبيهعنروى،الكوفي:ويقال،الواسطيشيبةأبووهو،الحارثبنإسحاق

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(3284/)المسندفيوأحمد(2833)مسلمرواه

خطأ.وهو،شيبةأبيبنبكرأبو:الأصولفي

خطأ.وهو،زرارةبنعطاءعنعمرعن:(1)في

ضعيف.وإسناده(28)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنأخرجه

خطأ.وهو،حماد:(آ)في

.(0255)الترمذيرواه

مطولا.المصنفسيذكرهكما،ضعيفوإسناده(4336)ماجهوابن(9254)الترمذيرواه
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وهشيم.،إدريسبناللهوعبد،غياثبنحفصمنهم،جماعةوعنه.وغيرهم،والشعبي،سعد

عن،سعدبنالنعمانعنروايتهفيوكذبه،الحديثمنكر،بشيءليس:أحمدالإمامقال

بنويعقوب،سعدبنومحمد،معينبنيحيىضعفهوكذلك.رفعهاأحاديثفيشعبةبنالمغيرة

عديوابن،خزيمةوابن،والنسائيئ،زرعةوأبو،حاتموأبو،داودوأبو،والبخاري،سفيان

والمنة.الحمدودله،"التكميل"فيمفصلأفيهكلامهماستقصيتوقد،وغيرهم

أحوالهوأحسن،جدأمنكرفإنه،الحديثهذاسيماولا،بهتفردمامنهيقبللاالرجلهذاومثل

فيذكرناكماالحديثأصلويكون،ناقصةبعبارةعنهفعبر،جيدايفهمهولمشيئأسمعيكونأن

عن،المسيببنسعيدعن،عطيةبنحسانعن،الأوزاعيعن،الدمشقيالعشرينأبيابنرواية

أعلم.والله،الجنةسوقفي؟هريرةأبي

بمطين:المعروفالحافظ،الحضرمياللهعبدبنمحمدفقال،غريباخروجهمنرويوقد

الجعفي،جابرحدثني،كثيربنمحمدحدثنا،أبيحدثنا،البجليطريفبنمحمدبنأحمدحدثنا

ونحن!ي!االلهرسولعليناخرج:قال،اللهعبدبنجابرعن،الحسينبنعليعن،جعفرأبيعن

فمن،الصورإلايشترىولافيهايباعمالسوقاالجنةفيإن،المسلمينمعشريا":فقال،مجتمعون

."فيهادخلامرأةأورجلمنصورةأحب

أعلم.تعالىوالله،الحديثضعيفالجعفييزيدبنجابر

بعيدةومسافة،عديدةسنينمنيشمإنهحتىوانتشارهوطيبهالجئةريحذكر

طتم!عرفهاألجنة!وقيظهمباالتمولقحلحسيهديهتم5أضن!يضلفلناللهسبيلفىقنلواوالذين):تعالىقال

الطيبة.الريحوهو،العرفمن؟لهمطيبهاأي:بعضهمقال(-46:محمدأ

بنعمروبناللهعبدعن،مجاهدعن،الحكمعن،شعبةحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

منليوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيرحلم،أبيهغيرإلىادعىمن":قال!يوالنبيعن،العاص

.")1(عاماسبعين":وقال،شعبةعن،غندرعن،أحمدورواه."عاماخمسينمسيرة

أراد:قال،مجاهدعن،الحكمعن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا:أحمدوقال

إلىادعىمن":!ي!اللهرسولقال،عمروبناللهعبدفقال،أميةأبيبنجنادةيدعىأنفلان

عامأ"سبعينمسيرةأو،عاماسبعينقدرمنليوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيرحلمأبيهغير

صحيح.وإسناده(2491/)المسندفيوأحمد(2274)مسندهفيالطيالسيداودأبورواه(1)
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.")1(النارمنمقعدهفليتبوأ،متعمداعليكذبومن":قال

عمروبنالحسنعن،زيادبنالواحدعبدحدثنا،حفصبنقيسحدثنا:البخاريوقال

رائحةيرحلم،معاهداقتلمن":قالع!ي!النبيعن،عمروبناللهعبدعن،مجاهدعن،الفقيمي

عن،كريبأبيعن،ماجهابنرواهوهكذا."عاماأربعينمسيرةمنليوجدريحهاوإن،الجنة

.به)2(،عمروبنالحسنعن،معاويةأبي

،مروانحدثنا،المعقبإبراهيمأبايعني،محمدبنإسماعيلحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

أمية،أبيبنجنادةعن،(مجاهدعنأ،الفقيميعمروبنالحسنعن،الفزاريمعاويةابنوهو

رائحةيرحلم،الذمةأهلمنقتيلاقتلمن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عمروبناللهعبدعن

."عاماأربعينمسيرةمنليوجدريحهاوإن،الجنة

ورواه.به،الفزاريمعاويةبنمروانعن،دحيمإبراهيمبنالرحمنعبدعنالنساليورواه

،الفزاريمروانعن،الحضرميبكير)؟(بنمحمدعن،الأصبهاني)3(خازمبنموسىعن،الطبراني

قتلمن":!اللهرسولقال:قال،عمروبناللهعبدعن،جنادةعن،مجاهدعن،الحسنعن

.(لفظهلأههذا."عاممئةمسيرةمنليوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيرحلم،الذمةأهلمنقتيلا

يونس،بنعيسىحدثنا،)6(نفيلبنمعللحدثنا،الأبارعليبنأحمدحدثنا:الطبرانيوقال

قتلمن":ع!ي!أاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،الأعرابيعوفعن

رواهوقد."عاممئةمسيرةمنيوجدريحهاوإن،الجنةرائحةيرحلم،حقهابغيرمعاهدةنفسا

:وقال،مرفوعا،هريرةأبيعن،أبيهعن،عجلانبنمحمدحديثمنوالترمذي،داودأبو

.بكرةأبيعنالبابوفي:وقال،صحيححسن:وقال،"خريفاسبعين"

.97(هريرأبيحديثيعني،الصحيحشرطعلىعنديهو:الضياءالحافظقال

سمعت:قال،بكرةأبيعن،غيرهأو،الحسنعن،قتادةعن،معمرعنالرزاقعبدوقال

)2(

)3(

)6(

)7(

صحيح.وإسناده(2171/)المسندفيأحمدرواه

.(2686)ماجهوابن(3166)البخاريرواه

خطأ.وهو،حازمأبيبنموسى:(آ)في

خطأ.وهو،بكر:الأصولفي

صحيح.حديثوهو(825/)والنسائي(2186/)المسندفيأحمدرواه

خطأ.وهو،فضيلبنمعلل:الأصولفي

هذامنداودأبويروهولم،صحيححديثوهو(3014)رقموالترمذي(667)الأوسطفيالطبرانيرواه

.(0276)رقمبكرةأبيعنالطريقهذاغيرمنرواهوإنما،الطريق
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عن،عروبةأبيبنسعيدوقال.")1(عاممئةمسيرةمنيوجدالجنةريح":يقول!ي!االلهرسول

.)2(الحسنعن،عبيدبنيونسعنسلمةبنحمادرواهوكذلك."عامخمسمئة":قتادة

عليلة،بدربنالربيعطريقمن،"الجنةصفة"كتابفي(الأصبهانيأنعيمأبوالحافظوروى

منتوجدالجنةرائحة":مرفوعاهريرةأبيعن،مجاهدعن،رئاببنهارونعن-ضعيف-وهو

.")3(سنةخمسمئةمسيرة

كاسياتنساء":قالأنه:هريرةأبيعن،صالحأبيعن،مريمأبيبنمسلمعن،مالكوقال

خمسمئةمسيرةمنليوجدريحهاوإن،ريحهايجدنولاالجنةيدخلنلا،مميلاتمائلات،عاريات

."عام

النبيإلىفرفعه،مالكعن،الصائغنافعبناللهعبدرواهوقد:البرعبدبنعمرأبوالحافظقال

.ع!)4(

حدثنا،طريفبنمحمد)5(بنأحمدحدثنا،الحضرمياللهعبدبنمحمدحدثنا:الطبرانيقال

:قال،جابرعن،عليبنمحمدجعفرأبيعن،الجعفيجابرحدثني،كثيربنمحمدحدثنا،أبي

")6(.رحمقاطعولا،عاقيجدهالاوالله،عامألفمسيرةمنيوجدالجنةريح":!ي!االلهرسولقال

يومالنضربنبأنسمر:معاذبنسعدأن،(مالكبنأأنسعن،"الصحيحين"فيوثبت

قتل،حتىيومئذفقاتل،أحددونريحهالأجدإنيوالله،الجنةلريحواها،سعديا:فقال،أحد

منوثمانونبضعبهووجد،ببنانهالنضربنتالربيعأختهإلاعرفهوما،الجراحكثرةمنيعرفولم

فوقوهي،الأرضفيالجنةريحأنس)8(وجدفقد،عنهاللهرضي.)7(ورمية،وطعنة،ضربةبين

والله،المؤمنينمنيومئذاقتربتقدتكونأنإلااللهم،السنينمنألوفذلكومسيرة،السموات

أعلم.

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وار

حد

وار

وار

وار

في

وار

وار

هو

وهو(5/46)مسندهفيأحمدالإماموعنه(71291)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيمعمر5

قبله.مالهيشهدحسنيث

وضعفه.،بهحمادطريقمن(8744)"الكبرى"فيالنسائي5

.(491)"الجنةصفة"فينعيمأبو5

.مجالفيهللرأيليسلأنه،المرفوعحكمفيوهو،موقوفاصحيحوهو(2139/)الموطأفيمالك5

أحمد.بنمحمد:الأصول

.جداضعيفوإسناده(5664)رقم"الأوسط"فيالطبراني5

.(3091)ومسلم(5028)البخاري5

النضر.بنأنس
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منظرهاوحسنفنائهاوطيبوبهائهاالجنةنورذكر

ومسائهاصباحهاوقتيفي

فيهاخلالى!و:تعالىوقال(02:ا!لسانأ!كبيراومق!نيمارأشاثمرأيفوإذا!و:تعالىاللهقال

فيهاولاظمؤالا!وأنكولاتغرىفيهاألاتجوعلكإن):تعالىوقال(76:الفرشانأ!ومقاما!شقراحسنت

.(13:اي!نسانأ!فجهاشضساولازضهريرالايرؤن):تعالىوقال(911-118:طهأ!تضس

بنالزميلخالهعن،الحنفيربهعبدحدثنا،سعيدبنسويدحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبوقال

ابنيا:فقال،بصرهكفبعدمابالمدينةعباسبناللهعبدلقيأنه:يحذثأباهسمع،سماك

أما:قال؟نورهاما:قلت،مرام!كأنها،فضةمنبيضاءمرمر!هي:قال؟الجنةأرضما،عئاس

...زمهريرولاشص!فيهاليسأنه،إلا،1نورهافذلك؟الشمسطلوعقبلتكونالتيالساعةرأيت

.)1(تقدمكما،الحديثباقيوذكر

.أذفر)2(مسلث،بيضاءدرمكةأنهاالجنةتربةعنصيادابنسؤالفيوتقدم

،المقدامأبوزيادبنهشامحدثنا،هشايمبنكثيرحدثنا:الزمادي)3(منصوربنأحمدوقال

اللهخلق":قالغ!ي!االلهرسولأن:عباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،الشهيدبنحبيبعن

أمرثم:قال"موتاكمفيهوكفنوا،أحياؤكمفليلبسه،البياضاللهإلىالزفيوأحب،بيضاءالجنة

فقالت:امرأم!فجاءته"بيضأبهافليخلطسودغنمذاكان"من:فقال،فجمعواالشاءبرعاء

اخلطي:معناه،بيضيأي")4(عفري":فقال،تنموأراهافلا،سوداغنمااتخذتإنياللهرسوليا

بيضا.فيها

الحمصي،كثيربنسعيدبنعثمانحدثنا،الحمصيالفرجبنأحمدحدثنا:البزاربكرأبووقال

سمعأنه:كريح!حدثنا،موسىبنسليمانعن،المعافريالضحاكعن،مهاجربنمحمدحدثنا

وربهي،لهاخطرلاالجنةفإن؟الجنةإلىمشمرألا":ع!يوااللهرسولقال:يقولزيدبنأسامة

حسناءوزوجة،نضيجةوثمرة،مطردونهز،مشياوقصو،تهتزوريحانةو،يتلألأنوزالكعبة

محلؤفي،ونعمة،وحبر!،وخضر!،وفاكهة،سليمةدابىفي،آبدمقامفيكثير!وحلل،جميلة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(147)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.(2892)مسلمرواه

خطأ.وهو،الزيادي:الأصولفي

.جداضعيفوإسناده(72565/)"الكامل"فيعديأبيابنوأخرجه
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فقال"اللهشاءإن:قولوا":فقال،لهاالمشمروننحن،نعم،اللهرسوليا:قالوا"بهئةعالية

.هذاإلاطريقالهنعلملا:البزارقالثم.اللهشاءإن:القوم

بنبكرأبوورواه،بنحوه،مهاجربنمحمدعن،مسلمبنالوليدحديثمنماجهابنرواهوقد

طريقمن،الدنياأبيابنورواه،به،مهاجربنمحمدعن،أبيهعن،عثمانبنعمروعنداودأبي

)1(
جر.

سالمعن،وراز)3(بنعطاءبنعمرعن،)2(سبرةأبيبنبكرأبورواهالذيالحديثفيوتقدم

بهأحاطوقد،الكافورصخورعرصتها،بيضاءالجنةأرض":مرفوعا،هريرةأبيعن،الغيثأبي

الرحمة،ريحاللهفيبعث،فيتعارفون،الجنةأهلفيهافيجتمع،مطردةأنهاوفيها،الرملكثبانمثلالمسك

)4(.الحديثوذكر"...وجمالاحسناازدادوقدزوجتهإلىواحدكلفيرجع،المسكريحعليهمفتهيج

يقلماأنلو":-تقدموقد-!ي!النبيعن،وقاصأبيبنسعدحديثمنأحمدالإماموروى

.")5(والأرضالسمواتخوافقبينمالهلتزخرف،بداالجنةفيمماظفز

إليهابالمبادرةوأمرهمفيهاعبادهاللهوترغيبالجنةبطلبالأمرذكر

كإوسارعوا!!و:وقال251:!نرأ*!يشا.منوئهدىالسلؤدارإكيذعوآوالله):تعالىاللهقال

تعالى:وقال(133:عمرأنالأ!للمتقينأعذتوآلازضألسمؤتعيضهاوجنةزبحخمنمغفرة

اللهفضلذلكورس!طبآللهءامواللذجمتأعدتوآلأزضالسماءكعرضعرضهاونجةرلبهومنمغفرةإكسابقوا)

ائمؤضمنينتاشترىالله!إن):تعالىوقال.0211الحديدأ!آتعظيصآلفضلذوواللهلمجثماءمنيؤته

!خضسمهومختووزحيقمني!قؤن):تعالىوقال.1111:ادتوبةأ!هوالجنهلهصبأتوأقولهمأ!سهو

.621-52:المطففينأ!اتمننافسونفقيتنالشلكذوفىم!لث

إلىجاؤواملائكةأن،جابرعن،ميناءسعيدبنحديثمنوغيرهالبخاريروىوقد

،يقظانوالقلبنائمةالعينإن:بعضهموقال،نائمهو:بعضهمفقال،نائموهو،!ي!االلهرسول

أجابفمن،داعياوبعثمأدبةفيهاواتخذدارأبنىرجلكمثلمثله:فقالوا،مثلالهاضربوا:فقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الجنة"صفة"فيالدنياأبيوابن)71(رقم"والنشورالبعث"فيداودأبيوابن)4332(رقمماجهابنرواه

ضعيف.حديثوهو(1)

خطأ.وهو،شيبةأبيبنبكرأبو:الأصولفي

خطأ.وهو،ورازبنعرادةبنعطاءعنعمرعن:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(28)"الجنةصفة"فيالدنياأبيبنبكرأبورواه

حسن.حديثوهو(916)1/المسندفيأحمدرواه
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المأدبة،منيأكلولمالداريدخللمالداعييجبلمومن،المأدبةمنوأكلالداردخلالداعي

،يقظانوالقلبنائمةالعينإن:بعضهموقال،نائمإنه:بعضهمفقال،يعقلهالهفأولوها:قالوا

فقدمحمداعصىومن،اللهأطاعفقدمحمداأطاعفمن،لمج!محمدوالداعي،الجنةالدار:فقالوا

.)1(الناسبينفرقومحمد،اللهعصى

فيرأيتإني":فقال،يوما!ي!اللهرسولعليناخرج:ولفظه،الحديثهذاالترمذيوروى

:فقال،مثلالهاضرب:لصاحبهأحدهمايقول،رجليعندوميكائيل،رأسيعندجبريلكأنالمنام

فيهابنىثم،دارااتخذملككمثلأفتكومثلمثلكإنما،قلبكعقلواعقل،أذنكسمعتاسمع

منومنهم،الرسولأجابمنفمنهم،طعامهإلىالناسيدعورسولابعثثم،مأدبةصنعثم،بيتا

أجابكفمن،اللهرسولمحمدياوأنت،الجنةوالبيت،الإسلاموالدار،الملكهوفالله،تركه

.")2(فيهامماأكلالجنةدخلومن،الجنةدخلالإسلامدخلومن،الإسلامدخل

.أيضا)3(وصححه،نحوهمسعودابنعنالترمذيوروى

واتخذ،دارابنىسيداإن":قاللمجي!اللهرسولأن:أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادوقال

وإنألا،السيدعنهورضي،المأدبةمنوأكل،الداردخلالداعيأجابفمن،داعياوبعث،مأدبة

.(")4لمجم!محفدوالداعي،الجنةوالمأدبة،لإسلاماوالدار،اللهالسيد

،حازمأبيعن،خئاب)5(ابنهو،يونسعن،جريرحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:يعلىأبووقال

:النارقالتإلامراتسبعالنارمنعبداستجارما":ع!يواللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

بريا:الجنةقالتإلامراتسبعالجنةعبدسألولا،فأجرهمنياستجارقدفلاناعبدكإنربيا

.)6(مسلمشرطعلىإسناده."الجنةفأدخلهسألنيفلاناعبدكإن

عن،إسحاقأبيعن،الأحوصأبيعن،هنادعن،ماجهوابن،والنسائي،الترمذيوروى

قالت،مراتثلاثالجنةاللهسألمن":لمجيماللهرسولقال:قال،أنسعن،مريمأبيبنبريد)7(

)2(

)ص!(

)4(

)6(

)7(

.(7281)رقمالبخاريرواه

حسن.حديثوهو(0286)رقمالترمذيرواه

.(2861)الترمذيرواه

.(2)"الجنةصفة"فينعيمأبورواه

عنلا،الأيلييزيدبنيونسعنيروي،حازمبنجريرلأن،الأيلييزيدابنهو،هذايونسأنالصواب

مسلم.رجالمنليس،خباببنويونس:أقول.خباببنيونس

الشيخين.شرطعلىوإسناده:أقول(2961)رقممسندهفييعلىأبورواه

خطأ.وهو،يزيد:(آ)في
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.")1(النارمنأجرهاللهم:النارقالتمراتثلاثالنارمناستجارومن،الجنةأدخلهاللهم:الجنة

عن،اللهعبدبنيحيىعن،عليبنعمرحدثنا،المقدميحدثنا:سفيانبنالحسنوقال

،النارمنبهواستعيذوا،الجنةاللهمسألةأكثروا":ع!ي!االلهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيه

الذيهذاعبدك،ربيا:الجنةقالتالجنةمسألةأكثرإذاالعبدفإن،مشفعتانشافعتانفإنهما

.")2(منيفأعذهمنيبكاستعاذالذيهذاعبدكربيا:الناروتقول،إيايفأسكنهسألنيك

حدثنا،إسحاقبنيعقوبحدثنا،العصفريعبيدةبنعمروبنأحمدحدثنا:البزاروقال

اللهبوجهيسأللا":ع!يواللهرسولقال:قال،جابرعن،المنكدربنمحمدعن،معاذبنسليمان

.المنكدر)3(بنمحمدحديثمنداودأبوورواه."الجتةإلا

سلعةإنألا،المنزلبلغأدلجومن،أدلجخافمن":مرفوعاهريرةأبيعن،الترمذيوفي

.")4(الجنةاللهسلعةإنألا،غاليةالله

الجنةاطلبوا":يقول!ي!اللهرسولسمعت:حزنبنكليبعن،الشافعيبكرأبووقال

الاخرةوإن،هاربهايناملاالناروإن،طالبهايناملاالجنةفإن،جهدكمالنارمنواهربوا،جهدكم

.")5(الآخرةعنتلهينكمفلا،والشهواتباللذاتمحفوفة!الدنياوإن،بالمكارهمحفوفة!اليوم

الضنعاني،شبيببنأيوبحدثنا،إسرائيلأبيبنإسحاقحدثنا:الموصلييعلىأبووقال

بنالرحمنعبدسمعت:بحير)6(بناللهعبدحديثزيد-بنرباحعلىعرضنا-فيماكان:قال

العظيمتين"تنسوالا":يقول!ي!االلهرسولسمعت:يقول،عمربناللهعبدسمعت،يزيد)7(

.")8(والنارالجنة":قال؟اللهرسولياالعظيمتانوما:قلنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الزهدفيوهناد(0434)رقمماجهوابن(8/927)المجتبىفيوالنسائي(2567)رقمالترمذيرواه

صحيح.حديثوهو(173)

به.سفيانبنالحسنطريقمن(07)"الجنةصفة"فينعيمأبوأخرجه

ضعيف.وإسناده(1671)داودأبورواه

حسن.حديثوهو(5245)الترمذيرواه

وابن،شاهينوابن(329)قانعوابن،والبغوي(3643)والأوسط(91944/)الكبيرفيالطبرانيوأخرجه

شواهد.ولبعضه،جداضعيفالعقيليالأشدقبنويعلى.بهكليبعنالأشدقبنيعلىطريقمنمندة

خطأ.وهو،نميرابن:الأصولفي

خطأ.وهو،زيدابن:)م(في

وهو،الصنعانيشبيببنأيوبسندهوفي(المسندةالنسخة-العاليةالمطالب-3335)الكبيرفييعلىأبورواه

العين.مجهول
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اللهاااثرهاللهآثرمن:الملكعبدبنهشاما!تامدمشقمنبرعلى،القشيريعياضبنكلثوموقال

فإنه،معصييهعلىبنعمتهيستعنولم،طاعتهعلىبنعمتهاستعانعبدااللهفرحم،اللهأبرهاللهأبرومن

عليهوفتح،النعمةمناللهأعطاهبماحسناصنعافيهايزدادوهوإلاساعةالجنةصاحبعلىيأتيلا

مافيهايعملوهوإلاساعةالعذابصاحبعلىيأتيولا،يعرفهيكنلم،معادهفيلهنافعاعلما

فيالمخازيمنذلكقبليعرفهيكنلمشيءعليهويفتح،العذابأهلأعمالمنويستكرهيستنكر

إلىبعثهثم،الملكعبدبنهشامأيامدمشقعلىمتوليااللهرحمهالرجلهذاكان.والاخرةالدنيا

الله.رحمهعساكرابنأورده.اللهرحمههناكفقتلالمغرببلادغزو

الواجباتفعلمنالأنفسعلىالشاقةالأعمالىوهيبالمكارهحفتالجنةأنذكر

إسباغ":كقوله،المكروهاتعلىوالصبر،المحرماتوترك،والمستحبات

بالشهواتحفتالناروأن،")1(الصلاةبعدالصلاةوانتظار،المكارهعلىالوضوء

مالك:بنأنسعن،البنانيثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،حسنحدثنا:أحمدالإمامقال

مسلمرواهوهكذا."بالشهواتالناروحفت،بالمكارهالجنةحفت":قال!واللهرسولأن

وقال،أنسعنكلاهما-وحميد:)2(مسلم-زادثابتعن،سلمةبنحمادحديثمن،والترمذي

.)3(غريب(صحيخأ:الترمذي

عن،النضربنيحيىعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنحدثنا،قتيبةحدثنا:أحمدوقال

بهتفرد."بالشهواتالناروحفت،بالمكارهالجنةحفت":قال!اللهرسولأن:هريرةأبي

.الشواهد)4(منلهلماحسنجيدوإسناده،أحمد

،هريرةأبيعن،سلمةأبوحدثنا،عمروبنمحمدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا:أحمدوقال

ماوإلىإليهافانظراذهب:فقالجبريلأرسل،والنارالجنةاللهخلقلفا":قال،!اللهرسولعن

وعزتك:فقال،إليهفرجع،فيهالأهلهااللهأعدماوإلىإليهافنظرفجاء،لأهلهافيهاأعددت

وإلىإليهافانظر،إليهاارجع:قال،بالمكارهفحجبتبهافأمر،دخلهاإلاأحدبهايسمعلا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(251)مسلمأخرجه

.الترمذيوكذا

.(9552)والترمذي(2822)ومسلم(3531/)المسندفيأحمدرواه

.(2038/)المسندفيأحمدرواه
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:فقال،إليهفرجع،بالمكارهحجبتقدهيفإذا(إليهاأفرجع":قال"فيهالأهلهاأعددتما

فيها،لأهلهاأعددتماوإلىإليهافانظرالنارإلىاذهب:قال.أحديدخلهاألاخشيتلقدوعزتك

وعزتك:فقال،فرجع،بعضابعضهايركبهيفإذا،فيهالأهلهاأعدماوإلىإليهافنظرفجاء

منهاينجوألاخشيتلقدوعزتك:فقالفرجعبالشهواتفحفتبهافأمر،فيدخلهاأحدبهايسمعلا

.صحيخ)1(وإسناده،أحمدبهتفرد."دخلهاإلاأحد

:هريرةأبيعن،أبيهعن،يزيدبنداودعن،المسعوديحدثنا،حسينحدثنا:أحمدوقال

بهيلجماوأكثر،والفمالفرج:الأجوفانالنارالإنسانبهيلجماأكثر":قالع!ي!اللهرسولأن

.")2(الخلقوحسن،وجلعزاللهتقوى:الجنةالإنسان

وحجبتحفتوالجنة،وحسراتوعقوباتمضراتكلهوداخلها،بالشهواتحفتالنار

منبشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامماالمسراتأنواعوداخلها،بالمكاره

.الثابتاتوالأحاديثالمحكماتالاياتفيأوردناهكما،اللذاتأصناف

قالكما،بمثلهالآذانتسمعلمالذيالطرب،المستمرةولذتهم،المقيمنعيمهمفمن

قال(15:ادرومأ!يخبروترؤضةفىفه!الصخلختوصعملؤاءامنواألذجمتفأما):تعالىالله

الجنة.فيالسماعهو:كثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعي

عليئعن،سعدبنالنعمانعن،إسحاقبنالرحمنعبدحديثمنالترمذيرواهماذكرناوقد

الخلائقتسمعلمبأصواتيرفعن،العينللحورلمجتمعاالجنةفيإن":ع!ي!اللهرسولقال:قال

."بمثلها

.)3(وأنس،سعيل!وأبي،هريرةأبيعنالبابوفي:قال

أمامة.وأبي،عمروابن،أوفىأبيبناللهعبدحديثمنرويوكذا:قلت

)1(

)2(

)3(

لهصدودتى،المدنيالليثيوقاصبنعلقمةبنعمروبنمحمد:أقول(333-2332/)المسندفيأحمدرواه

-74/)والنسائي(0256)والترمذي(4744)داودأبو،السننأصحابرواهوقد،حسنفإسناده،أوهام

5).

بطرقه.حسنحديثوهو(2293/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(2564)رقمالترمذيرواه
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عنهاللهرضيهريرةأبيحديت

الرحيم،عبدأبيعن،)1(سلمةبنمحمدحدثنا،(حفصبنأسعيدحدثنا:الفريابيجعفرقال

الجنةفيإن:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،عمروبنالمنهالعن،أنيسةأبيبنزيدعن

يرونماحتى،الخلائقيسمعهابأصواتيغنين،متقابلاتقيام،العذارىحافتاه،الجنةطولنهرا

بالتسبيح،ثناءاللهشاءإن:قال؟الغناءذاكوما،أباهريرةيا:قلنا،مثلهالذةالجنةفي

.وجل)2(عزالربعلىوثناء،والتقديس،والتحميد

عن،رجلعن،واقدبنزيدعن،علي)3(بنمسلمةطريقمن"الجنةصفة"فينعيمأبووروى

لهافتهب،ولؤلؤزبرجدمنوفروعها،ذهبمنجذوعهاشجرةالجنةفيإن":مرفوعاهريرةأبي

.")4(منهألذقطشيءبصوتالسامعونيسمعفما،فتصطفقريح

.الدنيا)5(فيكانلهوكلبصوتفتتحرك،الرياحتحركهاأنهاعباسابنعنتقذموقد

سعيدأبيحديت

سعيدأبيبنسعيدحدثنا،عاصمبنعليحدثنا،سعيدبنإبراهيمحذثني:الدنياأبيابنقال

أهلاشتهىفإذااللؤلؤ،حملها،ذهبمنقصبمناجاما)7(الجنةفيأنحدثت:قالأبيهعن)6(،الخدري

")8(.يشتهونهصوتبكلفتأتيهمريحاالاجامتلكعلىوجلعزاللهبعثحسنا،صوتايسمعواأنالجنة

الدنيا:أبيابنقال

عن،رافعبناللهعبدعن

عنهاللهرضيأنسحديث

عمر،بنإسماعيلحدثنا،خيثمةأبوحدثنا

نإ":!ي!اللهرسولقال:قال1(،أنس)

،ذئب)9(أبيابنحدثنا

فيليغنينالعينالحور

خطأ.وهو،مسلمةبنمحمد:(آ)في)1(

.(425)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه)2(

خطأ.وهو،سليم:الأصولفي)3(

ضعيف.وإسناده(433)"الجنةصفة"فينعيمأبورواه)4(

ضعف.إسنادهوفي(45)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه)5(

5(.)60صفحةكذلكوسيأتي،الصوابوهو،الحارثي:"الجنةصفة"في)6(

الملتف.الكثيرالشجروهي،أجمةجمع)7(

.البابهذااخرفيالمصنفإليهأومأكما،ضعفإسنادهوفي)267("الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه)8(

ذئب.أبيعن:بعدهالأصولفيأقحم)9(

أن!.عنمالكبنأن!ولدبعضعنرافعبناللهعبدابن:"الجنةصفة"في1()0
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.")1(كراملأزواجخلقنا،الحسانالحورنحن:يقلنالجنة

غريبحديثوهو،أوفىأبيبناللهعبدحديث

حدثنا،هارونبنموسىحدثنا،أصلهمنجعفربنمحمدحدثنا:نعيمأبوالحافظقال

سعدحدثني،ثورأبيبنالوليدحدثنا،المؤدبمحمدبنيونسحدثنا،البلخييحيىبنحامد

كلإلىيزوج":ع!ج!اللهرسولقال:قال،أوفىأبيابنعن،سابطبنالرحمنعبدعن،الطالي

،أيامسبعةكلفيفيجتمعن،حوراءومئة،أيمالافوثمانية،بكرآلافأربعةالجنةأهلمنرجل

،نبأسفلاالناعماتونحن،نبيدفلاالخالداتنحن:بمثلهاالخلائقتسمعلمحسانبأصواتفيقلن

.")2(لهوكنا،لناكانلمنطوبى،نظعنفلاالمقيماتونحن،نسخطفلاالراضياتونحن

عنهمااللهرضيعمرابنحديث

بنسعيدحدثنا،)3(المصريالفراتبنموسىبنوثيمةبنعمارةرفاعةأبوحدثنا:الطبرانيقال

قال:قال،عمرابنعن،أسلمبنزيدعن،كثيرأبيبنجعفرمحمدبنحدثنا،مريمأبي

يغنينمماإن،قطأحدسمعهاأصواتبأحسنأزواجهنليغنينالجنةأهلأزواجإن":!ي!االلهرسول

نحن:بهيغنينمماوإن.أعيانبقرةينظرن،كرامقومأزواج،الحسانالخيراتنحن:به

.")4(نظعنهفلاالمقيماتونحن،نخفنهفلاالامناتونحن،نمتنهفلا،الخالدات

عنهاللهرضيأمامةأبيحديث

عن،مالكأبيبنيزيدبنخالدحدثنا،الرحمنعبدبنسليمانحدثنا:الفريابيجعفرقال

إلاالجنةيدخلعبدمنما":قال،ع!ج!اللهرسولعن،أمامةأبيعن،معدانبنخالدعن،أبيه

وليس،والجنالإنسسمعهصوتبأحسنتغنيانهالعينالحورمنثنتانورجليهرأسهعندويجلس

.")5(الشيطانبمزامير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو(265)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

حسن.حديثوهو،(378)"الجنةصفة"فينعيمأبورواه

خطأ.وهو،البصري:الأصولفي

صحيح.حديثوهو(734)والصغير(1794)"الأوسط"فيالطبرانيرواه

لممنوفيه،الطبرانيرواه)15/941(الهيثميقال،بنحوهالفريابيعن(7478)الكبيرفيالطبرانيرواه

أعرفهم.
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فيهل:شهابلابنقريشمنرجلقال:قال،أيوبأبيبنسعيد)1(حدثني:وهبابنوقال

لشجراالجنةفيإن،بيدهشهابابننفسوالذيإي:فقال؟السماعإليحببفإنهسماعالجنة

ونحن،نبأسفلاالناعماتنحن:ويقلن،بالقرانيغنينناهداتجوارتحته،والزبرجداللؤلؤحمله

:يدرىفلا،الجواريفأجبن،بعضابعضهصفقالشجرذلكسيمفإذا،نموتفلاالخالدات

.؟)2(الشجرأصواتأم،أحسنالجواريأصوات

أزواجهن،يغنينالحورأن:يزيدبنخالدعن،سعد(أبنالليثوحدثنا:وهبابنقال

فلاالناعماتونحن،نموتفلاالخالداتونحن،كرامشبابأزواج،الحسانالخيراتنحن:يقلن

أنت:مكتوبإحداهنصدرفى،نظعنفلاالمقيماتونحن،نسخطفلاالراضياتونحن،نبأس

.)3(مثلكعينايترلم،عندكنفسياثتهت،حبكوأنا،حبي

أزواجهنيتلقينالعينالحورأن:كثيرأبيبنيحيىحدثنا،الأوزاعيحدثنا:المباركابنوقال

نظعن،فلاوالمقيمات،نسخطفلاالراضياتنحن،اثتظرناكمطالما:فيقلن،الجنةأبوابعند

دونكليس،حبكوأناحبيأنت:وتقول،سمعتأصواتكأحسن،نموتفلاوالخالدات

.)4(مطلبوراءكولا،معدلعنكولا،مقصد

نظر.وفيها،وغيرهالدنياأبيابنرواهاكلهاالاثاروهذه

بنسعيدحدثني،عاصمبنعليحدثناسعيد)5(،بنإبراهيمحدثني:الدنياأبيابنوقال

اشتهىفإذا،اللؤلؤحملهاذهبمنقصبمناجاماالجنةفيأنحدثت:قال،الحارثيسعيدأبي

يشتهونه.حسنصوتبكلفتأتيهمريحاالاجامتلكعلىاللهبعثحسناصوتايسمعواأنالجنةأهل

أعلم.والله،وهموهو،الخدريسعيدأبيعنهذاتقدموقد

قبلهالذيمنأعلىالسماعمناخرنوع

نإ:قال،حوشببنشهرعن،الأسودبنوحجاج،البنانيثابتعن،سلمةبنحمادذكر

منويدعونهالدنيافيالحسنالصوتيحبونكانواعباديإن:القيامةيوململائكةيقولوجلعزالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ.وهو،سعد:الأصولفي

.(261)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.(262)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.(نعيمزوائد-435)الزهدفيالمباركابنرواه

خطأ.وهو،سعدبنإبراهيم:الأصولفي
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قط.بمثلهايسمعوالم،وتكبير،وتسبيح،تهليلمنبأصواتفيأخذون.عباديفأسمعوا،أجلي

بنمالكعن،المباركبناللهعبدحدثنا:الضبيعمروبنداودحدثني:الدنياأبيابنوقال

ينزهونكانواالذينأين:منادنادىالقيامةيومكانإذا:قال،المنكدربنمحمدعن،أنس

يقولثم.المسكرياضأسكنوهم،الدنيافيالشيطانومزاميراللهومجالسعنوأنفسهمأسماعهم

.)1(يحزنونهمولا،عليهمخوفلاأنوأخبروهم،وتحميديتمجيديأسمعوهم:للملائكة

عن،الجراحبنرواد)3(حدثنا،القرشيالفضلبندهثم)2(حدثنا:الدنياأبيابنوقال

،السماعفيفيأخذاللهفيأمره،إسرافيلمنصوتأأحسناللهخلقمنليسأنهبلغني:قالالأوزاعي

فيقول،يمكثأناللهشاءمابذلكفيمكث،صلاتهعليهقطعإلاالسمواتفيمقربملكيبقىفما

.)4(غيريعبدواماعظمتيقدرالعباديعلملووجلاليوعزتي:وجلعزالله

بنمالكعن،سليمانبنجعفرحدثنا،بكبرأبيبناللهعبدحدثنا،الحسينبنمحمدوحدثني

أمرالقيامةيومكانإذا:قال،12د:أص!مابوح!نلزلفىعندنالهووإن!ه:تعالىقولهفيدينار

كنتالذيالرخيمالحسنالصوتبذلكمجدني،داوديا:نوديثم،الجنةفيفوضعرفيعبمنبر

لهوعندناوإن):قولهفذلك،الجنةأهلنعيمداودصوتفيستفرخ:قال،الدنيادارفيبهتمجدني

.()د(2د:صأ!ومابوح!نلرلنئ

عداهمماأعلىاخرنوع

تعالى،يديهبينفيهايجتمعونالتيالمجامعفيخاطبهمإذا،سبحانهالربكلامسماعهموهو

،جهرةلهمتجلىإذاوكذلك،الدنيافيمنهسلفتالتيبأعمالهويذكرهم،منهمواحدكلفيخاطب

حديثسبقوقد(د8:يرأ!ورحيوربق!لامنسغ):تعالىقولهعندذلكذكرناوقد،عليهمفسلم

.)6(وغيره"ماجهابنسنن"فيوهوذلكفيجابر

أهلإن:قال،بريدةبناللهعبدعن،حيانبنصالعطريقمن،الأصبهانيالشيخأبوذكروقد

الذيمجلسهمنهمكلجلسوقد،القرآنعليهمفيقرأ،جلالهجلالجبارعلىيومكليدخلونالجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)926("الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

دهيم.:الفاسيةفي

خطأ.وهو،الجراحبنداود:الأصلفي

.(264)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.(343)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

ضعيف.وإسناده(184)ماجهابنرواه



ومعزاهاوشاتهاوإبلهاالجنةخيلذكر805

،بشيءأعينهمتقرفلم،والزمرد،والذهب،والزبرجد،والياقوت،الدرمنابرعلىمجلسههو

مثلهاإلىوأعينهم،قريرةبأعينرحالهمإلىينصرفونثم،منهأحسنولاأعظمقطشيئأيسمعواولم

متطلعة.الغدمن

عن،الحسنعن،أبيهعن،السبخي)1(فرقدبنجسربنشبانحديثمن،نعيمأبووروى

أحدكمكغدوأخرىحلةفيويروحون،حلؤفيليغدونالجنةأهلإن":مرفوعاالأسلميبرزةأبي

بمقاديرلهموذلك،وجلعزربهمإلىويروحونيغدونكذلك،الدنياملوكمنملكإلىورواحه

.")2(وجلعزربهمفيهايأتونالتيالساعةتلكيعلمونومعالم

:قالكثيرأبيبنيحيىعن،يسافبنعامرحدثنا،عمربنداودحدثنا:الدنياأبيابنوقال

الخلائقيسمعلمبصوتوتكبيرهوتحميدهاللهتقديسمنيسمعانهسماعتانالجنةأهلمنرجللكل

.تقدمكماوذكره...كرامقومأزواج،حسانخيراتنحن:بمثله

عرادةبناللهعبدثنا،حاتمبنسيارثنا،الخرازالحارثبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنوقال

يقرأنحواريالجنةفيإن:قالإبراهيمعن،مغيرةعن،العجليالمطلببنالقاسمعن،الشيباني

.!محمدأمةمنالجنةأهلبهنوجلعزاللهينعم،بالعربيةالجنةأنهارشاطىءعلىالقران

و!ويسمهو.)طه!هوإلاالقرآنقراءةالجنةأهلعنيرفعأنهكثيرأبيبنيحيىعنالدنياأبيابنوذكر

الجنةخيلذكر

عن،المسعوديحدثنا،عليئبنعاصمحدثنا،الرحمنعبدبناللهعبدحدثنا:الترمذيقال

الله،رسوليا:فقال،!ي!النبيسألرجلاأن:أبيهعن،بريدةبنسليمانعن،مرثد)3(بنعلقمة

ياقوتةمنفرسعلىفيهاتحملأنتشاءفلاالجنةأدخلكاللهإن":فقال؟خيلمنالجنةفيهل

منالجنةفيهل،اللهرسوليا:فقالرجلوسأله:قال"شئتحيثالجنةفيبكتطيرحمراء

اشتهتمافيهالكيكن،الجنةاللهيدخلكإن":قال،لصاحبهقالمامثللهيقلفلم:قال؟إبل

عن،علقمةعن،سفيانعن،المباركابنعن،سويدعنرواهثم."عينكولذت،نفسك

أصح)4(.وهذا:قال،مرسلا،سابطبنالرحمنعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

.شبانالملقبالشبخيفرقدبنجسربنجعفر:والصواب.خطأوهو،السبخيفرقدبنحسن:الأصلفي

ضعف.إسنادهوفي(493)"الجنةصفة"فينعيمأبورواه

خطأ.وهو،حريثبنعلقمة:الأصولفي

ضعيف.حديثوهو)2543(الترمذيرواه
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عن،إسحاقبنيحيىعن،مرثد)1(بنعلقمةطريقمن"الجنةصفة"فينعيمأبوروىوقد

محلا،وأوسعها،سمواأعلاهاوالفردوس":قال،!ي!االنبيعن،هريرةأبيعن،يساربنعطاء

إني،اللهرسوليا:فقال،رجلإليهفقام"القيامةيومالعرشيوضعوعليها،الجنةأنهارتفجروفيها

وإبلا،لخيلاالجنةفيإن،بيدهنفسيوالذيإي":قال؟خيلالجنةفيفهل،الخيلإليحبب

")3(.شاؤواحيثعليهايتزاورون،الجنةورقخلالبينتزفهفافه23(،

بنواصلعن،معاويةأبوحدثنا،الأحمسيسمرةبنإسماعيلبنمحمدحدثنا:الترمذيوقال

أحبإنياللهرسوليا:فقال،أعرابي!ي!االنبيأتى:قال،أئوبأبيعن،سورةأبيعن،السائب

،جناحانلهياقوتةمنبفرسأتيتالجنةأدخلتإن":!ي!االلهرسولقال؟خيلالجنةأفي،الخيل

أخيابنسورةأبيجهةمنالإسنادهذاالترمذيضعفثم."شئتحيثبكطارثئم،عليهفحملت

.)4(أعلموالله،هذاحديثهالبخاريواستنكر،واحدغيرضعفهقدفإنه،أيوبأبي

عنيذكر:البصريالحسنقال،زيدابنحدثنا:وهبابنوذكر:القرطبيوقال

المخفدين،الولدانمنخدمهمنألفألففييركبالذيمنزلةالجنةأهلأدنىإن":!ي!اللهرسول

:ا!نسانأ!ونجماومق!كبيرارأيتثموإذارأيت):قرأثم"ذهببمنأجنحةلها،أحمرياقوتمنخيلعلى

مرسل.هوثم،الحسنوبين-ضعيف-وهوزيدبنالرحمنعبدبينانقطاعفيه:قلت.("2

كأنها،بيضنجائبعلىليتزاورونالجنةأهلإن":مرفوعاأيوبأبيعن،نعيمأبووروى

.")5(والإبلالخيلإلاالبهائممنالجنةفيوليس،الياقوت

،عمروبناللهعبدعن،(أيوبأبيعنأ،قتادةعن،همامحدثنا:المباركبناللهعبدوقال

حصرعلىتدللاالصيغةوهذه")6(.أهلهايركبها،النجائبوكرائمالخيلعتاقالجنةفي":قال

عن"سننه"فيماجهابنرواهبمامعارضهوثم،أيوبأبيحديثفينعيمأبيروايةعليهدلكما

.أيضا)7(منكروهذا."الجنةدوابمنالشاة":قال!ي!اللهرسولأن،عمربن(اللهعبدأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

خطأ.وهو،حريث:(1)في

السير.سريعةأي

.)427("الجنةصفة"فينعيمأبورواه

.(2544)الترمذيرواه

ضعيف.وإسناده(042)"الجنةصفة"فينعيمأبورواه

.(نعيمزوائد-231)"الزهد"فيالمباركابنرواه

.(6023)رقمماجهابنرواه
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منفإنها،الأذىعنهاوأميطوا،المعزىإلىأحسنوا":قال!يمالنبيعن"البزارمسند"وفي

.")1(الجنةدواب

بنمروانحدئنا،سعيدبنسويدحدئنا،زكريابنالقاسمحدثنا:الأصبهانيالشيخأبووقال

:قال!النبيعن،اللهعبدبنجابرعن،البصريالحسنعن،خالدأبيبنالحكمعن،معاوية

،تروثولاتبوللا،أجنحةلها،أحمرياقوتمنخيولجاءتهم،الجنةالجنةأهلدخلإذا"

تعالى،الجبارلهمفيتجلى،سلطانهمناللهشاءحيثإلى،الجنةفيبهمطارتثم،عليهافقعدوا

إنما،عملبيومليسهذافإن،رؤوسكمارفعوا:تعالىالجبارلهمفيقول،سجدالهخروارأوهفإذا

اللهفيبعث،المسكبكئبانفيمرون،طيبأعليهماللهفيمطر،رؤوسهمفيرفعون،وكرامةنعيميومهو

.")2(غبرلشعثوإنهمأهليهمإلىليرجعونإنهمحتىعليهمفتهيجها،ريحاالكثبانتلكعلى

عن،أبيحدثنا،جسر)3(بنجعفرحدثنا،جعفربنالفضلحدثنيالدنيا:أبيابنوقال

لشجرةالجنةفيإن":يقول!يماللهرسولسمعت:قالعنهمااللهرضيعليعن،عليبنالحسن

تروثلا،وياقوتدرمنبلجمملجمةمسرجة،ذهبمنخيلأسفلهاومن،حللأعلاهامنيخرج

الذينفيقول،شاؤواحيثبهمفتطيرالجنةأهلفيركبها،بصرهامدخطوها،أجنحةلها،تبولولا

وكنتمالليليصلونكانوا:لهمفيقال؟كلهاالكرامةهذهعبادكبلغبم،ربيا:درجةمنهمأسفل

وكنتميقاتلونوكانوا،تبخلونوكنتمينفقونوكانوا،تأكلونوكنتميصومونوكانوا،تنامون

.")4(تجبنون

بينهمكانتأموراوتذاكرهمبعضابعضهمالجنةأهلتزاورذكر

وزلاتطاعاتمنالدنيافي

علتناأدله!!فمشفقيناقلنافىقتل!ناإناقالوآ!لونيتسابغضعكبخضحهخوأقبل):تعالىاللهقال

.281-32.!اكل!يما!مهولبرالرخيصآهوإنهنذعوةقتل!ت!ناإنا!ألشمووعذابووقننا

لمنأءتلثيقول!قرلنلىكانإقمنهئمقأيلقال!يتساءلونبغضعكبغضحهتمفأتجل!و:تعالىوقال

.(62-.3:الصافاتأ!هو!آلرقومشبرةأئمضيرنزلاأذلك!و:قولهإلىالآيات!هو...!آلمصدقين

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.وإسناده(الأستاركشف-)9132مسندهفيالبزاررواه

ضعيف.وإسناده،بهسويدطريقمن(942)الجنةصفةفينعيمأبورواه

خطأ.وهو،بشربنجعفر:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(924)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه



115بعضابعضهمالجنةأهلتزاورذكر

بنالربيععن،ديناربنسعيدحدثنا،شبيببنسلمةحدثناالدنيا)1(:أبيبنبكرأبوقال

فيشتاق،الجنةالجنةأهلدخلإذا":!ي!االلهرسولقال:قال،أنسعن،الحسنعن،صبيح

أحدهمافيقول،جميعايجتمعاحتى،هذاسريرإلىهذاسريرفيسير،بعضإلىبعضهمالإخوان

فغفراللهفدعونا،أوكذا(كذاموضعفيكنا:صاحبهفيقول؟لنااللهغفرمتىتعلم:لصاحبه

.")2(لنا

الجنييشملالقرينوهذا(الصافاتأ!!قرليئلىكانإقمنهمقآبلقال):تعالىقولهوأما

ونعمته(أاللهفبرحمة،المعادأمرواستبعادوالمعاصيبالكفرلييوسوسكان:يقول،والإنسي

سو%فىفرءاهفاطلع!وقرينهحالمالينظر،النارعلىمعهيطلعواأنأصحابهأمرثم،منهنجوت

.العذابمنفيهقرينهممانجاتهعلىاللهفحمد،يعذبغمراتهافيأي!!آتجحيص

منفيهأنتفيمامعكأي!وآلمخضرينمنلكنتربئ!ولؤلانغمةلتزدينكدتانتالله):قالثم

آلأولتإلامونتنا!بميتينأفمانحقن!و:فقال،(عليهاأاللهوشكر،فيهاهوالتيالغبطةذكرثم،العذاب

!و.اتف!زانعظيمالوهذاإن)؟الجنةبدخولناوالعذابالموتمننجوناقدأماأي!وبمعذبيننخنوما

منيكونأنويحتمل،المؤمنمقالةتماممنيكونأنيحتملمهوألفملونهذاففيغمللمثل):وقوله

النار،منعندهالفوزفيالمتنافسونوليتنافس،الفوزهذامثلعلىلعبادهحثا،وجلعزالثهكلام

."التفسير"فيذكرناهاقد،كثيرةنظائرولهذا.فيهاموتلا،الجنةودخول

!و:اللهرسوللهقالحينحارثةحديثالإيمانكتابفي"البخاريشرح"أولفيوذكرنا

عزفت:قال"؟إيمانكحقيقةفما":قال،حقامؤمناأصبحت:فقال"؟حارثةياأصبحتكيف"

أهلوإلى،بارزاربيعرشإلىأنظروكأني،نهاريوأظمات،ليليفأسهرت،الدنياعننفسي

.")3(قلبهاللهنورعبد":!ي!فقال،فيهايعذبونالنارأهلوإلى،فيهايتزاورونالجنة

الأسفل،الأعلىيزورالجنةأهلأنبلغنا:قالهلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانوقال

معنيين:يحتملوهذا:قلت.الأعلىالأسفليزورولا

لذلك.أهليةفيهليسلأنه،يتعداهاأنلهيصلحلاالسافلةالمرتبةصاحبأن:أحدهما

والله،حزنالجنةفيليسأنهوذلك،لذلكفيحزن،فيههومافوقالنعيممنيرىلئلا:الثاني

أعلم.

)2(

)3(

.(اللهعبدحذثنا)هناأقحم:الأصولفي

ضعيف.وإسناده(245)"الجنةصفة"فيالدنياأبيبنبكرأبورواه

ضعيف.حديثوهو،مختلفةبأسانيدوغيره(1/147401)مصنفهفيشيبةأبيابنرواه
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.قالماعلىزيادةوفيه،مرفوعحديثفيهلالبنحميدقالهماوردوقد

بنالمسيبحدثنا،عثمانبنسهل)2(حدثنا،إسحاقبن)1(الحسينحدثنا:الطبرانيفقال

أهلأيتزاور:!يواللهرسولسئل:قال،أمامةأبيعن،القاسمعن،نميربنبشرعن،شريك

تعالى،اللهفييتحابونالذينإلا،الأعلىالأسفليزورولا،الأسفلالأعلىيزور":قال؟الجنة

.")4(الحشايامحتقبين)3(،النوقعلى،شاؤواحيثمنهايأتونفإنهم

بناللهعبدحدثنا،عثمانبناللهعبدحدثنا،العباسبنحمزةحدثنا:الدنياأبيابنوقال

عن،العجليبشير)3(بنأيوبعن،مسلمبنثعلبةحدثني،عياشبنإسماعيلحدثنا،المبارك

والنجب،المطاياعلىيتزاورونأنهمالجنةأهلنعيممنإن":قال!يواللهرسولأن:ماتعبنشفي

شاءحيثينتهواحتىفيركبونها،تبولولا،تروثلا،ملجمةمسرجةبخيلالجنةفييؤتونوأنهم

أمطري:فيقولون،سمعتأذنولا،رأتعينلامافيها،السحابةمثلفتأتيهم،وجلعزالله

فتنسف،مؤذيةغيرريحااللهيبعثثم،أمانيهمفوقذلكينتهيحتىعليهمالمطريزالفما،علينا

معارفها،وفي،خيولهمنواصيفيالمسكذلكفيأخذ،شمائلهموعنأيمانهمعنمسكمنكثبانا

تلكفيالمسكذلكفيتعلق،نفسهاشتهتماعلىجمةمنهمرجلولكل،وثيابهم،رؤوسهموفي

وجل،عزاللهشاءماإلىينتهواحتىينقلبونثم،الثيابمنذلكسوىوفيما،الخيلوفي،الجمام

أنت؟ومن؟أنتما:فيقول؟حاجةفينالكأما،اللهعبديا:أولئكبعضتناديالمرأةفإذا

:قالتعالىاللهأنتعلمأما:فتقول،بمكانكعلمتكنتما:فيقول،وحبكزوجتكأنا:فتقول

فلعله،وربيبلى:لمحيقول(17:السجدةأمهويغملونبماكانواجزاءمأغينلمحرة!نلهمأضىمانقستغلمف!!!يو

منفيههوماإلاعنهايشغلهما،يعودولا،يلتفتلاخريفاأربعينالوقتذلكبعدعنهايشتغل

.)6(أعلموالله،جداغريبمرسلحديمقوهذا."والكرامة،النعيم

أهلإن:قال،هريرةأبيعن،)7"أنعمابنحدثني،سعدبنرشدينحدثنا:المباركابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

في

في

أي

روا

في

روا

في

خطأ.وهو،لحسنا:لأصولا

خطأ.وهو،شريك:لأصولا

حقيبة.وراءهمالفرشيجعلون

ضعيف.وإسناده(3697)الكبيرفيالطبراني5

خطأ.وهو،بشر:الأصول

.(246)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابن5

خطأ.وهو،نعيمأبو:الأصول
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خطام،المسكغبارمناسمها)3(تثير،)2(الميسرحالعليها،الخور)1(العيسعلىليتزاورونالجنة

.فيها)4(وماالدنيامنخيمأحدهازمامأو

عن(،أبيهعنا،أسلمبنزيدعنمحمد،بنعمرعن،عياشبنإسماعيلطريقمنالدنياأبيابنوروى

منإلاالأزضفىومنآلسفؤتفىمنالصورفصحعقفىونفخ):الآيةهذهعنجبريلسألأنه!ي!النبيعن،هريرةأبي

بنجائبالمحشرمنملائكةفأتاهم،عرشهحولأسيافهممتقلديناللهيبعئهمالشهداءهم:قال68(:الزمرأ!أللهشد

مدخطاهاتمد،الحريرمنونمارقها،والإستبرقالشندسأعنتها،الذهببرحال،الأبيضالدرأزمتهاياقوتمن

خلقه،بيناللهيقضيكيفننظربناانطلقوا:النزهةطولعنديقولون،خيولعلىالجنةفييسيرون،الرجالأبصار

.)5(عليهحسابفلاعبدإلىاللهضحكوإذا،إليهماللهيضحك

الموصلي،يزيدبنالقاسمحدثنا،الهرويإبراهيمبنإسحاق،موسىأبوحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

حدثنا:عمرانبنالمعافىحديثمننعيمأبووروى(احالحسينبنعليبنمحمدحدئني،إلياسأبوحدئني

اللهرسولقال:قال،فحدثني،لقيتهثم:إدريسقال،عليبنمحمدعن،منبهبنوهبعن،سنانبنإدريس

ورقها،عاممئةفيهلسارظلهافييسيرأنالراكبالجوادسخرلو.طوبى:لهايقالشجرةالجنةفيإن":!!

زنجبيلوصمغها،حللوثمرها،وإستبرقسندولوأقناؤها)7(،صفورياط)6(وزهرها،خضوبرود

والألنجوج)9(مونع)8(،زعفرانوحشيشها،مسلثوترابها،أخضروزمردأحمرياقوتوبطحاؤها،وعسل

يألفونه،الجنةأهلمجالسمنمجلس!وظلها،والرحيقالسلسبيلأصلهامنويتفجر،وقودغيرمنيفوح

نفخقدالياقوتمننجائبيقودونالملائكةجاءتهمإذ،ظلهافييتحدثونيوماهمفبينما،لجميعهمومتحدث

(ومرعزى)01،أحمرخزوبرها،وحسنانضارةالمصابيحوجوههاكأن،ذهبمنبسلاسلمزمومةالروحفيها

باللؤلؤ،مفضضة،والياقوتالدرمنألواحهارحائلعليها،مئلهاإلىالناظرونينظرلممختلطان،أبيض

لمالنجبتلكلهمفأناخوا،والأرجوانبالعبقرفيملبس،الأحمرالذهبمنصفائحها،والمرجان

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)19

."التاج"فيانظرها،أخرىأقوالوفيه،الألبانالكثيرةالنوق:الخورالعيس

خطأ.وهو،الذهب:الأصولوفي،ورحالهاالإبلأكوارمنهتعملصلبشجرأي

أخفافها.أي

ضعيف.وإسناده،(247)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنأخرجه

ضعيف.وإسناده(248)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.رياض:نعيموأبيالفاسيةوفي.الملاءةوهي،ريطةجمع

بحملها.النخلةوهو،العذقوهو،قنوجمع

.منوع(آ)وفي،متنوع:الفاسيةفي

."العربلسان".بهيتبخرعود:"الألنجوج"

العنز.شعرتحتالذيالزغب
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ويحييكم،وتحيونه،إليهوتنظرواإليكملينظرويستزيركم،السلاميقركموجلعزربكمإن:لهمقالوا

منهمرجلكلفيتحول.عظيبموفضل،واسعةرحمةذوإنه،فضلهمنويزيدكم،ويملمونهويكلمكم

(أذنأناقةأذنيفوتولا،شيئاشيءمنهيفوتلا،معتدلاواحداصفاانطلقواثم،راحلتهعلى

كراهيةطريقهمعنلهمورحلت،ثمرهامنأتحفتهمإلاالجنةأشجارمنبشجرةيمرونولاصاحبتها،

وجههعنلهمأسفر،تعالىالجبارإلىرفعوافلما،ورفيقهالرجلبينتفرقأو،صفهمتثلمأن

،السلامومنك،السلامأنتربنا:فقالوابالسلامفحياهم،العظيمعظمتهفيلهموتجلى،الكريم

الجلالحقولي،السلامومني،السلامأناإني:وجلعزربهملهمفقال،والإكرامالجلالحقولك

كلعلىمنيوكانوا،بالغيبوخافوني،حقيورعوا،وصيتيحفظواالذينبعباديمرحبا،والإكرام

حقك،كلإليكأديناوما،قدركحققدرناكمامكانكوعلووجلالكوعزتك:قالوا،مشفقينحال

أبدانكم،لكموأرحت،العبادةمؤنةعنكموضعتقدإني:ربهملهمفقال،لكبالسجودلنافأذن

فسلوني،وكرامتيورحمتيروحيإلىأفضيتمفالآن،الوجوهليوأعنيتم،الأبدانليأنصبتمفطالما

رحمتي،بقدرولكن،أعمالكمبقدراليومأجزيكملنفإني،أمانيكمأعظمعليوتمنوا،شئتمما

والأماني،المسألةفييزالونفما،(شأنيوعظمة،مكانيوعلو1،وطولي،وكرامتي،وفضلي

يومإلىتعالىاللهخلقهامنذالدنياجميعمثلليتمنىأمنييهفيالمقصرإنحتى،والمواهب،والعطايا

لكمأوجبتفقد،لكميحقمابدونورضيتم،أمانيكمفيقصرتملقد:ربهملهمفقال،أفناها

مرسلوهذا."أمانيكمعنهقصرتماأضعافوزدممم،ذريتكمبكموألحقت،وسألتمتمنيتمما

منأو،التابعينبعضكلاممنيكونأنأحوالهوأحسن)1(منكرةألفاظوفيه،جداغريب،ضعيف

أعلم.والله،كذلكوليس،مرفوعافجعله،رواتهبعضفوهم،السلفبعضكلام

الجنةيدخلمنأولذكر

الأمم.قبلأمتهثمكلهمالأنبياءقبلع!يواللهرسولوهو

!ي!:اللهرسولقال،أذميىعن(فلفلبنالمختارحديثمنأ"مسلمصحيح"فيذلكثبتكما

")2(.الجنةبابيقرعمنأولأنا"

من:الخازنفيقول،فأستفتحالجنةباباتيإني":قال!ي!اللهرسولأن:عنهأيضاوعنده

.")3(قبلكلأحدأفتحألاأمرتبك:فيقول،محمدأنا:فأقول؟أنت

)1(

)2(

)3(

.(141)أيضا"الجنةصفة"فيالحليةفينعيموأبو(54)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

.(331)(691)رقممسلمرواه

.(333)(791)رقممسلمرواه
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مالك،بنالسائبعن،إسحاقأبيعن،شريكحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:أحمدوقال

،الفقراءأهلهاأكثرفرأيتالجنةفياطلعت":!ي!اللهرسولقال:قالعمروبناللهعبدعن

.")1(والنساء،الأغنياءأهلهاأكثرفرأيتالنارفيواطلعت

أبيبنيحيىعن،الدستوائيهشامحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

أولعليعرض":!سي!االلهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،العقيليعامرعن،كثير

فالشهيد،:الجنةيدخلونثلاثةأولفأما،الناريدخلونثلاثةوأول،الجنةيدخلونأمتيمنثلاثة

يدخلونثلاثةأولوأما،عيالذومتعففوفقيز،ربهطاعةعنالدنيارقيشغلهلممملوكوعبد

."فخوروفقيز،مالهمناللهحقيؤديلاالمالمنثروةوذو،مسلطفأمير:الثار

بنعليحديثمنالترمذيوأخرجه.هشامعن،عليةبنإسماعيلعن،أحمدرواهوكذا

.حسن)2(حديثهذا:وقال،كثيرأبيبنيحيىعن،المبارك

العبادوقفإذا":قالع!ي!اللهرسولأن:أنسعن،الحسنعن،القطانغالبحديثوفي

من:فقيل،الجنةبابعلىفازدحموا،دماتقطررقابهمعلىسيوفهمواضعوقومجاءللحساب

الجنة،فليدخلاللهعلىأجرهمنليقم:منادنادىثم،يرزقونأحياءكانوا،الشهداء:قالوا؟هؤلاء

:قال؟اللهعلىأجرهالذيومن:قالوا،الجنةفليدخلاللهعلىأجرهمنليقم:الثانيةنادىثم

ألفا،وكذاكذافقام،الجنةفليدخلاللهعلىأجرهمنليقم:الثالثةنادىثم،الناسعنالعافون

.")3(حساببغيرفدخلوا

!يو:اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،ثابتأبيبنحبيبحديثوفي

.")4(والضراءالسراءفياللهيحمدونالذينالحمادونالقيامةيومالجنةإلىيدعىمنأول"

أبيه،عن،طاوسبناللهعبدطريقمن،لهواللفظ"النسائيسنن"و،"الصحيحين"فيوثبت

دخولاالناسأولنحن،القيامةيومالأولونالآخروننحن":قالمج!ي!النبيعن،هريرةأبيعن

.)5(بطولهالحديث"...الجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنثبتفقد."الأغنياء":قولهدونصحيححديثوهو،ضعيفوإسناده(2/173)المسندفيأحمدرواه

.الزيادةبهذهمنكروهو،دونهاالصحابةمنجمع

(1641)رقموالترمذي(2425/)المسندفيوأحمد(14/17818)"مصنفه"فيشيبةأبيبنبكرأبورواه

ضعيف.وإسناده:أقول

ضعف.إسنادهوفي(9102)"الأوسط"فيالطبرانيرواه

ضعيف.وإسناده)288("الصغير"وفي03()57رقم"الأوسط"وفي()12345"الكبير"فيالطبرانيرواه

.()1653"الكبرى"فيوالنسائي)855(رقمومسلم)698(رقمالبخاريرواه
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أولونحن،القيامةيومالأولونالاخروننحن":قال!يمالنبيعن،عنه"مسلمصحيح"وفي

.")1(الجنةيدخلمن

المسيب،بنسعيدعن،الزهريعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدطريقمنالضياءالحافظوروى

أدخلها،حتىكلهمالأنبياءعلىحرمتالجنةإن":قال!ي!اللهرسولعن،الخطاببنعمرعن

.")2(أمتيتدخلحتىالأممعلىوحزمت

أبيعن،جعدة(آلأمولىخالدأبيعن،الدالانيخالدأبيحديثمن،"داودأبيسنن"وفي

بكر:أبوفقال"أمتيمنهتدخلالذيالجنةبابفأراني(بيديأفأخذجبريلأتاني":قالهريرة

منأولبكرأباياإنكأما":لمجيواللهرسولفقال،إليهأنظرحتىمعككنتأنيوددتاللهيارسول

.")3(أمتيمنالجنةيدخل

أبوابأمنالأيمنالبابمن،أمتكمنعليهحسابلامنأدخل":""الصحيحفيوتقدم

.")4(الأبوابسائر،فيأالناسشركاءوهم،الجنة

الجنة،أبوابمندعي،اللهسبيلفيمالهمنزوجينأنفقمن":الصحيحالحديثفيتقدموقد

.)5(بطولهالحديث"...أبوابثمانيةوللجنة

،الريانيسمىبابمنها،أبوابثمانيةللجنة":قالسعدبنسهلحديثمن"الصحيحين"وفي

.")6(غيرهمأحدمنهيدخلفلمأغلقمنهدخلوافإذا،الصائمونإلايدخلهلا

باب

فيهاوردتشتىوأحاديثبالجنةتتعلقلأحكامجامع

صلهومنمنالئئهموماذرياتهمبهتمألحقنابإيمنذرياتهمءامنواوأتبعناهموألذين):تعالىاللهقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2(0))855(مسلمرواه

ضعيف.وإسناده()4/1448"الضعفاءفيالكامل"فيعديابنأيضأوأخرجه

ضعيف.وإسناده()4652رقمداودأبورواه

.()491رقمومسلم()4712رقمالبخاريرواه

..)69(الجهادفيعاصمأبيوابن(01)27ومسلم()7918والبخاري268()2/المسندفيأحمدرواه

.(1)152ومسلم(و)6918)3257(رقمالبخاريرواه
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يعملوالموإن،الاباءدرجةإلىالجنةفيالأولاددرجةيرفعتعالىاللهأنأي()1(21:ادطورأ!شئء

باجتماعهمأعينهمليقرالعاليةالدرجةفيبينهميجمعحتى،أعمالهممنالآباءينقصولا،بعملهم

وذرياتهم.هم

ذريةليرفعاللهإن:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،مرةبنعمروعن،الثوريقال

وأتبعناهمءامواوالذين!و:قرأثم،عينهبهمليقزالعملفيدونهكانواوإن،درجتهفيالمؤمن

وابن،جريرابنرواههكذا.()1(21:ادطورأ!هوشئءصلهومنمنألنئهمومآذرياتهمبهتمألحقنابإيمقذرياتهم

بنعمروعن،شعبةعن،جريرابنرواهوكذا،موقوفاالثوريعن"تفسيريهما"في،حاتمأبي

من"تفسيره"فيمردويهوابن"مسنده"فيالبزارورواه،موقوفاعباسابنعن،سعيدعن،مرة

الثوريورواية،!ي!النبيعن،عباسابنعن،سعيدعن،عمروعن،الربيعبنقيسحديث

.)2(أعلموالله،أثبتالوقففيوشعبة

ابنعن،جبيربنسعيدعن،ثابتأبيبنحبيبعن،الليثحديثمنحاتمأبيابنوروى

من%رفعآبائهممنازلكانتفإن،الإيمانعلىيموتونالمؤمنذريةهم:قال،الآيةهذهفيعباس

شيئا.عملواالتيأعمالهممنينقصواولم،بآبائهمألحقوامنازلهم

،غزوانبنالرحمنعبدبنمحمدحدثنا،)3(التستريإسحاقبنالحسينحدثنا:الطبرانيوقال

:قال!النبيعنأظنه،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الأفطسسالمعن،شريكحدثنا

:فيقول،درجتكيبلغوالمإنهم:فيقال،وولدهوزوجتهأبويهعنسألالجنةالرجلدخلإذا"

ذرياتهموأتبعناهمءامواوألذين!هعباسابنوقرأ"بهبإلحاقهمفيؤمر،ولهمليعملتقد،ربيا

.)1(")2(الآية!و...بإيمق

ألحقتهمبطاعتيفعملواالإيمانذريتهمأدركوالذين:الايةهذهفيعباسابنعن،العوفيوقال

الذريةمعنىفيالعلماءأقوالأحدهوالتفسيروهذا.بهمتلحقالصغاروأولادهم،الجنةإلىبإيمانهم

الاية!..-داوودوسلتفنذريتهومن):كقوله،أيضاوالكبارالصغاريشملأو،فقطالصغارأهم:هنا

(43:عمرانالأ!بغفىمنبغضحهاذريةم):لوقا3(:الإسراءأ!نوحمعصحمقنامنذرية):لوقا،8(4:الأنعام1

)1(

)2(

)3(

)4(

بهتمألحقنابإيميئذزينهمءامنواوائجعخهموأئذين):عاصمعن،حفصروايةوعلى،عمروأبيقراءةعلىالنسخكذا

.!ذرينهتم

.(الأستاركشف-0126)البزاررواه

الحضرمي.اللهعبدبنمحمد(12248)للطبرانيالكبيرالمعجمفيوالذي:الأصولفيكذا

بنمحمدسندهوفي(064)رقم"الصغيرالمعجم"وفي(12248)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

الحديث.يضعكان:واحدغيرقال،غزوانبنالرحمنعبد



الأغنياءقبلالجنةالفقراءدخولذكر518

وهو،يشملهماعباسابنعنالعوفيوتفسير،الصغارعلىأطلقهاكما،الكبارعلىالذريةفأطلق

.وغيرهالواحدياختيار

محكيالقولوهذا،لهوالأمرلهوالخلق،يديهفيالخيرفإن،وجلعزاللهإلىهوإنماوهذا

بنوالربيع،صالحوأبي،وقتادة،النخعيوإبراهيم،جبيربنوسعيد،مجلزوأبي،الشعبيعن

دعاءببركةالآباءعلىفضلهفأما،الآباءعملببركةالأبناءعلىورحمتهالثهفضلمنوهذا،أنس

عن،النجودأبيبنعاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدالإمامقالفقد،الأبناء

الصالحللعبدالدرجةليرفعوجلعزاللهإن":ع!يواللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبي

صحيح،إسنادوهذا."لكولدكباستغفار:فيقول؟هذهليأنى،ربيا:فيقول،الجنةفي

:قال،هريرةأبيعن،"مسلمصحيح"فيشاهدلهولكن)1(الكتبأصحابمنأحديخرجهولم

وأ،بهينتفععلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنماتإذا":لمجي!اللهرسولقال

.")2(لهيدعوصالحولد

الأغنياءقبلالجئةالفقراءدخولذكر

عن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدقال

وهو،يومبنصفأغنيائهمقبلالجنةالمسلمينفقراءيدخل":قال!ماللهرسولأن،هريرةأبي

:االترمذيأوقال،عمروبنمحمدحديثمن،اماجهوابن1،الترمذيوأخرجه."عامخمسمئة

عن،زيدبنمحمدعن،الثوريرواهماذلكأفمن،هريرةأبيعنطرقوله.صحيححسن

أغنيائهمقبلالجنةيدخلونالمؤمنينفقراءإن":قالع!يوالثهرسولعن،اهريرةأبيعن،حازمأبي

.ا)3(بطولهالحديثأ"...عامخمسمئةوذلك،يومبنصف

أنه؟هانئأبوأخبرني،شريحابنهوحيوةحدثنا،الرحمنعبدأبوحدثنا:أحمدوقال

!يواللهرسولسمعت:يقولعمروبناللهعبدسمعت:يقول،الحبليالرحمنعبدأباسمع

."خريفا"بأربعينالجنةإلىيعني"القيامةيومالأغنياءيسبقونالمهاجرينفقراءإن":يقول

)1(

)2(

)3(

،أوهاملهصدوق:حجرابنقال،النجودأبيبنعاصموفيه:أقول(2/905)المسندفيأحمدرواه

حسن.فإسناده

.(1631)مسلمرواه

-799/)"الحلية"فينعيموأبو(4122)ماجهوابن(2354و2353)والترمذي(2/343)أحمدرواه

صحيح.حديثوهو(001



951الأغنياءقبلالجنةالفقرأءدخولذكر

.به)1(،هانئبنحميدهانئأبيحديثمن،مسلمرواهوكذا

بنسلمعن،)2(نافعابنهو،داودحدثنا،محمدابنهو،حسينحدثنا:أحمدوقال

وص-)3(
بابعلىمؤمنانالتقى":(!يماللهرسولأقال:قال،عباسابنعن،عكرمهعن،بشير

نأاللهشاءماالغنيوحبس،الجنةالفقيرفأدخل،الدنيافيكانا،فقيرومؤمن،غنيمؤمن،الجنة

خفتحتىاحتبستلقدوالله؟حبسكماذا،أخييا:فقال،الفقيرفلقيه،الجنةأدخلثم،يحبس

منمنيسالحتىإليكوصلتما،كريهافظيعامحبسابعدكحبستإني،أخيأي:فيقول،عليك

.")4(رواءعنهلصدرتحمضاأكلتكلهابعيرألفوردهلوماالعرق

الله!رسولأن؟زيدبنأسامةعن،النهديعثمانأبيحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

منعامةفإذا،الناربابعلىوقمت،المساكيندخلهامنعامةفإذا؟الجنةبابعلىقمت":قال

.")5(النساءدخلها

،..حصينبنعمرانعن،رجاءأبيعن،زريربنسلم)6(حديثمن"البخاريصحيح"وفي

بنعمرانعن،ملحانبنعمران؟رجاءأبيعن،قتادةعن،معمرعن،الرزاقعبدورواه.مثله

فيونظرت،الفقراءأهلهاأكثرفرأيتالجنةفينظرت":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال،حصين

.")7(النساءأهلهاأكثرفرأيتالنار

نأ:عباسابنعن،رجاءأبيعن،الأشهبأبيعن،فروخبنشيبانعنمسلموروى

.الفقراء)8(أهلهاأكثرفرأىالجنةفيواطلع،النساءأهلياأكثرفرأىالنارفياطلع!شي!اللهرسول

بنالسائبعن،إسحاقأبيعن،شريكثنامحمد،بناللهعبدثنا(:أحمدأوقال

أكثرفرأيت،الجنةفياطلعت":ع!ي!اللهرسولقال:قالعمروبناللهعبدعن،مالك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(9792)ومسلم(2916/)أحمدرواه

."دويد"بالملقبالنصيبيسليمانابنأنهحجرابنإليهأومأوالذي،الأصولفيكذا

بشر.بنمسلم:)1(في

ضعيف.وإسناده(1435/)أحمدرواه

.(2736)ومسلم(6547)البخاريرواه

.الرجالوكتب"البخاريصحيح"منوالتصحيح"سلمة":يديبينالتيالكتابنسخفي

كانإنما:القرطبيقال(06102)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(3241)البخاريرواه

؟الاخرةعنوالإعراض،الدنيازينةعاجلإلىوالميل،الهوىمنعليهنيغلبلما،الجنةساكنيأقلالنساء

.(1042/)1الباريفتح.انخداعهنوسرعةعقلهنلنقص

.(2737)مسلمرواه



(الانموجودتانوالنارالجنةأنذكر01بالجنةتتعلقشتىأحاديث052

")1(.والنساءالأغنياءأهلهاأكثرفرأيت،النارفيواطلعت،الفقراءأهلها

،اخرهإلى"...الجنةيدخلونثلاثةأولعليعرض":شيبةأبيابنحديثمن،باقيهوتقدم

الجنة.لأحكامالجامع000والضراء)2(السراءفياللهيحمدونالذينافيأوهو

فصل

بذلكنطقكما،للكافرينمعدةوالنار،للمتقينمعدةفالجنة،الآنموجودتانوالناروالجنة

والجماعةالسنةأهلاعتقادوهذا،العالمينربرسولعنالأخباربذلكوتواترت،العظيمالقرآن

لمنخلافا،الساعةقيامإلىالمثلىالسنةوهي،الوثقىبالعروةالمتمسكين،أجمعيناللهرحمهم

الأحاديثعلىيطلعلممنقالهالقولوهذا،القيامةيوميخلقانوإنمابعديخلقالمأنهمازعم

،واشتهارهلتواتره،ردهولادفعهيمكنلامما،والحسنة،وإخراجهاصحتهاعلىالمتفقالصحيحة

الصحيحة.بالأسانيدالمشهورةالمعتمدةالإسلامكتبمنوغيرهما،"الصحيحين"فيثبتوقد

.(133:عمرانالأمهه!تقينأعدتلارضوأألسمؤتعيضهاوجنة!و:تعالىاللهقال

.(42:البقرةأ!لتبهفربنأعدترةوالحجطلناسأوقودهاائتىألئارفأتقوا):لوقا

.(64:غافرأ!هواتعذابأشدفرعوتءالأدظوآألساعةتقومويؤموعشياغدواعلخهايغرضحوتالنار):وقال

.(17:السجدةمهـأيغملونبماكانواج!%ءماغينقرةمنلهمأخفىمانفستغلمفلا):وقال

الصالحينلعباديأعددت:تعالىالله"يقول:قال!يوالنبيعن،هريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

")3(.عليهأطلعكممابله،دخرا،بشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلاما

إن":قال!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،مالكحديثمن"الصحيحين"وفي

وإن،الجنةأهلفمن،الجنةأهلمنكانإن،والعشيبالغداةمقعدهعليهعرض،ماتإذاأحدكم

.")4(القيامةيومإليهاللهيبعثكحتىمقعدكهذا:يقال،النارأهلفمن،النارأهلمنكان

قناديللها،خضرطيرحواصلفيالشهداءأرواح":قالمسعودابنعن"مسلمصحيح"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

عنثبتفقد"الأغنياء"قولهدونصحيححديثوهو،ضعيفوإسناده)2/173("المسند"فيأحمدرواه

.الزيادةبهذهمنكروهو،الزيادةهذهدونالصحابةمنجمع

)1642(رقموالترمذي425()2/"المسند"فيوأحمد)14/1718("مصنفه"فيشيبةأبيبنبكرأبورواه

ضعيف.وإسناده

.516()8/الفتحوانظر،()0478رقموالبخاري)2824(رقممسلمرواه

.)2866(ومسلم()9137البخاريرواه



521(الآنموجودتانوالنارالجنةأنذكر01بالجنةتتعلقشتىأحاديث

.)1(الحديثوذكر"...القناديلتلكإلىتأويثم،شاءتحيثالجنةفيتسرح،بالعرشمعلقة

،الزهريعن،مالكعن،الشافعيإدريسبنمحمدثنا:"حنبلبنأحمدمسند"فيوروينا

طائر،المؤمننسمةإنما":قالأنهع!ي!اللهرسولعن،أبيهعن،مالكبنكعببنالرحمنعبدعن

.")2(يبعثهيومجسدهإلىتعالىاللهيرجعهحتى،الجنةشجرفييعلق

نأ،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيطريقمن،صحتهعلىالمتفقالحديثوتقدم

.")3(بالشهواتالناروحفت،بالمكارهالجنةحفت":قالع!ي!الثهرسول

عن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،سلمةبنحمادطريقمنالمرويالحديثوذكرنا

فيقال!وكذلك"إليهافانظراذهب:لجبريلقالالجنةتعالىاللهخلقلما":مرفوعاهريرةأبي

.النار)4(

قذأفلح):فقالت،تكلمي:لهاقال،الجنةتعالىاللهخلقلما":الاخرالحديثفيوكذلك

.")5(!المؤصمنون

نفس:بنفسينلهافأذن،بعضابعضيأكلربيا:فقالت،ربهاإلىالناراشتكت":!ي!وقال

الحرمنتجدونماوجميع،بردهامنالزمهريرمنتجدونمافأشد،الصيففيونفس،الشتاءفي

.")6(الصلاةعنفأبردواالحزكانفإذا،فيحهامن

:قالع!ي!النبيعن،سعيدأبيعنمسلموعند،هريرةأبيعن"الصحيحين"فيوثبت

مالي:الجنةوقالت،والمتجبرينبالمتكبرينأوثرت:النارفقالت،والنارالجنة"تحاجت

أشاءمنبكأرحمرحمتيأنت:للجنةتعالىاللهفقال؟وغرتهموسقطهمالناسضعفاءإلايدخلنيلا

فأما،ملؤهامنكماواحدةولكل،عباديمنأشاءمنبكأعذبعذابيأنت:للناروقال،عباديمن

ولا،بعضإلىبعضهاوينزويتمتلئفهنالك،قطقط:فتقولعليهاقدمهيضعحتىتمتلئفلاالنار

.")7(مسلملفظ."خلقالهاينشئاللهفإنالجنةوأما،أحداخلقهمناللهيظلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.()1887مسلمرواه

صحيح.حديثوهو455()3/المسندفيأحمدرواه

.)2823(ومسلم)6487(البخاريرواه

حسن.وإسناده354()2/المسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهوالأستار(كشف-8035)البزاررواه

.(617)ومسلم(537)البخاريرواه

من(39802)الرزاقعبدبمصنفالملحق"جامعه"فيومعمر(2846)ومسلم(0485)البخاريرواه

.الخدريسعيدأبيحديثمن)2847(مسلمورواه،هريرةأبيحديث
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جهنمتزاللا":قال!ي!النبيعن،أنسعن،قتادةعن،سعيدطريقمن"الصحيحين"وفي

:وتقول،بعضبىإلىبعضهافينزوي،قدمهفيهاالعزةربيضعحتىمهومزلدمنهلوتقول)،فيهايلقى

فضلفيسكنهمخلقالهااللهينشئحتىفضلالجنةفييزالولا،وكرمكبعزتك،قطقط

")1(.الجنة

.به)2(أسريليلةوالنارالجنةرأىأنه:!ي!االلهرسولعن"الصحيحين"فيثبتوقد

منللنارينشئتعالىوأنه،ع!يمالنبيعن،هريرةأبيعن،"البخاريصحيح"فيوقعمافأما

،الرواةبعضمنغلطهذا:الحفاظبعضقالفقد!هومزلدمنهل):فتقول،فيهافيلقى،يشاء

.النارإلىالجنةأهلمنالحكمهذافنقل،لفطفيلفظعليهودخل،عليهاشتبهوكأنه

لمممنغيرهميمتحنكما،العرصاتفييمتحنهمتعالىأنهفيحتمل،محفوظأكانفإن:قلت

تعالى:لقولي،الجنةأدخلهاستجابومن،النارأدخلهمنهمعصىفمن،الدنيافيالحجةعليهتقم

للناسلئلاليهونومنذرينمبشرينرساإ!و:تعالىوقال(15:الإسراءأكا!ورسولانجعثحتىمعذبينكناوما!يو

.(165:ادنساءأ!صكيماعىليزااللهوكانالرسلبغدحجةاللهعلى

خلقهميحولوأنهم،عليهاوقدومهم،إليهادخولهمحالالجنةأهلصفةسلففيماذكرناوقد

ثلاثأبناءسنفيمكحلينمرداجردايكونونوأنهم،أذرعسبعةعرضفيذراعأستينطولإلى

.ا)3(يعربونوأنهم1،وثلاثين

بنروادحدثني،صالحبنصفوانحدثنا،هاشمبنالقاسمحدثني:الدنياأبيبنبكرأبوقال

:قال،عنهاللهرضيمالكبنأنسعن،رئاببنهارونعن،الأوزاعيحدثنا،العسقلانيالجراح

حسنعلى،الملكبذراعذراعاستين؟ادمطولعلىالجنةالجنةأهليدخل":ع!ييهاللهرسولقال

.")4(!محمدلسانوعلى،وثلاثينثلاثأبناء،عيسىميلادوعلى،يوسف

)1(

)2(

)3(

ليوقال:فقال،التعليقبصيغةموصولا(7384)والبخاري،لهواللفظ()2848رقممسلمرواه

.-....خليفة

المسندفيأحمدرواهفقد،الناررؤيتهوأما،الجنةرأىأنهوفيهما(163)ومسلم(934)البخاريرواه

حسن.وإسناده(4731)رقموالترمذي(5387/)

بالعربية.يتكلمونأنهمأي

ضعف.إسنادهوفي(022)"الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه
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.")1(عربيالجنةأهللسان":قال،عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودوروى

)2(.عربيالجنةأها!لسان:قالالزهريعن،عقيلوقال

أنأ:عنهاللهرضيمعديكرببنالمقدامكريمةأبيعنضعفثفيهماطريقينمنالبيهقيوروى

إلا،ذلكبينفيمايموتونالناسوغالب،هرماولاسقطأيموتأحدمنما":قال،!ي!اللهرسول

علىكان،الجنةأهلمنكانفإن-سنةوثلاثينثلاثابن":روايةوفي-"سنةثلاثينابنبعث

أهلمنكانومن،أفانينأولي،مكحلينمرداجردا،أيوبوقلب،يوسفوصورة،آدممسحة

."كالجبالوفخمواعظمواالنار

.")4(أحدمثلأنيابهمننال!يصيروحتى،باعا)3(أربعينجلدهيصيرحتى":روايةوفي

طعامهم،منصرفيكونوإنما،يتغوطونولا،يبولونولا،ويشربون،يأكلونأنهموثبت

وتسبيخ.،وتكبيز،تحميذونفسهم،المسكرائحةمثلويتجشؤون،المسكريحمثليعرقونأنهم

دريكوكبكأضوأالبهاءفييلونهمالذينثمالقمر،صورةعلىمنهمالجنةتدخلمنهمزمرةوأول

لكمال،ينامونولايموتونلاوأنهم،منهمشاءمنإلا،لهميولدولا،يجامعونوأنهمالسماء،في

وجمالا،حسناازدادواخلوداازدادواوكلما،ومسراتهم،نعيمهموتوالي،لذاتهموكثرة،حياتهم

شيءأرغبوكانوا،ونوراوبهجة،وضياء،وطيبا،وبهاء،حسناالجنةلهموازدادت،وقوةوشبابا

لافيهاخ!ين):تعالىقالكما،وأحلى،وألذ،وأغلىأعزعندهموكانت،عليهاوأحرص،فيها

عيش.ألذفيأحدهمكانولو،الدنياأهلحالعكسوهذا(801:الكهفأ!عخهاحولايبغون

دخولاالأممأولوأمته،يدخلهامنوأول،ع!ي!اللهرسولمنزلةالجنةفيالخلقوأعلى

الأمةهذهأنوتقدم،عنهاللهرضيالصديقأبوبكرالأمةهذهمنيدخلهامنوأول،إليها

كما)6(،شطرهمأوالجنةأهل)5(ثلثييكونونوأنهم،الأممأهلأكثرالجنةفييكونون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ولجمومحمدلسانوعلى":قولهدون،حسنحديثوهوموقوفأ)218("الجنةصفة"فيالدنياأبيابنأخرجه

.)221("الجنةصفة"فيالدنياأبيابنرواه

عاما.أربعين:(1)في

.(466و465)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

الثلث.أنهمتقدم

حديثمن(221)ومسلم(6522)والبخاريسعيد،أبيحديثمن(222)ومسلم)4741(البخاريرواه

.مسعودابن
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")1(منهاصفاثمانونالأمةهذه،صفاوعشرونمئةالجنةأهل":تقدم

عن،عمرومحمدبنحديثمن"ماجهابنو"سنن"الترمذيو"جامع"المسند"وفي

وهو،يومبنصفأغنيائهمقبلالجنةالمسلمينفقراءيدخل":مرفوعاهريرةأبيعن،سلمةأبي

.)2(صحيححسن:الترمذيوقال.مسلمشرطعلىوإسناده."عامخمسمئة

مرفوعا،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،زيدبنمحمدعن،الثوريحديثمنالطبرانيورواه

.)3(مثله

.)4(وحسنه،مثله،مرفوعاسعيدأبيعن،عطيةعن،الأعمشطريقمنالترمذيوروى

!يواللهرسولأن:عمروبناللهعبدعن،الحبليالرحمنعبدأبيطريقمنمسلمرواهوالذي

.")5(خريفابأربعينالجنةإلىالقيامةيومالأغنياءيسبقونالمهاجرينفقراءإن":قال

،نحوهأيضاأنسعنوله)6(،وصححه،مثله،مرفوعااللهعبدبنجابرعنوللترمذي

.)7(واستغربه

فتكون،الأغنياءوآخر،الفقراءأولدخولباعتبارفيكون،محفوظاالأولكانفإن:قلت

أعلم.والله،الأغنياءوأولالفقراءآخردخولباعتبارخريفاالأربعون

،هارونبنيزيدعن،شيبةأبيبنبكروأبو)8(،عليةبنإسماعيلعن،أحمدالإمامروىوقد

،هريرةأبيعن،أبيهعن،العقيليعامرعن،كثيبرأبيبنيحيىعن،الدستوائيهشامعنكلاهما

يدخلونثلاثةوأول،أمتيمنالجنةيدخلونثلاثةأولعليعرض":!ي!اللهرسولمقال:قال

قريبا.تقدمكماالحديثوذكر"...النار

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

حديثوهو،بريدةحديثمن(9428)ماجهوابن(2546)والترمذي(5/347)المسندفيأحمدرواه

صحيح.

صحيح.حديثوهو(4122)ماجهوابن(2353)والترمذي(2692/)المسندفيأحمدرواه

به.،الطبرانيعن(799/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(2351)رقمالترمذيرواه

.(37)(9792)مسلمرواه

.(2355)رقمالترمذيرواه

.(2352)رقمالترمذيرواه

شيبة.أبيبنبكرأبورواهقدفإنه،خطأوهو،بكروأبي:(1)في
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الثلاثةيذكرولم،حسن:وقال،كثيرأبيبنيحيىعن،المباركابنطريقمنالترمذيورواه

.النار)1(أهلمنالذين

:قال،ع!يوالنبيعن،المجاشعيحمار)2(بنعياضحديثمن،"مسلمصحيح"فيوثبت

ومسلم،قربىذيبكلالقلبرحيمورجل،موفقمتصدنمقسطسلطانذو:ثلاثةالجنةأهل"

تبعا،فيكمهمالذين،له3(زبرلاالذيالضعيف:خمسةالناروأهل.عيالذومتعفف!وعفيف!

يمسيولايصبحلاورجل،خانهإلادقوإنطمغلهيخفىلاالذيوالخائن،مالاولاأهلأيبغونلا

.")4(الفحاشوالشنظير.والكذبالبخلوذكر،ومالكأهلكعنيخادعكوهوإلا

،الفقراءأهلهاأكثرفرأيتالجنةفياطلعت":قالأنهع!ي!اللهرسولعنالأحاديثوتقدمت

.")5(والأغنياءالنساءأهلهاأكثرفرأيتالنارفيواطلعت

أول":مرفوعاعباسابنعن،سعيدعن،ثابتأبيبنحبيبطريقمنالواردالحديثوتقدم

.")6(والضراءالسراءفياللهيحمدونالذينالحمادونالقيامةيومالجنةإلىيدعىمن

بنحارثةعن،خالدبنمعبدعن،وشعبة،الثوريسفيانحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

اللهعلىأقسملومتضعفضعيفكل؟الجنةبأهلأخبركمألا":قالأنهع!ي!النبيعن،وهمب

.")7(مستكبرجواظعتلكل؟الناربأهلأخبركمألا،لأبره

سمعت،رباحبنعليبنموسىأخبرنا،اللهعبدأخبرنا،إسحاقبنعليحدثنا:أحمدوقال

مستكببرجواظ)8(جعظريكلالنارأهل":قالع!يالهاللهرسولعن،عمبروبناللهعبدعن،يحدثأبي

.")9(المغلوبونالضعفاءالجنةوأهل،مناعجماع

الراسبي،هلالأبوحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،العزيزعبدبنعليئحدثنا:الطبرانيئوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

بنعليطريقمنوالترمذي(14/17818)"مصنفه"فيشيبةأبيوابن(2425/)المسندفيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(1642)رقمبه،المبارك

خطأ.وهو،حماد:(آ)في

ينبغي.لاماعلىالإقدامعنينهاهلهعقللاأي

الخلق.السعئ:والشنظير(63)(2865)رقممسلمرواه

"الأغنياء":قولهدون،بهايقوىوشواهدطرقلهولكن،ضعيفدماسناده(2/173)المسندفيأحمدرواه

.الزيادةبهذهمنكروهو،الزيادةهذهدونالصحابةمنجمععنثبتفقد

ضعيف.داسناده()288رقم"الصغير"وفي03()57رقم"الأوسط"وفي(1234)5رقم"الكبير"فيالطبرانيرواه

.(2853)ومسلم(6657و)(1894)البخاريرواه

.المنوعالجموع:والجواظ،الغليظالفظ:الجعظري

صحيح.حديثوهو(2214/)المسندفيأحمدرواه
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!ي!ا:اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،الجوزاءأبيعن،(الراسبيثبيتأبيبنعقبةحدثناأ

شراالناسثناءمنأذنيهملأمنالناروأهل،يسمعوهوخيراالناسثناءمنأذنيهملأمنالجنةأهل"

.)1(إبراهيمبنمسلمحديثمنماجهابنرواهوكذا."يسمعوهو

بنخلفحدثنا،صالحبنمحمدحدثنا:حربويهبنالحسينبنعليعبيدأبوالقاضيوقال

أخبركمألا":!لمج!اللهرسولقال:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،هاشمأبيعن،خليفة

يزوروالرجل،الجنةفيوالشهيد،الجنةفيوالصديق،الجنةفيالنبيئ؟الجنةأهلمنبرجالكم

الولودالودودالعؤودالجنة(أهلأمنونساؤكم،الجنةفيللهإلايزورهلاالمصرناحيةفي(أخاهأ

حتىغمضاأذوقلا:تقولثمزوجهايدفييدهاتضعحتىجاءتغضبتأوغضبإذاالتي

.به)2(،ديناربنيحيى،هاشمأبيعن،خليفةبنخلفحديثمنبعضهالنساليوروى."ترضى

فيتعالىقالكما،صدرهاالجنةيدخلمنوأول،منازلوأعلاهم،الجنةأهلأكثرالأمةهذه

اليمين:أهلصفةفيوقال(أ!خ013الوا!عهأمهوالاخرينمن!وقليلالأولينفنثفة!و:المقربينصفة

.ا4.-36:الوافتىأ!ألأخرينمنوثلة!آلأوصلين!فثلة!يو

يكونثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرني)3(القرونخير":"الصحيحين"فيوثبت

ولاويخونون،يستشهدونولاويشهدون،يفونولاينذرون،السمانةأوالسمنيحبونقوئم

.")4(يؤتمنون

فليستن،مستنامنكمكانمن:عنهاللهرضيمسعودابنقالكما،الصحابةالأولالصدروخيار

وأصدقهاقلوباالأمةهذهأب!و!محمدأصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن،ماتقدبمن

دينه،وإقامة،ع!ي!رسولهلصحبةتعالىاللهاختارهمقوئم،تكلفاوأقلها،علماوأعمقها،ألسنة

.()تالمستقيمالهدىعلىكانوافإنهم،بهمواقتدوا،حقهملهمفاعرفوا

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.حديثوهو(4224)رقمماجهوابن(12787)"الكبير"فيالطبرانيرواه

بطرقهصحيححديثوهو(9139)"الكبرى"فيوالنسالي(البسامالروض-747)"فوائده"فيتمامأخرجه

.وشواهده

.(الناسخير):الصحيحينفيالذي

عنه.ال!هرضيحصينبنعمرانحديثمن(2535)ومسلم(2651)البخاريرواه

.مسعودابنعلىموقوفأ(0181)"وفضلهالعلمبيانجامع"فيالبرعبدابنرواه
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.)1(حساببغيرألفاسبعونالجنةإلىمنهميدخلالأمةهذهأنوتقدم

واحدكل"مع:أحمدروايةوفي.")2(ألفاسبعونألفكل"مع:"مسلمصحيح"وفي

وألفاظه.طرقهإلىوإشارة،الحديثأطرافذكروهذا.")3(ألفاسبعون

عن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الرحمنعبدبنحصينروايةمن"الصحيحين"وفي

،والرجلانالرجلومعهوالنبي،الرهطومعهالنبيفرأيت،الأممعليعرضت":قال!ي!النبي

وقومه،موسىهذا:ليفقيل،أمتيأنهمفظننت،عظيمسوا؟ليرفعإذ،أحدمعهوليسوالنبي

ألفاسبعونومعهم،أمتكهذه:ليفقيل،عظيمسوادفإذافنظرت،الاخرالأفقإلىانظرولكن

ولا،يسترقونولا،لايكتوونالذينهم":وفيه"عذابولا،حساببغيرالجنةيدخلون

.ذلك)4(فيوغيرهالحديثهذاتقدموقد.محصنبنعكاشةفقام"يتوكلونربهموعلى،يتطيرون

بنإسماعيلحدثنا:لهواللفظ،شيبةأبيبنبكروأبو،دمشقخطيبعماربنهشاموقال

وعدني":يقولغ!ي!اللهرسولسمعت،أمامةأباسمعت،الألهانيزيادبنمحمدأخبرني،عياش

،عذابولاعليهمحسابلا،ألفاسبعينألفبكلمعألفا،سبعينأمتيمنالجنةيدخلأنربي

عن،دحيمعن،عاصمأبيبنبكرأبورواهوكذا."وجلعزربيحثياتمنحثياتوثلاث

لحيبناللهعبدبنعامر)5(اليمانوأبي،عامربنسليمعن،عمروبنصفوانعن،مسلمبنالوليد

.)6(مثلهفذكر...أمامةأبيعن،الهوزني

!والنبيعن،السلميعبدبنعتبةعن،البكاليزيدبنعامرحديثمنالطبرانيأوروى

.حثيات)8(ثلاث:يذكرولم،مثله،ثوبانعن،الرحبيأسماءأبيطريقمنأيضاورواه.1)7(مثله

حثيات)9(.ثلاثفيهوذكر،مثله،الأنماريسعيدأبيعن،الكنديقيسحديثمنوله

أعلم.سبحانهوالله،بألفاظهاطرقهبقيةقدمناوقد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

وغيرهما.(216و)(022)ومسلم(6542و)(6541)البخاريرواه

بيانه.وسبق،وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،وغيره(2935/)أحمدرواهوقد،مسلمفيالحديثليس

.بشواهدهصحيححديثوهو(16/)المسندفيأحمدرواه

.(022)ومسلم(6541)البخاريرواه

.اليمانأبيعن:الأصولفي

الاحاد"فيعاصمأبيوابن(4286)رقمماجهوابن(11/1176)"مصنفه"فيشيبةأبيبنبكرأبورواه

.بشواهدهصحيححديثوهو(1247)"والمثاني

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(17312/)"الكبير"فيالطبرانيرواه

بها.يقوىبمعناهشواهدللحديثولكن،ضعفإسنادهوفي(1413)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(604)"الأوسط"فيالطبرانيرواه
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فصل

والنارالجنةوجودبيانفي

ذلكخلافزعملمنخلافما،موجودتانمخلوقتانوأنهما

!تقين!أعدتلازضوأألسصؤتعسضهاوجنةزب!خمنمغفرةإكوسارعوا!):تعالىاللهقال

:عمرانالأ!هوالمحخسنينيحبوأللهأفاسىعنواتعافيناتغي!والظمينوالضرإألسراءفىينفقونالذين

للذلىءامنواأعدتوألازض!آلسماعرنهاكحرضوجنةرلبهؤمنمغفرةإكسابقوا!و:تعالىوقال.133-1341

تعالى:وقال.121:الحديدأ!آتعظيوألففحلذوواللهلمجمنآمنيؤتهآللهفضلذلكورسلهبالله

يغرضوتالنار):فرعونآلحقفيتعالىوقال.1311:عمرأنالأ!لفبهفرينأعدتالتئافاروأتقوا)

تغلمف!!):تعالىوقال.461:غافرأ!آتحذابأشدفرعؤتءالظوآآألشاعةتقومولؤموعشياغدواعلئها

.،17:السجدةأ!هويغملونبماكانوا-%ءمأغينقرةمنلهمأخفىمانفس

لعباديأعددت:تعالىاللهيقول":قالأنهمج!ي!النبيعن،هريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

أطلعكمماكلبلهدخرا!أ(،بشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلاماالصالحين

.1)2(17:السجدةأ!يغملونبما؟نواجزآءمآغينلمحرهمنلهمأخفىمانفستغلمف!إ):قرأثم"عليه

نإ":قال!ماللهرسولأن:عمرابنعن،نافععن،مالكحديثمن"الصحيحين"وفي

كانوإن،الجنةأهلفمنالجنةأهلمنكانإن،والعشيبالغداةمقعدهعليهعرضماتإذاأحدكم

.")3(القيامةيومإليهاللهيبعثكحتىمقعدكهذا:يقال،النارأهلفمنالنارأهلمن

الجنةفيتسرحخضرطيرحواصلفيالشهداءأرواح":مسعودابنعن"مسلمصحيح"وفي

.)4(الحديث"...العرشفيمعلقةقناديلإلىتأويثم،شاءتحيث

،الزهريعن،مالكعن،الشافعيإدريسبنمحمدحدثنا:"أحمدالإماممسند"فيوروينا

يعلقطائزالمؤمننسمةإنما":قال!اللهرسول!أن:أبيهعن،مالكبنكعببنالرحمنعبدعن

.")د(يبعثهيومجسدهإلىوتعالىتباركاللهيرجعهحتىالجنةشجرفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.مدخورالهمذلكجعلتأي،المعجمةوسكونالمهملةالدالبضم(دخرأ)"الفتح"فيالحافظقال

.(2824)ومسلم(0478)البخاريرواه

.(2866)ومسلم(9137)البخاريرواه

.(1887)مسلمرواه

صحيح.وإسناده(1024/)"الموط!"فيومالك(3554/)المسندفيأحمدرواه
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نأ:هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيطريقمنصحتهعلىالمتفقالحديثوتقدم

.")1(بالشهواتالناروحفت،بالمكارهالجنةحفت":قالمج!ي!اللهرسول

عن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،سلمةبنحمادطريقمنالمرويالحديثوذكرنا

.النار")2(فيقالوكذلك"إليهافانظراذهب:لجبريلقالالجنةاللهخلقلما":مرفوعاهريرةأبي

!و")3(.المؤمنونقدأفلح!و:فقالت،تكلمي:لهاقالالجنةاللهخلقلما":الآخرالحديثوكذلك

تحاجت":قال!ي!النبيعن-سعيدأبيعنمسلموعند-هريرةأبيعن"الضحيحين"وفي

.")5(جهنمفيحمنالحمى":مرفوعاعمرابنعنوفيهما.)4(الحديث"...والنارالجنة

")6(.جهنمفيحمنالحرشدةفإن،بالصلاةفأبردواالحراشتدإذا":مرفوعاذرأبيعنوفيهما

أبوابوغلقت،الجنةأبوابفتحترمضانشهرجاءإذا":هريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

.")7(الشياطينوصفدت،النار

تعالى:اللهقال،ليلتئؤ)8(والنارالجنةرأى!ي!اللهرسولأنالإسراءأحاديثفيذكرناوقد

سدرةصمةفيوقال151-13:النجمأ!اتماوىجنةعندها!اقننوسذرةنحدهأخرىنزلةؤاهولقذ)

.)9(الجنةفيالباطنينأنوذكر،باطنانونهرانظاهراننهرانأصلهامنيخرجإنه:المنتهى

.")11(المسكترابهاوإذا،الفؤلؤجنابذ)01(فيهافإذاالجنةأدخلتثم":"الضحيحين"وفي

أسيرأنابينما":قال!ي!اللهرسولعن،أنسعن،قتادةحديثمن"البخاريصحيح"وفي

الكوثرهذا:قال؟جبريلياهذاما:فقلت،المجوفاللؤلؤقبابحافتاهبنهرأناإذا،الجنةفي

.")12(ربكأعطاكالذي

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

واهر

واهر

واهر

واهر

واهر

واهر

واهر

واهر

واهر

لجناا

واهر

واهر

لمسلم.للفظوا(8232)ومسلم(8746)البخاري

حسن.وإسناده(4744)رقمداودأبو

حسن.حديثوهو(الأستاركشف-8035)البزار

.الخدريسعيدأبيحديثمن(2847)ومسلم،هريرةأبيحديثمن)2846(ومسلم)0485(البخاري

.(9022)ومسلم(5723)البخاري

)616(.ومسلم)962(البخاريبنحوه

.(9701)ومسلم(8981)البخاري

حسن.وإسناده(3147)رقموالترمذي(5387/)المسندفيأحمد

.(461)ومسلم(7032)البخاري

.503()1/"النهاية".القبةوهيجنبذةجمع:بذ

.(631)ومسلم(943)البخاري

.(1586)البخاري
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فقلت:،قصرعندتوضأجاريةفرأيتالجنةدخلت":قالءحي!اأنهعنهاللهرضيعمرمناقبوفي

عنه،اللهرضيعمرفبكى"غيرتكفذكرتأدخلهأنفأردت،الخطاببنلعمر:فقالت؟أنتلمن

.جابر)1(عن"الصحيحين"فيوالحديث"؟اللهرسولياأغارعليكأو":وقال

عملبأرجىفأخبرني،أمامينعليكخشففسمعتالجنةأدخلت":لبلالالسلامعليهوقال

الرميصاء)3(عنوأخبر.)2(الحديث...ركعتينوصليتإلاتوضأتما:فقال"الإسلامفيعملته

.جابر)4(عنأخرجا.الجنةفيراهاأنه

،والنارالجنةمنهدنت:روايةوفي،والنارالجنةعليهعرضتأنهالكسوفصلاةيومفيوأخبر

.")3(الدنيابقيتمامنهلأكلتمأخذتهلو":وقال،عنبمنقطفاالجنةمنيأخذأنهموأنه

لمجي!:اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سعيدعن،الزهريطريقمن"الصحيحين"وفي

.")6(النارفيقصبهيجرلحيبنعمرورأيت"

.")7(المحجنصاحبفيهاورأيت":الاخرالحديثفيوقال

منتأكلتركتهاهيولاأطعمتهاهيلا،ماتتحتىحبستهاهزةفيالنارامرأةدخلت":وقال

.")9(تخمشهارأيتهافلقد"")8(الأرضخشاش

فيبهيستظلرأيته"فلقد:قال،الناسطريقعنشوكغصننحىالذيالرجلعنوأخبر

.اخر)01(بلفظهريرةأبيعن"مسلمصحيح"فيوهو."الجنة

فرأيتالجنةفياطلعت":قال،!يمااللهرسولأنحصينبنعمرانعن"الصحيحين"وفي

.")11(النساءأهلهاأكثرفرأيت،النارفيواطلعت،الفقراءأهلهاأكثر

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

.(02)(4923)ومسلم(9367)البخاريرواه

.(801)(2458)ومسلم(9141)البخاريرواه

فييجتمعوسخ:والرمص،بعينيهاكانلرمص،بذلكسميت،مالكبنأنسأمسليمأمهي:الرميصاء

رمص.فهوجمدوإن،غمصفهوسالفإن،الموق

.(2456)ومسلم(9367)البخاريرواه

.(709)ومسلم(5201)البخاريرواه

.(2856)ومسلم(4623)البخاريرواه

.(409)مسلمرواه

.(2242)ومسلم(3318)البخاريرواه

عنهما.اللهرضيبكرأبيبنتأسماءحديثمن(264)البخاريرواهآخرحديثفيالزيادةهذه

.(2617)الحديثبعدالذي(912)(1491)مسلمرواه

.(2738)مختصرامسلمورواه(3241)البخاريرواه
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والذي":قاللمجماللهرسولأن:أنسعن،فلفلبنالمختارطريقمن"مسلمصحيح"وفي

:قال؟رأيتوما،اللهرسوليا:قالوا"كثيراولبكيتمقليلالضحكتمرأيتمارأيتملوبيدهنفسي

.")1(والنارالجنةرأيت"

ورسوله،عبدهمحمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهد:وضوئهبعدقالإذاالمتوضئأنوأخبر

.شاء)2(أيهامنيدخل،الثمانيةالجنةأبوابلهفتحت

توفيلما:قالعازببنالبراءعن،عديعن،شعبةحديثمن"البخاريصحيح"وفي

.")3(الجنةفيمرضعالهإن":قاللمجيمالثهرسولابنإبراهيم

افمبرة!هذهنقرلإولاشئتمارغداجتثمنهاوصالجنةوزؤجكأنتاشكنلادموقفنا):تعالىاللهوقال

الأرضفيجنةأنهاإلىآخرونطائفةوذهبت،المأوىجنةالجنةهذهأنعلىوالجمهور135:البقرةأ

.آدملمحصةفيأولهفيالكتابهذافيمبسوطاذلكتقدموقد.منهاأخرجهثملهاللهخلقها

بنمؤملحدثنا،الرمليعياشبنحميدحدثنا،الأصمحدثنا،الحاكمحدثنا:البيهقيوقال

قال:قال،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،الأصبهانيالرحمنعبدعن،سفيانحدثنا،إسماعيل

يومآبائهمإلىيردهمحتىوسارةإبراهيميكفلهمالجنةفيجبلفيالمؤمنينأولاد":!ي!اللهرسول

.)4(الثوريوهو،سفيانعن،وكيعرواهوكذا."القيامة

.تقدمفيماومتونهابأسانيدهامنهاكثيراأوردناوقد،جدأكثيرم!هذافيوالأحاديث

المهاجرينفقراء":قال،!ي!اللهرسولأن:عمروبناللهعبدعن"مسلمصحيح"فيوثبت

جاببرحديثمنالترمذيروىوكذا")5(.خريفابأربعينالجنةإلىالقيامةيومالأغنياءيسبقون

.)7(واستغربهوأنس)6(،وصححه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(426)مسلمرواه

.(234)مسلمرواه

.(1382)البخاريرواه

حسن.حديثوهو(3284/)والحاكم(231)"والنشورالبعث"فيالبيهقيرواه

.(9792)مسلمرواه

.(2355)الترمذيرواه

.(2352)الترمذيرواه
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.عامخمسمئةيومبنصف:)2(وحسنهسعيدوأبي)1(وصححههريرةأبيحديثمنوللترمذي

باعتبارذلكيكونأنفيحتمل،الترمذيصححهكمامحفوظاهذاكانفإن:قلت.كلههذاتقدموقد

وأولالفقراءآخردخولبينماباعتبارخريفاالأربعونوتكون،الأغنياءواخر،الفقراءأولدخول

أعلم.والله،الأغنياء

،الفقراءأحوالباختلافذلكيكونوقد:قالحيث"التذكرة"فيالقرطبيذلكإلىأشاروقد

.ذكرناهماإلىيشير.والأغنياء

عربي.الجنةأهلكلام:الزهريقال

تكفمواالجنةدخلوافإذا،بالسريانيةالقيامةيوميتكلمونالناسأنبلغنا:الثوريسفيانوقال

بالعربية.

فصل

منهم؟تكونفلمنالجنةتدخلثمبأزواجالدنيافيتتزوجالمرأةفي

شكتبكرأبيبنتأسماءأن:مالكعن،وهمبابنطريقمن"التذكرة"فيالقرطبيئفذكر

الجنة.فيزوجكيكونولعله،صالحرجلالزبيرفإن،اصبري،بنيةيا:فقال،أبيهاإلىالزبيرزوجها

هذا:العربيبنبكرأبوقال.الجنةفيتزوجهاالمرأةابتكرإذاالرجلأنبلغنيولقد:قال

غريحث.حديثط

.الدنيا)3(فيأزواجهالاخرتكونالمرأةأن:اليمانبنوحذيفة،الدرداءأبيعنرويوقد

خلقا.لأحسنهمتكونأنهاوجاء

حدثنا،العطارإسحاقبنعبيدحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا:النجادبكرأبوقال

الزوجانلهايكونالمرأة،اللهرسوليا:قالتحبيبةأمأن:أنسعن،حميدعن،هارونبنسنان

)1(

)2(

)3(

.(2353)الترمذيرواه

.(2351)الترمذيرواه

البيهقيعندموقوفاحذيفةحديثومن،مرفوعاالدرداءأبيحديثمن(3151)"الأوسط"فيالطبرانيرواه

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،الرفعحكموله(07-796/)"السنن"في
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:قالثم"الدنيافيمعهاكانخلقأ"لأحسنهما:فقال؟الآخرةفييكونفأيهما،الدنيافي

.")1(والآخرةالدنيابخيرالخلقحسنذهب،حبيبةأميا"

أعلم.سبحانهوالله،هذا)2(نحوسلمةأمعنرويوقد

الوهابالملكبعونالكتابانتهى

العالمينربللهوالحمد

...

)1(

)2(

ضعيف.وعبيد،إسحالتىبنعبيدطريقمن(الأستاركشف-8591)البزارورواه

ابنوقال،حاتمأبوضعفه،كريمةأبيبنسليمانسندهوفي(23875/)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

السند.بهذاإلايعرفولا،مناكيرأحاديثهعامة:عدي

المتعلقكثيرلابن"والنهايةالبداية"كتابمنالجزءهذاعلىوالتعليقالتحقيقمنتعالىاللهيسرهماانتهىوبه

.للصوابالموفقتعالىهـواللها423سنةمنالمحرماللهشهرآخرفيوذلك،الساعةبعلامات
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