
;ÏËfiâ’\;ÑÑÅ’\
مرجع علمي موثق على منهج أهل السنة والجماعة 

www . d o r a r . n e t



1

فضائل الشام
عن معاوية بن أبي سفيان، رضي اهلل عنه قال: سمعت النبي صلى اهلل عليه وسلم - 1

َبهم وال من خالَفهم، حتى  هم من كذَّ ٌة قائمٌة بأمِر اهلِل، ما يضرُّ ِتي ُأمَّ يقول: ))ال يزاُل من ُأمَّ

اِم.  يأتَي أمُر اهلِل وهم على ذلك((. فقال مالُك بُن يخامَر: سمعُت معاًذا يقول: وهم بالشَّ

اِم)1( . فقال معاويُة: هذا مالٌك يزعُم أنَُّه سمع معاًذا يقول: وهم بالشَّ

اُم، فإذا - 2 عن رجل من الصحابة، أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))سُتفَتُح الشَّ

ْرُتُم المنازَل فيها؛ فعليكم بمدينٍة - ُيقاُل لها: ِدَمْشُق -؛ فإنَّها َمْعِقُل)2( المسلميَن من  ُخيِّ
المالِحِم، وُفْسطاُطها)3(، منها أرٌض ُيقاُل لها: الُغوَطُة()4(. 

عن عمر بن الخطاب، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))رأيُت عموًدا ِمن نوٍر خَرج - 3

اِم(()5(. ِمن تحِت رأسي ساطًعا؛ حتى استقرَّ بالشَّ

المسلمين، - 4 ))إنَّ ُفسطاَط  أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  الدرداء،  أبي  عن 

اِم(()6(. يوَم الملحمِة، بالُغوطِة، إلى جانِب مدينٍة ُيقاُل لها: دمشُق، من خيِر مدائِن الشَّ

الُغوطُة، فيها  بأرٍض يقاُل لها:  المسلميَن  الكبَرى فسطاُط  الملحمِة  ))يوَم  رواية:  وفي 

مدينٌة يقال لها: ِدمشُق، خيُر منازِل المسلميَن يومئٍذ(()7(.

)1( رواه البخاري )7460(، ومسلم )1037(.

ن المسلموَن ويلتجئوَن إليه.  )2( الملجأ الذي يتَحصَّ

نــون بــه وأصلــه الَخيمــة. ))عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود(( للعظيــم آبــادي  )3( حصــن المســلمين الــذي يتحصَّ

.)1366 / 9(

)4( رواه أحمد )160/4( )17505( من حديث رجل من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم

ــناده  ــح إس ــف ، وصح ــو ضعي ــم وه ــي مري ــن أب ــر ب ــو بك ــه أب ــد(( )292/7(: في ــع الزوائ ــي ))مجم ــي ف ــال الهيثم ق  

.)6231( المصابيــح((  مشــكاة  ))تخريــج  فــي  األلبانــي 

)5( رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )109/1(

حســن إســناده ابــن كثيــر فــي ))مســند الفــاروق(( )701/2(، وصححــه األلبانــي فــي ))تخريــج مشــكاة المصابيــح((   

.)6233(

ــح  ــي ))صحي ــي ف ــه األلبان ــط(( )296/3( )3205(، وصحح ــم األوس ــي ))المعج ــي ف ــو داود )4298(، والطبران )6( رواه أب

ــي داود(( )4298( ــنن أب س

)7( رواه الحاكم )532/4(.

صححه األلباني في ))فضائل الشام(( )15(  
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 عن عوِف بِن مالٍك رِضي اهلُل عنه قال: ))أتيُت رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم وهو - 5

في بناٍء له، فسلَّمُت عليه. فقال: عوف قلُت: نعْم يا رسوَل اهلل! قال: ادخْل. فقلُت: كلِّي أو 

ا بيَن يدِي الساعِة؛ أولهنَّ موتي، قال:  بعضي؟ قال:  بْل كلُّك. قال: فقال لي: اعدْد عوُف! سّتً

فاستبكيُت حتى جعَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ُيسكُتني. قال: قْل: إحدى. والثانيُة 

مها-. والرابعُة موتان)1(  تي- وعظَّ فتُح بيِت المقدِس، قِل اثنين. والثالثُة فتنٌة تكوُن في أمَّ

تي يأخُذهم كقعاِص الغنِم)2(. والخامسُة يفيُض الماُل فيكم فيضًا حتى إنَّ  يقُع في أمَّ

بينكم  تكوُن  هدنٌة  والسادسُة  خمًسا.  قْل  يسخُطها،  فيظلُّ  ديناٍر  المائَة  لُيعَطى  الرجَل 

فسطاُط  ألًفا،  عشَر  اثنا  رايٍة  كلِّ  تحَت  رايًة،  ثمانيَن  على  إليكم  يسيرون  األصفِر  بني  وبيَن 

المسلمين يومئٍذ في أرٍض يقاُل لها: الُغوطُة، فيها مدينٌة يقاُل لها: ِدمشُق(()3(.

فال - 6 ماٍء  من  طسًتا  هذه  ُقراكم  في  تطلُبوا  أن  ُيوِشُك  مسعود:  بن  عبداهلل  قال 

اِم بقيُة المؤمنين والماِء)4(. تجدوَنه، ينزوي كلُّ ماٍء إلى عنصِره؛ فيكوُن في الشَّ

ِه وأنا في َمسجِد المدينِة، فَضرَبني برجِلِه، - 7 عن أبي ذٍر الغفاريِّ قال: ))أتاني رسوُل اللَّ

ِه، غَلَبتني َعيني قاَل: كيَف َتصنُع إذا ُأخِرجَت منُه؟  وقاَل: أال أَراَك نائًما فيه، فقلُت: يا رسوَل اللَّ

سَة المباَرَكَة(()5(. اَم األرَض الُمقدَّ فقلُت: إنِّي أرَضى الشَّ

َم، - 8 ُه علْيِه وسلَّ ِه صلَّى اللَّ عن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنُت جالًسا عنَد رسوِل اللَّ

الَح، وقالوا: ال ِجهاَد، قد َوضعِت  اُس الخيَل، ووضعوا السِّ ِه، أذاَل)6( النَّ فقاَل رجٌل: يا رسوَل اللَّ

اآلَن جاَء  اآلَن،  َم بوجِهِه، قال: كذبوا  ُه علْيِه وسلَّ اللَّ ِه صلَّى  اللَّ أوزاَرها. فأقبَل رسوُل  الحرُب 

ُه َلهم ُقلوَب أقواٍم، ويرزُقهم  اللَّ ، ويزيُغ  تي أمٌة يقاِتلوَن على الحقِّ القتاُل، وال يزاُل من أمَّ

)1( الموتان، بوزن البطالن: الموت الكثير الوقوع. ))النهاية في غريب الحديث واألثر(( البن األثير )4/ 134(.

)2(  داء يأخذ الغنم ال يلبثها أن تموت. ))النهاية في غريب الحديث واألثر(( البن األثير )4/ 88(
)3( رواه أحمد )25/6( )24031(

قــال ابــن حجــر فــي ))بــذل الماعــون(( )67(: رجالــه رجــال الصحيــح وأصلــه فــي صحيــح البخــاري، وصححــه األلبانــي   
ــق(( )30( ــام ودمش ــل الش ــي ))فضائ ف

والحديث أصله في البخاري )3176(  

)4( رواه الحاكم )549/4(. 

صحح إسناده األلباني في ))سلسلة األحاديث الصحيحة(( )3078(.  

)5( رواه ابن أبي عاصم في ))السنة(( )1074(.

وصحح إسناده األلباني في ))تخريج كتاب السنة(( )1074(.  

)6(  اإلذالــة: اإلهانــة أي أهانوهــا واســتخفوا بهــا بقلــة الرغبــة فيهــا وقيــل أراد أنهــم وضعــوا أداة الحــرب عنهــا 

وأرســلوها. ))حاشــية الســيوطي والســندي علــى ســنن النســائي(( )6 / 214(.
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الخيُر)1(  نواصيها  في  معقوٌد  والخيُل  ِه،  اللَّ وعُد  يأِتَي  وحتَّى  اعُة،  السَّ تقوَم  حتَّى  مْنهم 

يضرُب  أفناًدا)2(  بعوني  تتَّ وأنتم  ٍث،  ملبَّ غيُر  مقبوٌض  أنِّي  إليَّ  ُيوحى  َوهَو  القياَمِة،  يوِم  إلى 

اُم)4(. بعُضكم رقاَب بعٍض، وعقُر)3( داِر المؤمنيَن الشَّ

اِم(()5(. وروي بلفظ: ))ُعقُر داِر اإلسالِم بالشَّ

قال أبو هريرة وابن السمط: ))ال يزاُل المسلموَن في األرِض حتى تقوَم الساعُة، وذلك - 9

اهلِل عزَّ  أمِر  امٌة على  تي عصابٌة قوَّ أمَّ تزاُل ِمن  اهلُل عليه وسلَّم قال: ال  أنَّ رسوَل اهلِل صلى 

ما ذَهب حرٌب نَشب حرُب قوٍم آخريَن، يزيُغ  ها َمن خالَفها، تقاتُل أعداَءها، كلَّ ، ال يضرُّ وجلَّ

اهلُل قلوَب قوٍم ليرزَقهم منه، حتى تأتَيهم الساعُة، كأنَّها قطُع الليِل المظلِم، فيفزعوَن 

اِم،  روِع، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هم أهُل الشَّ لذلك، حتى يلبسوا له أبداَن الدُّ

اِم حتى أوجعها(()6(. ونكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإصبعه يؤمئ بها إلى الشَّ

القرآَن مَن - 10 ُنؤلُِّف  َم  اهلُل عليِه وسلَّ اهلِل صلَّى  ا عنَد رسوِل  ))كنَّ ثابت، قال:  بن  زيد  عن 

ام. فقلَنا: أليِّ ذلك يا رسوَل اهلِل؟  َم: ُطوبى للشَّ قاِع، فقال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلَّ الرِّ

قال: ألنَّ مالئكَة الرحمِن باسطٌة أجنحَتها عليَها(()7(.

عن ابن عمر، قال: ذَكر النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم: ))اللهمَّ باِرْك لنا في شأِمنا، اللهمَّ - 11

باِرْك لنا في يمِننا(()8(.

ــنن  ــى س ــندي عل ــيوطي والس ــية الس ــاهدة. ))حاش ــاه بالمش ــزة والج ــزاد الع ــة وي ــر والغنيم ــيره باألج ــاء تفس )1(  ج

النســائي(( )6 / 215(.
ِقيَن. ))حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي(( )6 / 215( )2(  أي: جماعاٍت ُمَتَفرِّ

ــه  ــالم ب ــل اإلس ــا، وأه ــا منه ــذ آمن ــام يومئ ــون الش ــن: أي يك ــت الفت ــى وق ــه إل ــار ب ــه أش ــه، كأن ــه وموضع )3(  أي أصل
ــر)271/3(. ــن األثي ــة(( الب ــلم. ))النهاي أس

)4( رواه النسائي )214/6(.
صححه األلباني في ))صحيح سنن النسائي(( )214/6(، وحسنه الوادعي في ))الصحيح المسند(( )451(  

)5( رواه الطبراني )53/7( )6359(.
وثق رجاله الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )63/10(، وحسنه األلباني في ))صحيح الجامع(( )4014(  

)6( رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )258/1(

صحح إسناده ووثق رجاله األلباني في ))سلسلة األحاديث الصحيحة(( )3425(  
)7( روه الترمذي )3954(، وأحمد )184/5( )21647(.

قــال الترمــذي: حســن غريــب، وقــال محمــد المنــاوي فــي ))تخريــج أحاديــث المصابيــح(( )352/5(: ســنده ســند   
الصحيحيــن إال عبــد الرحمــن بــن شماســة فإنــه لــم يخــرج لــه البخــاري، وصححــه األلبانــي فــي ))صحيــح ســنن 

.)3954( الترمــذي(( 

)8( رواه البخاري )7094( . 
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الشام أرض المحشر والمنشر

عن عبداهلل بن عمر، أنَّ موالًة له أَتْته، فقالت: اشتدَّ عليَّ الزماُن، وإنِّي ُأريُد أن أخرَج إلى - 1

اِم؛ أرِض المنشر)1(، واصبري لكاِع)2(؛ فإني سمعُت رسوَل اهلِل صلَّى  ا إلى الشَّ العراِق. قال: فهلَّ

يوَم  شفيًعا  أو  شهيًدا  له  كنُت  وأْلواِئها)3(  ِتها  شدَّ على  صَبر  ))َمن  يقوُل:  وسلَّم  عليه  اهلُل 

القيامِة(()4(.

))ُتحشروَن - 2 َم:  وسلَّ آِلِه  وعلى  عليِه  ُه  اللَّ صلَّى  ِه  اللَّ رسوَل  عن  حيدة،  بن  معاوية  عن 

ِه  اللَّ على  ُتعَرضوَن  وجوِهكم  وعلى  وركباًنا،  ُمشاًة  اِم-  الشَّ نحِو  إلى  بيِدِه  وأومَأ  هاهنا- 

تعالى()5(.

عن جابر بن عبداهلل، قال: سمعُت رسوَل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم يقول: ))َيحُشُر - 3

اِم- ُعراًة ُغْرًلا)6( ُبْهًما. قال:  اهلُل العباَد- أو قال: َيحُشُر اهلُل الناَس، قال: وأْوَمى بيِده إلى الشَّ

قلُت: ما ُبْهًما؟ قال ليس معهم شيٌء، فيناِدي بصوٍت يسمُعه من َبُعَد، كما يسمُعه من 

اُن، ال ينبغي ألحٍد من أهِل الجنِة أن َيدخَل الجنَة، وأحٌد من أهِل الناِر  يَّ َقُرَب: أَنا المِلُك، أَنا الدَّ

الناَر، وأحٌد من أهِل الجنِة ُيطالُبه  الناِر أن َيدخَل  ُيطالُبه بمظلَمٍة، وال ينبغي ألحٍد من أهِل 

ــُه اْلَمْوَتــى ِإَلْيَهــا َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوِهــَي أَْرُض  ــاِم َيْحُشــُر اللَّ َســُة ِمــَن الشَّ ُشــوِر وهــي اأَلْرُض الُمَقدَّ )1(  أي َمْوِضــُع النُّ

)287 /10( اْلَمْحَشــر. ))تحفــة األحــوذي(( للمباركفــوري 

ــِذي َلا يهتــدي لــكالم غيــره وعلــى الصغيــر وخاطبهــا بــن  ِئيــِم َوَعَلــى اْلَعْبــِد َوَعَلــى اْلَغِبــيِّ الَّ )2(  ُيْطَلــُق َذِلــَك َعَلــى اللَّ

َهــا َعَلــى ُســْكَنى اْلَمِديَنــِة ِلَمــا  ــُق ِبــِه َوَحثَّ ُعَمــَر ِبَهــَذا ِإْنــَكاًرا َعَلْيَهــا َلا َدَلاَلــًة َعَلْيَهــا لكونهــا ممــن ينتمــي ِإَلْيــِه َوُيَتَعلَّ

ِفيــِه ِمــَن اْلَفْضــل. ))تحفــة األحــوذي(( للمباركفــوري )10/ 287(

)3(  الألواء: الشدة وضيق المعيشة. ))النهاية(( البن األثير )221/4(.

)4( رواه الترمذي )3918( .

قــال الترمــذي: حســن صحيــح غريــب ، وصححــه محمــد ابــن عبدالهــادي فــي ))الصــارم المنكــي(( )97(، واأللبانــي   

ــذي(( )3918( ــنن الترم ــح س ــي ))صحي ف

)5( رواه أحمد )3/5( )20036(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )439/6( )11431(، والطبراني )426/19( )1036( .

قــال ابــن تيميــة فــي ))مجــوع الفتــاوى(( )265/7(: معــروف، ووثــق رواتــه البوصيــري فــي ))إتحــاف الخيــرة   

المهــرة(( )159/8(، وقــال ابــن حجــر فــي ))إتحــاف المهــرة(( )329/13(: لــه طريــق أخــرى، وحســن إســناده األلبانــي 

فــي ))اإليمــان البــن تيميــة(( )252(، وصححــه الوادعــي فــي ))الصحيــح المســند(( )1127(

)6( الغرل: جمع األغرل، وهو األقلف. ))النهاية(( البن األثير)362/3(.
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ا نأتي ُعراًة ُغْرًلا ُبْهًما؟ قال: بالحسناِت والسيئاِت(()1(. بمظلَمٍة، قالوا: وكيف وإنَّ

اُم أرُض المحشِر - 4 عن أبي ذرٍّ الغفاريِّ قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))الشَّ

والمنشِر(()2(.

)1( رواه ابن أبي عاصم في ))السنة(( )514(، والطبراني )275/14( )14914( .

حســنه ابــن القيــم فــي ))مختصــر الصواعــق المرســلة(( )489(، صححــه األلبانــي فــي ))تخريــج كتــاب الســنة((   

)514(

)2( رواه البزار )283/9( )3965(. 

ــاهد،  ــه ش ــرة(( )358/7(: ل ــرة المه ــاف الخي ــي ))إتح ــري ف ــال البوصي ــه، وق ــع علي ــم يتاب ــل ل ــه[ رج ــزار: ]في ــال الب ق  

وحســنه الســيوطي فــي ))الجامــع الصغيــر(( )4925(، وصححــه األلبانــي فــي ))فضائــل الشــام ودمشــق(( )4(
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الترغيب في سكنى الشام وذكر بعض من 
نزلها من الصحابة رضي اهلل عنهم

الغاِئَط، - 1 أََتيُتم  ))إذا  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  قال:  أيوب،  أبي  عن 

ْأَم،  بوا((. قال أبو أيوَب: فقدمنا الشَّ قوا أو َغرِّ فال تستقبلوا القبلَة وال َتستدِبروها، ولكن َشرِّ

فوجدنا مراحيَض ُبنيْت ِقَبَل القبلِة، َفَنْنَحِرُف, ونستغفُر اهلَل تعالى)1(.

جليًسا - 2 لي  ْر  َيسِّ  ، اللهمَّ ُقْلُت:  ثم  ركعتين،  ْيُت  اَم فَصلَّ َقِدْمُت الشَّ قال:  علقمة  عن 

صالًحا، فَأَتْيُت قوًما فَجَلْسُت إليهم، فإذا شيٌخ قد جاء حتى جَلَس إلى جنبي، قلُت: َمن هذا؟ 

َرَك لي. قال: مَمن أنت؟  َر لي جليًسا صالًحا. فَيسَّ قالوا: أبو الدرداِء. فُقْلُت: إني دعوُت اهلَل أن ُيَيسِّ

قلُت: ِمن أهِل الكوفِة، قال: أو ليس عنَدكم ابُن أمِّ عبٍد، صاحُب النعلين والِوساِد)2( والِمْطَهَرِة، 

وفيكم الذي أجاَره اهلُل ِمن الشيطاِن - يعني: على لساِن نبيِّه صلى اهلل عليه وسلم - أو ليس 

فيكم صاحُب سرِّ النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم الذي ال َيْعَلُمه أحٌد غيُره()3( .

َم يوًما قريًبا ِمنِّي، ثم استيقَظ - 3 عن أم حرام قالت: ))نام النبيُّ صلَّى اهلُل عليِه وسلَّ

، يركبوَن هذا البحَر األخضَر،  ِتي ُعِرُضوا عليَّ يبتسُم، فقلُت: ما أضحكَك؟ قال: ُأناٌس من ُأمَّ

ِة. قالت: فادُع اهلَل أن َيجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الثانيَة، ففعل  كالملوِك على اأَلِسرَّ

مثلها، فقالت مثَل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادُع اهلَل أن َيجعلني منهم، فقال: أنِت 

البحَر  المسلموَن  ركَب  ما  أوُل  غازًيا،  الصامِت  بَن  عبادَة  زوجها  مع  فخرجت  ليَن.  األوَّ من 

لتركبها  دابٌَّة  إليها  َبْت  فُقرِّ أَم،  فنزلوا الشَّ قافليَن  غزوهم  من  انصرفوا  فلما  معاويَة،  مع 

فصرَعْتَها فماتْت(()4(.

عن قرة بن إياس المزني، قال: قال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: ))إذا فَسد أهُل - 4

َخَذَلُهْم حتى  ُهْم من  َيُضرُّ ِتي منصوريَن ال  ُأمَّ تزاُل طائفٌة من  اِم فال خيَر فيكم)5(: ال  الشَّ

تقوَم الساعُة(()6(. 

)1( رواه البخاري )394(، ومسلم )264(.

)2( )الوساد( بالدال المهملة وبغير هاء المخدة. ))إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري(( للقسطالني )6/ 131(

)3( رواه البخاري )3742(، ومسلم )824(.

)4( رواه البخاري )2799(، ومسلم )1912(.

)5(  أَْي ِلْلُقُعوِد ِفيَها أَِو التوجه إليها ))تحفة األحوذي(( للمباركفوري )6/ 359(.

)6( رواه الترمذي )2192(، وأحمد )436/3( )15634(.           =
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اِم()1(.- 5 عن معاوية بن حيدة، قال: قال رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: )عليكْم بالشَّ

من - 6 ناٌر  ))ستخرُج  وسلم:  عليه  اهلُل  صلَّى  اهلِل  رسوُل  قال  قال:  عمَر  بِن  عبداهلِل  عن 

حْضَرَمْوٍت- أو من نحو َبْحر حْضَرَمْوٍت- قبَل يوِم القيامة، تْحشُر الناَس. قالوا: يا رسوَل اهلِل 
اِم(()2(. فما تأُمُرنا؟ فقال: عليُكم بالشَّ

عن العرباض بن سارية، عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ))أنَّه قاَم يوًما ِمن األياِم في - 7

بالعراِق،  وجنًدا  اِم،  بالشَّ جنًدا  مجندًة،  أجناًدا  تكوُنوا  أن  ُتوشكوا  الناُس،  أيُّها  فقال:  اِس،  النَّ

إنِّي  الزماُن فاختْر لي. فقال:  باليمِن. فقال ابن حوالة: يا رسول اهلل، إن أدركني ذلك  وجنًدا 

اخترُت لك الشاَم؛ فإنَّه خيرُة المسلميَن وصفوُته ِمن بالِده، يجتبي إليها صفوَته ِمن خلِقه 

اِم وأهِله)4(. ل لي بالشَّ فَمن أَبى فليلحْق بَيَمِنه، وليستِق ِمن ُغَدِره)3(؛ فإنَّ اهلَل تعالى قد تكفَّ

عن أبي الدرداِء عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم قال: ))إنَّكم ستجدوَن أجناًدا، جنًدا - 8

إنَّا  اِم. قالوا:  بالشَّ يا رسول اهلل! قال: عليكْم  لنا  اِم ومصَر والعراِق واليمِن. قالوا: فِخْر  بالشَّ

قد  اهلَل  فإنَّ  بيمِنه؛  فليلحْق  اَم  الشَّ ُيطِق  لم  فَمن  قال:  اَم.  الشَّ نطيُق  وال  ماشيٍة،  أصحاُب 

اِم(()5(. ل لي بالشَّ تكفَّ

= قــال الترمــذي حســن صحيــح، وقــال ابــن عســاكر فــي ))تاريــخ دمشــق(( )307/1(: انفــرد بــه شــعبة بــن الحجــاج   

عــن أبــي إيــاس معاويــة بــن قرة،وصححــه األلبانــي فــي ))صحيــح ســنن الترمــذي(( )2192(، والوادعــي فــي 

.)1083( المســند((  ))الصحيــح 

)1( رواه الطبراني )420/19( )1015( .

وصححه األلباني في ))صحيح الجامع(( )4069(  

)2( رواه الترمذي )2217(، وأحمد )8/2( )4536(

قــال الترمــذي: حســن غريــب، صحيــح، وقــال البغــوي: غريــب، وصحــح ســنده ومعنــاه ابــن العربــي فــي ))عارضــة   

األحــوذي(( )52/5(، وقــال الهيثمــي فــي ))مجمــع الزوائــد(( )64/10(: رجالــه رجــال الصحيــح، وصحــح إســناده احمــد 

شــاكر فــي تحقيــق ))مســند أحمــد(( )195/8(، وصححــه األلباني فــي ))صحيــح ســنن الترمــذي(( )2217(، والوادعي 

فــي ))الصحيــح المســند(( )742( وقــال: علــى شــرط الشــيخين.

)3(  والغــدر جمــع غديــر وهــو حفــرة ينقــع فيهــا المــاء.)) مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح(( لعلــي القــاري 

)4042 /9(

)4( رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )78/1(.

صححــه ابــن عســاكر، ووثــق رواتــه المنــذري فــي ))الترغيــب والترهيــب(( )102/4(، ووثــق رجالــه الهيثمــي فــي   

)3088( الترغيــب((  ))صحيــح  فــي  األلبانــي  لغيــره  وصححــه   ،)62/10( الزوائــد((  ))مجمــع 

)5( رواه البزار )79/10(، والطبراني كما في ))مجمع الزوائد(( للهيثمي )61/10(.

قــال البــزار: ال نعلمــه يــروى عــن رســول اهلل أحســن مــن هــذا الحديــث، وقــال الهيثمــي: فيــه ســليمان بــن عقبــة =   
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عن عبداهلِل بِن حوالة، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))سيصيُر األمُر إلى - 9

ابُن حوالَة: ِخر لي  اِم، وجنٌد باليمِن، وُجنٌد بالعراِق. قاَل  دًة؛ ُجنٌد بالشَّ أن َتكونوا ُجنوًدا مجنَّ

ِه من أرِضِه، َيجتبي إليها  اِم، فإنَّها خيرُة اللَّ ِه، إن أدَرْكُت ذِلَك، فقاَل:  عليَك بالشَّ يا رسوَل اللَّ

َل لي  َه تَوكَّ ا إن أبيُتْم، فعليُكم بيمِنُكم، واسقوا من ُغدِرُكم، فإنَّ اللَّ خيرَتُه من عباِدِه، فأمَّ

اِم وأَْهِلِه(()1( . بالشَّ

ــات  . ــه ثق ــة رجال ــر وبقي ــالف ال يض ــه خ ــة وفي ــه جماع ــد وثق = وق

)1( رواه أبو داود )2483(، واأحمد )110/4( )17046(.

صحــح إســناده ابــن القيــم فــي ))أعــالم الموقعيــن(( )335/4(، وقــال ابــن رجــب فــي ))فضائــل الشــام(( )383/3(:   

ــح  ــي ))صحي ــي ف ــنه الوادع ــي داود(( )2483(، وحس ــنن أب ــح س ــي ))صحي ــي ف ــه األلبان ــرة، وصحح ــرق كثي ــه ط ل

ــوة(( )657(. ــل النب دالئ
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الشام وآخر الزمان والمالحم
ذاَت - 1 جاَل  الدَّ وسلَّم  عليه  اهلُل  صلَّى  اهلِل  رسوُل  ))ذَكر  قال:  سمعاَن،  بِن  اِس  وَّ النَّ عن 

غداٍة... فبينما هو كذلك إذ بعَث اهلُل المسيَح ابَن مريَم، فينزُل عنَد المنارِة البيضاِء شرقيَّ 

دمشَق(()1(.

وآله - 2 عليه  اهلُل  صلَّى  اهلِل  رسوَل  سِمع  أنَّه  عنه:  اهلل  رضي  الثقفي  أوس  بن  أوس  عن 

وسلَّم يقوُل: ))ينزُل عيَسى ابُن مريَم- عليه السالم- عنَد المنارِة البيضاِء شرقيَّ دمشَق، 

عليه ممصرتاِن)2(، كأنَّ رأَسه يقطُر منه الُجمان)3((()4(.

عن أبي هريرَة أنَّ رسوَل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم قال: ))ال تقوُم الساعُة حتَّى ينزَل - 3

الروُم باألعماِق، أْو بدابٍق. فيخرُج إليهْم جيٌش ِمَن المدينِة، ِمن خياِر أهِل األرِض يومئٍذ، فإذا 

المسلموَن: ال. واهلِل  ا نقاتْلُهْم. فيقوُل  ِمنَّ ُسُبْوا  الذيَن  بيَننا وبيَن  وا  الروُم: خلُّ وا قالِت  تصافُّ

أبًدا. ويقتُل  ! ال ُنخلِّي بيَنكْم وبيَن إخواِننا. فيقاتلوَنُهْم. فينهزُم ثلٌث، ال يتوُب اهلُل عليهْم 

ُقسطنطينيَة،  فيفتتحوَن  أبًدا،  ُيفتنوَن  ال  الثلُث،  ويفتتُح  اهلِل.  عنَد  الشهداِء  أفضُل  ثلُثهْم، 

فبيَنما هْم يقتسموَن الغنائَم، قْد علَّقوا سيوَفُهْم بالزيتوِن، إْذ صاَح فيهم الشيطاُن: إنَّ 

اَم خرَج، فبيَنما  المسيَح قْد خَلَفكْم في أهليُكْم. فيخرجوَن، وذلَك باطٌل، فإذا جاُءوا الشَّ

هْم يعدوَن للقتاِل، يسووَن الصفوَف، إْذ ُأقيمِت الصالُة، فينزُل ِعيسى ابُن مريَم صلَّى اهلُل 

الماِء، فلْو ترَكُه النذاَب  رآُه عدوُّ اهلِل، ذاَب كما يذوُب الملُح في  ُهْم، فإذا  َم، فأمَّ عليِه وسلَّ

حتى يهلَك. ولكْن يقتُلُه اهلُل بيِدِه، فُيريِهْم دَمُه في حربِتِه(()5(.

إال: - 4 يَرى)6(  له ِهجِّ بالكوفِة، فجاء رجٌل ليس  ريٌح حمراُء  َجاِبٍر قاَل: هاجت  بِن  ُيَسْيِر  َعن 

)1(  رواه مسلم )2937(

)2( الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. ))النهاية(( البن األثير )336/4(.

)3( الجمان: هو اللؤلؤ الصغار. وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. ))النهاية(( البن األثير )301/1(.

)4( رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )227/1( بلفظ: ))يقطر دما(( بداًل من ))يقطر منه الجمان((

قــال ابــن حجــر فــي ))الكافــي الشــاف(( )251(: موجــود فــي أحاديــث متفرقــة، وصححــه األلبانــي فــي ))فضائــل   

الشــام(( )26(.

)5( رواه مسلم )2897( .

)6( والهجيرى: الدأب والعادة والديدن. ))النهاية(( البن األثير )246/5(.
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يا عبَد اهلِل بَن مسعوٍد! جاءت الساعُة. قال: فقعد وكان ُمتَّكًئا. فقال: إنَّ الساعَة ال تقوُم، 

)فقال:  اِم   نحو الشَّ ونحاها   ( هكذا  بيده  قال  ثم  بغنيمٍة.  ُيفرح  وال  ميراٌث،  ُيقَسَم  ال  حتى 

نعم.  قال:  تعني؟  الروَم  قلُت:  اإلسالِم.  أهُل  لهم  ويجمع  اإلسالِم  ألهل  يجمعون  عدوٌّ 

ٌة شديدٌة. فيشترُط المسلمون ُشرطًة للموِت ال ترجُع إال غالبًة.  وتكون عند ذاكم القتاِل ِردَّ

الليُل. فيفيُء هؤالِء وهؤالِء. كلٌّ غيُر غالٍب، وَتفنى الشرطُة،  فيقتِتلون حتى يحجَز بينهم 

ثم يشترُط المسلمون شرطًة للموِت. ال ترجع إال غالبًة، فيقَتِتلون، حتى يحجَز بينهم الليِل، 

رطُة، ثم يشترُط المسلمون ُشرطًة للموِت، ال  فيفيُء هؤالِء وهؤالِء، كلٌّ غيُر غالٍب، وَتفنى الشُّ

رطُة،  ترجُع إال غالبًة، فيقَتِتلون حتى ُيمسوا، فيفيُء هؤالِء وهؤالِء، كلٌّ غيُر غالٍب، وَتفنى الشُّ

برَة)2( عليهم، فيقتلون  ُة أهِل اإلسالِم، فيجعُل اهلُل الدَّ فإذا كان يوُم الرابِع، نَهَد)1( إليهم بِقيَّ

َمقتلًة- إما قال: ال ُيرى مثُلها، وإما قال: لم ُيَر مثُلها- حتى إنَّ الطائَر ليمرُّ بجنباِتهم، فما 

الرجُل  إال  منهم  بِقي  يِجدونه  فال  مائًة.  كانوا  األِب،  بنو  فيتعادَّ  ميًتا،  يخرَّ  حتى  ُيخلُِّفهم 

ببأٍس، هو  أيِّ ميراٍث يقاسُم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا  أو  الواحُد، فبأيِّ غنيمٍة يفرح؟ 

الدجاَل قد خلَّفهم في ذرارِيهم. فيرُفضون ما في  إنَّ  الصريُخ؛  أكبُر من ذلك، فجاءهم 

َم:  أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عشرَة فوارٍس طليعًة. قال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّ

))إنِّي ألعرف أسماَءهم، وأسماَء آباِئهم، وألواَن خيوِلهم، هم خيُر فوارٍس على ظهِر األرِض 

يومئٍذ، أو من خيِر فوارٍس على ظهر األرِض يومئٍذ(()3( .

قبِل - 5 ُمن  المسيح  ))يأتي  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  هريرة  أبي   عن 

اِم، وهنالك  المشرِق، همُته المدينُة، حتى ينزَل ُدُبَر أحد، ثم تصرُف المالئكُة وجَهه قبل الشَّ

يهلُك(()4(.

ِه صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل: إذا - 6 َوَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه: أنه َسِمْع َرُسوَل اللَّ

)1( نهد أي نهض: ))النهاية(( البن األثير )134/5(.

)2( الدبــرة: أي الدولــة والظفــر والنصــرة، وتفتــح البــاء وتســكن. ويقــال: علــى مــن الدبــرة أيًضــا: أي الهزيمــة. ))النهايــة(( 

البــن األثيــر )98/2(.

)3( رواه مسلم )2899( .

)4( رواه مسلم )1380(.
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وقعت المالحم بعث اهلل من دمشق بعثًا من الموالي أكرم العرب فرسًا وأجودهم سالحا 

يؤيد اهلل بهم الدين)1(.

عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبداهلل، فقال: يوِشُك أهُل العراِق أال ُيجَبى إليهم - 7

َقفيٌز)2( وال درهٌم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من ِقَبِل العَجِم. يمنعون ذاك. ثم قال: يوِشُك 

ثم  الروِم.  ِقَبِل  من  قال:  ذاك؟  أين  من  قلنا:  ُمدٌي.  وال  ديناٌر  إليهم  ُيجَبى  ال  اِم أن  أهُل الشَّ

َم: ))يكوُن في آخِر أمتي خليفٌة  ًة. ثم قال: قال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّ أسكُت ُهنيَّ

ه عدًدا(()3(.  ُيحثي الماَل حثًيا، ال َيعدُّ

)1( رواه ابن ماجه )3319(، والحاكم )591/4(.

حســن إســناده البوصيــري فــي ))مصبــاح الزجاجــة(( )316/2( وقــال: عثمــان مختلــف فيــه، وحســنه األلبانــي فــي   

))صحيــح ســنن ابــن ماجــه(( )3319(.

)2( القفيز: هو مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. ))النهاية(( البن األثير )4/ 90(.

)3( رواه مسلم )2913(.

الدرر السنية
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