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مقدمة

إن احلمــد هلل ،نحمــده ونســتعينه ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه،
ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل ،وحــده ال

رشيــك لــه ،وأن حممــدً ا  عبــده ورســوله.

أمــا بعــد ،فهــذا كتــاب خمتــر يف فضائــل العــراق الــواردة يف

أحاديــث النبــي  وأقــوال الصحابــة  ذكــرت فيــه الفضائــل

الــواردة يف العــراق وأهلــه ،مبينًــا لفضائــل كل مــا هــو مــن مســمى
العــراق اليــوم .هــذا البلــد الــذي خصــه اهلل بخصائــص عظيمــة مل

يشــاركه فيهــا غــره ،فقــد ارتــى اهلل جــل وعــا أن يقــرأ العــامل
اإلســامي القــرآن الكريــم بقــراءة أهــل العــراق  -قــراءة عاصــم
ابــن أيب النجــود الكــويف  -وأن يتعبــد املســلمون بفقــه مذاهــب

أهــل العــراق ،كــا أن أكابــر أهــل العلــم يف القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة كانــوا مــن أهــل هــذا البلــد أو ممــن ســكن فيــه .وقــد ورد

النــص بتخصيصهــم عــن ســائر أهــل األرض ،قــال اهلل جــل وعــا
ــو َم
َــت َق ْر َيــ ٌة آ َمن ْ
ــو َل كَان ْ
َــت َفنَ َف َع َهــا إِ َيم ُنَــا إِ َّل َق ْ
يف كتابــهَ ﴿ :ف َل ْ
ــذاب ِ
ال َيــا َة الدُّ ْن َيــا
اخل ْ
ــم َع َ َ
ُيون َ
ــز ِي ِف ْ َ
ُــس ََّلــآ آ َمنُــو ْا ك ََشــ ْفنَا َعن ُْه ْ
ـم إِ َل ِحـ ٍ
ـن﴾((( فقــد جــاء يف تفســر هــذه اآليــة عنــد اإلمــام
َو َم َّت ْعن ُ
َاهـ ْ

الطــري ،ومعنــى الــكالم :فــا كانــت قريــة آمنــت عنــد معاينتهــا
((( سورة يونس.
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العــذاب ونــزول َسـ َ
ـخط اهلل هبــا بعصياهنــا رهبــا واســتحقاقها عقابــه
فنفعهــا إيامهنــا ذلــك يف ذلــك الوقــت ،كــا مل ينفــع فرعــون إيامنــه
حــن أدركــه الغــرق بعــد متاديــه يف غ ِّيــه ،واســتحقاقه َس َ
ــخط اهلل
ِ ِ ِ
ُــس﴾ فإهنــم نفعهــم إيامهنــم بعــد نــزول
ــو َم ُيون َ
بِ َم ْعص َيتــه﴿ ،إِ َّل َق ْ
العقوبــة وحلــول الســخط هبــم ،فاســتثنى اهلل قــوم يونــس مــن أهــل

القــرى الذيــن مل ينفعهــم إيامهنــم بعــد نــزول العــذاب بســاحتهم،
وأخرجهــم ِمنْــ ُه((( ،وأخــر خلقــه أنــه نفعهــم إيامهنــم خاصــة مــن
بــن ســائر األمــم غريهــم(((.
وقــال اإلمــام ابــن كثــر يف تفســره هلــذه اآليــة :والغــرض أنــه مل

توجــد قريــة آمنــت بكامهلــا بنبيهــم ممــن ســلف مــن القــرى ،إال قــوم
يونــس ،وهــم أهــل نِينَــوى ،ومــا كان إيامهنــم إال خو ًفــا مــن وصــول
العــذاب الــذي أنذرهــم بــه رســوهلم ،بعدمــا عاينــوا أســبابه ،وخــرج
رســوهلم مــن بــن أظهرهــم ،فعندهــا جــأروا إىل اهلل واســتغاثوا

بــه ،وترضعــوا لديــه واســتكانوا ،وأحــروا أطفاهلــم ودواهبــم
ومواشــيهم ،وســألوا اهلل تعــاىل أن يرفــع عنهــم العــذاب الــذي

أنذرهــم بــه نبيهــم ،فعندهــا رمحهــم اهلل ،وكشــف عنهــم العــذاب
ـم
ـو َم ُيو ُنـ َ
و ُأ ِّخـ ُـروا ،كــا قــال تعــاىل﴿ :إِ َّل َقـ ْ
ـس ََّلــآ آ َمنُــو ْا ك ََش ـ ْفنَا َعن ُْهـ ْ
ــذاب ِ
ــم إِ َل ِح ٍ
ــن﴾(((.
اخل ْ
ال َيــا َة الدُّ ْن َيــا َو َم َّت ْعن ُ
َع َ َ
َاه ْ
ــز ِي ِف ْ َ

((( يف املطبوع( :منهم).
((( «تفسري الطربي» (ج ،5ص.)4269
((( «تفسري القرآن العظيم» (ج ،4ص.)297
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ــص اهلل جــل وعــا أهــل هــذا البلــد بــا مل خيــص بــه غــره.
فخَ َّ
ـف أهـ ُ
وقــد صنَّـ َ
ـل العلــم كت ًبــا يف بعــض مــدن العــراق ،منهــا الكتــاب
القيــم «تاريــخ بغــداد» الــذي صنَّ َفــه اخلطيــب البغــدادي ،والــذي كان

كبــار أهــل العلــم يــودون أن تســطر أســاؤهم فيــه .فقــد ذكــر اإلمــام

الذهبــي يف «تاريــخ اإلســام» يف ترمجــة احلســن بــن أمحــد بــن

القفطــي  -كان مــن كبــار احلنابلــة.
عبــد اهلل عــن القفطــي .قــال:
ُّ
ســأل فقــال :هــل ذكــرين اخلطيــب يف «تارخيــه» مــع ال ِّثقــات أو مــع
الكذابــن؟ فقيــل لــه :مــا ذكــرك أصـ ً
َّ
ـا .فقــال :ليتــه ذكــرين ولــو مــع
َّ
الكذابــن((( .وقــال اإلمــام الذهبــي يف «تاريــخ اإلســام» مبينًــا مكانــة
اخلطيــب البغــدادي وكتابــه «تاريــخ بغــداد» :قــال مكــي بــن عبــد

نائــا ببغــداد يف ليلــة ثــاين عــر ربيــع األول ســنة
الســام :كنــت ً

ثــاث وســتني وأربعامئــة فرأيــت عنــد الســحر كأنــا اجتمعنــا عنــد أيب
بكــر اخلطيــب يف منزلــه لقــراءة التاريــخ عــى العــادة ،فــكأن اخلطيــب

جالــس والشــيخ أبــو الفضــل نــر بــن إبراهيــم الفقيــه عــن يمينــه،
وعــن يمــن الفقيــه نــر رجــل مل أعرفــه ،فســألت عنــه ،فقيــل :هــذا
رســول اهلل  جــاء ليســمع التاريــخ ،فقلــت يف نفــي :هــذه جاللــة

أليب بكــر إذ حيــر رســول اهلل  جملســه(((.

فهــذه هــي مكانــة هــذا البلــد عنــد أهــل العلــمَّ .إل أين مل أجــد

خمتــرا يف فضائــل العــراق جيمــع فضائــل مدنــه وأهلــه
كتا ًبــا
ً
((( «تاريخ اإلسالم» (ج ،32ص.)40
((( «تاريخ اإلسالم» (ج ،31ص.)109 -108
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خمتــرا ليســهل االنتفــاع بــه ،ولعــل
فأحببــت أن أكتــب فيــه كتا ًبــا
ً
اهلل  أن ييــر يل رشحــه وتطويلــه.
هــذا وأســأل اهلل  أن يوفــق املســلمني عامــة وأهــل هــذا البلــد
خاصــة لــكل مــا حيــب ويــرىض .واحلمــد هلل رب العاملــن ،وصــى
اهلل عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.

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

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــي حممــد بــن احلكــم ،أخربنــا النــر،

أخربنــا إرسائيــل ،أخربنــا ســعد الطائــي ،أخربنــا حمــل بــن خليفــة،

عــن عــدي بــن حاتــم ،قــال :بينــا أنــا عنــد النبــي  إذ أتــاه رجــل
فشــكا إليــه الفاقــة ،ثــم أتــاه آخــر فشــكا قطــع الســبيل ،فقــال« :يــا

عــدي هــل رأيــت احلــرة(((؟» .قلــت :مل أرهــا ،وقــد أنبئــت عنهــا.

قــال« :فــإن طالــت بــك حيــاة لرتيــن الظعينــة ترحتــل مــن احلــرة
حتــى تطــوف بالكعبــة ال ختــاف أحــدً ا إال اهلل» .قلــت فيــا بينــي وبــن

ـار طــيء الذيــن قــد ســعروا البــاد« .ولئــن طالــت
نفــي :فأيــن ُد َّعـ ُ
بــك حيــاة لتفتحــن كنــوز كــرى» .قلــت :كــرى بــن هرمــز؟ قــال:

«كــرى بــن هرمــز ،ولئــن طالــت بــك حيــاة لرتيــن الرجــل خيــرج

مــلء كفــه مــن ذهــب أو فضــة يطلــب مــن يقبلــه منــه فــا جيــد
أحــدً ا يقبلــه منــه ،وليلقــن اهلل أحدكــم يــوم يلقــاه وليــس بينــه وبينــه
ً
رســول فيبلغــك؟
ترمجــان يرتجــم لــه ،فيقولــن :أمل أبعــث إليــك
فيقــول :بــى .فيقــول :أمل أعطــك ً
مــال وأفضــل عليــك؟ فيقــول:

بــى .فينظــر عــن يمينــه فــا يــرى إال جهنــم ،وينظــر عــن يســاره
((( احلــرة :بالكــر ثــم الســكون وراء .مدينــة كانــت عــى ثالثــة أميــال مــن
الكوفــة ،عــى موضــع يقــال لــه النجــف« .معجــم البلــدان» (ج  ،2ص .)328
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فــا يــرى إال جهنــم» .قــال عــدي :ســمعت النبــي  يقــول« :اتقــوا

النــار ولــو بشــقة متــرة ،فمــن مل جيــد شــقة متــرة فبكلمــة طيبــة».

قــال عــدي :فرأيــت الظعينــة ترحتــل مــن احلــرة حتــى

تطــوف بالكعبــة ال ختــاف إال اهلل ،وكنــت فيمــن افتتــح كنــوز
كــرى بــن هرمــز ،ولئــن طالــت بكــم حيــاة لــرون مــا قــال النبــي

أبــو القاســم  :خيــرج مــلء كفــه(((.

وقــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا إســاعيل بــن عبــد اهلل قــال،

حدثنــي إبراهيــم بــن ســعد ،عــن صالــح ،عــن ابــن شــهاب ،عــن عبيــد

اهلل بــن عبــد اهلل بــن عتبــة بــن مســعود ،أن عبــد اهلل بــن عبــاس أخــره:
ً
رجــا ،وأمــره أن يدفعــه إىل عظيــم
أن رســول اهلل  بعــث بكتابــه
البحريــن ،فدفعــه عظيــم البحريــن إىل كــرى ،فلــا قــرأه مزقــه،

فحســبت أن ابــن املســيب قــال :فدعــا عليهــم رســول اهلل  أن يمزقــوا

كل ممــزق(((.

وقــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا أبــو اليــان ،أخربنــا شــعيب ،حدثنــا

أبــو الزنــاد ،عــن األعــرج ،عــن أيب هريــرة  أن رســول اهلل  قــال:
«إذا هلــك كــرى فــا كــرى بعــده ،وإذا هلــك قيــر فــا قيــر

بعــده ،والــذي نفــي بيــده لتنفقــن كنوزمهــا يف ســبيل اهلل»(((.
((( «صحيح البخاري» (ص ،)915 -914رقم (.)3595
((( «صحيح البخاري» (ص ،)89رقم (.)64
((( «صحيح البخاري» (ص ،)799رقم (.)3120
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قــال اإلمــام البيهقــي :قــال الشــافعي  :وكانــت قريــش تنتــاب

ـرا ،وكان كثــر مــن معاشــها منــه ،وتــأيت العــراق،
الشــام انتيا ًبــا كثـ ً
فيقــال ملــا دخلــت يف اإلســام ذكــرت للنبــي  خوفهــا مــن انقطــاع

معاشــها بالتجــارة مــن الشــام والعــراق إذا فارقــت الكفــر ودخلــت يف

اإلســام مــع خــاف ملــك الشــام والعــراق ألهــل اإلســام ،فقــال
النبــي « :إذا هلــك كــرى فــا كــرى بعــده» .فلــم يكــن بــأرض

العــراق كــرى يثبــت لــه أمــر بعــده ،وقــال« :إذا هلــك قيــر فــا
قيــر بعــده» .فلــم يكــن بــأرض الشــام قيــر بعــده ،وأجاهبــم

عــى مــا قالــوا لــه .وكان كــا قــال هلــم  وقطــع اهلل األكارسة عــن
العــراق وفــارس وقيــر ومــن قــام باألمــر بعــده عــن الشــام.

وقــال النبــي  يف كرسى« :مزق ملكــه» .فلم يبق لــأكارسة ملك،
وقــال يف قيــر« :ثبــت ملكــه» .فثبــت لــه ملــك ببــاد الــروم إىل اليوم
بعضــا(((.
وتنحــى ملكــه عــن الشــام .وكل هــذا متفــق يصــدق بعضه ً

((( «السنن الكربى» (ج ،9ص ،)181رقم ( .)19092
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ما جاء في دعاء النبي  ألهل العراق بالهداية

قــال اإلمــام الطــراين :حدثنــا إســحاق بــن خالويــه الواســطي،

حدثنــا عــي بــن بحــر بــن بــري ،حدثنــا هشــام بــن يوســف الصنعاين،

أخربنــا معمــر ،حدثنــا ثابــت البنــاين ،وســليامن التيمــي ،عــن
أنــس بــن مالــك ،أن النبــي  نظــر قبــل العــراق والشــام واليمــن
فقــال« :اللهــم أقبــل بقلوهبــم عــى طاعتــك وحــط مــن َو َرائِ ِهــم»(((.

وقــال اإلمــام الطــراين :حدثنــا عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حنبــل،
حدثنــي َأ ِب ،حدثنــا عبــد الرمحــن بــن مهــدي ،حدثنــا عمــران

القطــان ،عــن َقتَــا َدةَ ،عــن َأنــس بــن مالــك ،عــن زيــد بــن ثابــت،
ِ
ـم َأ ْقبِــل بقلوهبــم».
قــال :نظــر رســول اهلل  ق َبـ َـل اليمــنَ ،ف َقــال« :ال َّل ُهـ َّ
ِ
ـم َأ ْقبِــل بقلوهبــم» .ونظــر ِق َبـ َـل َّ
الشــام
ونظـ َـر ق َبـ َـل العــراق فقــال« :ال َّل ُهـ َّ
ـم َأ ْقبِــل بقلوهبــم ،وبــارك لنــا يف صاعنــا َو ُمدِّ َنــا»(((.
َف َقــال« :ال َّل ُهـ َّ

وقــال عبــد اهلل ابــن اإلمــام أمحــد بــن حنبــل :حدثنــي أيب،

ثنــا حســن ،ثنــا ابــن هليعــة ،ثنــا أبــو الزبــر ،عــن جابــر ،قــال:

ســمعت رســول اهلل  يو ًمــا ونظــر إىل الشــام فقــال« :اللهــم

((( «املعجــم الصغــر» (ج ،1ص .)173وقــال اهليثمي يف «جممــع الزوائد» (ج،10
ص :)34رواه الطــراين يف الصغــر واألوســط ورجالــه رجــال الصحيــح غــر
عــي بــن بحــر وهــو ثقــة.
((( «املعجــم الكبــر» (ج ،5ص ،)116رقــم ( .)4790قــال اهليثمــي يف «جممــع
الزوائــد» (ج ،3ص :)655رواه أمحــد والبــزار بإســناد حســن.

15

أقبــل بقلوهبــم» .ونظــر إىل العــراق فقــال نحــو ذلــك ،ونظــر قبــل
كل أفــق ففعــل ذلــك ،وقــال« :اللهــم ارزقنــا مــن ثمــرات األرض
وبــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا»(((.
وقــد بــوب اإلمــام البيهقــي يف «دالئــل النبــوة» عــى هــذا احلديــث
وســاق أســانيده وعلــق عليــه فقــال« :بــاب مــا جــاء يف دعائــه ألهــل
اليمــن والشــام والعــراق باهلدايــة ومــا ظهــر فيــه مــن اإلجابــة».
أخربنــا أبــو بكــر القــايض ،وأبــو ســعيد ابــن أيب عمــرو قــاال،
حدثنــا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب ،حدثنــا العبــاس بــن حممــد،
حدثنــا عــي بــن بحــر القطــان ،حدثنــا هشــام بــن يوســف ،حدثنــا
معمــر ،أخــرين ثابــت وســليامن التيمــي ،عــن أنــس ،أن رســول اهلل 
نظــر قبــل العــراق والشــام واليمــن قــال :ال أدري بأيتهــن بــدأ ،ثــم قــال:
«اللهــم أقبــل بقلوهبــم إىل طاعتــك وحــط مــن ورائهــم».
وأخربنــا أبــو عبــد اهلل احلافــظ ،أنبأنــا أبــو العبــاس ،حدثنــا
حممــد بــن إســحاق الصغــاين ،حدثنــا عــي بــن بحــر بــن بــري،
فذكــره بإســناده مثلــه ،إال أنــه قــال« :وأحــط مــن ورائهــم».
وأخربنــا أبــو بكــر بــن فــورك  ،أنبأنــا عبــد اهلل بــن جعفــر،
حدثنــا يونــس بــن حبيــب ،حدثنــا أبــو داود ،حدثنــا عمــران القطــان،
عــن قتــادة ،عــن أنــس بــن مالــك ،عــن زيــد بــن ثابــت ،قــال :نظــر
رســول اهلل قبــل اليمــن فقــال« :اللهــم أقبــل بقلوهبــم» .ثــم نظــر قبــل
((( «مسند اإلمام أمحد بن حنبل» (ج ،3ص ،)342رقم (.)14731
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الشــام قــال« :اللهــم أقبــل بقلوهبــم» .ثــم نظــر قبــل العــراق فقــال:
«اللهــم أقبــل بقلوهبــم وبــارك لنــا يف صاعنــا ومدنــا» .قلــت((( :وقــد
ذكرنــا يف مغازيــه وأســفاره ســائر مــا روي عنــه يف دعواتــه واســتنصاره
ومــا ظهــر مــن آثــار النبــوة يف كل واحــد منهــا ويف إعادهتــا هاهنــا
تطويــل وبــاهلل التوفيــق(((.
قــال اإلمــام ابــن كثــر :وقــال أبــو داود الطيالــي :ثنــا عمــران
القطــان ،عــن قتــادة ،عــن أنــس بــن مالــك ،عــن زيــد بــن ثابــت،
قــال :نظــر رســول اهلل  قبــل اليمــن فقــال« :اللهــم أقبــل بقلوهبــم».
ثــم نظــر قبــل الشــام فقــال« :اللهــم أقبــل بقلوهبــم» .ثــم نظــر قبــل
العــراق فقــال« :اللهــم أقبــل بقلوهبــم ،وبــارك لنــا يف صاعنــا ومدنــا».
وهكــذا وقــع األمــر ،أســلم أهــل اليمــن قبــل أهــل الشــام ،ثــم كان
اخلــر والربكــة ِقبــل العــراق(((.

((( البيهقي.
((( «دالئل النبوة» ( ج ،6ص.)237 -236
((( «البداية والنهاية» (ج ،6ص.)188
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ما جاء عن النبي  في أن الفرات من الجنة

قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا أبــو بكــر ابــن أيب شــيبة ،حدثنــا
أبــوأ ســامة ،وعبــد اهلل بــن نمــر ،وعــي بــن مســهر ،عــن عبيــد اهلل
بــن عمــر ،ح وحدثنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن نمــر ،حدثنــا حممــد
بــن بــر ،حدثنــا عبيــد اهلل ،عــن خبيــب بــن عبــد الرمحــن ،عــن
حفــص بــن عاصــم ،عــن أيب هريــرة ،قــال :قــال رســول اهلل :
«ســيحان وجيحــان والفــرات والنيــل ك ٌُّل مــن أهنــار اجلنــة»(((.
قــال اإلمــام البخــاري :وقــال إبراهيــم بــن طهــان ،عــن شــعبة،
عــن قتــادة ،عــن أنــس بــن مالــك ،قــال :قــال رســول اهلل « :رفعــت
إىل الســدرة ،فــإذا أربعــة أهنــار هنــران ظاهــران وهنــران باطنــان،
فأمــا الظاهــران النيــل والفــرات وأمــا الباطنــان فنهــران يف اجلنــة،
فأتيــت بثالثــة أقــداح قــدح فيــه لبــن ،وقــدح فيــه عســل ،وقــدح فيــه
مخــر ،فأخــذت الــذي فيــه اللبــن فرشبــت ،فقيــل يل أصبــت الفطــرة
أنــت وأمتــك»(((.
قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا حممــد بــن املثنــى ،حدثنــا ابــن أيب
عــدي ،عــن ســعيد ،عــن قتــادة ،عــن أنــس بــن مالــك ،لعلــه قــال :عن
مالــك ابــن صعصعــة  -رجــل مــن قومــه  -قــال :قــال نبــي اهلل :
«بينــا أنــا عنــد البيــت بــن النائــم واليقظــان إذ ســمعت قائـ ًـا يقــول:
((( «صحيح مسلم» (ج ،4ص ،)2183رقم (.)2839
((( «صحيح البخاري» (ص ،)1425 -1424رقم (.)5610
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أحــد الثالثــة بــن الرجلــن ،فأتيــت فانطلــق يب ،فأتيــت بطســت
مــن ذهــب فيهــا مــن مــاء زمــزم فــرح صــدري إىل كــذا وكــذا

(قــال قتــادة فقلــت للــذي معــي مــا يعنــي؟ قــال إىل أســفل بطنــه)
فاســتخرج قلبــي ،فغســل بــاء زمــزم ثــم أعيــد مكانــه ،ثــم حــي
إيامنًــا وحكمــة ،ثــم أتيــت بدابــة أبيــض يقــال لــه الــراق فــوق
احلــار ودون البغــل ،يقــع خطــوه عنــد أقــى طرفــه ،فحملــت
عليــه ،ثــم انطلقنــا حتــى أتينــا الســاء الدنيــا ،فاســتفتح جربيــل 
فقيــل مــن هــذا؟ قــال :جربيــل .قيــل :ومــن معــك؟ قــال :حممــد .
قيــل :وقــد بعــث إليــه؟ قــال :نعــم ،قــال :ففتــح لنــا وقــال :مرح ًبــا بــه
ولنعــم املجــيء جــاء .قــال :فأتينــا عــى آدم  .»وســاق احلديــث
بقصتــه ،وذكــر أنــه« :لقــي يف الســاء الثانيــة عيســى وحييــى عليهــا
الســام ،ويف الثالثــة يوســف ،ويف الرابعــة إدريــس ،ويف اخلامســة
هــارون صــى اهلل عليهــم وســلم ،قــال :ثــم انطلقنــا حتــى انتهينــا إىل
الســاء السادســة ،فأتيــت عــى موســى  فســلمت عليــه فقــال:
مرح ًبــا بــاألخ الصالــح والنبــي الصالــح ،فلــا جاوزتــه بكــى ،فنــودي
مــا يبكيــك؟ قــال :رب هــذا غــام بعثتــه بعــدي يدخــل مــن أمتــه
اجلنــة أكثــر ممــا يدخــل مــن أمتــي .قــال :ثــم انطلقنــا حتــى انتهينــا
إىل الســاء الســابعة ،فأتيــت عــى إبراهيــم» .وقــال يف احلديــث:
وحــدث نبــي اهلل  أنــه« :رأى أربعــة أهنــار خيــرج مــن أصلهــا
هنــران ظاهــران وهنــران باطنــان ،فقلــت :يــا جربيــل مــا هــذه األهنــار؟
قــال :أمــا النهــران الباطنــان فنهــران يف اجلنــة ،وأمــا الظاهــران فالنيــل

19

والفــرات ،ثــم رفــع يل البيــت املعمــور ،فقلــت :يــا جربيــل مــا هــذا؟
قــال :هــذا البيــت املعمــور ،يدخلــه كل يــوم ســبعون ألــف ملــك ،إذا
خرجــوا منــه مل يعــودوا فيــه آخــر مــا عليهــم ،ثــم أتيــت بإناءيــن
ــي ،فاخــرت اللبــن ،فقيــل:
أحدمهــا مخــر واآلخــر لبــن َف ُع ِر َضــا َع َ َّ
ـي كل
أصبــت أصــاب اهلل بــك أمتــك عــى الفطــرة ،ثــم فرضــت َعـ َ َّ
يــوم مخســون صــاة» .ثــم ذكــر قصتهــا إىل آخــر احلديــث(((.
قــال اإلمــام النــووي يف «رشحــه لصحيــح مســلم» :أمــا النهــران
الباطنــان فنهــران يف اجلنــة ،وأمــا الظاهــران فالنيــل والفــرات ،هكــذا
هــو يف أصــول «صحيــح مســلم» ،خيــرج مــن أصلهــا ،واملــراد
مــن أصــل ســدرة املنتهــى كــا جــاء مبينًــا يف «صحيــح البخــاري»
وغــره ،قــال مقاتــل :الباطنــان مهــا السلســبيل والكوثــر ،قــال
القــايض عيــاض  :هــذا احلديــث يــدل عــى أن أصــل ســدرة
املنتهــى يف األرض خلــروج النيــل والفــرات مــن أصلهــا ،قلــت:
هــذا الــذي قالــه ليــس بــازم ،بــل معنــاه أن األهنــار ختــرج مــن
أصلهــا ،ثــم تســر حيــث أراد اهلل تعــاىل حتــى ختــرج مــن األرض
وتســر فيهــا ،وهــذا ال يمنعــه عقــل وال رشع وهــو ظاهــر احلديــث،
فوجــب املصــر إليــه ،واهلل أعلــم(((.
قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا يزيــد قــالَ ،أخربنــا ابــن عــون،
عــن إِبراهيــم ،عــن األَســودَ ،أن أم املؤمنــن عائشــة ُ ســئلت عــن
((( «صحيح مسلم» (ج ،1ص ،)149رقم (.)164
((( «صحيح مسلم برشح النووي» (ج ،2ص.)225 - 224
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الن َ ِ
َّــر؟ فقالــت :مــا تصنعــون هبــذا؟ هــذا الفــرات إىل جانبكــم،
يســتنقع فيــه أحدكــم ســب ًعا يســتقبل اجلريــة(((.
وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا عثــام بــن عــي((( ،عــن
األَعمــش ،عــن إِبراهيــم ،عــن األَســود ،عــن عائشــة  قالــت:
ِ
ـح ٌر ،فليـ ْ
ـأت الفــرات فليســتقبل
ـم ،أو سـ ْ
مــن َأصابــه بــرة((( ،أو ُسـ ٌّ
اجلريــة ،فيغتمــس فيــه ســبع مــرات(((.
قــال عبــد اهلل ابــن اإلمــام أمحــد :حدثنــي أيب قــال ،حدثنــا
مؤمــل بــن إســاعيل قــال ،حدثنــا محــاد  -يعنــي ابــن ســلمة  -قــال،
ســمعت ســاكًا يقــول :ذهــب بــري فرأيــت إبراهيــم خليــل الرمحــن
يف املنــام فمســح يــده عــى عينــي ،فقــال يل :ائــت الفــرات فاغتمــس
فيــه ،وافتــح عينيــك يف املــاء .ففعلــت فــرد اهلل عــي بــري(((.

((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (ج ،5ص ،)40رقم (.)23513
((( يف املطبوع (عثامن).
((( كذا يف املطبوع ،ولعل الصواب :نرشة.
((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (ج ،5ص ،)40رقم (.)23517
((( (إسناده جيد)« .العلل ومعرفة الرجال» (ج  ،1ص .)270
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ما جاء في أن أهل العراق لو علموا ما لهم من عظيم
األجر التكلوا عن العمل

قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا عبــد بــن محيــد ،حدثنــا
عبــد الــرزاق بــن مهــام ،حدثنــا عبــد امللــك بــن أيب ســليامن،
حدثنــا ســلمة بــن كهيــل ،حدثنــي زيــد بــن وهــب اجلهنــي :أنــه
كان يف اجليــش الذيــن كانــوا مــع عــي  الذيــن ســاروا إىل
اخلــوارج ،فقــال عــي  :أهيــا النــاس إين ســمعت رســول اهلل 
يقــول« :خيــرج قــوم مــن أمتــي يقــرءون القــرآن ليــس قراءتكــم إىل
قراءهتــم بــيء وال صالتكــم إىل صالهتــم بــيء وال صيامكــم إىل
صيامهــم بــيء ،يقــرءون القــرآن حيســبون أنــه هلــم ،وهــو عليهــم،
ال جتــاوز صالهتــم تراقيهــم ،يمرقــون مــن اإلســام كــا يمــرق
الســهم مــن الرميــة ،لــو يعلــم اجليــش الذيــن يصيبوهنــم مــا قــي
هلــم عــى لســان نبيهــم  التكلــوا عــن العمــل ،وآيــة ذلــك أن فيهــم
ً
رجــا لــه عضــد وليــس لــه ذراع ،عــى رأس عضــده مثــل حلمــة
الثــدي ،عليــه شــعرات بيــض» .فتذهبــون إىل معاويــة وأهــل الشــام
وترتكــون هــؤالء خيلفونكــم يف ذراريكــم وأموالكــم ،واهلل إين ألرجــو
أن يكونــوا هــؤالء القــوم ،فإهنــم قــد ســفكوا الــدم احلــرام ،وأغــاروا
يف رسح النــاس ،فســروا عــى اســم اهلل.

ً
منــزل حتــى
قــال ســلمة بــن كهيــل :فنزلنــي زيــد بــن وهــب
قــال :مررنــا عــى قنطــرة ،فلــا التقينــا وعــى اخلــوارج يومئــذ
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عبــد اهلل بــن وهــب الراســبي فقــال هلــم :ألقــوا الرمــاح وســلوا
ســيوفكم مــن جفوهنــا ،فــإين أخــاف أن يناشــدوكم كــا ناشــدوكم
يــوم حــروراء ،فرجعــوا فوحشــوا برماحهــم وســلوا الســيوف
وشــجرهم النــاس برماحهــم .قــال :وقتــل بعضهــم عــى بعــض،
ومــا أصيــب مــن النــاس يومئــذ إال رجــان ،فقــال عــي  :التمســوا
فيهــم املخــدج ،فالتمســوه فلــم جيــدوه ،فقــام عــي  بنفســه حتــى
ناســا قــد قتــل بعضهــم عــى بعــض ،قــال :أخروهــم ،فوجــدوه
أتــى ً
ممــا يــي األرض ،فكــر ثــم قــال :صــدق اهلل وبلــغ رســوله .قــال:
فقــام إليــه عبيــدة الســلامين فقــال :يــا أمــر املؤمنــن ،اهلل الــذي ال
إلــه إال هــو ،لســمعت هــذا احلديــث مــن رســول اهلل ؟ فقــال :إي
واهلل الــذي ال إلــه إال هــو .حتــى اســتحلفه ثال ًثــا وهــو حيلــف لــه(((.
وقــال اإلمــام مســلم :وحدثنــا حممــد بــن أيب بكــر املقدمــي،
حدثنــا ابــن عليــة ،ومحــاد بــن زيــد ،ح وحدثنــا قتيبــة بــن ســعيد،
حدثنــا محــاد بــن زيــد ،ح وحدثنــا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة،
وزهــر بــن حــرب (واللفــظ هلــا) قــاال :حدثنــا إســاعيل بــن
عليــة ،عــن أيــوب ،عــن حممــد ،عــن عبيــدة ،عــن عــي قــال :ذكــر
اخلــوارج فقــال(( :فيهــم رجــل خمــدج اليــد أو مــودن اليــد أو مثــدون
اليــد)) .لــوال أن تبطــروا حلدثتكــم بــا وعــد اهلل الذيــن يقتلوهنــم
عــى لســان حممــد  .قــال :قلــت أأنــت ســمعته مــن حممــد ؟
قــال :إي ورب الكعبــة ،إي ورب الكعبــة ،إي ورب الكعبــة(((.
((( «صحيح مسلم» (ج ،2ص ،)748رقم (.)1066
((( «صحيح مسلم» (ج ،2ص ،)747رقم (.)1066
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قــال اإلمــام النــووي يف «رشحــه عــى صحيــح مســلم» :وحاصلــه
أنــه اســتحلف عل ًّيــا ثال ًثــا ،وإنــا اســتحلفه ليســمع احلارضيــن ،ويؤكــد
ذلــك عندهــم ،ويظهــر هلــم املعجــزة التــي أخــر هبــا رســول اهلل 
ويظهــر هلــم أن عل ًّيــا وأصحابــه أوىل الطائفتــن باحلــق وأهنــم حمقــون
يف قتاهلــم ،وغــر ذلــك ممــا يف هــذه األحاديــث مــن الفوائــد(((.
قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا حممــد بــن املثنــى ،حدثنــا عبــد
َــرةَ ،عــن أيب ســعيد اخلــدري 
األعــى ،حدثنــا َد ُاو ُد عــن أيب ن ْ َ
َأ َّن رســول اهلل  قــال« :متــرق مارقــة يف فرقــة مــن النــاس فيــي قتلهــم
َأوىل الطائفتــن باحلــق»(((.
وقــال اإلمــام مســلم :وحدثنــي حممــد بــن املثنــى ،حدثنــا ابــن
أيب عــدي ،عــن ســليامن ،عــن أيب نــرة ،عــن أيب ســعيد  أن
النبــي  ذكــر قو ًمــا يكونــون يف أمتــه ،خيرجــون يف فرقــة مــن النــاس،
ســيامهم التحليــق قــال« :هــم رش اخللــق (أومــن أرش اخللــق)
يقتلهــم أدنــى الطائفتــن إىل احلــق» .قــال :فــرب النبــي  هلــم
ـا أو قــال قـ ً
مثـ ً
ـول« :الرجــل يرمــي الرميــة (أو :قــال الغــرض) فينظــر
يف النصــل فــا يــرى بصــرة ،وينظــر يف النــي فــا يــرى بصــرة،
وينظــر يف الفــوق فــا يــرى بصــرة» .قــال :قــال أبــو ســعيد :وأنتــم
قتلتموهــم يــا أهــل العــراق(((.
((( «صحيح مسلم برشح النووي» (ج ،7ص.)173
((( «صحيح مسلم» (ج  ،2ص  ،)746رقم (.)1064
((( «صحيح مسلم» (ج ،2ص ،)745رقم (.)1064
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ـح عن عــي  وأيب
قلــت :فهــذه األخبــار الصحيحــة تُبـ ِّ ُ
ـن مــا صـ َّ
ســعيد  يف الثنــاء عــى أهــل العــراق ،فــدع عنــك أخبــار الكذابــن
والروايــات املنكــرة التــي حتــاول تشــويه صــورة أهــل العــراق ،فعندمــا
قاتــل أهــل العــراق كانــوا األوىل باحلــق ،ونالــوا عظيــم األجــر،
وعندمــا كفــوا أيدهيــم وتصاحلــوا كانــوا أهــل الصلــح واجلامعــة.
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ما جاء في أن أرض العراق هي أرض الصلح والجماعة

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا عبــد اهلل بــن حممــد ،حدثنــا
حييــى بــن آدم ،حدثنــا حســن اجلعفــي ،عــن أيب موســى ،عــن
احلســن ،عــن أيب بكــرة  قــال :أخــرج النبــي  ذات يــوم
احلســن  فصعــد بــه عــى املنــر فقــال« :ابنــي هــذا ســيد ،ولعــل
اهلل أن يصلــح بــه بــن فئتــن مــن املســلمني»(((.
وقــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا عبــد اهلل بــن حممــد ،حدثنــا
ســفيان ،عــن أيب موســى ،قــال :ســمعت احلســن يقــول :اســتقبل
واهلل احلســن بــن عــي معاويــة بكتائــب أمثــال اجلبــال ،فقــال
عمــرو بــن العــاص :إين ألرى كتائــب ال تــويل حتــى تقتــل أقراهنــا،
فقــال لــه معاويــة  -وكان واهلل خــر الرجلــن :أي عمــرو إن قتــل
هــؤالء هــؤالء ،وهــؤالء هــؤالء ،مــن يل بأمــور النــاس ،مــن يل
بنســائهم ،مــن يل بضيعتهــم .فبعــث إليــه رجلــن مــن قريــش،
مــن بنــي عبــد شــمس ،عبــد الرمحــن بــن ســمرة وعبــد اهلل بــن
عامــر بــن كريــز ،فقــال :اذهبــا إىل هــذا الرجــل ،فاعرضــا عليــه
وقــوال لــه واطلبــا إليــه .فأتيــاه فدخــا عليــه فتكلــا ،وقــاال لــه فطلبــا
إليــه ،فقــال هلــا احلســن بــن عــي :إنــا بنــو عبــد املطلــب قــد
أصبنــا مــن هــذا املــال ،وإن هــذه األمــة قــد عاثــت يف دمائهــا ،قــاال:
فإنــه يعــرض عليــك كــذا وكــذا ويطلــب إليــك ويســألك ،قــال :فمــن
((( «صحيح البخاري» (ص ،)921رقم (.)3629
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يل هبــذا؟ قــاال :نحــن لــك بــه ،فــا ســأهلام شــي ًئا إال قــاال :نحــن
لــك بــه ،فصاحلــه .فقــال احلســن :ولقــد ســمعت أبــا بكــرة يقــول:
رأيــت رســول اهلل  عــى املنــر واحلســن بــن عــي إىل جنبــه وهــو
يقبــل عــى النــاس مــرة وعليــه أخــرى ويقــول« :إن ابنــي هــذا ســيد،
ولعــل اهلل أن يصلــح بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن املســلمني» .قــال
يل عــي بــن عبــد اهلل :إنــا ثبــت لنــا ســاع احلســن مــن أيب بكــرة
هبــذا احلديــث(((.
قــال اإلمــام ابــن حبــان :فلــا قتــل عــي بــن أيب طالــب  -رضــوان
اهلل عليــه  -وذلــك يــوم الســابع عــر مــن رمضــان ســنة أربعــن،
بايــع أهــل الكوفــة احلســن بــن عــي بالكوفــة ،وبايــع أهــل الشــام
معاويــة بــن أيب ســفيان بإيليــاء ،ثــم ســار معاويــة يريــد الكوفــة،
وســار إليــه احلســن بــن عــي فالتقــوا بناحيــة األنبــار ،فاصطلحــوا
عــى كتــاب بينهــم بــروط فيــه ،وســلم احلســن األمــر إىل معاويــة،

وذلــك يــوم االثنــن خلمــس ليــال بقــن مــن شــهر ربيــع األول ،ســنة
إحــدى وأربعــن ،وتســمى هــذه الســنة ســنة اجلامعــة(((.

((( «صحيح البخاري» (ص ،)698 -697رقم (.)2704
((( «صحيح ابن حبان» (ج ،15ص )38 -37يف تعليقه عىل حديث رقم (.)6657
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ما جاء في فضل أخبية أهل العراق وما يدفع اهلل عنهم
(((

قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا وكيــع قــال ،حدثنــا مســعر،

الركــن بــن الربيــع ،عــن أبيــه قــال ،قــال حذيفــة :مــا أخبيــة بعــد
عــن ُّ
َأخبيــة كانــت مــع النبــي  ببــدر ُيدفــع عنهــا َمــا ُيدفــع عــن هــذه،
يعنــي ا ْلكُو َفـ َة(((.

وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا غنــدر ،عــن شــعب َة ،عــن

منصــور ،عــن هــال بــن يســاف ،عــن ربيــع بــن ُعميلــة ،عــن

حذيفــة ،قــال :اختلــف رجــل مــن أهــل الكوفــة ورجــل مــن أهــل
الشــام ،فتفاخــرا ،فقــال الكــويف :نحــن َأصحــاب يــوم القادســية،
ويــوم كــذا ويــوم كــذا ويــوم كــذا .وقــال الشــامي :نحــن َأصحــاب

الريمــوك ويــوم كــذا ويــوم كــذا .فقــال حذيفــة :كالمهــا مل يشــهده
ِ
ــر ُه اهلل فيهــا ملــا أهلكهــا ،ومــا
اهلل هلــك عــاد وثمــود ،ومل ُي َؤام ْ
ــرى َأ ْن تدفــع عنهــا عظيمــة ،يعنــي الكوفــة(((.
مــن قريــة َأ ْح َ
((( اخلبــاء مــن األبنيــة :واحــد األخبيــة وهــو مــا كان من وبــر أو صــوف ،وال يكون
مــن شــعر ،وهــو عــى عموديــن أو ثالثــة ،ومــا فــوق ذلــك فهــو بيــت .وقــال
ابــن األعــرايب :اخلبــاء مــن شــعر أو صــوف وهــو دون املظلــة ،كذلــك حكاهــا
هاهنــا بفتــح امليــم ،وقــال ثعلــب عــن يعقــوب :مــن الصــوف خاصــة .واخلبــاء:
مــن بيــوت األعــراب مجعه أخبيــة بال مهــز« .لســان العــرب» (ج ،14ص.)223
((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (ج ،6ص)408رقم (.)32451
((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (ج ،6ص )407رقم (.)32444
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وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا حممــد بــن فضيــل ،عــن
األَجلــح ،عــن عبــد اهلل بــن رشيــك ،عــن جنــدب األَزدي ،قــال:
ــت إىل الكوفــة ،فقــال:
خرجنــا مــع ســلامن إىل احلــرة َفا ْل َت َف َ
ٍ
ــع عــن هــذه
ُق َّبــ ُة اإلســام ،مــا مــن َأ ْخ َص
ــع عنهــا مــا ُيدْ َف ُ
ــاص ُيدْ َف ُ
األخصــاصَّ ،إل َأ ْخ َصــاص كان هبــا حممــد  وال تذهــب الدنيــا

حتــى جيتمــع كل ُمؤمــن فيهــا ،أو رجــل هــواه إليهــا(((.

وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا عبــد اهلل بــن ٍ
نمري ،عن ســفيان،
عــن عبــد اهلل بــن رشيــك قــال ،حدثنــي جنــدب ،قــال :كنــا مع ســلامن
ونحــن َجــا ُءون مــن احلــرة ،فقــال :الكوفــة ُقبــة اإلســام مرتــن(((.

وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا وكيــع قــال ،حدثنــا رشيــك،
عــن عبــد اهلل بــن رشيــك ،عــن جنــدب ،عــن ســلامن ،قــال :الكوفــة
ُقبــة اإلســام ،يـ ْ
ـأيت عــى النــاس زمــان ال يبقــى فيهــا مؤمــن َّإل هبــا،
أو قلبــه هيــوي إليهــا(((.

قــال البــاذري :وحدثنــا أبــو نــر التــار قــال ،حدثنــا
رشيــك بــن عبــد اهلل بــن أيب رشيــك العامــري ،عــن جنــدب ،عــن
ســلامن ،قــال :الكوفــة قبــة اإلســام ،يــأيت عــى النــاس زمــان ال
يبقــى مؤمــن إال وهوهيــا أو هيــوي قلبــه إليهــا(((.
((( (إسناده حسن)« .املصنف» (ج ،6ص )407رقم (.)32441
((( (إسناده حسن)« .املصنف» (ج ،6ص)407رقم (.)32442
((( (إسناده حسن)« .املصنف» (ج ،6ص)408رقم (.)32452
((( (إسناده حسن)« .فتوح البلدان» (ج  ،1ص .)287
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ما جاء في أن أهل العراق هم كنز أهل اإلسالم وجماجم العرب

قــال ابــن ســعد :أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال ،حدثنــا محــاد بــن

ســلمة ،عــن أيب التيــاح ،عــن عبــد اهلل بــن أيب اهلذيــل ،أن وفــد أهــل
الكوفــة قدمــوا عــى عمــر ،وفيهــم زيــد بــن صوحــان ،فجــاءه رجــل

مــن أهــل الشــام يســتمد ،فقــال :يــا أهــل الكوفــة ،إنكــم كنــز أهــل
اإلســام ،وإن اســتمدكم أهــل البــرة أمددمتوهــم ،وإن اســتمدكم

أهــل الشــام أمددمتوهــم .وجعــل عمــر يرحــل لزيــد وقــال :يــا أهــل
الكوفــة ،هكــذا فاصنعــوا بزيــد وإال عذبتكــم(((.

قــال اإلمــام احلاكــم :أخــرين أبــو احلســن حممــد بــن عبــد اهلل

اليعمــري ،ثنــا حممــد بــن إســحاق اإلمــام ،ثنــا أبــو موســى ،ثنــا
حممــد بــن جعفــر ،ثنــا شــعبة قــال :ســمعت يزيــد بــن مخــر حيــدث

أنــه ســمع عبــد الرمحــن بــن جبــر بــن نفــر حيــدث عــن أبيــه ،قــال
للحســن بــن عــي :إن النــاس يقولــون :إنــك تريــد اخلالفــة .فقــال:

قــد كان مجاجــم العــرب يف يــدي حياربــون مــن حاربــت ويســاملون
مــن ســاملت ،تركتهــا ابتغــاء وجــه اهلل تعــاىل ،وحقــن دمــاء أمــة

حممــد  ثــم ابتزهــا باتئــاس((( أهــل احلجــاز .هــذا إســناد صحيــح

عــى رشط الشــيخني ومل خيرجــاه(((.

((( (إسناده صحيح)« .الطبقات» (ج ،6ص )124رقم (.)7550
أيضا بأتياس وورد بأوباش أهل احلجاز.
((( وورد ً
((( (إسناده صحيح)« .املستدرك» (ج ،3ص )186رقم (.)4795
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قلــت :وهــذا األثــر الصحيــح عــن احلســن  يبــن ثنــاء

احلســن  عــى أهــل العــراق وتفضيلــه  ألهــل العــراق عــى

غريهــم حتــى بعــد ختليــه عــن اخلالفــة.

قــال ابــن ســعد :أخربنــا عبيــد اهلل بــن موســى قــال ،أخربنــا

ســفيان ،عــن األعمــش ،عــن شــمر بــن عطيــة ،عــن عمــر بــن

اخلطــاب ،قــال :العــراق هبــا كنــز اإليــان وهــم رمــح اهلل حيــرزون
ثغورهــم ويمــدون األَمصــار(((.
قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبه يف «مصنفــه» :حدثنــا َشــ َبا َب ُة قــال،
حدثنــا شــعبة ،عــن ســلمة بــن كُهيــل ،عــن َح َّبـ َة ال ُعــرينَ ،أن عمــر بــن
اخلطــاب قــالَ :يــا َأهــل الكوفــةَ ،أنتــم ْ
ج ُج َمت َُهــا،
رأس العــرب َو ُ ْ

وســهمي الــذي أرمــي بــه إِن َأتــاين يشء مــن هاهنــا وهاهنــاَ ،وإِين
بعثــت إ َليكــم بعبــد اهلل بــن مســعود َواخرتتــه لكــم َوآ َث ْر ُت ُكــم بــه عــى
نفــي إ ْثـ َـر ًة(((.

قــال ابــن ســعد يف «الطبقــات» :أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح ،عــن

قيــس ،عــن شــمر عــن عطيــة ،عــن شــيخ مــن بنــي عامــر ،قــال :قــال

عمــر بــن اخلطــاب وذكــر أهــل الكوفــة :رمــح اهلل ،وكنــز اإليــان،
ومججمــة العــرب ،جيــزون ثغورهــم ويمــدون األَمصــار(((.
((( (شمر بن عطية عن عمر مرسل)« .الطبقات» (ج ،6ص )5رقم (.)7119
((( (حبة عن عمر مرسل)« .املصنف» (ج ،6ص )408رقم (.)32445
((( (فيه جمهول) .الطبقات (ج ،6ص )5رقم (.)7118
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قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا وكيــع ،عــن يونــس ،عــن
الشــعبيَ ،أن عمــر كتــب إىل َأهــل الكوفــة :إىل ْ
رأس العــرب(((.
وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا وكيــع ،عــن ســفيان ،عــن
حبيــب بــن َأيب ثابــت ،عــن نافــع بــن جبــر ،قــال :كتــب عمــر بــن
اخلطــاب َإل َأهــل الكوفــة :إىل ُو ُجــوه النــاس(((.

((( (الشــعبي عــن عمــر مرســل)« .املصنــف» (ج ،6ص )408رقــم (.)32447
وجــاء يف «هتذيــب الكــال» للمــزي (ج ،14صَ :)35و َقــال أمحــد بــن َعبــد اهلل
العجــي :ســمع مــن ثامنيــة وأربعــن مــن أصحــاب رســول اهلل  والشــعبي
أكــر مــن أيب إســحاق بســنتني ،وأبــو إســحاق أكــر مــن عبــد امللــك بــن
صحيحــا.
عمــر بســنتني ،ومرســل الشــعبي صحيــح ،ال يــكاد يرســل إال
ً
((( (نافع عن عمر مرسل)« .املصنف» (ج ،12ص )187رقم (.)33113
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ما جاء في أن الصحابة  إنما تعلموا الكتابة من أهل العراق
قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا مالــك ،حدثنــا مســعود بــن
ســعد ،عــن جمالــد ،عــن الشــعبي ،قــالَ :أ َّو ُل العــرب كتــب  -يعنــي

بالعربيــة  -حــرب بــن ُأميــة بــن عبــد شــمس .قيــل :ممــن تعلــم ذلــك؟
قــال :مــن َأهــل احلــرة .قــال :ممــن تعلــم أهــل احلــرة؟ قــال :مــن

َأهل األَنبــار(((.

قــال الفاكهــي :حدثنــا عبــد اجلبــار قــال ،ثنــا ســفيان ،عــن

جمالــد ،عــن الشــعبي ،قــال :ســألنا املهاجريــن مــن أيــن تعلمتــم

الكتابــة؟ قالــوا :مــن أهــل احلــرة .فســألنا أهــل احلــرة :مــن أيــن

تعلمتــم؟ قالــوا :مــن أهــل األنبــار(((.

قــال اإلمــام أبــو عمــرو الــداين :حدثنــا عبــد الرمحــن بــن

عثــان قــال ،نــا قاســم بــن أصبــغ قــال ،نــا أمحــد بــن زهــر قــال،
نــا الفضــل بــن دكــن قــال ،نــا إرسائيــل ،عــن جابــر ،عــن عامــر،

عــن ســمرة بــن جنــدب قــال :نظــرت يف كتــاب العربيــة فوجدهتــا

قــد مــرت باألنبــار قبــل أن متــر باحلــرة(((.
((( «املصنف» (ج ،7ص )255رقم (.)35825
((( «أخبار مكة» (ج ،3ص )214رقم (.)1997
((( «نقط املصاحف» (ج ،1ص.)25
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قــال اإلمــام ابــن كثــر :ثــم ذكــر ابــن خلــكان أول مــن كتــب

بالعربيــة ،فقيــل :إســاعيل  ،وقيــل أول مــن كتــب بالعربيــة مــن
قريــش حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس ،أخذهــا مــن بــاد احلــرة
عــن رجــل يقــال لــه أســلم بــن ســدرة ،وســأله ممــن اقتبســتها؟
فقــال :مــن واضعهــا رجــل يقــال لــه مرامــر بــن مــروة ،وهــو رجــل
مــن أهــل األنبــار ،فأصــل الكتابــة يف العــرب مــن األنبــار(((.

((( «البداية والنهاية» (ج ،12ص.)18
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ما جاء في الحث على الجهاد في العراق ودور أهل العراق
في تمزيق ُملك كسرى وزوال الدولة الفارسية

يبــن هــذا الفصــل الــدور الكبــر ألمــر املؤمنــن عمــر بــن

اخلطــاب  يف االهتــام بأهــل العــراق ،واســتثامر طاقاهتــم،

واالســتعانة بجيوشــهم يف فتــوح املــرق ،والقضــاء عــى الدولــة

الفارســية((( ،ممــا يبــن أن أهــل العــراق إنــا يصلحهــم ويظهــر

طاقاهتــم القيــادة العمريــة العادلــة الفطنــة التــي تقــدر قيمــة وفضــل

رعيتهــا ،فــإن املعــادن الثمينــة ال يقــدر عــى اســتخراجها كل أحــد.
قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا الفضــل بــن دكــن قــال،

ثنــا حنــش بــن احلــارث قــال ،ســمعت أيب يذكــر قــال :قدمنــا مــن
اليمــن نزلنــا املدينــة ،فخــرج علينــا عمــر فطــاف يف النخــع ونظــر

إليهــم فقــال :يــا معــر النخــع ،إين أرى الــرف فيكــم مرتب ًعــا فعليكم
بالعــراق ومجــوع فــارس .فقلنــا :يــا أمــر املؤمنــن ،ال بــل الشــام،
نريــد اهلجــرة إليهــا .قــال :ال ،بــل العــراق ،فــإين قــد رضيتهــا لكــم.

قــال حتــى قــال بعضنــا :يــا أمــر املؤمنــن ،ال إكــراه يف الديــن .قــال:
فــا إكــراه يف الديــن عليكــم بالعــراق .قــال :فيهــا مجــوع العجــم،
ونحــن ألفــان ومخســائة .قــال :فأتينــا القادســية فقتــل مــن النخــع

((( وســيأيت يف الفصــل القــادم مــن هــذا الكتــاب بيــان دور عمــر  يف االهتــام
بشــكل خــاص بنــر العلــم يف العــراق.

35

واحــد وكــذا وكــذا رجـ ً
ـا مــن ســائر النــاس ثامنــون .فقــال عمــر:
مــا شــأن النخــع أصيبــوا مــن بــن ســائر النــاس؟ أ َفـ َّـر النــاس عنهــم؟

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

وقــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا عفــان قــال ،ثنــا أبــو عوانــة
قــال ،ثنــا حصــن ،عــن أيب وائــل قــال :جــاء ســعد بــن أيب وقــاص
حتــى نــزل القادســية ومعــه النــاس ،قــال :فــا أدري لعلنــا أال نزيــد
عــى ســبعة آالف أو ثامنيــة آالف بــن ذلــك ،واملرشكــون ســتون
أل ًفــا أو نحــو ذلــك ،معهــم الفيــول .قــال :فلــا نزلــوا قالــوا لنــا:
ـاحا
ارجعــوا وإنــا ال نــرى لكــم عــد ًدا ،وال نــرى لكــم قــوة وال سـ ً
فارجعــوا .قــال :قلنــا :مــا نحــن براجعــن .قــال :وجعلــوا يضحكــون
بنبلنــا ويقولــون دوك ،يشــبهوهنا باملغــازل .قــال :فلــا أبينــا عليهــم
ً
ً
عاقــا خيربنــا بالــذي جــاء بكــم مــن
رجــا
قالــوا :ابعثــوا إلينــا
بالدكــم ،فإنــا ال نــرى لكــم عــد ًدا وال عــدة .قــال :فقــال املغــرة
بــن شــعبة :أنــا .قــال :فعــر إليهــم ،قــال :فجلــس مــع رســتم عــى
الرسيــر .قــال :فنخــر ونخــروا حــن جلــس معــه عــى الرسيــر .قــال:
قــال املغــرة :مــا زادين يف جملــي هــذا وال نقــص صاحبكــم .قــال:
فقــال :أخــروين مــا جــاء بكــم مــن بالدكــم ،فــإين ال أرى لكــم عــد ًدا
وال عــدة؟ قــال :فقــال :كنــا قو ًمــا يف شــقاء وضاللــة ،فبعــث اهلل فينــا
نبينــا ،فهدانــا اهلل عــى يديــه ،ورزقنــا عــى يديــه ،فــكان فيــا رزقنــا
حبــة زعمــوا أهنــا تنبــت هبــذه األرض ،فلــا أكلنــا منهــا وأطعمنــا
((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (ج ،6ص )553رقم (.)33759
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منهــا أهلينــا قالــوا ال خــر لنــا حتــى تنزلــوا هــذه البــاد ،فنــأكل هــذه
احلبــة .قــال :فقــال رســتم :إ ًذا نقتلكــم ،قــال :فــإن قتلتمونــا دخلنــا
اجلنــة وإن قتلناكــم دخلتــم النــار ،وإال أعطيتــم اجلزيــة .قــال :فلــا
قــال أعطيتــم اجلزيــة قــال :صاحــوا ونخــروا ،وقالــوا :ال صلــح
بيننــا وبينكــم .قــال :فقــال املغــرة :أتعــرون إلينــا أو نعــر إليكــم؟
قــال :فقــال رســتم :بــل نعــر إليكــم .قــال :فاســتأخر منــه املســلمون
حتــى عــر منهــم مــن عــر .قــال :فحمــل عليهــم املســلمون فقتلوهــم
وهزموهــم .قــال حصــن :كان ملكهــم رســتم مــن أهــل أذربيجــان.
قــال حصــن :وســمعت شـ ً
ـيخا منــا يقــال لــه عبيــد بــن جحــش قــال:
لقــد رأيتنــا نمــي عــى ظهــور الرجــال ،نعــر اخلنــدق عــى ظهــور
بعضــا .قــال :ووجدنــا
الرجــال مــا مســهم ســاح ،قــد قتــل بعضهــم ً
ملحــا ال نشــك فيــه أنه ملــح .قال:
جرا ًبــا فيــه كافــور .قــال :فحســبناه ً
طعــا فمــر بنــا
حلــا فطرحنــا منــه فيــه ،فلــا مل نجــد لــه
ً
فطبخنــا ً
عبــادي معــه قميــص ،قــال :فقــال :يــا معــر املعربــن ،ال تفســدوا
طعامكــم ،فــإن ملــح هــذه األرض ال خــر فيــه ،هــل لكــم أن أعطيكم
قميصــا ،فأعطينــاه صاح ًبــا لنــا
فيــه هــذا القميــص قــال :فأعطانــا بــه
ً
فلبســه ،قــال :فجعلنــا نطيــف بــه ،ونعجــب منــه .قــال :فــإذا ثمــن
القميــص حــن عرفنــا الثيــاب درمهــان .قــال :ولقــد رأيتنــي أرشت
إىل رجــل وإن عليــه لســوارين مــن ذهــب وإن ســاحه حتــت يف
قــر مــن تلــك القبــور وأرشت إليــه فخــرج إلينــا .قــال :فــا كلمنــاه
حتــى رضبنــا عنقــه فهزمناهــم حتــى بلغــوا الفــرات .قــال :فركبنــا
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عليهــم .قــال :فســار إليهــم فالتقــوا ،فــكان أول قتيــل .قــال :وأخــذ
ســويد بــن مقــرن الرايــة ففتــح اهلل هلــم وأهلــك اهلل املرشكــن،
فلــم يقــم هلــم مجاعــة بعــد يومئــذ .قــال :وكان أهــل كل مــر
يســرون إىل عدوهــم يف بالدهــم.
قــال حصــن :ملــا هــزم املرشكــون مــن املدائــن حلقهــم بجلــوالء
ثــم رجــع وبعــث عــار بــن يــارس فســار حتــى نــزل املدائــن .قــال:
وأراد أن ينزهلــا بالنــاس فاجتواهــا النــاس وكرهوهــا فبلــغ عمــر أن
النــاس كرهوهــا ،فســأل هــل يصلــح هبــا اإلبــل؟ قالــوا :ال ،ألن
هبــا البعــوض .قــال :فقــال عمــر :فــإن العــرب ال تصلــح بــأرض ال
يصلــح هبــا اإلبــل .قــال :فارجعــوا .قــال :فلقــي ســعد عباد ًّيــا ،قــال:
فقــال أنــا أدلكــم عــى أرض ارتفعــت مــن البقعــة ،وتطأطــأت مــن
الســبخة ،وتوســطت الريــف ،وطعنــت يف أنــف الرتبــة .قــال :أرض
بــن احلــرة والفــرات(((.
قــال اإلمــام ابــن حبــان :أخربنــا عمــر بــن حممــد اهلمــداين قــال،

حدثنــا حممــد بــن خلــف العســقالين قــال ،حدثنــا آدم بــن أيب إيــاس

قــال ،حدثنــا مبــارك بــن فضالــة قــال ،حدثنــا زيــاد بــن جبــر بــن حيــة
قــال ،أخــرين أيب :أن عمــر بــن اخلطــاب  -رضــوان اهلل عليــه  -قــال

للهرمــزان :أمــا إذ فتنــي بنفســك فانصــح يل ،وذلــك أنــه قــال لــه:

تكلــم ،ال بــأس ،فأمنــه .فقــال اهلرمــزان :نعــم ،إن فــارس اليــوم
((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (ج ،6ص )552 -551رقم (.)33747
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رأس وجناحــان .قــال :فأيــن الــرأس؟ قــال :بنهاونــد مــع بنذاذقــان

فــإن معــه أســاورة كــرى وأهــل أصفهــان .قــال :فأيــن اجلناحــان؟

فذكــر اهلرمــزان مكانًــا نســيته ،فقــال اهلرمــزان :فاقطــع اجلناحــن

توهــن الــرأس .فقــال لــه عمــر  -رضــوان اهلل عليــه :كذبــت يــا
عــدو اهلل ،بــل أعمــد إىل الــرأس فيقطعــه اهلل ،وإذا قطعــه اهلل عنــي
انفــض عنــي اجلناحــان ،فــأراد عمــر أن يســر إليــه بنفســه فقالــوا:
نذكــرك اهلل يــا أمــر املؤمنــن أن تســر بنفســك إىل العجــم ،فــإن
أصبــت هبــا مل يكــن للمســلمني نظــام ،ولكــن ابعــث اجلنــود .قــال:
فبعــث أهــل املدينــة ،وبعــث فيهــم عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب،
وبعــث املهاجريــن واألنصــار ،وكتــب إىل أيب موســى األشــعري
أن رس بأهــل البــرة ،وكتــب إىل حذيفــة بــن اليــان أن رس بأهــل
الكوفــة ،حتــى جتتمعــوا مجي ًعــا بنهاونــد ،فــإذا اجتمعتــم فأمريكــم
النعــان بــن مقــرن املــزين ،قــال :فلــا اجتمعــوا بنهاونــد مجي ًعــا

أرســل إليهــم بنذاذقــان العلــج أن أرســلوا إلينــا يــا معــر العــرب
ً
رجــا منكــم نكلمــه ،فاختــار النــاس املغــرة بــن شــعبة .قــال أيب:
فــكأين أنظــر إليــه رجــل طويــل ،أشــعر أعــور .فأتــاه ،فلــا رجــع
إلينــا ســألناه ،فقــال لنــا :إين وجــدت العلــج قــد استشــار أصحابــه:
يف أي يشء تأذنــون هلــذا العــريب؟ أبشــارتنا وهبجتنــا وملكنــا أو
نتقشــف لــه فنزهــده عــا يف أيدينــا؟ فقالــوا :بــل نــأذن لــه بأفضــل
مــا يكــون مــن الشــارة والعــدة .فلــا أتيتهــم رأيــت تلــك احلــراب
والــدرق يلتمــع منــه البــر ورأيتهــم قيا ًمــا عــى رأســه وإذا هــو

40

عــى رسيــر مــن ذهــب ،وعــى رأســه التــاج ،فمضيــت كــا أنــا
ونكســت رأيس ألقعــد معــه عــى الرسيــر ،قــال :فدفعــت وهنــرت،
فقلــت :إن الرســل ال يفعــل هبــم هــذا ،فقالــوا يل :إنــا أنــت كلــب،
أتقعــد مــع امللــك؟ فقلــت :ألنــا أرشف يف قومــي مــن هــذا فيكــم.
قــال :فانتهــرين .وقــال :اجلــس .فجلســت فرتجــم يل قولــه ،فقــال:
يــا معــر العــرب ،إنكــم كنتــم أطــول النــاس جو ًعــا ،وأعظــم النــاس
دارا ،وأبعــده مــن كل
شــقاء ،وأقــذر النــاس
قــذرا ،وأبعــد النــاس ً
ً
خــر ،ومــا كان منعنــي أن آمــر هــؤالء األســاورة حــويل أن ينتظموكــم
تنجســا بجيفكــم؛ ألنكــم أرجــاس ،فــإن تذهبــوا نخــي
بالنشــاب إال
ً
عنكــم ،وإن تأبــوا نركــم مصارعكــم .قــال املغــرة :فحمــدت اهلل
وأثنيــت عليــه ،وقلــت :واهلل مــا أخطــأت مــن صفتنــا ونعتنــا شــي ًئا،
دارا ،وأشــد النــاس جو ًعــا ،وأعظــم النــاس
إن كنــا ألبعــد النــاس ً
شــقاء ،وأبعــد النــاس مــن كل خــر ،حتــى بعــث اهلل إلينــا رسـ ً
ـول،
فوعدنــا النــر يف الدنيــا ،واجلنــة يف اآلخــرة ،فلــم نــزل نتعــرف
مــن ربنــا مــذ جاءنــا رســوله  الفلــج والنــر ،حتــى أتيناكــم ،وإنــا
ً
وعيشــا ،ال نرجــع إىل ذلــك الشــقاء أبــدً ا
واهلل نــرى لكــم ملــكًا
حتــى نغلبكــم عــى مــا يف أيديكــم أو نقتــل يف أرضكــم .فقــال :أمــا
األعــور فقــد صدقكــم الــذي يف نفســه ،فقمــت مــن عنــده وقــد واهلل
أرعبــت العلــج جهــدي ،فأرســل إلينــا العلــج :إمــا أن تعــروا إلينــا
بنهاونــد وإمــا نعــر إليكــم .فقــال النعــان :اعــروا فعربنــا .قــال
أيب :فلــم أر كاليــوم قــط ،إن العلــوج جييئــون كأهنــم جبــال احلديــد
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وقــد تواثقــوا أال يفــروا مــن العــرب ،وقــد قــرن بعضهــم إىل بعــض

حتــى كان ســبعة يف قــران ،وألقــوا حســك احلديــد خلفهــم وقالــوا:
مــن فــر منــا عقــره حســك احلديــد ،فقــال املغــرة بــن شــعبة حــن
رأى كثرهتــم :مل أر كاليــوم فشـ ً
ـا ،إن عدونــا يرتكــون أن يتتامــوا فــا

يعجلــوا ،أمــا واهلل لــو أن األمــر إيل لقــد أعجلتهــم بــه .قــال :وكان
النعــان رجـ ً
ـا بــكاء ،فقــال :قــد كان اهلل جــل وعــا يشــهدك أمثاهلــا
فــا خيزيــك وال يعــري موقفــك وإنــه واهلل مــا منعنــي أن أناجزهــم

إال لــيء شــهدته مــن رســول اهلل  إن رســول اهلل  كان إذا غــزا
فلــم يقاتــل أول النهــار مل يعجــل حتــى حتــر الصلــوات ،وهتــب
األرواح ،ويطيــب القتــال ،ثــم قــال النعــان :اللهــم إين أســألك

أن تقــر عينــي اليــوم بفتــح يكــون فيــه عــز اإلســام وأهلــه ،وذل
الكفــر وأهلــه ،ثــم اختــم يل عــى إثــر ذلــك بالشــهادة ،ثــم قــال:

أمنــوا يرمحكــم اهلل .فأمنــا وبكــى وبكينــا ثــم قــال النعــان :إين
هــاز لوائــي فتيــروا للســاح ،ثــم هــازه الثانيــة فكونــوا متيرسيــن

لقتــال عدوكــم بإزائهــم ،فــإذا هززتــه الثالثــة فليحمــل كل قــوم

عــى مــن يليهــم مــن عدوكــم عــى بركــة اهلل .قــال :فلــا حــرت
الصــاة ،وهبــت األرواح كــر وكربنــا ،وقــال :ريــح الفتــح واهلل إن

شــاء اهلل ،وإين ألرجــو أن يســتجيب اهلل يل وأن يفتــح علينــا ،فهــز
اللــواء فتيــروا ثــم هــزه الثانيــة ثــم هــزه الثالثــة فحملنــا مجي ًعــا كل

قــوم عــى مــن يليهــم ،وقــال النعــان :إن أنــا أصبــت فعــى النــاس
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حذيفــة بــن اليــان ،فــإن أصيــب حذيفــة ففــان ،فــإن أصيــب فــان

فــان ،حتــى عــد ســبعة آخرهــم املغــرة بــن شــعبة .قــال أيب:
فــواهلل مــا علمــت مــن املســلمني أحــدً ا حيــب أن يرجــع إىل أهلــه

حتــى يقتــل أو يظفــر ،وثبتــوا لنــا فلــم نســمع إال وقــع احلديــد

عــى احلديــد حتــى أصيــب يف املســلمني مصابــة عظيمــة ،فلــا
رأوا صربنــا ورأونــا ال نريــد أن نرجــع اهنزمــوا ،فجعــل يقــع الرجــل

فيقــع عليــه ســبعة يف قــران فيقتلــون مجي ًعــا ،وجعــل يعقرهــم حســك
احلديــد خلفهــم فقــال النعــان :قدمــوا اللــواء فجعلنــا نقــدم اللــواء
فنقتلهــم ونرضهبــم ،فلــا رأى النعــان أن اهلل قــد اســتجاب لــه ورأى

الفتــح جاءتــه نشــابة فأصابــت خارصتــه فقتلتــه ،فجــاء أخــوه معقــل
بــن مقــرن فســجى عليــه ثو ًبــا وأخــذ اللــواء فتقــدم بــه ،ثــم قــال:
تقدمــوا رمحكــم اهلل ،فجعلنــا نتقــدم فنهزمهــم ونقتلهــم ،فلــا فرغنــا
واجتمــع النــاس قالــوا :أيــن األمــر؟ فقــال معقــل :هــذا أمريكــم قــد

أقــر اهلل عينــه بالفتــح ،وختــم لــه بالشــهادة .فبايــع النــاس حذيفــة بــن
اليــان قــال :وكان عمــر  باملدينــة يدعــو اهلل وينتظــر مثــل صيحــة
احلبــى ،فكتــب حذيفــة إىل عمــر بالفتــح مــع رجــل مــن املســلمني

فلــا قــدم عليــه قــال :أبــر يــا أمــر املؤمنــن بفتــح أعــز اهلل فيــه

اإلســام وأهلــه ،وأذل فيــه الــرك وأهلــه .وقــال :النعــان بعثــك؟

قــال :أحتســب النعــان يــا أمــر املؤمنــن .فبكــى عمــر واســرجع،

ناســا
قــال :و َمـ ْن وحيــك؟ فقــال :فــان ،وفــان ،وفــان ،حتــى عــد ً
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ثــم قــال :وآخريــن يــا أمــر املؤمنــن ال تعرفهــم .فقــال عمــر 
وهــو يبكــي :ال يرضهــم أن يعرفهــم عمــر ،لكــن اهلل يعرفهــم(((.

قــال اإلمــام الذهبــي :وافتتحــت هناونــد ،ومل يكــن لألعاجــم
بعــد ذلــك مجاعــة(((.
ابــن األثــر :وكان املســلمون يســمون فتــح هناونــد
قــال
ُ
فتــح الفتــوح؛ ألنــه مل يكــن للفــرس بعــده اجتــاع .وملــك
املســلمون بالدهــم(((.
قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا موســى بــن إســاعيل ،حدثنــا أبــو

عوانــة ،عــن حصــن ،عــن عمــرو بــن ميمــون قــال :رأيــت عمــر بــن
اخلطــاب  قبــل أن يصــاب بأيــام باملدينــة وقــف عــى حذيفــة بــن

اليــان وعثــان بــن حنيــف قــال :كيــف فعلتــا؟ أختافــان أن تكونــا

قــد محلتــا األرض مــا ال تطيــق؟ قــاال :محلناهــا أمـ ًـرا هــي لــه مطيقــة
مــا فيهــا كبــر فضــل .قــال :انظــرا أن تكونــا محلتــا األرض مــا ال

تطيــق .قــال :قــاال :ال .فقــال عمــر :لئــن ســلمني اهلل ألدعــن أرامــل
أهــل العــراق ال حيتجــن إىل رجــل بعــدي أبــدً ا .قــال :فــا أتــت
عليــه إال رابعــة حتــى أصيــب(((.

((( (إسناده صحيح)« .صحيح ابن حبان» (ج ،11ص )69 -64رقم (.)4756
((( «تاريخ اإلسالم» (ج ،3ص.)277
((( «الكامل» (ج ،2ص.)419
((( «صحيح البخاري» (ص )938 -937رقم (.)3700
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قلــت :وإنــا ازداد اهتــا ُم عمــر  بأرامــل أهــل العــراق دون
غريهــن لكثــرة مــن استُشــهد مــن رجــال أهــل العــراق يف قتــال
الفــرس وفتوحــات املــرق ،كــا يبــن هــذا األثــر الصحيــح
عــن عمــر بــن اخلطــاب  اهتــام عمــر  بأهــل العــراق
حتــى وفاتــه  فــدع عنــك الروايــات املنكــرة املنســوبة إىل
عمــر  يف ذم العــراق وأهلــه والتــي أعرضــت عــن ذكرهــا
لنكارهتــا وخمالفتهــا ملــا صــح عــن عمــر بــن اخلطــاب .
قــال ابــن عبــد الــر :أخربنــا عبــد الــوارث ،حدثنــا قاســم بــن
أصبــغ ،حدثنــا حممــد بــن عبــد الســام ،حدثنــا ابــن أيب عمــر،
حدثنــا ســفيان بــن عيينــة ،عــن حييــى بــن ســعيد قــال ،ســمعت
ســعيد بــن املســيب يقــول :قتــل أبــو لؤلــؤة عمــر بــن اخلطــاب 
فطعــن معــه اثنــا عــر رجـ ً
ـا فــات ســتة .وقــال :فرمــى عليــه رجــل
برنســا ،ثــم بــرك عليــه فلــا رأى أنــه ال يســتطيع أن
مــن أهــل العــراق ً
يتحــرك وجــأ نفســه فقتلهــا(((.

((( (إسناده صحيح)« .االستيعاب» (ج ،3ص.)1153
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ما جاء في اهتمام الصحابة  وثنائهم على أهل العراق

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا عبــد الغفــار بــن داود قــال ،حدثنــا
يعقــوب بــن عبــد الرمحــن ،عــن موســى بــن عقبــة ،عــن ابــن شــهاب:
أن عمــر بــن عبــد العزيــز ســأل أبــا بكــر بــن ســليامن بــن أيب حثمــة
مل كان أبــو بكــر يكتــب :مــن أيب بكــر خليفــة رســول اهلل ،ثــم كان
عمــر يكتــب بعــده :مــن عمــر بــن اخلطــاب خليفــة أيب بكــر .مــن أول
مــن كتــب أمــر املؤمنــن؟ فقــال :حدثتنــي جــديت الشــفاء وكانــت
مــن املهاجــرات األول وكان عمــر بــن اخلطــاب  إذا هــو دخــل
الســوق دخــل عليهــا ،قالــت :كتــب عمــر بــن اخلطــاب إىل عامــل
العراقــن أن ابعــث إيل برجلــن جلديــن نبيلــن أســأهلام عــن العــراق
وأهلــه ،فبعــث إليــه صاحــب العراقــن بلبيــد بــن ربيعــة وعــدي بــن
حاتــم ،فقدمــا املدينــة فأناخــا راحلتيهــا بفنــاء املســجد ثــم دخــا
املســجد فوجــدا عمــرو بــن العــاص فقــاال لــه :يــا عمــرو ،اســتأذن
لنــا عــى أمــر املؤمنــن عمــر .فوثــب عمــرو فدخــل عــى عمــر
فقــال :الســام عليــك يــا أمــر املؤمنــن .فقــال لــه عمــر :مــا بــدا لــك
يف هــذا االســم؟ يــا ابــن العــاص ،لتخرجــن ممــا قلــت .قــال :نعــم،
قــدم لبيــد بــن ربيعــة وعــدي بــن حاتــم فقــاال يل :اســتأذن لنــا عــى
أمــر املؤمنــن ،فقلــت أنتــا واهلل أصبتــا اســمه ،وإنــه األمــر ونحــن
املؤمنــون ،فجــرى الكتــاب مــن ذلــك اليــوم(((.

((( (إسناده صحيح)« .األدب املفرد» (ج ،1ص )353رقم (.)1023
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قــال اإلمــام احلاكــم :حدثنــا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب،
أنبــأ حممــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد احلكــم ،أنبــأ ابــن وهــب قــال،
ســمعت ســفيان بــن عيينــة حيــدث عــن بيــان ،عــن عامــر الشــعبي،
عــن قرظــة بــن كعــب قــال :خرجنــا نريــد العــراق فمشــى معنــا
عمــر بــن اخلطــاب إىل ِصار ،فتوضــأ ثــم قــال :أتــدرون مل مشــيت
معكــم؟ قالــوا :نعــم ،نحــن أصحــاب رســول اهلل  مشــيت معنــا.
قــال :إنكــم تأتــون أهــل قريــة هلــم دوي بالقــرآن كــدوي النحــل فــا
تبدوهنــم باألحاديــث فيشــغلونكم ،جــردوا القــرآن وأقلــوا الروايــة
عــن رســول اهلل  وامضــوا وأنــا رشيككــم .فلــا قــدم قرظــة قالــوا:
حدثنــا .قــال :هنانــا ابــن اخلطــاب .هــذا حديــث صحيــح اإلســناد لــه
طــرق جتمــع ويذاكــر هبــا .وقرظــة بــن كعــب األنصــاري :صحــايب
ســمع مــن رســول اهلل  ومــن رشطنــا يف الصحابــة أال نطوهيــم وأمــا
ســائر رواتــه فقــد احتجا بــه(((.
قــال اإلمــام الدارمــي :أخربنــا ســهل بــن محــاد ،ثنــا شــعبة ،ثنــا
بيــان ،عــن الشــعبي ،عــن قرظــه بــن كعــب :أن عمــر شــيع األنصــار
حــن خرجــوا مــن املدينــة ،فقــال :أتــدرون مل شــيعتكم؟ قلنــا :حلــق
األنصــار .قــال :إنكــم تأتــون قو ًمــا هتتــز ألســنتهم بالقــرآن اهتــزاز
النخــل ،فــا تصدوهــم باحلديــث عــن رســول اهلل  وأنــا رشيككــم.
قــال :فــا حدثــت بــيء وقــد ســمعت كــا ســمع َأصحــايب(((.
((( (إسناده صحيح)« .املستدرك» (ج ،1ص )183رقم (.)347
((( (إسناده صحيح)« .مسند الدارمي» (ج ،1ص )97رقم (.)279
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قــال ابــن ســعدَ :أخربنــا وهــب بــن جريــر بــن حــازم،
وحييــى بــن عبــادَ ،ق َ
ــالَ ،أخربنــا شــعبة ،عــن َأيب إِســحاق ،عــن
ـرب ،قــال :قــرأت كتــاب عمــر بــن اخلطــاب إِ َل َأهــل
حارثـ َة بــن ا ُْلـ َ ِّ
الكوفــةَ :أمــا بعــدَ ،ف ـإِين بعثــت إِ َليكــم عـ ً َ
ـرا ،وعبــد اهلل ُمعلـ ًـا
ـارا أمـ ً
ووزيــرا ،ومهــا مــن النجبــاء مــن أصحــاب رســول اهلل َ فاســمعوا
ً
هلــا وا ْقتَــدُ وا هبــاَ ،وإِين قــد آثرتكــم بعبــد اهلل عــى نفــي أثــرة(((.
قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا وكيــع قــال ،ثنــا األعمــش،
عــن مالــك بــن احلــارث ،عــن أيب خالــد قــال :وفــدت إىل عمــر

((( (إسناده صحيح)« .الطبقات» (ج ،6ص )7رقم (.)7130
اهتامم عمر بن اخلطاب  بنرش العلم يف العراق
وقــد كان الهتــام عمــر  بأهل العراق وإرســال عبد اهلل بن مســعود لتعليمهم،
األثــر الكبــر يف انتشــار العلــم يف العــراق ومتيــز علــاء أهــل العراق عــى غريهم.
قــال ابــن ســعد :أخربنــا الفضــل بــن دكــن ،أخربنــا القاســم بــن معــن ،عــن
منصــور ،عــن مســلم ،عــن مــروق قــال :شــاممت أصحــاب رســول اهلل 
فوجــدت علمهــم انتهــى إىل ســتة؛ إىل عمــر وعــي وعبــد اهلل ومعــاذ وأيب الدرداء
وزيــد بــن ثابــت ،فشــاممت هــؤالء الســتة فوجــدت علمهــم انتهــى إىل عــي
وعبــد اهلل« .الطبقــات الكــرى» (ج  ،2ص .)351
وقــال عــي بــن اجلعــد :حدثنــا عــي ،أنــا ســفيان ،عــن زبيــد قــال ،ســمعت
ســعيد بــن جبــر يقــول :كان أصحــاب عبــد اهلل رسج هــذه القريــة« .مســند
ابــن اجلعــد» (ج  ،1ص .)265
وقــال أبــو زرعــة الدمشــقي :قــال ابــن أيب عمــر ،عــن ســفيان ،عــن صدقــة
قــال :ســمعت جماهــدً ا يقــول :مــا رأيــت مســجدً ا أحــرى أن نســمع فيــه علـ ًـا
 مل نســمعه  -مــن مســجد الكوفــة« .تاريــخ أيب زرعــة الدمشــقي» (ج ،1ص .)355ويف «كتــاب العلــل» لإلمــام أمحــد قــال :حدثنــي أبــو ســعيد قــال،
حدثنــا ابــن إدريــس ،عــن هشــام ،عــن ابــن ســرين قــال :مــا رأيــت قو ًمــا ســود
الــرءوس أعلــم مــن أهل الكوفــة« .العلــل ومعرفــة الرجــال» (ج  ،3ص .)495
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ففضــل أهــل الشــام علينــا يف اجلائــزة ،فقلنــا لــه ،فقــال :يــا أهــل
الكوفــة ،أجزعتــم أن فضلــت أهــل الشــام عليكــم يف اجلائــزة لبعــد
شــقتهم؟ لقــد آثرتكــم بابــن أم عبــد(((.
قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا عبــدان ،عــن أيب محــزة ،عــن
جلوســا مــع ابــن
األعمــش ،عــن إبراهيــم ،عــن علقمــة قــال :كنــا
ً
مســعود فجــاء خبــاب فقــال :يــا أبــا عبــد الرمحــن ،أيســتطيع هــؤالء
الشــباب أن يقــرءوا كــا تقــرأ؟ قــال :أمــا إنــك لــو شــئت أمــرت
بعضهــم يقــرأ عليــك؟ قــال :أجــل .قــال :اقــرأ يــا علقمــة .فقــال
زيــد بــن حديــر أخــو زيــاد بــن حديــر :أتأمــر علقمــة أن يقــرأ وليــس
بأقرئنــا؟ قــال :أمــا إنــك إن شــئت أخربتــك بــا قــال النبــي  يف
قومــك وقومــه؟ فقــرأت مخســن آيــة مــن ســورة مريــم ،فقــال
عبــد اهلل :كيــف تــرى؟ قــال :قــد أحســن .قــال عبــد اهلل :مــا أقــرأ شــي ًئا
إال وهــو يقــرؤه .ثــم التفــت إىل خبــاب وعليــه خاتــم مــن ذهــب
فقــال :أمل يــأن هلــذا اخلاتــم أن يلقــى؟ قــال :أمــا إنــك لــن تــراه عــي
بعــد اليــوم ،فألقــاه(((.
وقــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا حييــى بــن جعفــر ،حدثنــا يزيــد،
عــن شــعبة ،عــن مغــرة ،عــن إبراهيــم ،عــن علقمــة أنــه قــدم الشــام،
وحدثنــا أبــوا لوليــد ،حدثنــا شــعبة ،عــن مغــرة ،عــن إبراهيــم قــال:
ذهــب علقمــة إىل الشــام فأتــى املســجد فصــى ركعتــن فقــال:
((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (جزء ،6صفحة )384رقم (.)32236
((( «صحيح البخاري» (ص )1089رقم (.)4391

49

جليســا ،فقعــد إىل أيب الــدرداء ،فقــال :ممــن أنــت؟
اللهــم ارزقنــي
ً
قــال :مــن أهــل الكوفــة .قــال :أليــس فيكــم صاحــب الــر الــذي
كان ال يعلمــه غــره؟ يعنــي حذيفــة ،أليــس فيكــم أو كان فيكــم الــذي
عــارا،
أجــاره اهلل عــى لســان رســوله  مــن الشــيطان؟ يعنــي
ً
أوليــس فيكــم صاحــب الســواك والوســاد؟ يعنــي ابــن مســعود ،كيــف
كان عبــد اهلل يقــرأ ﴿والليــل إذا يغشــى﴾؟ قــال :والذكــر واألنثــى.
فقــال :مــا زال هــؤالء حتــى كادوا يشــككونني ،وقــد ســمعتها مــن
رســول اهلل .((( 
قــال اإلمــام مســلم :حدثنــي ســويد بــن ســعيد ،حدثنــا عــي بــن
مســهر ،عــن داود ،عــن أيب حــرب بــن أيب األســود ،عــن أبيــه قــال:
بعــث أبــو موســى األشــعري إىل قــراء أهــل البــرة فدخــل عليــه
ثالثامئــة رجــل قــد قــرءوا القــرآن ،فقــال :أنتــم خيــار أهــل البــرة
وقراؤهــم فاتلــوه ،وال يطولــن عليكــم األمــد فتقســو قلوبكــم كــا
قســت قلــوب مــن كان قبلكــم ،وإنــا كنــا نقــرأ ســورة كنــا نشــبهها يف
الطــول والشــدة بــراءة فأنســيتها ،غــر أين قــد حفظــت منهــا (لــو كان
البــن آدم واديــان مــن مــال البتغــى واد ًيــا ثال ًثــا ،وال يمــأ جــوف ابــن
آدم إال الــراب) .كنــا نقــرأ ســورة كنــا نشــبهها بإحــدى املســبحات
فأنســيتها غــر أين حفظــت منهــا (يــا أهيــا الذيــن آمنــوا مل تقولــون مــاال
تفعلــون فتكتــب شــهادة يف أعناقكــم فتســألون عنها يــوم القيامــة)(((.
((( «صحيح البخاري» (ص )947رقم (.)3743
((( «صحيح مسلم» (ج ،2ص )726رقم (.)1050
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قــال اإلمــام ابــن أيب شــيبة :حدثنــا عفــان قــال ،حدثنــا ُو َهيــب
قــال ،حدثنــا داود بــن أيب هنــد ،عــن َأيب حــرب بــن َأيب األَســود،
عــن أبيــه قــال :مجــع أبــو موســى  ا ْل ُقـ َّـرا َء فقــال :ال َيدْ ُخ َلـ َّن عليكــم
إِ َّل مــن مجــع القــرآن ،قــال :فدخلنــا ُز َهــا َء ثالثامئــة رجــل َف َو َع َظنَــا،
وقــالَ :أنتــم قــراء هــذا البلــد و َأنتــمَ ،فــ َ
ا َي ُطو َلــ َّن عليكــم األَ َمــدُ
فتقســو قلوبكــم كــا قســت قلــوب َأهــل الكتــاب(((.
قــال الشــافعي :أخربنــا مالــك ،عــن حييــى بــن ســعيد ،عــن ابــن
امرأتــه رجـ ً
املســيب َأن رجـ ً
ـا فقتلــه أو قتلهــا،
ـا بالشــام وجــد مــع َ
فكتــب معاويــة َإل أيب موســى األَشــعري بـ َـأن يسـ َـأل لــه عــن ذلــك
إن هــذا لــيء مــا هــو بـ َ
ـأرض ا ْلعــراق،
عل ًّيــا َ فسـ َـأله ،فقــال عــيَّ :
ُخـ ِ
عزمــت عليــك َلت ْ
ـرينَ ،ف َأ ْخــره ،فقــال عــي  :أنــا أبــوا حلســن إن
مل يـ ْـأت َبأربعــة شــهداء َف ْل ُيعـ َ
ـط بِ ُر َّمتِــه .قــال الشــافعي  :وهبــذا كله
ـذ ،وال َأح َفـ ُ
ن َْأ ُخـ ُ
ـظ عــن َأحــد َقب َلنــا مــن َأهــل العلــم فيــه خمال ًفــا(((.
قــال اإلمــام مالــك :عــن حييــى بــن ســعيد ،عــن ســعيد بــن
ً
رجــا مــن أهــل الشــام يقــال لــه ابــن خيــري
املســيب :أن
ً
رجــا فقتلــه أو قتلهــا م ًعــا ،فأشــكل عــى
وجــد مــع امرأتــه
معاويــة بــن أيب ســفيان القضــاء فيــه ،فكتــب إىل أيب موســى
األشــعري يســأل لــه عــي بــن أيب طالــب عــن ذلــك ،فســأل أبــو
موســى عــن ذلــك عــي بــن أيب طالــب فقــال لــه عــي :إن هــذا
((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (ج ،7ص )142رقم (.)34823
((( (إسناده صحيح)« .األم» لإلمام الشافعي (ج ،6ص.)137
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الــيء مــا هــو بــأريض ،عزمت عليــك لتخــرين .فقــال له أبو موســى:
كتــب إيل معاويــة بــن أيب ســفيان أن أســألك عــن ذلــك .فقــال
عــي :أنــا أبــوا حلســن ،إن مل يــأت بأربعــة شــهداء فليعــط برمتــه(((.

((( (إسناده صحيح)« .املوطأ» (ج ،2ص )737رقم (.)1416

الباب الثاني
في بيان جهة ظهور الفتن وموضع الدجال
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ما جاء في أن الفتنة من المشرق

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد ،حدثنــا ليــث ،عــن
نافــع ،عــن ابــن عمــر أنه ســمع رســول اهلل  وهو مســتقبل املرشق
يقــول« :أال إن الفتنــة هاهنــا مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان»(((.
وقــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا عبــد اهلل بــن مســلمة ،عــن مالــك،
عــن عبــد اهلل بــن دينــار ،عــن عبــد اهلل بــن عمــر قــال :رأيــت
رســول اهلل  يشــر إىل املــرق فقــال« :هــا إن الفتنــة هاهنــا ،إن
الفتنــة هاهنــا مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان»(((.
قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة ،وأبــو كريــب
قــاال :حدثنــا أبــو معاويــة ،عــن األعمــش ،عــن أيب صالــح ،عــن
أيب هريــرة قــال :قــال رســول اهلل « :أتاكــم أهــل اليمــن هــم ألــن
قلو ًبــا وأرق أفئــدة ،اإليــان يــان ،واحلكمــة يامنيــة ،رأس الكفــر
قبــل املــرق»(((.
قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا أبــو اليــان ،أخربنــا شــعيب ،عــن
الزهــري ،عــن ســامل بــن عبــد اهلل ،أن عبــد اهلل بــن عمــر قــال:
ســمعت رســول اهلل  يقــول وهــو عــى املنــر« :أال إن الفتنــة
هاهنــا» .يشــر إىل املــرق.
((( «صحيح البخاري» (ص )1724رقم (.)7093
((( «صحيح البخاري» (ص )838رقم (.)3279
((( «صحيح مسلم» (ج ،1ص )73رقم (.)52

56

ما جاء في صفات أهل المشرق الذين يطلع منهم قرن الشيطان

قــال اإلمــام مســلم :وحدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم ،أخربنــا

عبــد اهلل بــن احلــارث املخزومــي ،عــن ابــن جريــج قــال ،أخــرين أبــو
الزبــر أنــه ســمع جابــر بــن عبــد اهلل  يقــول :قــال رســول اهلل :

«غلــظ القلــوب واجلفــاء يف املــرق واإليــان يف أهــل احلجــاز»(((.

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا حممــد بــن املثنــى ،حدثنــا

حييــى بــن ســعيد ،عــن إســاعيل ،عــن قيــس ،عــن أيب مســعود 
قــال :وأشــار النبــي  بيــده نحــو اليمــن« :اإليــان هاهنــا  -مرتــن  -أال
وإن القســوة وغلــظ القلــوب يف الفداديــن حيــث يطلــع قرنــا الشــيطان
ربيعــة ومــر»(((.

وقــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل :ثنــا حييــى بــن آدم ،ثنــا أبــو عوانــة،

عــن أيب بــر ،عــن ســليامن ،عــن جابــر ،عــن النبــي  أنــه قــال:
«اإليــان يف أهــل احلجــاز وغلــظ القلــوب واجلفــاء يف الفداديــن يف

أهــل املــرق»(((.

قــال اإلمــام بــن أيب شــيبة :حدثنــا حييــى بــن آدم ،عــن َأيب
األَحــوص ،عــن األَعمــش ،عــن َأيب ســفيان ،عــن جابــر  قــال:

((( «صحيح مسلم» (ج ،1ص )73رقم (.)53
((( «صحيح البخاري» (ص )1361رقم (.)5303
((( (إسناده صحيح)« .مسند أمحد بن حنبل» (ج ،3ص )332رقم (.)14598
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إليــان يف َأهــل احلجــاز ،والقســوة ِ
قــال رســول اهلل « :ا ِ
وغ َلــظ
القلــوب ِق َب َ
ــل املــرق ربيعــة ومــر»(((.

قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن ،أخربنــا أبــو
اليــان ،عــن شــعيب ،عــن الزهــري ،حدثنــي ســعيد بــن املســيب،
أن أبــا هريــرة  قــال :ســمعت النبــي  يقــول« :جــاء أهــل اليمــن
هــم أرق أفئــدة ،وأضعــف قلو ًبــا ،اإليــان يــان ،واحلكمــة يامنيــة،
الســكينة يف أهــل الغنــم ،والفخــر واخليــاء يف الفداديــن أهــل الوبــر
قبــل مطلــع الشــمس»(((.
وقــال اإلمــام مســلم :حدثنــا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة ،حدثنــا أبــو
أســامة ،ح وحدثنــا ابــن نمــر ،حدثنــا أيب ،ح وحدثنــا أبــو كريــب،
حدثنــا ابــن إدريــس ،كلهــم عــن إســاعيل بــن أيب خالــد ،ح
وحدثنــا حييــى بــن حبيــب احلارثــي واللفــظ لــه ،حدثنــا معتمــر،
قيســا يــروي عــن أيب مســعود 
عــن إســاعيل قــال :ســمعت ً
قــال :أشــار النبــي  بيــده نحــو اليمــن فقــال« :أال إن اإليــان هاهنــا
وإن القســوة وغلــظ القلــوب يف الفداديــن عنــد أصــول أذنــاب اإلبــل
حيــث يطلــع قرنــا الشــيطان يف ربيعــة ومــر»(((.
قــال القــايض عيــاض :فالفــدادون إ ًذا الذيــن عنــى النبــي  هبــذا
احلديــث ووصفهــم هبــذه األوصــاف مــن اجلفــاء والقســوة وغلــظ

((( (إسناده صحيح)« .املصنف» (ج ،6ص )406رقم (.)32434
((( «صحيح مسلم» (ج ،1ص )73رقم (.)52
((( «صحيح مسلم» (ج ،1ص )71رقم (.)51
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القلــوب والفخــر واخليــاء هــم كــا فرسهــم يف احلديــث أهــل
نجــد ،وأهــل اخليــل واإلبــل والوبــر ،ومــن ربيعــة ومــر ،وهــو
نحــو مــا قــال مالــك وأبــو عبيــد ،وال يبعــد منــه قــول األصمعــي
والقتبــي مــن أن الفداديــن أصحــاب األصــوات املرتفعــة يف
حروثهــم وأمواهلــم ومواشــيهم؛ ألن فيــه الريــاء واخليــاء ،وال
أيضــا قــول أيب َعمــرو ملــا ذكــره مــن اجلفــاء والتبــدي،
يبعــد ً
وباجلملــة ففــي هــؤالء كلهــم مــن اخليــاء والكــر مــا قــال بســبب
كثــرة املــال ،ومــن اجلفــاء والغلظــة والقســوة بســبب التبــدي،
واالشــتغال بأمواهلــم وحبهــا واإلقبــال عليهــا عــن التفقــه يف ديــن اهلل
تعــاىل ،واالهتبــال بمصالــح دنياهــم وأخراهــم .وقــد يكــون القســوة
واجلفــاء مــن طبيعــة هــؤالء الذيــن أشــار النبــي  إليهــم ،ويكــون
وصفهــم بكوهنــم أصحــاب إبــل للتعريــف هبــم والتعيــن هلــم.
وقولــه فيهــم« :مــن حيــث يطلــع قرنــا الشــيطان ورأس الكفــر قبــل
املــرق» إشــارة إىل مــا نبــه عليــه مــن أهــل نجــد وربيعــة ومــر؛
وقســوا عــن إجابــة احلــق وقبــول
ألهنــم الذيــن عانــدوا النبــوة َ
الدعــوة ،وهــم بالصفــة التــي وصــف أهــل خيــل وإبــل وأصحــاب
وبــر .ونجــد رشق مــن املدينــة ،أومــن تبــوك ،عــى مــا ذكــر أنــه
قــال بعــض هــذا احلديــث بتبــوك .واملــراد بــرأس الكفــر معظمــه
ورشه ،وقــد تــأول بعضهــم أنــه قــال ذلــك وأهــل املــرق يومئــذ
ُّ
أهــل كفــر ،وأن مــراده بقولــه« :رأس الكفــر نحــو املــرق» فــارس،
ومــا ذكرنــاه أوىل؛ لقولــه يف احلديــث« :أهــل الوبــر قبــل مطلــع
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الشــمس» .وفــارس ليســوا أهــل وبــر .وقولــه« :مــن ربيعــة ومــر».
وأن املوصوفــن بعــد ذلــك باجلفــاء واخليــاء هــم أوىل بذلــك ال
غريهــم ،ويؤيــده قولــه يف احلديــث اآلخــر« :اللهــم اشــدد وطأتــك
عــى مــر» .قــال يف احلديــث( :وأهــل املــرق يومئــذ مــن مــر
خمالفــون لــه ،ويكــون هــذا الكفــر مــا كانــوا عليــه مــن عــداوة الديــن
والتعصــب عليــه ،ويعضــده حديــث ابــن عمــر عنــه  حيــث قــال:
«اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا ويف شــامنا» .قالــوا :يــا رســول اهلل ،ويف
نجدنــا .فأظنــه قــال يف الثالثــة« :هنــاك الــزالزل والطاعــون وهبــا
يطلــع قــرن الشــيطان»(((.

((( «إكامل املعلم» (ج ،1ص.)297 -296
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ما جاء في تسمية أهل المشرق الذين يطلع منهم قرن
الشيطان وبيان مساكنهم

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا عــي بــن اجلعــد قــال ،أخربنــا

شــعبة ،عــن أيب مجــرة قــال :كنــت أقعــد مــع ابــن عبــاس جيلســني

ســهم مــن
عــى رسيــره فقــال :أقــم عنــدي حتــى أجعــل لــك
ً
مــايل .فأقمــت معــه شــهرين ثــم قــال :إن وفــد عبــد القيــس ملــا
أتــوا النبــي  قــال« :مــن القــوم؟» أو «مــن الوفــد؟» قالــوا :ربيعــة.
قــال« :مرح ًبــا بالقــوم» أو «بالوفــد غــر خزايــا وال ندامــى» .فقالــوا:
يــا رســول اهلل ،إنــا ال نســتطيع أن نأتيــك إال يف الشــهر احلــرام وبيننــا

وبينــك هــذا احلــي مــن كفــار مــر ،فمرنــا بأمــر فصــل نخــر بــه
مــن وراءنــا وندخــل بــه اجلنــة .وســألوه عــن األرشبــة ،فأمرهــم

بأربــع وهناهــم عــن أربــع ،أمرهــم باإليــان بــاهلل وحــده قــال:

«أتــدرون مــا اإليــان بــاهلل وحــده؟» .قالــوا اهلل ورســوله أعلــم
قــال« :شــهادة أن ال إلــه إال اهلل ،وأن حممــدً ا رســول اهلل ،وإقــام
الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،وصيــام رمضــان ،وأن تعطــوا مــن املغنــم
اخلمــس» .وهناهــم عــن أربــع ،عــن احلنتــم والدبــاء والنقــر
واملزفــت .وربــا قــال (املقــر) .وقــال« :احفظوهــن وأخــروا

هبــن مــن وراءكــم»(((.

((( «صحيح البخاري» (ص )85رقم (.)53
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قــال ابــن تيميــة :وقــد قــدم عــى النبــي  وفــد عبــد القيــس ،وكان
قدومهــم قبــل فتــح مكــة كــا قــد بينــاه ،وقالــوا :يــا رســول اهلل ،إن بيننــا
وبينــك هــذا احلــي مــن كفــار مــر .يعنــون بذلــك أهــل نجــد مــن
متيــم وأســد وغطفــان؛ ألهنــم بــن البحريــن وبــن املدينــة ،وعبــد
القيــس هــم مــن ربيعــة ليســوا مــن مــر(((.
قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا أبــو اليــان قــال ،حدثنــا شــعيب ،عــن

الزهــري قــال ،أخــرين أبــو بكــر بــن عبــد الرمحــن بــن احلــارث بــن

هشــام ،وأبــو ســلمة بــن عبــد الرمحــن ،أن أبــا هريــرة  كان يكــر يف
كل صــاة مــن املكتوبــة وغريهــا يف رمضــان وغــره ،فيكــر حــن يقــوم
ثــم يكــر حــن يركــع ،ثــم يقــول :ســمع اهلل ملــن محــده .ثــم يقــول:

ربنــا ولــك احلمــد .قبــل أن يســجد ،ثــم يقــول :اهلل أكــر .حــن هيــوي

ســاجدً ا ،ثــم يكــر حــن يرفــع رأســه مــن الســجود ،ثــم يكــر حــن
يســجد ،ثــم يكــر حــن يرفــع رأســه مــن الســجود ،ثم يكــر حــن يقوم
مــن اجللــوس يف االثنتــن ،ويفعــل ذلــك يف كل ركعــة حتــى يفــرغ مــن

الصــاة ،ثــم يقــول حــن ينــرف :والــذي نفــي بيــده إين ألقربكــم

ـبها بصــاة الرســول  إن كانــت هــذه لصالتــه حتــى فــارق الدنيــا.
شـ ً

قــاال :وقــال أبــو هريــرة  :كان رســول اهلل  حــن يرفــع رأســه يقــول:
(ســمع اهلل ملــن محــده ربنــا ولــك احلمــد) .يدعــو لرجــال فيســميهم

بأســائهم فيقــول( :اللهــم أنــج الوليــد بــن الوليــد وســلمة بــن هشــام
((( «جمموع الفتاوى» (ج ،7ص.)607
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وعيــاش بــن أيب ربيعــة واملســتضعفني مــن املؤمنــن اللهــم اشــدد

وطأتــك عــى مــر واجعلهــا عليهــم ســنني كســني يوســف) .وأهــل
املــرق يومئــذ مــن مــر خمالفــون لــه(((.

قــال ابــن رجــب :وقولــه( :وأهــل املــرق مــن مــر خمالفــون
لــه) .يريــد :قبائــل مــن مــر ،كانــوا مرشكــن ،وكانــت إقامتهــم
بــأرض نجــد ومــا واالهــا؛ ألن ذلــك مــرق املدينــة ،وهلــذا قــال
لــه عبــد القيــس  -عنــد قــدوم وفدهــم عليــه :بيننــا وبينــك هــذا
احلــي مــن مــر ،ولــن نصــل إليــك إال يف شــهر حــرام ،وكان عبــد
القيــس يســكنون بالبحريــن .وروي عــن النبــي  أنــه قــال فيهــم:
«هــم خــر أهــل املــرق»(((.
قلت :ومساكن عبد القيس كام ال خيفى يف جواثى بالبحرين.
قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا حممــد بــن املثنــى قــال ،حدثنــا
أبــو عامــر العقــدي قــال ،حدثنــا إبراهيــم بــن طهــان ،عــن
أيب مجــرة الضبعــي ،عــن ابــن عبــاس أنــه قــال :إن أول مجعــة
مجعــت بعــد مجعــة يف مســجد رســول اهلل  يف مســجد عبــد
القيــس بجواثــى مــن البحريــن(((.

((( «صحيح البخاري» (ص )255رقم (.)804 -803
((( «فتح الباري رشح صحيح البخاري» (ج ،5ص.)93
((( «صحيح البخاري» (ص )274رقم (.)892
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بيان موقع البحرين

قــال ياقــوت احلمــوي :البحريــن هكــذا يتلفــظ هبــا يف حــال

الرفــع والنصــب واجلــر ،ومل يســمع عــى لفــظ املرفــوع مــن أحــد
منهــم إال أن الزخمــري قــد حكــى أنــه بلفــظ التثنيــة ،فيقولــون هــذه

البحــران وانتهينــا إىل البحريــن ،ومل يبلغنــي مــن جهــة أخــرى،
وقــال صاحــب الزيــج :البحريــن يف اإلقليــم الثــاين ،وطوهلــا أربــع
وســبعون درجــة وعــرون دقيقــة مــن املغــرب وعرضهــا أربــع

وعــرون درجــة ومخــس وأربعــون دقيقــة ،وقــال قــوم :هــي مــن
اإلقليــم الثالــث ،وعرضهــا أربــع وثالثــون درجــة ،وهــو اســم جامــع

لبــاد عــى ســاحل بحــر اهلنــد بــن البــرة وعــان .قيــل :هــي
قصبــة هجــر ،وقيــل :هجــر قصبــة البحريــن ،وقــد عدهــا قــوم مــن
اليمــن ،وجعلهــا آخــرون قصبــة برأســها(((.

قلت :فمرشق مدينته  هو نجد والبحرين.
قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا حممــد بــن املثنــى قــال ،حدثنــا

حســن بــن احلســن قــال ،حدثنــا ابــن عــون ،عــن نافــع ،عــن ابــن عمــر
قــال( :اللهــم بارك لنا يف شــامنا ويف يمننا) .قــال :قالــوا ويف نجدنا؟ قال:

قــال( :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ويف يمننــا)  .قــال :قالــوا ويف نجدنــا؟
((( «معجم البلدان» (ج ،1ص.)348 -347
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قــال :قــال( :هنــاك الــزالزل والفتــن وهبــا يطلــع قــرن الشــيطان)(((.
قــال ابــن رجــب :واالســتدالل هبــذا احلديــث عــى أن ال صــاة
أيضــا؛ ألن هــذا
للزلزلــة بعيــد ،واالســتدالل باحلديــث الــذي قبلــه ً
إنــا ســيق لــذم نجــد ومــا حيــدث فيــه ،كــا أن الــذي قبلــه ســيق
لــذم آخــر الزمــان ،ومــا حيــدث فيــه(((.
قــال الســهييل :اجتــاع قريــش للتشــاور يف أمــر النبــي  .ذكــر
فيــه متثــل إبليــس حــن أتاهــم يف صــورة شــيخ جليــل وانتســابه
إىل أهــل نجــد .قولــه :يف صــورة شــيخ جليــل ،يقــول جــل الرجــل
وجلــت املــرأة إذا أســنت .قــال الشــاعر:
وما حظها أن قيل عزت وجلت
ويقــال منــه :جللــت يــا رجــل بفتــح الــام وقياســه جللــت؛ ألن
اســم الفاعــل منــه جليــل ،ولكــن الضــم يف املضاعــف كلــه اسـ ً
ـتثقال
لــه مــع التضعيــف ،إال يف لببــت فأنــت لبيــب ،حــكاه بالضــم عــى
األصــل .وإنــا قــال هلــم :إين مــن أهــل نجــد فيــا ذكــر بعــض أهــل
الســرة؛ ألهنــم قالــوا :ال يدخلــن يف املشــاورة أحــد مــن أهــل هتامــة؛
ألن هواهــم مــع حممــد ،فلذلــك متثــل هلــم يف صــورة شــيخ ،وقــد
أيضــا
ذكرنــا يف خــر بنيــان الكعبــة أنــه متثــل يف صــورة شــيخ نجــدي ً
حــن حكمــوا رســول اهلل  يف أمــر الركــن مــن يرفعــه ،فصــاح
((( «صحيح البخاري» (ص )308رقم (.)1037
((( «فتح الباري رشح صحيح البخاري» (ج ،6ص.)332
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الشــيخ النجــدي :يــا معــر قريــش ،أقــد رضيتــم أن يليــه هــذا الغــام
دون أرشافكــم وذوي أســنانكم؟ فــإن صــح هــذا اخلــر فلمعنــى
آخــر متثــل نجد ًّيــا ،وذلــك أن نجــدً ا منهــا يطلــع قــرن الشــيطان كــا
قــال رســول اهلل  حــن قيــل لــه :ويف نجدنــا يــا رســول اهلل؟ قــال:
«هنالــك الــزالزل والفتــن ومنهــا يطلــع قــرن الشــيطان» .فلــم يبــارك
عليهــا كــا عــى اليمــن والشــام وغريهــا ،وحديثــه اآلخــر أنــه نظــر
إىل املــرق فقــال« :إن الفتنــة مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان»(((.

قــال بــدر الديــن الشــبيل يف آكام املرجــان :البــاب الثالــث عــر بعــد
املائــة يف بيــان طلــوع قــرن الشــيطان مــن نجــد :روى البخــاري ومســلم
وغريمهــا مــن حديــث عبــد اهلل بــن عمــر ســمعت رســول اهلل  يقــول
وهــو عــى املنــر« :أال إن الفتنــة هنــا» يشــر إىل املــرق «مــن حيــث
يطلــع قــرن الشــيطان» .ويف روايــة قــال وهــو مســتقبل املــرق« :إن الفتنــة
هاهنــا ثال ًثــا» .وذكــر نحــوه ،ويف أخــرى أنه ســمع رســول اهلل  مســتقبل
املــرق يقــول« :أال الفتنــة هاهنــا مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان» .وزاد
البخــاري يف روايــة أن النبــي  قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ،اللهــم
بــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :يــا رســول اهلل ،ويف نجدنــا؟ فأظنــه قــال يف
الثالثــة« :هنالــك الــزالزل والفتــن ومنهــا يطلع قــرن الشــيطان» .ذكــر أهل
الســر أن ً
قريشــا ملــا بنــت الكعبــة اختلفــت فيمــن يضــع الركــن ،وأن
رســول اهلل  هــو الــذي وضعــه بيــده ،وأن إبليــس متثــل يف صــورة شــيخ
نجــدي حــن حكمــوا رســول اهلل  يف أمــر الركــن ،فصــاح إبليــس بأعىل
((( «الروض األنف» (ج ،2ص.)305
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صوتــه :يــا معــر قريش ،أقــد رضيتــم أن يضــع هــذا الركن وهــو رشفكم
رشا فيــا بينهــم ،ثــم ســكنوا
غــام يتيــم دون ذوي أســنتكم؟ فــكاد يثــر ًّ
ذلــك ،وكذلــك ملــا اجتمعــت قريــش للتشــاور يف أمــر النبــي  متثــل
أيضــا يف صــورة شــيخ جليــل وانتســب إىل نجــد ،فأمــا يف
هلــم إبليــس ً
الكعبــة فتمثــل نجد ًّيــا؛ ألن نجــدً ا يطلــع منها قــرن الشــيطان كام تقــدم(((.
قــال اإلمــام ابــن حبــان :ذكــر األخبــار بــأن أول حادثــة يف هــذه
ْالُمــة تكــون مــن البحريــن.

أخربنــا عمــر بــن ســعيد بــن ســنان ،قــال :أخربنــا أمحــد بــن أيب
بكــر ،عــن مالــك ،عــن عبــد اهلل بــن دينــار ،عــن ابــن عمــر أنــه قــال:
رأيــت رســول اهلل  يشــر نحــو املــرق ويقــول« :هــا إن الفتنــة
هاهنــا ،إن الفتنــة هاهنــا ،مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان) .قــال أبــو
حاتــم  :مــرق املدينــة هــو البحريــن ،ومســيلمة منهــا ،وخروجــه
كان أول حــادث حــدث يف اإلســام.
ذكر خرب ثان يرصح بصحة ما ذكرناه:
أخربنــا حممــد بــن عبــد الرمحــن الســامي قــال ،حدثنــا
حييــى بــن أيــوب املقابــري قــال ،حدثنــا إســاعيل بــن جعفــر،
قــال ،وأخــرين عبــد اهلل بــن دينــار أنــه ســمع ابــن عمــر يقــول:
رأيــت رســول اهلل  يشــر إىل املــرق ويقــول« :إن الفتنــة هنــا،
إن الفتنــة هنــا ،مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان».
((( «آكام املرجان» (ص.)232
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ذكــر اإلخبــار عــن وصــف مــا كان يتوقــع  مــن وقــوع الفتــن
مــن ناحيــة البحريــن:
أخربنــا احلســن بــن ســفيان قــال ،حدثنــا احلســن بــن الصبــاح
البــزار قــال ،حدثنــا إســاعيل بــن عبــد الكريــم قــال ،أخــرين
إبراهيــم بــن عقيــل بــن معقــل ،عــن أبيــه ،عــن وهــب بــن منبــه ،عــن
ـي  يقــول« :إِ َّن بني يدي الســاعة
جابــر بــن عبــد اهلل قال :ســمعت النَّبِـ َّ
ِ
ْــي،
كذابــن منهــم صاحــب الياممــة ،ومنهــم صاحــب صنعــاء ا ْل َعن ُّ
ِ
ــر ،ومنهــم الدجــال وهــو َأعظمهــم فتنــة».
ومنهــم صاحــب ْ
ح ََ
قــال :وقــال أصحــايب :قــال« :هــم قريــب مــن ثالثــن كذا ًبــا»(((.
قلــت :لذلــك قــال ابــن تيميــة :فاملــرق عــن مدينتــه البحريــن،
ومنهــا خــرج مســيلمة الكــذاب الــذي ادعــى النبــوة وهــو أول
حــادث حــدث بعــده(((.

((( «صحيح ابن حبان» (ج ،15ص )24رقم(.)6648
((( «اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» (ج ،6ص.)128
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ما جاء في بيان موضع الدجال وأنه موثوق في جزيرة من
جزائر البحر من ناحية المشرق (الخليج العربي)
(((

((( مــا جــاء يف أن بعــض الدجالــن مثــل ابــن صائــد قــد ادعــى معرفــة موضــع
الدجــال ،فــإن صــح ادعــاؤه هــذا فيعنــي أن هنــاك إمكانيــة للتواصــل بــن
األعــور الدجــال وبــن بعــض الدجالــن.
قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا حممــد بــن املثنــي ،حدثنــا ســامل بــن نــوح،
أخــرين اجلريــري ،عــن أيب نــرة ،عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال :خرجنــا
ً
منــزل فتفــرق النــاس،
عــارا ومعنــا ابــن صائــد ،قــال :فنزلنــا
حجاجــا أو
ً
ً
وبقيــت أنــا وهــو فاستوحشــت منــه وحشــة شــديدة ممــا يقــال عليــه ،قــال:
وجــاء بمتاعــه فوضعــه مــع متاعــي ،فقلــت :إن احلــر شــديد فلــو وضعتــه
حتــت تلــك الشــجرة ،قــال :ففعــل ،قــال :فرفعــت لنــا غنــم فانطلــق فجــاء
بعــس ،فقــال :ارشب أبــا ســعيد ،فقلــت :إن احلــر شــديد واللبــن حــار ،مــا
يب إال أين أكــره أن أرشب عــن يــده .أو قــال :آخــذ عــن يــده ،فقــال :أبــا
ً
حبــا فأعلقــه بشــجرة ثــم أختنــق ممــا يقــول
ســعيد ،لقــد مهمــت أن آخــذ
يل النــاس ،يــا أبــا ســعيد مــن خفــي عليــه حديــث رســول اهلل  مــا خفــي
عليكــم معــر األنصــار ،ألســت مــن أعلــم النــاس بحديــث رســول اهلل ؟
أليــس قــد قــال رســول اهلل « :هــو كافــر» وأنــا مســلم؟ أوليــس قــد قــال
رســول اهلل « :هــو عقيــم ال يولــد لــه» وقــد تركــت ولــدي باملدينــة؟ أوليــس
قــد قــال رســول اهلل « :ال يدخــل املدينــة وال مكــة» .وقــد أقبلــت مــن
املدينــة وأنــا أريــد مكــة؟ قــال أبــو ســعيد اخلــدري :حتــى كــدت أن أعــذره،
ثــم قــال :أمــا واهلل إين ألعرفــه ،وأعــرف مولــده ،وأيــن هــو اآلن .قــال :قلــت
لــه :ت ًّبا لك ســائر اليوم« .صحيــح مســلم» (ج  ،4ص )2242رقم (.)2927
قلــت :ويف هــذا احلديــث دليــل عــى أن ابــن صائــد ليــس هــو األعــور
الدجــال ،وكذلــك يؤخــذ مــن هــذا احلديــث أن تشــخيص الدجــال والبحــث
عنــه أمــر اجتهــادي قــد يصيــب فيــه الباحــث أو خيطــئ ،فقــد ظــن بعــض
الصحابــة  أن ابــن صائــد هــو الدجــال األكــر.
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قــال اإلمــام ابــن حبــان« :ذكــر األخبــار عــن املوضــع الــذي
خيــرج مــن ناحيتــه الدجــال»:
أخربنــا حممــد بــن احلســن بــن مكــرم قــال ،حدثنــا حممــد بــن
مســلم بــن وارة قــال ،حدثنــا حممــد بــن ســعيد بــن ســابق قــال،
حدثنــا عمــرو بــن أيب قيــس ،عــن مطــرف ،عــن الشــعبي ،عــن
بــال بــن أيب هريــرة ،عــن أبيــه ،عــن النبــي  قــال« :خيــرج
الدجــال مــن هاهنــا» .وأشــار نحــو املــرق.
قــال أبــو حاتــم  :قــول أيب هريــرة (وأشــار نحــو املــرق)
أراد بــه البحريــن؛ ألن البحريــن مــرق املدينــة ،وخــروج الدجــال
يكــون مــن جزيــرة مــن جزائرهــا ال مــن خراســان ،والدليــل عــى
صحــة هــذا أنــه موثــق يف جزيــرة مــن جزائــر البحــر ،عــى مــا أخــر
(((.
متيــم الــداري ،وليــس بخراســان بحــر وال جزيــرة
قلــت :قــد تقــدم أن (البحريــن) اســم جامــع لبــاد عــى ســاحل
بحــر اهلنــد بــن البــرة وعــان ،فــكل مــا كان عــى ســاحل اخلليــج
العــريب  -والــذي ســاه صاحــب معجــم البلــدان بحــر اهلنــد  -بــن
البــرة و ُعــان فهــو مــن البحريــن.
قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا عبــد الــوارث بــن عبــد الصمــد بــن
عبــد الــوارث ،وحجــاج بــن الشــاعر كالمهــا عــن عبــد الصمــد
(واللفــظ لعبــد الــوارث بــن عبــد الصمــد) ،حدثنــا أيب ،عــن
((( «صحيح ابن حبان» (ج ،15ص )202رقم (.)6792
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جــدي ،عــن احلســن بــن ذكــوان ،حدثنــا ابــن بريــدة ،حدثنــي
عامــر بــن رشاحيــل الشــعبي  -شــعب مهــدان :أنــه ســأل فاطمــة
بنــت قيــس أخــت الضحــاك بــن قيــس وكانــت مــن املهاجــرات
األول فقــال :حدثينــي حدي ًثــا ســمعتيه مــن رســول اهلل  ال تســنديه
إىل أحــد غــره .فقالــت :لئــن شــئت ألفعلــن ،فقــال هلــا :أجــل
حدثينــي .فقالــت :نكحــت ابــن املغــرة وهــو مــن خيــار شــباب
قريــش يومئــذ فأصيــب يف أول اجلهــاد مــع رســول اهلل  فلــا
تأيمــت خطبنــي عبــد الرمحــن بــن عــوف يف نفــر مــن أصحــاب
رســول اهلل  وخطبنــي رســول اهلل  عــى مــواله أســامة بــن
زيــد ،وكنــت قــد حدثــت أن رســول اهلل  قــال« :مــن أحبنــي
فليحــب أســامة» .فلــا كلمنــي رســول اهلل  قلــت :أمــري بيــدك
فأنكحنــي مــن شــئت .فقــال« :انتقــي إىل أم رشيــك» .وأم رشيــك
امــرأة غنيــة مــن األنصــار عظيمــة النفقــة يف ســبيل اهلل ينــزل عليهــا
الضيفــان ،فقلــت :ســأفعل .فقــال« :ال تفعــي ،إن أم رشيــك امــرأة

كثــرة الضيفــان فــإين أكــره أن يســقط عنــك مخــارك أو ينكشــف
الثــوب عــن ســاقيك فــرى القــوم منــك بعــض مــا تكرهــن ولكــن
انتقــي إىل ابــن عمــك عبــد اهلل بــن عمــرو بــن أم مكتــوم» .وهــو
رجــل مــن بنــي فهــر ،فهــر قريــش ،وهــو مــن البطــن الــذي هــي
منــه .فانتقلــت إليــه ،فلــا انقضــت عــديت ســمعت نــداء املنــادي،
منــادي رســول اهلل  ينــادي الصــاة جامعــة ،فخرجــت إىل
املســجد فصليــت مــع رســول اهلل  فكنــت يف صــف النســاء
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التــي تــي ظهــور القــوم ،فلــا قــى رســول اهلل  صالتــه جلــس
عــى املنــر وهــو يضحــك ،فقــال« :ليلــزم كل إنســان مصــاه» .ثــم
قــال« :أتــدرون مل مجعتكــم؟» قالــوا :اهلل ورســوله أعلــم .قــال:
متيــا
«إين واهلل مــا مجعتكــم لرغبــة وال لرهبــة ،ولكــن مجعتكــم ألن ً
ً
رجــا نرصان ًّيــا فجــاء فبايــع وأســلم وحدثنــي حدي ًثــا
الــداري كان
وافــق الــذي كنــت أحدثكــم عــن مســيح الدجــال ،حدثنــي أنــه ركــب
ً
رجــا مــن خلــم وجــذام فلعــب هبــم
يف ســفينة بحريــة مــع ثالثــن
ـهرا يف البحــر ثــم أرفئــوا إىل جزيــرة يف البحــر حتــى مغــرب
املــوج شـ ً
الشــمس ،فجلســوا يف أقــرب الســفينة ،فدخلــوا اجلزيــرة فلقيتهــم
دابــة أهلــب كثــر الشــعر ،ال يــدرون مــا قبلــه مــن دبــره مــن كثــرة
الشــعر ،فقالــوا :ويلــك مــا أنــت؟ فقالــت :أنــا اجلساســة .قالــوا :ومــا
اجلساســة؟ قالــت :أهيــا القــوم ،انطلقــوا إىل هــذا الرجــل يف الديــر
ً
رجــا فرقنــا
فإنــه إىل خربكــم باألشــواق .قــال :ملــا ســمت لنــا
منهــا أن تكــون شــيطانة .قــال :فانطلقنــا رسا ًعــا حتــى دخلنــا الديــر،
فــإذا فيــه أعظــم إنســان رأينــاه قــط خل ًقــا ،وأشــده وثا ًقــا ،جمموعــة
يــداه إىل عنقــه ،مــا بــن ركبتيــه إىل كعبيــه باحلديــد ،قلنــا :ويلــك
مــا أنــت؟ قــال :قــد قدرتــم عــى خــري ،فأخــروين مــا أنتــم؟ قالــوا:
نحــن أنــاس مــن العــرب ركبنــا يف ســفينة بحريــة فصادفنــا البحــر
شــهرا ،ثــم أرفأنــا إىل جزيرتــك
حــن اغتلــم ،فلعــب بنــا املــوج
ً
هــذه فجلســنا يف أقرهبــا ،فدخلنــا اجلزيــرة ،فلقيتنــا دابــة أهلــب كثــر
الشــعر ال يــدرى مــا قبلــه مــن دبــره مــن كثــرة الشــعر ،فقلنــا :ويلــك

72

مــا أنــت؟ فقالــت :أنــا اجلساســة .قلنــا :ومــا اجلساســة؟ قالــت:
اعمــدوا إىل هــذا الرجــل يف الديــر ،فإنــه إىل خربكــم باألشــواق.
فأقبلنــا إليــك رسا ًعــا وفزعنــا منهــا ،ومل نأمــن أن تكــون شــيطانة.
فقــال :أخــروين عــن نخــل بيســان .قلنــا :عــن أي شــأهنا تســتخرب؟
قــال :أســألكم عــن نخلهــا هــل يثمــر؟ قلنــا لــه :نعــم .قــال :أمــا
إنــه يوشــك أال تثمــر .قــال :أخــروين عــن بحــرة الطربيــة .قلنــا:
عــن أي شــأهنا تســتخرب؟ قــال :هــل فيهــا مــاء؟ قالــوا :هــي كثــرة
املــاء .قــال :أمــا إن ماءهــا يوشــك أن يذهــب .قــال :أخــروين عــن
عــن زغــر .قالــوا :عــن أي شــأهنا تســتخرب؟ قــال :هــل يف العــن
مــاء؟ وهــل يــزرع أهلهــا بــاء العــن؟ قلنــا لــه :نعــم ،هــي كثــرة
املــاء ،وأهلهــا يزرعــون مــن مائهــا .قــال :أخــروين عــن نبــي
األميــن مــا فعــل؟ قالــوا :قــد خــرج مــن مكــة ونــزل يثــرب .قــال:
أقاتلــه العــرب؟ قلنــا :نعــم .قــال :كيــف صنــع هبــم؟ فأخربنــاه
أنــه قــد ظهــر عــى مــن يليــه مــن العــرب وأطاعــوه .قــال هلــم :قــد
كان ذلــك؟ قلنــا :نعــم .قــال :أمــا إن ذلــك خــر هلــم أن يطيعــوه
وإين خمربكــم عنــي إين أنــا املســيح((( ،وإين أوشــك أن يــؤذن يل
يف اخلــروج فأخــرج فأســر يف األرض فــا أدع قريــة إال هبطتهــا
يف أربعــن ليلــة غــر مكــة ،وطيبــة فهــا حمرمتــان عــي كلتامهــا
كلــا أردت أن أدخــل واحــدة أو واحــدً ا منهــا اســتقبلني ملــك
بيــده الســيف صل ًتــا يصــدين عنهــا ،وإن عــى كل نقــب منهــا مالئكــة

((( يعنــي الدجــال .ويف هــذا احلديــث دليــل عــى أن لقــاء بعــض النــاس (مثــل متيم
الــداري ومــن معــه) للدجــال وحماورتــه أمــر ممكــن غــر ممتنــع رش ًعــا وال ً
عقل.
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حيرســوهنا» .قالــت :قــال رســول اهلل  وطعــن بمخرصتــه يف
املنــر« :هــذه طيبــة ،هــذه طيبــة ،هــذه طيبــة» .يعنــي املدينــة «أال
هــل كنــت حدثتكــم ذلــك؟» فقــال النــاس :نعــم« .فإنــه أعجبنــي
حديــث متيــم أنــه وافــق الــذي كنــت أحدثكــم عنــه وعــن املدينــة
ومكــة ،أال إنــه يف بحــر الشــام أو بحــر اليمــن ،ال بــل مــن قبــل
املــرق ،مــا هــو مــن قبــل املــرق ،مــا هــو مــن قبــل املــرق،
مــا هــو» وأومــأ بيــده إىل املــرق ،قالــت :فحفظــت هــذا مــن
رســول اهلل .((( 
قــال رشف احلــق( :وإنــه يف بحــر الشــام أو بحــر اليمــن ،ال بــل

مــن قبــل املــرق مــا هــو) .قــال القرطبــي يف «التذكــرة» :هوشــك أو

ظــن منــه  أو قصــد اإلهبــام عــى الســامع ،ثــم نفــى ذلــك وأرضب
عنــه بالتحقيــق ،فقــال« :ال بــل مــن قبــل املــرق» .ثــم أكــد ذلــك
بـ(مــا) الزائــدة ،والتكــرار اللفظــي ،فـ(مــا) زائــدة ال نافيــة ،فاعلــم

ذلــك انتهــى .وقــال النــووي يف «رشح مســلم» :قــال القــايض لفظــة

(مــا هــو) زائــدة ،صلــة للــكالم ليســت بنافيــة ،واملــراد إثبــات أنــه يف
جهــات املــرق .انتهــى .ويف «فتــح الــودود» :قيــل هــذا شــك أو ظــن
منــه  ،أو قصــد اإلهبــام عــى الســامع ثــم نفــى ذلــك وأرضب

عنــه ،فقــال« :ال بــل مــن قبــل املــرق» .ثــم أكــد ذلــك بقولــه« :مــا
((( «صحيح مسلم» (ج ،4ص )2261رقم ( .)2942وقد صحح اإلمام البخاري هذا
احلديــث ،قــال اإلمــام الرتمــذي ،قــال حممــد :وحديــث الشــعبي عــن فاطمــة
بنــت قيــس يف الدجال هــو حديث صحيح« .علــل الرتمــذي» (ج  ،1ص .)328
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هــو» و(مــا) زائــدة ال نافيــة ،واملــراد إثبــات أنــه يف جهــة املــرق.
قيــل :جيــوز أن تكــون موصولــة أي :الــذي هــو فيــه املــرق .قلــت:

وحيتمــل أهنــا نافيــة أي :مــا هــو إال فيــه ،واهلل  أعلــم .انتهــى

(مرتــن) .ولفــظ مســلم« :أال إنــه يف بحــر الشــام أو بحــر اليمــن ،ال
بــل مــن قبــل املــرق ،مــا هــو مــن قبــل املــرق ،مــا هــو مــن قبــل

املــرق ،مــا هــو» .وأومــأ بيــده (وأومــأ) أي :أشــار .((( 

قلــت :فهــذا يبــن أن الدجــال يف جزيــرة مــن جزائــر البحــر مــن

جهــة املــرق ،وليــس يف العــراق كــا توهــم البعــض؛ ألن العــراق

ليــس فيــه بحــر وال جزيــرة .كــا أن أتبــاع الدجــال الذيــن ورد النــص
بذكرهــم ،هــم مــن هيــود أصبهــان ال مــن أهــل العــراق.

قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا منصــور بــن أيب ُمزاحــم ،حدثنــا

حييــى بــن محــزة ،عــن األوزاعــي ،عــن إســحاق بــن عبــد اهلل ،عــن
عمــه َأنــس بــن مالــك ،أن رســول اهلل  قــال :يتبــع الدجــال مــن هيود

أصبهــان ســبعون َأل ًفــا عليهــم الطيالســة(((.

فــإذا تبــن أن الدجــال يف جزيــرة مــن جزائــر البحــر مــن ناحيــة

املــرق  -نجــد والبحريــن  -فالــذي أراه هــو أن جزيــرة الدجــال

يف اخلليــج العــريب؛ ألن اخلليــج العــريب هــو بحــر املــرق الــذي
يــي مــرق املدينــة  -نجــد والبحريــن ،كــا أن البحــار الواقعــة

((( «عون املعبود رشح سنن أيب داود» (ج  ،11ص .)319 -318
((( «صحيح مسلم» (ج  ،4ص  ،)2943رقم (.)2944
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جنــوب اخلليــج العــريب ال يقــال عنهــا مــرق املدينــة ،فــا يصــح
أن يقــال عــى بحــر غــر اخلليــج العــريب بأنــه مــرق املدينــة
ومطلــع شمســها.
قــال اإلمــام الطــري :حدثنــا بــر قــال ،ثنــا يزيــد قــال ،ثنــا
ســعيد ،عــن قتــادة ،قولــه :حتــى أبلــغ جممــع البحريــن ،والبحــران
بحــر فــارس وبحــر الــروم ،وبحــر الــروم ممــا يــي املغــرب وبحــر
فــارس ممــا يــي املــرق(((.
قلت :وبحر فارس هو اخلليج العريب الذي ييل املرشق.
وقــال أبــو منصــور :أراد بالنطفتــن :بحــر املــرق وبحــر
املغــرب ،فأمــا بحــر املــرق فإنــه ينقطــع عنــد نواحــي البــرة،
وأمــا بحــر املغــرب فمنقطعــه عنــد القلــزم(((.
قلــت :فيتبــن مــن هــذا أن جزيــرة الدجــال هــي جزيــرة مــن
جزائــر اخلليــج العــريب ،فــإن اخلليــج العــريب هــو بحــر املــرق،
وهــو مــا يــي مــرق املدينــة  -نجــد والبحريــن مســاكن ربيعــة
ومــر  -والطــرف الرشقــي منــه بــاد فــارس ،وهــم أتباعــه مــن
هيــود أصبهــان.

((( «تفسري الطربي» (ج ،15ص .)271
((( «هتذيب اللغة» (ج  ،13ص .)247

الباب الثالث
في بيان صحة األحاديث التي أتت بذم نجد
وبيان نكارة الروايات التي أتت بذم العراق
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ذكر الحديث الصحيح عن النبي  بذم نجد

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا عــي بــن عبــد اهلل ،حدثنــا

أزهــر بــن ســعد ،عــن ابــن عــون ،عــن نافــع ،عــن ابــن عمــر قــال:
ذكــر النبــي « :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ،اللهــم بــارك لنــا يف
يمننــا» .قالــوا :ويف نجدنــا؟ قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ،اللهــم
بــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :يــا رســول اهلل ،ويف نجدنــا؟ فأظنــه قــال
يف الثالثــة« :هنــاك الــزالزل والفتــن وهبــا يطلــع قــرن الشــيطان»(((.

وقــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل :ثنــا أزهــر بــن ســعد أبــو بكــر

الســان ،أنــا ابــن عــون ،عــن نافــع ،عــن ابــن عمــر ،أن النبــي 

قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ،اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا:
ويف نجدنــا؟ قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ،اللهــم بــارك لنــا يف

يمننــا» .قالــوا :ويف نجدنــا؟ قــال« :هنالــك الــزالزل والفتــن ،منهــا -

أو قــال :هبــا يطلــع قــرن الشــيطان»(((.

قــال اإلمــام الرتمــذي :حدثنــا بــر بــن آدم ابــن بنــت أزهــر

الســان ،حدثنــي جــدي أزهــر الســان ،عــن ابــن عــون ،عــن نافــع،

عــن ابــن عمــر :أن رســول اهلل  قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا،
اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :ويف نجدنــا؟ قــال« :اللهــم بــارك
((( «صحيح البخاري» (ص )1724رقم (.)7094
((( «مسند أمحد بن حنبل» (ج ،2ص )118رقم(.)5987
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لنــا يف شــامنا ،وبــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :ويف نجدنــا؟ قــال« :هنــاك
الــزالزل والفتــن ،وهبــا – أو قــال :منهــا خيــرج قــرن الشــيطان»(((.
قــال اإلمــام ابــن حبــان :أخربنــا احلســن بــن ســفيان قــال ،حدثنــا
بــر بــن آدم ابــن بنــت أزهر قــال ،أخربين جــدي ،عــن ابن عــون ،عن
نافــع ،عــن ابن عمــر ،أن رســول اهلل  قــال« :اللهم بارك لنا يف شــامنا،
اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :ويف نجدنــا؟ قــال« :اللهــم بــارك لنا
يف شــامنا ،اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :ويف نجدنا؟ قــال« :هنالك
الــزالزل والفتــن وهبــا  -أو قــال :منهــا خيــرج قــرن الشــيطان»(((.
قلــت :وهــذا احلديــث أشــهر مــن أن أطيــل بذكــر مــن أخرجــه،
وال خــاف بــن أهــل العلــم يف صحتــه بلفــظ (نجدنــا).

((( «سنن الرتمذي» (ج ،5ص )733رقم (.)3953
((( «صحيح ابن حبان» (ج ،16ص )290رقم (.)7301
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ذكر الروايات التي أتت بلفظ عراقنا ً
بدل من نجدنا
وبيان نكارتها
ً
أول :ما جاء من رواية معاذ بن جبل

قــال اخلطيــب البغــدادي :أخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن عمــر بــن
بكــر املقــرئ قــال ،حدثنــي أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم األنبــاري
قــال ،أنبأنــا أبــو عمــر حممــد بــن أمحــد احلليمــي قــال ،نبأنــا آدم
بــن أيب إيــاس ،عــن ابــن أيب ذئــب ،عــن معــن بــن الوليــد ،عــن
خالــد بــن معــدان ،عــن معــاذ بــن جبــل قــال :قــال النبــي « :اللهــم
بــارك لنــا يف صاعنــا ومدنــا ،ويف شــامنا ويف يمننــا ،ويف حجازنــا» .قــال:
فقــام إليــه رجــل فقــال :يــا رســول اهلل ،ويف عراقنــا؟ فأمســك النبــي 
فلــا كان يف اليــوم الثــاين قــال مثــل ذلــك ،فقــام إليــه الرجــل فقــال :يــا
رســول اهلل ،ويف عراقنــا؟ فأمســك النبــي  فلــا كان يف اليــوم الثالــث
قــام إليــه الرجــل فقــال :يــا رســول اهلل ،ويف عراقنــا؟ فأمســك النبــي 
فــوىل الرجــل وهــو يبكــي ،فدعــاه النبــي  فقــال :أمــن العــراق أنــت؟
ـم أن يدعــو عليهــم فأوحــى
قــال :نعــم .قــال :إن أيب إبراهيــم  هـ َّ
اهلل تعــاىل إليــه ال تفعــل ،فــإين جعلــت خزائــن علمــي فيهــم ،وأســكنت
الرمحــة قلوهبــم(((.
قلــت :أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم األنبــاري .قــال فيــه
الذهبــي :لينــه األزهــري وابــن أيب الفــوارس وقــاال :نرجــو أنــه
((( «تاريخ بغداد» (ج ،1ص.)25 -24
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ال يتعمــد الكــذب((( .أبــو عمــر حممــد بــن أمحــد احلليمــي .قــال
الذهبــي :حممــد بــن أمحــد احلليمــي مــن ولــد حليمــة الســعدية،
روى عــن آدم بــن إيــاس أحاديــث منكــرة ،بــل باطلــة ،قــال ابــن
ماكــوال :احلمــل عليــه فيهــا(((.ويف إســناده انقطــاع مــا بــن خالــد بــن
معــدان ومعــاذ بــن جبــل .قــال اإلمــام املــزي يف ترمجــه خالــد بــن
معــدان :روى عــن معــاذ بــن جبــل ومل يســمع منــه((( .وقــال ابــن أيب
حاتــم :وســمعته يقــول خالــد بــن معــدان عــن معــاذ بــن جبل مرســل
مل يســمع منــه وربــا كان بينهــا اثنــان((( .فهــذه روايــة منكــرة.

ثانًيا :ما جاء من رواية ابن عباس

قــال اإلمــام الطــراين :حدثنــا حممــد بــن عــي املــروزي،
حدثنــا أبــو الــدَّ رداء عبــد العزيــز بــن املنيــب ،حدثنــا إِســحاق بــن

عبــد اهلل بــن كَيســان ،عــن أبيــه ،عــن ســعيد بــن جبــر ،عــن ابــن

ــم بــارك لنــا يف صاعنــا
عبــاس ،قــال :دعــا نبــي اهلل  فقــال« :ال َّل ُه َّ
َو ُمدِّ َنــا ،وبــارك لنــا يف مكتنــا ومدينتنــا ،وبــارك لنــا يف شــامنا ويمننــا».
فقــال رجــل مــن القــوم :يــا نبــي اهلل ،وعراقنــا؟ فقــال« :إِ َّن هبــا قــرن

الشــيطان ،ونبــح الفتــن ،وإِ َّن اجلفــاء باملــرق»(((.
((( «ميزان االعتدال» (ج ،1ص.)274
((( «ميزان االعتدال» (ج ،6ص.)53
((( «هتذيب الكامل» (ج ،8ص.)168
((( «املراسيل» (ج ،1ص.)52
((( «املعجم الكبري» (ج ،12ص )84رقم (.)12553

83

قلــت :إســحاق بــن عبــد اهلل بــن كيســان املــروزي ،قــال فيــه ابــن
حجــر :شــيخ لعبــد العزيــز بــن املنيــب ،لينــه أبــو أمحــد احلاكــم.
انتهــى .وقــال البخــاري يف ترمجــة عبــد اهلل بــن كيســان :لــه ابــن
يســمى إســحاق منكــر احلديــث .وقــال ابــن حبــان يف «الثقــات»:
أيضــا يف مســند ابــن عبــاس
يتقــى حديثــه مــن روايــة ابنــه عنــه .وأورد ً
مــن املختــارة مــن روايــة إســحاق هــذا عــن أبيــه عــن عكرمــة عــن
ابــن عبــاس حدي ًثــا طويـ ً
ـا يف نــزول إذا جــاء نــر اهلل والفتــح ،فتعقبه
الصــدر الياســويف فيــا رأيــت بخطــه فقــال :هــو مــن روايــة إســحاق
عــن أبيــه وفيهــا الضعــف الشــديد((( .فهــذه روايــة منكــرة؛ ألهنــا
مــن روايــة إســحاق بــن عبــد اهلل بــن كيســان عــن أبيــه.

ثالًثا :ما جاء من رواية الحسن البصري

قــال يعقــوب بــن ســفيان الفســوي :حدثنــا قبيصــة ،ثنــا ســفيان،
عــن حممــد بــن جحــادة قــال :ســمعت احلســن يقــول :قــال
هــم بــارك لنــا يف
هــم بــارك لنــا يف مدينتنــا ،ال َّل َّ
رســول اهلل « :ال َّل َّ

شــامنا» .فقــال رجــل لرســول اهلل :والعــراق؟ فــإن منهــا مريتنــا
وفيهــا حاجتنــا .قــال :فســكت ثــم أعــاد فقــال« :هنــا يطلــع قــرن
الشــيطان وهنالكــم الــزالزل والفتــن»(((.
قلــت :قــال اإلمــام املــزي يف ترمجــه قبيصــة بــن عقبــة ،قــال
حنبــل بــن إســحاق ،قــال أبــو عبــد اهلل :كان حييــى بــن آدم أصغــر
((( «لسان امليزان» (ج ،2ص.)64 -63
((( «املعرفة والتاريخ» (ج ،3ص.)77
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مــن ســمع مــن ســفيان عندنــا .قــال :وقــال حييــى :قبيصــة أصغــر
منــي بســنتني .قلــت لــه :فــا قصــة قبيصــة يف ســفيان؟ فقــال أبــو
ـرا
عبــد اهلل :كان كثــر الغلــط .قلــت لــه :فغــر هــذا؟ قــال :كان صغـ ً
ال يضبــط .قلــت لــه :فغــر ســفيان؟ قــال :كان قبيصــة رجـ ً
ـا صاحلًــا
ثقــة ال بــأس بــه((( .فهــذه روايــة مرســلة  -أرســلها احلســن  -ومنكــرة؛
ألهنــا مــن روايــة قبيصــة عــن ســفيان(((.

راب ًعا :ما جاء من طريق نافع عن ابن عمر

 -1قــال اإلمــام الطــراين :حدثنــا احلســن بــن عــي ا َْل ْع َم ِ
ــر ُّي،
حدثنــا إســاعيل بــن مســعود ،حدثنــا عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن
ــي  قــال:
عــون ،عــن أبيــه ،عــن نافــع ،عــن ابــن عمــر ،أن النَّبِ َّ
مــرارا،
«اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ،اللهــم بــارك يف يمننــا» .فقاهلــا
ً
ــا كان يف الثالثــة أو الرابعــةَ ،قا ُلــوا :يــا رســول اهلل ،ويف عراقنــا؟
َف َل َّ
قــال« :إِن هبــا الــزالزل والفتــن وهبــا يطلــع قــرن الشــيطان»(((.
قلــت :احلســن بــن عــي املعمــري هــو احلســن بــن عــي بــن
شــبيب البغــدادي املعمــري .قــال ابــن عــدي يف «الكامــل» :احلســن
بــن عــي بــن شــبيب أبــو عــي املعمــري ،رفــع أحاديــث وهــي
موقوفــة ،وزاد يف املتــون أشــياء ليــس فيهــا((( .فهــذه روايــة منكــرة
ملخالفــة املعمــري لألئمــة الذيــن ذكــروا نجدنــا ومل يذكــروا عراقنــا.
((( «هتذيب الكامل» (ج ،23ص.)486 -484
((( وقد صح لقبيصة عن سفيان أخبار ليس هذا منها.
((( «املعجم الكبري» (ج ،12ص )384رقم (.)13422
((( «الكامل يف ضعفاء الرجال» (ج  ،2ص .)337

85

وحدَّ ثنــاه بــر بــن آدم ،حدثنــي جــدي أزهــر بــن
 -2قــال البــزارَ :
َسـ ْعدَ ،حدَّ ثنــا ابــن عــونَ ،عــن نافــعَ ،عــن ابــن ُع َمــرَ ،أن رســول اهلل 
قــال« :اللهــم بارك لنا يف شــامنا» .قالــوا :يا رســول اهلل ،ويف يمننــا؟ قال:
«اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا» .قالــوا :يــا رســول اهلل ،ويف عراقنــا؟ قــال:
«هنالــك الــزالزل والفتن وهبــا  -أو قال :منهــا يطلع قرن الشــيطان»(((.
قلــت :بــر بــن آدم قــال عنــه الذهبــي :قــال أبــو حاتــم والنســائي
ليــس بقــوي((( .وقــال ابــن أيب حاتــم :ســمع منــه أيب ،وســألته عنــه
فقــال :ليــس بقــوي(((.
فبــر ليــس بقــوي وقــد خالــف اإلمــام أمحــد بــن حنبــل وعــي
بــن املدينــي وحممــد بــن املثنــى ،فروايتــه منكــرة ،مــع أن اإلمــام
الرتمــذي أخــرج روايــة بــر بــن آدم عــن أزهــر الســان بلفــظ
(نجدنــا) كــا يف «ســنن الرتمــذي».
قــال اإلمــام الرتمــذي :حدثنــا بــر بــن آدم ابــن بنــت أزهــر
الســان ،حدثنــي جــدي أزهــر الســان ،عــن ابــن عــون ،عــن نافــع،
عــن ابــن عمــر :أن رســول اهلل  قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا،
اللهــم بــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :ويف نجدنــا؟ قــال« :اللهــم بــارك
لنــا يف شــامنا ،وبــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :ويف نجدنــا؟ قــال« :هنــاك
الــزالزل والفتــن وهبــا – أو قــال :منهــا خيــرج قــرن الشــيطان»(((.
((( «مسند البزار» (ج ،12ص )202رقم (.)5881
((( «ميزان االعتدال» (ج ،2ص.)23
((( «اجلرح والتعديل» (ج ،2ص.)351
((( «سنن الرتمذي » (ج ،5ص )733رقم (.)3953
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 -3قــال اإلمــام الطــراين :حدثنــا أمحــد بــن حممــد بــن صدقــة،

ثنــا أبــو فــروة يزيــد بــن حممــد بــن يزيــد بــن ســنان الرهــاوي ،حدثنــي
أيب ،عــن أبيــه ،حدثنــي أبــو رزيــن الفلســطيني ،عــن أيب عبيــد حاجــب

ســليامن بــن عبــد امللــك ،عــن نافــع ،عــن ابــن عمــر ،أن رســول اهلل 
قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف صاعنــا ومدنــا ،ويف مكتنــا ويف مدينتنــا ،ويف
شــامنا ويف يمننــا» .فقــال رجــل :يــا رســول اهلل ،ويف العــراق ومــر؟
فقــال« :هنــاك يطلــع قــرن الشــيطان وثــم الــزالزل والفتــن»(((.

قلــت :قــال اإلمــام املــزي يف ترمجــة يزيــد بــن ســنان :قــال
أمحــد بــن َأيب حييــى عــن أمحــد بــن حنبــل :ضعيــفَ .و َقــال أبــو
ٍ
بــيء،
بكــر بــن َأيب خيثمــة عــن حييــى بــن َم ِعــن :ليــس حديثــه
ٍ
َو َقــال َعبــاس الــدُّ ِ
بــيءَ .و َقــال عــي بــن
ور ُّي عــن حييــى :ليــس
أيضــا
املدينــي :ضعيــف احلديــثَ .و َقــال أبــو بكــر بــن َأيب خيثمــة ً
عــن حييــى بــن أيــوب املقابــري :كان مــروان بــن معاويــة يثبتــه.
َو َقــال أبــو حاتــم :حملــه الصــدق ،وكان الغالــب عليــه الغفلــة،
يكتــب حديثــه وال حيتــج بــه .و َقــال ال ُبخـ ِ
ـار ُّي :مقــارب احلديــث إال

أن ابنــه حممــدً ا يــروي عنــه مناكــرَ .و َقــال أبــو ُع َبيــد اآلجــريَ ،عــن
ٍ
ٍ
بــيء.
بــيء ،وابنــه ليــس
أيب داود :أبــو فــروة اجلــزري ليــس

َو َقــال الن ََّســائي :ضعيــف ،مــروك احلديــث(((.
((( «مسند الشاميني» (ج ،2ص )270رقم (.)1319
((( «هتذيب الكامل» (ج ،32ص.)157 -156
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وهــذا احلديــث مــن روايــة ابنــه عنــه ،فهــذه روايــة منكــرة ،مــع أن

أبــا رزيــن الفلســطيني جمهــول ممــا يزيــد الروايــة نــكارة.

خامسا :ما جاء من طريق سالم عن ابن عمر
ً

ً
أول :رواية زياد بن بيان:

 -1قــال اإلمــام الطــراين :حدثنــا عــي بــن ســعيد قــال ،نــا

محــاد بــن إســاعيل بــن عليــة قــال ،نــا أيب قــال ،نــا زيــاد بــن

بيــان قــال ،نــا ســامل بــن عبــد اهلل بــن عمــر ،عــن أبيــه قــال :صــى
النبــي  صــاة الفجــر ثــم انفتــل فأقبــل عــى القــوم فقــال« :اللهــم
بــارك لنــا يف مدينتنــا ،وبــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا ،اللهــم بــارك لنــا

يف شــامنا ويمننــا» .فقــال رجــل :والعــراق يــا رســول اهلل؟ فســكت
ثــم قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف مدينتنــا ،وبــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا،
اللهــم بــارك لنــا يف حرمنــا ،وبــارك لنــا يف شــامنا ويمننــا» .فقــال رجل:

والعــراق يــا رســول اهلل؟ قــال« :مــن ثــم يطلــع قــرن الشــيطان ،وهتيــج

الفتــن» .مل يــرو هــذا احلديــث عــن زيــاد بــن بيــان إال إســاعيل بــن
عليــة ،تفــرد بــه عنــه ابنــه محــاد(((.

 -2قــال أبــو بكــر املقــرئ يف «معجــم شــيوخه» :حدثنــا

حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن حــرب قــايض طربيــة

بطربيــة ،حدثنــا ســليامن بــن عمــر بــن خالــد األقطــع ،حدثنــا
((( «املعجم األوسط» (ج ،4ص.)246 -245
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إســاعيل بــن إبراهيــم هــو ابــن عليــة ،حدثنــا زيــاد بــن بيــان،

حدثنــا ســامل ،عــن عبــد اهلل بــن عمــر ،قــال :صــى رســول اهلل 

صــاة الفجــر ،ثــم انفتــل ،فأقبــل عــى القــوم ،فقــال« :اللهــم بــارك

لنــا يف مدينتنــا ،وبــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا ،اللهــم بــارك لنــا يف
حرمنــا ،اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ويمننــا» .فقــال رجــل :والعــراق
يــا رســول اهلل؟ قــال :ثــم عــاد فقــال مثــل ذلــك ،فقــال الرجــل:
والعــراق يــا رســول اهلل؟ قــال :فســكت ،ثــم قــال« :اللهــم بــارك

لنــا يف مدينتنــا ،وبــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا ،اللهــم بــارك لنــا يف
حرمنــا ،وبــارك لنــا يف شــامنا ويمننــا» .فقــال الرجــل :والعــراق

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

 -3قــال ابــن عســاكر :أخربنــا أبــو عبــد اهلل حممــد بــن

إبراهيــم بــن جعفــر النشــائي((( ،أنبأنــا أبــو الفــرج ســهل بــن بــر
اإلســفراييني قــاال ،أنبأنــا أبــو احلســن حممــد بــن احلســن بــن

حممــد النيســابوري ،أنــا أبــو الطاهــر أمحــد بــن أمحــد بــن

عبــد اهلل الذهــي ،نــا حممــد بــن عبــدوس ،نــا محــاد بــن

إســاعيل بــن عليــة قــال ،أنــا أيب ،نــا زيــاد بــن بيــان ،نــا ســامل،
عــن عبــد اهلل بــن عمــر ،قــال :صــى رســول اهلل  صــاة الفجــر

ثــم انفتــل فأقبــل عــى القــوم فقــال« :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا
((( «معجم ابن املقرئ» (ج ،1ص.)67
((( كذا يف املطبوع ،والصواب :النشايب.
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ويمننــا» .قــال رجــل :والعــراق يــا رســول اهلل؟ فســكت ثــم أعــاد،
فقــال« :اللهــم بــارك لنــا يف مدينتنــا ،وبــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا،

اللهــم بــارك لنــا يف حرمنــا ،وبــارك لنــا يف شــامنا ويمننــا» .قــال:
قــال رجــل :يــا رســول اهلل ،والعــراق؟ قــال :فســكت ثــم أعــاد كــا

قــال ً
أول ،فقــال رجــل :والعــراق يــا رســول اهلل؟ قــال« :مــن ثــم

يطلــع الشــيطان وهتيــج الفتــن» .اللفــظ للذهــي واآلخــر نحــوه(((.
قلت :ويف هذه األسانيد الثالثة املتقدمة علل:
العلــة األوىل :أن األســانيد إىل زيــاد بــن بيــان ضعيفــة ،فروايــة
الطــراين يف «املعجــم األوســط» مــن طريــق عــي بــن ســعيد هــو
ابــن بشــر الــرازي ،قــال عنــه الذهبــي :قــال محــزة الســهمي :سـ َـألت
الدارقطنــي عنــه فقــال :مل يكــن بـ َ
ـذاك يف حديثــه ،ســمعت بمــر َأ َّنــه
ــر ِ
اج ،فــا كانــوا يعطونــه ،قــال:
ال قريــة ،وكان يطالبهــم بِاخلَ َ
كان َو ِ َ
فجمــع اخلنازيــر يف املســجد ،قلــت :فكيــف هــو يف احلديــث؟ قــال:
حــدث بأحاديــث مل يتابــع عليهــا ،وتكلــم فيــه أصحابنــا بمــر(((.

أمــا روايــة ابــن املقــرئ إىل زيــاد بــن بيــان ففيهــا
ســليامن بــن عمــر بــن خالــد األقطــع .ذكــره ابــن أيب حاتــم يف
ً
تعديــا((( ،وذكــره
جرحــا وال
«اجلــرح والتعديــل» ومل يذكــر فيــه ً
((( «تاريخ دمشق» (ج ،1ص.)131
((( «سري أعالم النبالء» (ج ،14ص.)146
((( «اجلرح والتعديل» (ج ،4ص.)131
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ً
تعديــا(((.
جرحــا وال
الذهبــي يف «تاريــخ اإلســام» ومل يذكــر فيــه ً
فاألقطــع مل يوثقــه أحــد ممــن يعتــد بتوثيقــه.
وأمــا روايــة ابــن عســاكر إىل زيــاد بــن بيــان ففيهــا أبــو عبــد اهلل
حممــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النشــايب املقــرئ ،مل يوثقــه أحــد،
إال أن ابــن عســاكر قــال عنــه يف «تاريــخ دمشــق» :كتبــت عنــه وكان
ـتورا((( .وهــذا ال يفيــد التوثيــق.
ـرا مسـ ً
خـ ً
العلة الثانية :زياد بن بيان متك َّل ٌم فيه:

قــال اإلمــام البخــاري يف «التاريــخ الكبــر» :زيــاد بــن بيــان ،قــال

عبــد الغفــار بــن داود :حدثنــا أبــو املليــح الرقــي ســمع ســعيد زيــاد بــن
بيــان  -وذكــر مــن فضلــه  -ســمع عــي بــن نفيــل جــد النفيــي ،ســمع
ســعيد بــن املســيب ،عــن أم ســلمة زوج النبــي  عــن النبــي :

«املهــدي حــق ،وهــو مــن ولــد فاطمــة» .قــال أبــو عبــد اهلل :يف إســناده

نظــر((( .وقــال العقيــي يف «الضعفــاء» :زيــاد بــن بيــان الرقــي عــن
عــي بــن نفيــل .حدَّ َثنِــي آدم بــن موســى قــال ،س ِ
ِ
ــم ْع ُت البخــاري
َ
َ
قــال :زيــاد بــن بيــان الرقــي عــن عــي بــن نفيــل جــد النفيــي ،قــال
البخــاري :يف إســناده نظــر .وهــذا احلديــث ،حدثنــاه هــارون بــن كامــل

قــال ،حدثنــا عــي بــن معبــد بــن شــداد قــال ،حدثنــا أبــو املليــح ،عــن
((( «تاريخ اإلسالم» (ج ،18ص.)289
((( «تاريخ دمشق» (ج ،51ص.)188
((( «الضعفاء الكبري» (ج ،3ص.)346
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زيــاد بــن بيــان ،عــن عــي بــن نفيــل ،عــن ســعيد بــن املســيب ،عــن
أم ســلمة قالــت :قــال رســول اهلل « :املهــدي مــن ولــد فاطمــة».
ويف املهــدي أحاديــث صاحلــة األســانيد أن النبــي  قــال« :خيــرج
منــي رجــل ،ويقــال مــن أهــل بيتــي ،يواطــئ اســمه اســمي واســم أبيــه
اســم أيب» .فأمــا «مــن ولــد فاطمــة» ففــي إســناده نظــر كــا قــال
البخــاري((( .وقــال فيــه ابــن عــدي يف «الكامــل» :زيــاد بــن بيــان ،ســمع
ســمعت ابــن محــاد
عــي بــن نفيــل جــد النفيــي  -يف إســناده نظــر.
ُ
يذكــره عــن البخــاري((( .وقــال ابــن حبــان يف «كتــاب املجروحــن»:
زيــاد بــن بيان ســمع عــي بــن نفيــل  -يف إســناده نظــر .وقــال الذهبي يف
«ميــزان االعتــدال» :زيــاد بــن بيــان مل يصــح حديثــه ،وقــال البخــاري:
يف إســناد حديثــه نظر(((.
قــال ابــن اجلــوزي يف «العلــل املتناهيــة» بعــد أن ذكــر حديــث
املهــدي :وهــو كالم معــروف مــن كالم ســعيد بــن املســيب،
والظاهــر أن زيــاد بــن بيــان وهــم يف رفعــه .قــال ابــن عــدي :زيــاد
معــروف هبــذا احلديــث ،وقــد أنكــره عليــه البخــاري(((.
فهذا حال زياد بن بيان ،فال يمكن قبول روايته.
العلــة الثالثــة :متــن هــذه الروايــة خمالــف لألحاديــث الصحيحــة
التــي جــاءت بلفــظ (نجدنــا).
((( (ج ،2ص.)75
((( (ج ،4ص.)144
((( (ج ،1ص.)307
((( (ج ،2ص.)862
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ثان ًيا :رواية ضمرة عن ابن شوذب:
قــال الفســوي :حدثنــا حممــد بــن عبــد العزيــز الرمــي ،حدثنــا

ضمــرة بــن ربيعــة ،عــن ابــن شــوذب ،عــن توبــة العنــري ،عــن

ســامل ،عــن ابــن عمــر ،قــال :قــال رســول اهلل « :اللهــم بــارك
لنــا يف مدينتنــا ،ويف صاعنــا ويف مدنــا ،ويف يمننــا ويف شــامنا» .فقــال
الرجــل :يــا رســول اهلل ،ويف عراقنــا؟ فقــال رســول اهلل« :هبــا الــزالزل

والفتــن ومنهــا يطلــع قــرن الشــيطان»(((.

وقــال الفســوي :حدثنــي ســعيد بــن أســد قــال ،حدثنــا ضمــرة،
ثنــا ابــن شــوذب ،عــن توبــة العنــري ،عــن ســامل ،عــن أبيــه ،قــال:
قــال رســول اهلل « :اللهــم بــارك لنــا يف مدينتنــا ،ومدنــا وصاعنــا،
ويمننــا وشــامنا» .فقــال رجــل :يــا رســول اهلل ،ويف عراقنــا؟ فقــال
رســول اهلل« :هبــا الــزالزل والفتــن ،ومنهــا يطلــع قــرن الشــيطان»(((.
قــال ابــن عســاكر :أخربنــا أبــو الفــرج جعفــر بــن أمحــد بــن
حممــد بــن عبــد العزيــز العبــايس((( املكــي بمدينــة الرســول يف
مســجده بــن قــره ومنــره ،أنبأنــا احلســن بــن عبــد الرمحــن بــن
احلســن ،أنبأنــا أمحــد بــن إبراهيــم بــن فــراس ،أنبأنــا أبــو جعفــر

أمحــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اهلل الديبــي ،حدثنــا أبــو عمــر

((( «املعرفة والتاريخ» ( ج  ،3ص .)76 -75
((( «املعرفة والتاريخ» ( ج  ،3ص .)76
((( كذا يف املطبوع ،والصواب :أبو جعفر أمحد بن حممد.
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عيســى بــن حممــد بــن النحــاس ،نــا ضمــرة ،عــن ابــن شــوذب،

عــن توبــة العنــري ،عــن ســامل ،أراه عــن أبيــه ،قــال :قــال النبــي
« :اللهــم بــارك لنــا يف مدنــا وصاعنــا ،وشــامنا ويمننــا» .فقــال
رجــل :يــا رســول اهلل ،وعراقنــا؟ فقــال النبــي « :هبــا الــزالزل

والفتــن ،ومنهــا يطلــع قرنــا الشــيطان» .قــال ابــن عســاكر :كــذا
أخربنــا أبــو جعفــر ،وكان أول كتابــه قــد ذهــب ،فكتــب إســناده مــن

ال يعــرف فقــال فيــه :أخربنــا الديبــي ،وإنــا يرويــه ابــن فــراس ،عــن
العبــاس بــن حممــد بــن احلســن بــن قتيبــة ،عــن أيب عمــر ،ورواه

غــر أيب عمــر عــن ضمــرة بغــر شــك(((.

قلــت :وهــذا اإلســناد خطــأ ،أخطــأ فيــه ضمــرة كــا نبــه عليــه

ابــن صاعــد يف «تاريــخ دمشــق».

قــال ابــن عســاكر :أخربنــا أبــو حممــد بــن طــاوس ،نــا ســليامن بــن

إبراهيــم بــن حممــد احلافــظ ،أنبأنــا حممــد بــن إبراهيــم اجلرجــاين

إمــاء أبــو العبــاس األصــم ،نــا العبــاس بــن الوليــد البــرويت ،أخربين
أيب ،حدثنــي عبــد اهلل بــن شــوذب((( ،حدثنــي عبــد اهلل بــن القاســم،

ومطــر ،وكثــر أبــو ســهل ،عــن ســامل بــن عبــد اهلل ،عــن أبيــه ،قــال:

إن رســول اهلل  دعــا قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف مكتنــا ،وبــارك لنــا
يف مدينتنــا ،وبــارك لنــا يف شــامنا ،وبــارك لنــا يف يمننــا ،وبــارك لنــا

((( «تاريخ دمشق» (ج ،1ص.)130
((( كذا يف املطبوع ،حيث سقط ذكر توبة العنربي.
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يف صاعنــا ،وبــارك لنــا يف مدنــا» .فقــال رجــل :يــا رســول اهلل ،ويف
عراقنــا؟ فأعــرض عنــه ،فرددهــا ثال ًثــا ،كل ذلــك يقــول الرجــل :ويف
عراقنــا؟ فيعــرض عنــه ،فقــال« :هبــا الــزالزل والفتــن ومنهــا  -وقــال
ابــن صاعــد :فيهــا يطلــع قــرن الشــيطان» .ويف حديــث البيهقــي:
كثــرا مل يذكــر مكــة،
«قرنــا الشــيطان» .قــال ابــن شــوذب :إال أن
ً

وقــال :مكــة يامنيــة ،زاد ابــن صاعــد :أي قــد دخلــت يف اليمــن .قــال
ابــن صاعــد :وزاده ضمــرة عــن عبــد اهلل بــن شــوذب عــن توبــة مل
يذكــر بينهــا آخــر(((.

ويف كتــاب «العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة للدارقطنــي»:

وســئل عــن حديــث ســامل ،عــن أبيــه :قــال رســول اهلل« :اللهــم بــارك

لنــا يف صاعنــا ،ويف مدنــا ،ويف مدينتنــا» .فقــال رجــل :ويف شــامنا ويف
يمننــا؟ فقــال« :ويف شــامنا ويف يمننــا» .فقــال :رجــل يــا رســول اهلل،

ويف عراقنــا؟ فقــال« :هنــاك الــزالل والفتــن» .فقــال :يرويــه زيــاد بــن

بيــان وتوبــة العنــري عــن ســامل  -حــدث بــه عبــد اهلل بــن شــوذب،
واختلــف عنــه ،فــرواه ضمــرة بــن ربيعــة ،عــن عبــد اهلل بــن شــوذب،

عــن توبــة العنــري ،عــن ســامل ،عــن أبيــه ،وخالفــه الوليــد بــن مزيــد،
فــرواه عــن ابــن شــوذب ،عــن مطــر الــوراق ،وعبــد اهلل بــن القاســم،
وكثــر بــن زيــاد ،عــن توبــة .وقــول الوليــد بــن مزيــد أصــح(((.

((( «تاريخ دمشق» (ج ،1ص.)131
((( «العلل الواردة يف األحاديث النبوية» (ج  ،9ص .)301 -302
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ثال ًثا :رواية الوليد بن مزيد:
قــال الفســوي :حدثنــا العبــاس بــن الوليــد بــن مزيــد ،أخــرين
أيب قــال ،وحدثنــا عيســى بــن حممــد ،أخــرين الوليــد بــن مزيــد
قــال ،حدثنــا عبــد اهلل بــن شــوذب ،حدثنــي عبــد اهلل بــن القاســم،
ومطــر ،وكثــر أبــو ســهل ،عــن توبــة العنــري ،عــن ســامل بــن
عبــد اهلل ،عــن أبيــه ،أن نبــي اهلل دعــا فقــال« :اللهــم بــارك لنــا يف مكتنا،
وبــارك لنــا يف مدينتنــا ،وبــارك لنــا يف شــامنا ،وبــارك لنــا يف يمننــا،
اللهــم بــارك لنــا يف صاعنــا وبــارك لنــا يف مدنــا» .فقــال الرجــل :ويف
عراقنــا؟ فأعــرض عنــه ،فــردد هــذا ثال ًثــا ،كل ذلــك يقــول الرجــل:
ويف عراقنــا؟ فيعــرض عنــه ،فقــال« :هبــا الــزالزل والفتــن ،ومنهــا
يطلــع قــرن الشــيطان»(((.
قلــت :فهــذه الروايــة هــي أفضــل مــا جــاء مــن الروايــات الــواردة
بلفــظ (وعراقنــا) ،وهــي روايــة مركبــة مــن عــدة روايــات (دخــل

بعضهــا يف بعــض) أصلهــا يف الصحيحــن أو أحدمهــا ،ولكــن قــد
أدخــل عليهــا ألفــاظ منكــرة أحالــت املعنــى مثــل ذكــر العــراق
ومكــة .وهــا أنــا أذكــر الروايــات الصحيحــة التــي ركبــت منهــا روايــة
الوليــد بــن مزيــد.
 -1قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا عــي بــن عبــد اهلل ،حدثنــا
أزهــر بــن ســعد ،عــن ابــن عون ،عــن نافــع ،عــن ابن عمــر ،قــال :ذكر
((( «املعرفة والتاريخ» (ج ،3ص.)67
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النبــي « :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ،اللهم بارك لنــا يف يمننــا» .قالوا:
يــا رســول اهلل ،ويف نجدنــا؟ قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف شــامنا ،اللهــم

بــارك لنــا يف يمننــا» .قالــوا :يــا رســول اهلل ،ويف نجدنــا؟ فأظنــه قــال

يف الثالثــة« :هنــاك الــزالزل والفتــن ،وهبــا يطلــع قــرن الشــيطان»(((.
فهذه الرواية تبني اللفظة الصحيحة وهي( :ويف نجدنا).

 -2وقــال اإلمــام مســلم :عبــد اهلل بــن عمــر بــن أبــان،
وواصــل بــن عبــد األعــى ،وأمحــد بــن عمــر الوكيعــي( ،واللفــظ
البــن أبــان) قالــوا :حدثنــا ابــن فضيــل ،عــن أبيــه قــال ،ســمعت
ســامل بــن عبــد اهلل بــن عمــر يقــول :يــا أهــل العــراق ،مــا أســألكم
عــن الصغــرة وأركبكــم للكبــرة ،ســمعت أيب عبــد اهلل بــن عمــر
يقــول :ســمعت رســول اهلل  يقــول« :إن الفتنــة جتــيء مــن هاهنــا».
وأومــأ بيــده نحــو املــرق مــن حيــث يطلــع قرنــا الشــيطان ،وأنتــم
يــرب بعضكــم رقــاب بعــض ،وإنــا قتــل موســى الــذي قتــل مــن
ــت َن ْف ًســا َفن ََّج ْين َ
َــاك ِمــ َن
﴿و َق َت ْل َ
آل فرعــون خطــأ ،فقــال اهلل  لــهَ :
ـم َو َف َتنَّـ َ
ـاك ُفتُو ًنــا﴾(((.
ا ْل َغـ ِّ

فهــذه الروايــة الصحيحــة تبــن أن ذكــر العــراق هــو مــن كالم
ســامل بــن عبــد اهلل وليــس مــن كالم النبــي  فهــذا أثــر مقطــوع قــد
أخطــأ مــن رفعــه.
((( «صحيح البخاري» ( )1724رقم (.)7094
((( «صحيح مسلم» (ج ،4ص )2905رقم (( .)2905سورة طه).
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 -3وقــال اإلمــام مســلم :حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد ،عــن مالــك بــن
أنــس (فيــا قــرئ عليــه) ،عــن ســهيل بــن أيب صالــح ،عــن أبيــه ،عــن
أيب هريــرة ،أنــه قــال :كان النــاس إذا رأوا أول الثمــر جــاءوا بــه إىل
النبــي  فــإذا أخــذه رســول اهلل  قــال« :اللهــم بــارك لنــا يف ثمرنــا،
وبــارك لنــا يف مدينتنــا ،وبــارك لنــا يف صاعنــا ،وبــارك لنــا يف مدنــا،
اللهــم إن إبراهيــم عبــدك وخليلــك ونبيــك ،وإين عبــدك ونبيــك ،وإنــه
دعــاك ملكــة ،وإين أدعــوك للمدينــة بمثــل مــا دعــاك ملكــة ومثلــه
معــه» .قــال :ثــم يدعــو أصغــر وليــد لــه فيعطيــه ذلــك الثمــر(((.
فهــذه الروايــة تبــن أن النبــي  مل يــدع ملكــة ،وإنــا اكتفــى بدعــاء
إبراهيــم  هلــا .فذكــر العــراق ومكــة يف روايــة الوليــد بــن مزيــد
يــدل عــى خطــأ راوهيــا ملخالفتهــا ملــا يف األحاديــث الصحيحــة.

((( «صحيح مسلم» (ج ،2ص )1000رقم (.)1373

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

قــال ياقــوت احلمــوي :فأمــا العــراق املشــهور فهــي بــاد،
والعراقــان الكوفــة والبــرة ،ســميت بذلــك مــن عــراق القربــة وهــو
اخلــرز املثنــي الــذي يف أســفلها؛ أي أهنــا أســفل أرض العــرب .وقــال
أبــو القاســم الزجاجــي :قــال ابــن األعــرايب :ســمي عرا ًقــا ألنــه ســفل
عــن نجــد ودنــا مــن البحــر ،أخــذ مــن عــراق القربة وهــو اخلــرز الذي
أيضــا:
يف أســفلها .وأنشــد تكــري :مثــل عــراق الشــنه .وأنشــد ً
ملــا رأيــن دردري وســني
وجبهتــي مثــل عــراق الشــن

مــت عليهــن ومتــن منــي
قــال :وال يكــون عراقهــا إال أســفلها مــن قربــة أو مــزادة .قــال:

وقــال :غــره .العــراق يف كالمهــم الطــر ،قالــوا :وهــو مجــع عرقــة،
أيضــا :العــراق مجــع عــرق،
والعرقــة رضب مــن الطــر .ويقــال ً

وقــال قطــرب :إنــا ســمي العــراق عرا ًقــا ألنــه دنــا مــن البحــر وفيــه

ســباخ وشــجر ،يقــال :اســتعرقت إبلهــم إذا أتــت ذلــك املوضــع.
وقــال اخلليــل :العــراق شــاطئ البحــر ،وســمي العــراق عرا ًقــا ألنــه

عــى شــاطئ دجلــة والفــرات مــدًّ ا حتــى يتصــل بالبحــر عــى طولــه،
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قــال :وهــو مشــبه بعــراق القربــة وهــو الــذي يثنــي منهــا فيخــرز(((.
وقــال ياقــوت احلمــوي :نجــد بفتــح أولــه وســكون ثانيــه ،قــال
النــر :النجــد قفــاف األرض وصالهبــا ومــا غلــظ منهــا وأرشف،
واجلامعــة النجــاد ،وال يكــون إال قفــاف أو صالبــة مــن األرض يف
معرتضــا بــن يديــك يــرد طرفــك عــا وراءه...
ارتفــاع مــن اجلبــل
ً
إىل أن قــال :قــال الســكري :حــد نجــد ذات عــرق مــن ناحيــة
احلجــاز كــا تــدور اجلبــال معهــا إىل جبــال املدينــة ،ومــا وراء
ذات عــرق مــن اجلبــال إىل هتامــة فهــو حجــاز كلــه ،فــإذا انقطعــت
اجلبــال مــن نحــو هتامــة فــا وراءهــا إىل البحــر فهــو الغــور،
والغــور وهتامــة واحــد ،ويقــال :إن نجــدً ا كلهــا مــن عمــل الياممــة.
وقــال عــارة بــن عقيــل :مــا ســال مــن ذات عــرق مقبـ ً
ـا فهــو نجــد
إىل أن يقطعــه العــراق(((.
قلــت :فهذا يبني أن العراق ال يســمى نجــدً ا ال يف اللغة وال يف غريها.

لــذا ال جيــوز محــل روايــة (نجدنــا) عــى أن املقصــود منهــا عراقنــا.

((( «معجم البلدان» (ج ،4ص.)93
((( «معجم البلدان» (ج ،5ص.)262 -261
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ما جاء في أن مشرق المدينة (نجد والبحرين) يسمى عراًقا

قــال ياقــوت احلمــوي :البحريــن هكــذا يتلفــظ هبــا يف حــال الرفــع
والنصــب واجلــر ،ومل يســمع عــى لفــظ املرفــوع مــن أحــد منهــم،
وهــو اســم جامــع لبــاد عىل ســاحل بحــر اهلنــد بــن البــرة وعامن.
قلــت :فالبحريــن بــاد عــى ســاحل البحــر ،لــذا جــاز تســميتها
عرا ًقــا؛ ألن العــرب يســمون مــا كان قري ًبــا مــن البحــر عرا ًقــا((( .قــال
ابــن منظــور يف «لســان العــرب» :وأهــل احلجــاز يســمون مــا كان قري ًبا
مــن البحــر عرا ًقــا((( .وقــال ابــن منظــور :العــراق شــاطئ النهــر أو
البحــر عــى طولــه((( .وقــال ابــن فــارس يف «معجــم مقاييــس اللغــة»:
والعــراق يف كالم العــرب شــاطئ البحــر عــى طولــه((( .وقــال ياقــوت
احلمــوي يف «معجــم البلــدان» :وأهــل احلجــاز يســمون مــا كان
قري ًبــا مــن البحــر عرا ًقــا .وقــال أبــو صخــر اهلــذيل يصــف ســحا ًبا:

ســنا لوحــه ملــا اســتقلت عروضــه

وأحيــا بــرق يف هتامــة واصــب

فلــا عــا ســود البصــاق كفافــه

هتــب الــذرى فيــه بدهــم مقــارب

فجــر عــى ســيف العــراق ففرشــه

فجلــل ذا عــر وواىل رهامــه

وأعــام ذي قــوس بأدهــم ســاكب
وعــن خممــص احلجــاج ليــس بناكــب

((( «معجم البلدان» (ج ،1ص.)347 -346
((( «لسان العرب» (ج ،10ص.)247
((( «لسان العرب» (ج ،10ص.)248
((( «معجم مقاييس اللغة» (ج ،4ص.)289
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فحلــت عــراه بــن نقــرى ومنشــد

لــروي صــدى داود واللحــد دونــه

وبعــج كلــف احلنتــم املرتاكــب

وليــس صــدى حتت الــراب بشــارب

فهــذا مل يــرد العــراق الــذي هــو علــم ألرض بابــل ،إنــا هــو
يصــف احلجــاز ،وهــذه املواضــع كلهــا باحلجــاز(((.
قــال ابــن هشــام يف «الســرة النبويــة» :ملــك حســان بــن تبــان وقتله
عــى يــد أخيــه عمــرو ،فلــا ملــك ابنــه حســان بــن تبــان أســعد أيب
كــرب ســار بأهــل اليمــن يريــد أن يطــأ هبــم أرض العــرب وأرض
األعاجــم حتــى إذا كانــوا ببعــض أرض العــراق .قــال ابــن هشــام:
بالبحريــن فيــا ذكــر يل بعــض أهــل العلــم(((.
قلــت :فقوهلــم ببعــض أرض العــراق يمكــن أن حيمــل عــى
األرض التــي عــى ســاحل البحــر وهــي البحريــن .فهــذا يبــن أن
مــرق املدينــة  -البحريــن ونجــد  -يســمى عرا ًقــا يف اللغــة .فــا
جــاء مــن روايــة (عراقنــا) ملــن يصححهــا ال بــد مــن أن يكــون معناهــا
(نجدنــا) ،مج ًعــا مــع روايــة (ونجدنــا)؛ ألن هــذا مــا يقتضيــه احلــال.
الســيام أن البحريــن مــن نجــد ،قــال الزبيــدي يف «تــاج العــروس»:
ِ ِ
(وال َب ْح َر ْيـ ِ
والصحــاح وغريهــا
ـن) بالت َّْحت َّيــة ،كــذا يف ُأصــول القامــوس ِّ
مــن الدَّ ِ
واويــن ،ويف املِصبــاح وال ِّل َســان باألَلِــف عــى صيغــة املثنَّــى
املرفــوع :بــن البــر ِة و ُعــا َن ،وهــو مــن بــاد نَج ٍ
ــد(((.
ْ
َ
َ ْ
((( «معجم البلدان» (ج ،4ص.)94 -93
((( «السرية النبوية» (ج ،1ص.)141
((( «تاج العروس» (ج ،10ص.)122

الباب الخامس
نصيب أهل العراق من فتن المشرق
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الفتنة التي تشمل العراق هي ظهور الخوارج

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا موســى بــن إســاعيل ،حدثنــا عبــد
الواحــد ،حدثنــا الشــيباين ،حدثنــا يســر بــن عمــرو ،قــال :قلــت
لســهل بــن حنيــف :هــل ســمعت النبــي  يقــول يف اخلــوارج شــي ًئا؟
قــال :ســمعته يقــول وأهــوى بيــده ِق َبــل العــراق« :خيــرج منــه قــوم
يقــرءون القــرآن ال جيــاوز تراقيهــم يمرقــون مــن اإلســام مــروق
الســهم مــن الرميــة»(((.

((( «صحيح البخاري» (ص )1686رقم (.)6934
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ظهور أصل الخوارج لم يكن بالعراق وإنما بالجعرانة

قــال اإلمــام البخــاري :بــاب مــن تــرك قتــال اخلــوارج للتألــف
ولئــا ينفــر النــاس عنــه:
حدثنــا عبــد اهلل بــن حممــد ،حدثنــا هشــام ،أخربنــا معمــر ،عــن

الزهــري ،عــن أيب ســلمة ،عــن أيب ســعيد قــال :بينــا النبــي 

يقســم جــاء عبــد اهلل بــن ذي اخلويــرة التميمــي فقــال :اعــدل

يــا رســول اهلل .فقــال« :وحيــك ،ومــن يعــدل إذا مل أعــدل؟» .قــال

عمــر بــن اخلطــاب :ائــذن يل فــأرضب عنقــه .قــال« :دعــه فــإن لــه
أصحا ًبــا حيقــر أحدكــم صالتــه مــع صالتــه ،وصيامــه مــع صيامــه،

يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة ،ينظــر يف قــذذه
فــا يوجــد فيــه يشء ،ثــم ينظــر إىل نصلــه فــا يوجــد فيــه يشء،

ثــم ينظــر إىل رصافــه فــا يوجــد فيــه يشء ،ثــم ينظــر يف نضيــه فــا

يوجــد فيــه يشء ،قــد ســبق الفــرث والــدم ،آيتهــم رجــل إحــدى
يديــه أو قــال ثدييــه مثــل ثــدي املــرأة – أو قــال :مثــل البضعــة
تــدردر ،خيرجــون عــى حــن فرقــة مــن النــاس» .قــال أبــو ســعيد:

أشــهد ســمعت مــن النبــي  وأشــهد أن عل ًّيــا قتلهــم وأنــا معــه،

جــيء بالرجــل عــى النعــت الــذي نعتــه النبــي  قــال فنزلــت فيــه:
ــز َك ِف الصدَ َق ِ
ِ
ــات﴾(((.
ــم َمــ ْن َي ْل ِم ُ
َّ
َ
﴿ومن ُْه ْ
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قــال اإلمــام البخــاري :وقــال ابــن كثــر ،عــن ســفيان ،عــن أبيــه،

عــن ابــن أيب نعــم ،عــن أيب ســعيد  قــال :بعــث عــي  إىل
النبــي  بذهبيــة فقســمها بــن األربعــة ،األقــرع بــن حابــس احلنظــي

ثــم املجاشــعي ،وعيينــة بــن بــدر الفــزاري ،وزيــد الطائــي ،ثــم أحــد

بنــي نبهــان وعلقمــة بــن عالثــة العامــري ثــم أحــد بنــي كالب،
فغضبــت قريــش واألنصــار ،قالــوا :يعطــي صناديــد أهــل نجــد
ويدعنــا ،قــال« :إنــا أتألفهــم» .فأقبــل رجــل غائــر العينــن ،مــرف

الوجنتــن ،ناتــئ اجلبــن ،كــث اللحيــة حملــوق .فقــال :اتــق اهلل يــا

حممــد .فقــال« :مــن يطــع اهلل إذا عصيــت؟ أيأمننــي اهلل عــى أهــل
األرض فــا تأمنوننــي؟» .فســأل رجــل قتلــه  -أحســبه خالــد بــن

الوليــد  -فمنعــه ،فلــا وىل قــال« :إن مــن ضئضــئ هــذا – أو :يف
عقــب هــذا قــوم يقــرءون القــرآن ال جيــاوز حناجرهــم ،يمرقــون مــن
الديــن مــروق الســهم مــن الرميــة ،يقتلــون أهــل اإلســام ويدعــون

أهــل األوثــان ،لئــن أنــا أدركتهــم ألقتلنهــم قتــل عــاد»(((.

قــال اإلمــام البخــاري :حدثنــا مســلم بــن إبراهيــم ،حدثنــا قــرة،

حدثنــا عمــرو بــن دينــار ،عــن جابــر بــن عبــد اهلل

قــال :بينــا

رســول اهلل  يقســم غنيمــة باجلعرانــة إذ قــال لــه رجــل :اعــدل،
فقــال لــه« :لقــد شــقيت إن مل أعــدل»(((.

((( «صحيح البخاري» (ص )854-853رقم (.)3344
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قــال ياقــوت احلمــوي :اجلعرانــة بكــر أولــه إمجا ًعــا ،ثــم إن

أصحــاب احلديــث يكــرون عينــه ويشــددون راءه ،وأهــل اإلتقــان

واألدب خيطئوهنــم ويســكنون العــن وخيففــون الــراء ،وقــد حكــي

عــن الشــافعي أنــه قــال :املحدثــون خيطئــون يف تشــديد اجلعرانــة
وختفيــف احلديبيــة إىل هنــا ممــا نقلتــه .والــذي عندنــا أهنــا
روايتــان جيدتــان ،حكــى إســاعيل بــن القــايض عــن عــي بــن

املدينــي أنــه قــال :أهــل املدينــة يثقلونــه ويثقلــون احلديبيــة وأهــل

العــراق خيففوهنــا ،ومذهــب الشــافعي ختفيــف اجلعرانــة ،وســمع
مــن العــرب مــن قــد يثقلهــا ،وبالتخفيــف قيدهــا اخلطــايب وهــي مــاء

بــن الطائــف ومكــة وهــي إىل مكــة أقــرب ،نزهلــا النبــي  ملــا قســم

غنائــم هــوازن مرجعــه مــن غــزاة حنــن ،وأحــرم منهــا  ولــه فيهــا
مســجد وهبــا بئــار متقاربــة ،وأما يف الشــعر فلــم نســمعها إال خمففة(((.

قلــت :فأصــل اخلــوارج هــو ذو اخلويــرة ،وظهــوره كان يف
اجلعرانــة  -مــاء بــن الطائــف ومكــة  -وليــس مــن أهــل العــراق،
ولكــن فتنــه اخلــوارج ظهــرت يف أرض العــراق فيــا بعــد.

((( «معجم البلدان» (جزء ،2صفحة .)142

111

دور علي بن أبي طالب  وأهل العراق في القضاء على
فتنة الخوارج

قــال اإلمــام مســلم :حدثنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن نمــر،
وعبــد اهلل بــن ســعيد األشــج مجي ًعــا عــن وكيــع ،قــال األشــج ،حدثنــا
وكيــع ،حدثنــا األعمــش ،عــن خيثمــة ،عــن ســويد بــن غفلــة قــال،
قــال عــي :إذا حدثتكــم عــن رســول اهلل  فــأن أخــر مــن الســاء
أحــب إيل مــن أن أقــول عليــه مــا مل يقــل ،وإذا حدثتكــم فيــا بينــي
وبينكــم فــإن احلــرب خدعــة ،ســمعت رســول اهلل  يقــول« :ســيخرج
يف آخــر الزمــان قــوم أحــداث األســنان ،ســفهاء األحــام ،يقولــون مــن
خــر قــول الربيــة ،يقــرءون القــرآن ال جيــاوز حناجرهــم ،يمرقــون مــن
الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة ،فــإذا لقيتموهــم فاقتلوهــم فــإن
يف قتلهــم أجـ ًـرا ملــن قتلهــم عنــد اهلل يــوم القيامــة»(((.
وقــال اإلمــام مســلم :وحدثنــا حممــد بــن أيب بكــر املقدمــي،
حدثنــا ابــن عليــة ،ومحــاد بــن زيــد ،ح وحدثنــا قتيبــة بــن ســعيد،
حدثنــا محــاد بــن زيــد ،ح وحدثنــا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة،
وزهــر بــن حــرب (واللفــظ هلــا) قــاال ،حدثنــا إســاعيل بــن
عليــة ،عــن أيــوب ،عــن حممــد عــن عبيــدة ،عــن عــي ،قــال :ذكــر
اخلــوارج فقــال« :فيهــم رجــل خمــدج اليــد أو مــودن اليــد أو مثــدون
اليــد» .لــوال أن تبطــروا حلدثتكــم بــا وعــد اهلل الذيــن يقتلوهنــم
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عــى لســان حممــد  قــال :قلــت :أأنــت ســمعته مــن حممــد ؟
قــال :إي ورب الكعبــة ،إي ورب الكعبــة ،إي ورب الكعبــة(((.
وقــال اإلمــام مســلم :حدثنــا عبــد بــن محيــد ،حدثنــا
عبــد الــرزاق بــن مهــام ،حدثنــا عبــد امللــك بــن أيب ســليامن،
حدثنــا ســلمة بــن كهيــل ،حدثنــي زيــد بــن وهــب اجلهنــي :أنــه كان يف
اجليــش الذيــن كانــوا مــع عــي  الذيــن ســاروا إىل اخلــوارج ،فقــال
عــي  :أهيــا النــاس ،إين ســمعت رســول اهلل  يقــول« :خيــرج قــوم
مــن أمتــي يقــرءون القــرآن ،ليــس قراءتكــم إىل قراءهتــم بــيء ،وال
صالتكــم إىل صالهتــم بــيء ،وال صيامكــم إىل صيامهــم بــيء،
يقــرءون القــرآن حيســبون أنــه هلــم وهــو عليهــم ،ال جتــاوز صالهتــم
تراقيهــم ،يمرقــون مــن اإلســام كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة» .لــو
يعلــم اجليــش الذيــن يصيبوهنــم مــا قــي هلــم عــى لســان نبيهــم 
التكلــوا عــن العمــل ،وآيــة ذلــك أن فيهــم رجـ ً
ـا لــه عضــد وليــس لــه
ذراع ،عــى رأس عضــده مثــل حلمــة الثــدي ،عليــه شــعرات بيــض.
فتذهبــون إىل معاويــة وأهــل الشــام وترتكــون هــؤالء خيلفونكــم
يف ذراريكــم وأموالكــم؟ واهلل إين ألرجــو أن يكونــوا هــؤالء القــوم،
فإهنــم قــد ســفكوا الــدم احلــرام ،وأغــاروا يف رسح النــاس ،فســروا
عــى اســم اهلل .قــال ســلمة بــن كهيــل :فنزلنــي زيــد بــن وهــب منـ ً
ـزل
حتــى قــال :مررنــا عــى قنطــرة ،فلــا التقينــا وعــى اخلــوارج يومئــذ
عبــد اهلل بــن وهــب الراســبي ،فقــال هلــم :ألقــوا الرمــاح ،وســلوا
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ســيوفكم مــن جفوهنــا ،فــإين أخــاف أن يناشــدوكم كــا ناشــدوكم
يــوم حــروراء ،فرجعــوا فوحشــوا برماحهــم وســلوا الســيوف،
وشــجرهم النــاس برماحهــم .قــال :وقتــل بعضهــم عــى بعــض،
ومــا أصيــب مــن النــاس يومئــذ إال رجــان ،فقــال عــي  :التمســوا
فيهــم املخــدج ،فالتمســوه فلــم جيــدوه ،فقــام عــي  بنفســه حتــى
ناســا قــد قتــل بعضهــم عــى بعــض ،قــال :أخروهــم .فوجــدوه
أتــى ً
ممــا يــي األرض ،فكــر ثــم قــال :صــدق اهلل وبلــغ رســوله ،قــال:
فقــام إليــه عبيــدة الســلامين ،فقــال :يــا أمــر املؤمنــن ،آهلل الــذي ال
إلــه إال هــو ،لســمعت هــذا احلديــث مــن رســول اهلل ؟ فقــال :إي
واهلل الــذي ال إلــه إال هــو ،حتــى اســتحلفه ثال ًثــا وهــو حيلــف لــه(((.
وقــال اإلمــام مســلم :وحدثنــي حممــد بــن املثنــى ،حدثنــا ابــن أيب
عــدي ،عــن ســليامن ،عــن أيب نــرة ،عــن أيب ســعيد ،أن النبــي  ذكــر
قو ًمــا يكونــون يف أمتــه خيرجــون يف فرقــة مــن النــاس ســيامهم التحالــق،
قــال« :هــم رش اخللــق (أو :مــن أرش اخللــق) يقتلهــم أدنــى الطائفتــن
ـا ،أو قــال قـ ً
إىل احلــق» .قــال :فــرب النبــي  هلــم مثـ ً
ـول« :الرجــل
يرمــي الرميــة (أو قــال :الغــرض) فينظــر يف النصــل فــا يــرى بصــرة،
وينظــر يف النــي فــا يــرى بصــرة ،وينظــر يف الفــوق فــا يرى بصــرة».
قــال :قــال أبــو ســعيد :وأنتــم قتلتموهم يــا أهــل العــراق(((.
قلــت :فتبــن ممــا تقــدم أن أهــل العــراق اســتحقوا األجــر الــذي
وعــدوا بــه لقتلهــم للخــوارج ،وأن ظهــور اخلــوارج يف العــراق
((( «صحيح مسلم» ( ج  ،2ص )748رقم (.)1066
((( «صحيح مسلم» (ج  ،2ص  )1064رقم (.)1064

114

وقتــل أهــل العــراق للخــوارج يعــد مــن مناقــب أهــل العــراق ،وقــد
نالــوا بذلــك عظيــم األجــر ،فليعلــم ذلــك .وهــذا يف القتــال ،أمــا يف
العلــم ومــا حفظــوا لألمــة مــن أمــر دينهــا فهــذا ممــا ال نــزاع فيــه،
فقــد جــاء يف «كتــاب اجلــرح والتعديــل» البــن أيب حاتــم ،قــال :نــا
العبــاس بــن الوليــد بــن مزيــد البــرويت قــال ،حدثنــي احلــارث بــن
العبــاس قــال :قلــت أليب مســهر :تعــرف أحــدً ا حيفــظ عــى هــذه
األمــة أمــر دينهــا؟ قــال :ال أعلمــه ،إال شــا ًّبا يف ناحيــة املــرق يعنــي
أمحــد بــن حنبــل((( .وقــال أمحــد بــن حممــد بــن عــي املقــري
يف «كتابــه املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر للرافعــي»:
وللشــافعي رمحــة اهلل عليــه تصنيــف لطيــف نصــب اخلــاف فيــه مــع
أيب حنيفــة وحممــد بــن عبــد الرمحــن بــن أيب ليــى ،واختــار مــا
رجــح عنــده دليلــه ،ويســمى اختــاف (العراقيــن)؛ ألن كل واحــد
منهــا منســوب إىل (العــراق) فهــا (عراقيــان)(((.
فهــؤالء هــم أهــل العــراق أهــل علــم وعمــل ،وذكــر علامئهــم
﴿ه ْ
ــل
ممــا تضيــق بأســائهم الكتــب .وقــد قــال اهلل  يف كتابــه َ
الحس ِ
ــان إِ َّل ْ ِ
ال ْح َس ُ
ــان﴾((( .ورحــم اهلل اإلمــام ابــن عبــد
َج َ
ــزا ُء ْ ِ ْ َ
الــر ،فقــد قــال يف «كتابــه االســتذكار» :وألهــل الكوفــة والبــرة
روايــات رواهــا علامؤهــم يف فضائلهــا ذكــر أبــو بكــر بــن أيب
كثــرا منهــا ،ومل ختتــط الكوفــة وال البــرة إال بــرأي
شــيبة وغــره
ً
((( «اجلرح والتعديل» (ج  ،1ص .)292
((( «املصباح املنري» ( ج  2ص .)405
((( (سورة الرمحن).
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عمــر  ونزهلــا مجاعــة مــن كبــار الصحابــة ،وكان هبــا العلــاء
والعبــاد والفضــاء وأهــل األدب والفقهــاء وأهــل العلم ،وهذا أشــهر
وأغــرب مــن أن حيتــاج إىل استشــهاد؛ ألنــه علــم ظاهــر ،وعلــم
فســقة اجلــن علــم باطــن ،وكل آيــة((( تعــرف لناحيتهــا فض ً
ل تنــره إذا
ســئلت عنــه ،وتطلــب العيــب ملــن عاهبــا ،ومــن طلــب عي ًبــا وجــده،
والفاضــل حيــث كان فهــو فاضــل ،واملفضــول الســاقط حيــث كان
مــن البلــدان ال تصلحــه بلــدة؛ ألن األرض ال تقــدس صاحبهــا ،وإنــا
يقــدس املــرء عملــه ،وإن مــن مــدح بلــدة وذم أخــرى حيتــاج إىل
توقيــف ممــن جيــب التســليم لــه ،عــى أنــه ال مــدح وال ذم لبلــدة إال
عــى األغلــب مــن أحــوال أهلهــا ،وأمــا عــى العمــوم فــا ،وقــد عــم
البــاء والفتــن اليــوم يف كل جهــة مــن جهــات الدنيــا(((.
هــذا مــا تيــر مجعــه وبيانــه يف هــذا املختــر وصــى اهلل وســلم
وبــارك عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.

((( كذا يف املطبوع ولعل الصواب :والية.
((( «االستذكار» (ج  ،27ص .)249 ،248
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 - 1القرآن الكريم.

المصادر

 - 2جامــع البيــان يف تفســر القــرآن :أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر
الطــري ،حتقيــق :أمحــد عبــد الــرزاق البكــري ،حممــد عــادل
حممــد ،حممــد عبــد اللطيــف خلــف ،حممــود مــريس عبــد احلميــد،
دار الســام للطباعــة والنــر ،الطبعــة األوىل.
 - 3تفســر القــرآن العظيــم :أبــوا لفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر
القــريش الدمشــقي ،حتقيــق :ســامي بــن حممــد ســامة ،دار طيبــة
للنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية1420 ،هـ  1999 -م.
 - 4تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام :شــمس الديــن
حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي .دار النــر :دار الكتــاب
العــريب ،ســنة النــر1407 :هـــ 1987 -م ،الطبعــة األوىل .حتقيــق :د.
عمــر عبــد الســام تدمــري.
 - 5صحيــح البخــاري :لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل
البخــاري ،ومعــه (مــن هــدي الســاري) ،حتقيــق :خليــل مأمــون
شــيحا ،دار املعرفــة ،الطبعــة األوىل.
 - 6الســنن الكــرى ويف ذيلــه اجلوهــر النقــي :أبــو بكــر أمحــد
بــن احلســن بــن عــي البيهقــي ،النــارش :جملــس دائــرة املعــارف
النظاميــة الكائنــة يف اهلنــد ببلــدة حيــدر آبــاد ،الطبعــة األوىل  1344هـ.
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الص ِغــر لِل َّطـ َ َ ِ
ان :ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،النــارش:
 - 7ا ُْل ْع َجـ ُ
ـر ِّ
ـم َّ ُ
املكتــب اإلســامي ،دار عــار  -بــروت ،عــان ،الطبعــة األوىل،
1405هـــ ـ 1985م ،حتقيــق :حممــد شــكور حممــود احلــاج أمريــر.

 - 8جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد :احلافــظ نــور الديــن عــي بــن
أيب بكــر اهليثمــي ،دار الفكــر  -بــروت.
 - 9املعجــم الكبــر :ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب أبــوا لقاســم
الطــراين ،دار النــر :مكتبــة الزهــراء  -املوصــل ،1983 - 1404 -
الطبعــة الثانيــة ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي.
 - 10دالئــل النبــوة :اإلمــام البيهقــي ( 384ـ  458هـــ) ،وثق أصوله
وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه :الدكتــور عبــد املعطــي قلعجــي،
النــارش :دار الكتــب العلميــة ـ ودار الريــان للــراث ،الطبعــة
األوىل 1408 ،هـ  1988 /م.

 - 11البدايــة والنهايــة :أبــوا لفــداء إســاعيل بــن عمر بن كثــر القريش
الدمشــقي :حققــه ودقــق أصولــه وعلــق حواشــيه :عــي شــري،
النــارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل 1408 ،هـ  1988 -م.

 - 12صحيــح مســلم :مســلم بــن احلجــاج أبــوا حلســن القشــري
النيســابوري ،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت،
حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي.

 - 13املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج :املؤلــف أبــو
زكريــا حييــى بــن رشف بــن مــري النــووي ،النــارش :دار إحيــاء
الــراث العــريب ،الطبعــة الثانيــة1392 ،هـــ.
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ُ - 14مصنــف ابــن أيب شــيبة :أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن أيب
شــيبة العبــي الكــويف ،حتقيــق :كــال يوســف احلــوت ،دار النــر
دار التــاج ،الطبعة األوىل 1409 ،هـ.
 - 15املســتدرك عــى الصحيحــن :حممــد بــن عبــد اهلل أبــو عبــد
اهلل احلاكــم النيســابوري .النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت،
الطبعــة األوىل .1990 – 1411 ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا.
املحقــق :قــات الكــرى ،حممد بن ســعد أبو عبــد اهلل البــري  230هـ.
املحقــق :إحســان عبــاس ،النــارش :دار صــادر – بــروت  1968 -م.
 - 18الكامــل يف التاريــخ ،اســم املؤلــف :أبــو احلســن عــي بــن أيب
الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم الشــيباين ،الوفــاة630 :هـــ،
دار النــر :دار الكتــب العلميــة  -بــروت 1415 -هـ ،الطبعــة الثانية،
حتقيــق :عبــد اهلل القــايض.
 - 19االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب :أبــو عمــر يوســف بــن
عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي،
دار النــر :دار اجليــل ،ســنة النــر ،1412 :الطبعــة األوىل،
املحقــق :عــي حممــد البجــاوي.
 - 20أخبــار مكــة :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن العبــاس
املكــي الفاكهــي (املتــوىف272 :هـــ) ،املحقــق :د .عبــد امللــك عبــد
اهلل دهيــش ،النــارش :دار خــر – بــروت ،الطبعــة الثانيــة1414 ،هـ.
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 - 21املحكــم يف نقــط املصاحــف :عثــان بــن ســعيد الــداين أبــو

عمــرو ،النــارش :دار الفكــر – دمشــق ،الطبعــة الثانيــة1407 ،هـــ،

حتقيــق :د .عــزة حســن.

 - 22األدب املفــرد :حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،دار البشــائر

اإلســامية ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،الطبعــة الثالثــة.

 - 23مســند الدارمــي املعــروف بســنن الدارمــي :تأليــف ِ
اإل َمــام َأيب
ِ
ِ
ــد َعب ِ
ُمَم ٍ
ح ِ
ــد اهللِ ْب ِ
ــي ،حتقيــق:
الر ْ َ
ْ
ــن بــن الفضــل الدَّ ِارم ِّ
ــن َع ْبــد َّ
َّ

خالــد أمحــد زمــريل ،دار الكتــاب العــريب ،الطبعــة األوىل.

 - 24األم :حممــد بــن إدريــس الشــافعي أبــو عبــد اهلل ،النــارش :دار
املعرفــة – بــروت ،الطبعــة الثانيــة1393 ،هـــ.

 - 25موطــأ اإلمــام مالــك :مالك بــن أنس أبــو عبــد اهلل األصبحي،
النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب – مــر ،حتقيــق :حممــد

فــؤاد عبــد الباقــي.

 - 26مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل :أمحــد بــن حنبــل أبــو عبــد اهلل
الشــيباين ،النــارش :مؤسســة قرطبــة – القاهــرة.

 - 27إكــال املعلــم رشح صحيــح مســلم  -للقــايض عيــاض:
العالمــة القــايض أبــو الفضــل عيــاض اليحصبــي ،دار الوفــاء للطباعــة

والنــر ،حتقيــق :حييــى إســاعيل ،الطبعــة األوىل.
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 - 28جممــوع الفتــاوى :تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد
احلليــم بــن تيميــة احلــراين ،أنــور البــاز  -عامــر اجلــزار ،النــارش :دار
الوفاء ،الطبعة :الثالثة 1426 ،هـ  2005 /م.
 - 30معجــم البلــدان :ياقــوت بــن عبــد اهلل احلمــوي أبــو عبــد اهلل،
النــارش :دار الفكــر – بــروت.
 - 31الــروض األنــف يف رشح غريــب الســر :عبــد الرمحــن بــن
عبــد اهلل بــن أمحــد الســهييل املتــوىف ســنة .581
 - 32آكام املرجــان يف أحــكام اجلــان :بــدر الديــن أبــو عبــد اهلل
حممــد بــن عبــد اهلل الشــبيل احلنفــي ،مؤسســة الكتــب الثقافيــة،
حتقيــق :أيمــن البحــري ،الطبعــة الثانيــة.
 - 33اجلــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح :أمحــد بــن عبــد
احلليــم بــن تيميــة احلــراين أبــو العبــاس ،النــارش :دار العاصمــة –
الريــاض ،الطبعــة األوىل ،1414 ،حتقيــق :د .عــي حســن نــارص ،د.
عبــد العزيــز إبراهيــم العســكر ،د .محــدان حممــد.
 - 34ســنن الرتمــذي :حممــد بــن عيســى أبــو عيســى الرتمــذي
الســلمي ،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت،
حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر وآخريــن.
 - 35تاريــخ بغــداد :أمحــد بــن عــي أبــو بكــر اخلطيــب البغــدادي،
النــارش :دار الكتــب العلميــة – بــروت.
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 - 36ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال :شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل
حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي ،حتقيــق :الشــيخ
عــي حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود.

 - 37هتذيــب الكــال :يوســف بــن الزكــي عبــد الرمحــن أبــو
احلجــاج املــزي ،املحقــق :د .بشــار عــواد معــروف ،النــارش:
مؤسســة الرســالة – بــروت ،الطبعــة األوىل.1980 – 1400 ،
 - 38املراســيل :عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس الــرازي،
الوفــاة 327 :هـــ ،دار النــر :مؤسســة الرســالة  -بــروت ،1397 -
الطبعــة األوىل ،حتقيــق :شــكر اهلل نعمــة اهلل قوجــاين.

 - 39لســان امليــزان :أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،املحقــق:
عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،دار النــر :مكتــب املطبوعــات اإلســامية.
 - 40املعرفــة والتاريــخ :أبــو يوســف يعقــوب بــن ســفيان الفســوي
(املتــوىف347 :هـــ) ،املحقــق :خليــل املنصــور ،النــارش :دار
الكتــب العلميــة – بــروت.

 - 41الكامــل يف ضعفــاء الرجــال :أبــو أمحــد عبــد اهلل بــن عــدي
اجلرجــاين (املتــوىف365 :هـــ) ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة
األوىل 1418هـ1997-م.

 - 42ســر أعــام النبــاء :شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن
أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي (املتــوىف748 :هـــ) ،املحقــق:
جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاءوط،
النارش :مؤسســة الرســالة ،الطبعة :الثالثــة 1405 ،هـ  1985 /م.
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 - 43مســند البــزار :أبــو بكــر أمحــد بــن عمرو بــن عبــد اخلالــق البزار،
النــارش :مكتبــة العلــوم واحلكــم  -املدينــة املنــورة ،الطبعــة األوىل.
 - 44العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة :عــي بن عمــر الدارقطني،
دار طيبــة للتوزيــع والنــر ،الطبعــة األوىل ،حتقيــق :خالــد بــن
إبراهيــم املــري.

 - 45اجلــرح والتعديــل ،اســم املؤلــف :عبــد الرمحــن بــن
أيب حاتــم حممــد بــن إدريــس أبــو حممــد الــرازي التميمــي
(الوفــاة327 :هـــ) .دار النــر :دار إحيــاء الــراث العــريب -
بــروت  ،1952 - 1271 -الطبعــة األوىل.

 - 46مســند الشــاميني :ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســم
الطــراين ،املحقــق :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي ،النــارش:
مؤسســة الرســالة – بريوت ،الطبعــة األوىل.1984 – 1405 ،
 - 47تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن
األماثــل ،اســم املؤلــف :أيب القاســم عــي بــن احلســن ابــن هبــة
اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي ،دار النــر :دار الفكــر  -بــروت ،1995 -
حتقيــق :حمــب الديــن أيب ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري.
 - 48التاريــخ الكبــر :حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،املحقــق:
الســيد هاشــم النــدوي ،دار الفكــر.

 - 49الضعفــاء :أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد
العقيــي (املتــوىف322 :هـــ) ،املحقــق :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي،
النارش :دار املكتبة العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل1404 ،هـ 1984 -م.
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 - 50املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن :اإلمــام
حممــد بــن حيــان بــن أمحــد بــن أيب حاتــم التميمــي البســتي
(الوفــاة354 :هـــ) ،دار النرش :دار الوعي  -حلــب 1396 -هـ ،الطبعة
األوىل ،حتقيــق :حممــود إبراهيــم زايــد.
 - 51العلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة :عبــد الرمحــن بــن
عــي بــن اجلــوزي ،النــارش :دار الكتــب العلميــة –بــروت،
الطبعــة األوىل ،1403 ،حتقيــق :خليــل امليــس.

 - 52الســرة النبويــة البــن هشــام :عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب
احلمــري املعافــري أبــو حممــد ،املحقــق :طــه عبــد الــرءوف
ســعد ،النــارش :دار اجليــل – بــروت ،الطبعــة األوىل1411 ،هـــ.

حممــد بــن
حممــد بــن ّ
 - 53تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوسّ :
الزبيــدي،
عبــد
الــرزاق احلســيني ،أبــو الفيــض ،املل ّقــب بمرتــىَّ ،
ّ
حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن ،النــارش :دار اهلدايــة.

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

 - 55معجــم مقاييــس اللغــة :أيب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن
زكريــا ،دار النرش :دار اجليل  -بــروت  -لبنان 1420 -هـ 1999 -م،
الطبعــة الثانيــة ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون.
 - 56املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر للرافعــي ،اســم
املؤلــف :أمحــد بــن حممــد بــن عــي املقــري الفيومــي ،دار النــر:
املكتبــة العلميــة – بــروت.
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 - 57االســتذكار اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار ،اســم املؤلــف:
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي ،دار
النــر :دار قتيبــة للطباعــة والنــر دمشــق  -بــروت ،دار الوعــي
حلــب -القاهــرة ،الطبعــة األوىل ،1993 ،حتقيــق :د .عبــد املعطــي
أمــن قلعجــي.
 - 58عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود ،اســم املؤلــف :حممــد
شــمس احلــق العظيــم آبــادي ،دار النــر :دار الكتــب العلميــة -
بــروت 1995 -م ،الطبعــة الثانية.
 - 59فتــوح البلــدان ،اســم املؤلــف :أمحــد بــن حييــى بــن جابــر
البــاذري ،دار النــر :دار الكتــب العلمية  -بــروت  ،1403 -حتقيق:
رضــوان حممــد رضــوان.
 - 60صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان ،حممــد بــن حبــان أبــو
حاتــم ال ُبســتي ،املحقــق :شــعيب األرنــاءوط .النــارش :مؤسســة
الرســالة  -بــروت.
 - 61فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري :البــن رجــب،
املؤلــف :زيــن الديــن أيب الفــرج عبــد الرمحــن ابــن شــهاب
الديــن البغــدادي ثــم الدمشــقي الشــهري بابــن رجــب ،دار ابــن
اجلــوزي  -الســعودية  /الدمــام 1422 -هـــ .الطبعــة الثانيــة،
حتقيــق :أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد.
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