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 عرضًا ودراسة حديث "الفتنة ها هنا"
 أحمد حسن حسين الفاعوري 

 أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 

 جامعة القصيم  -يف كلية العلوم واآلداب بالرس  

 المملكة العربية السعودية

drahmadfaoury@hotmail.com :البريد اإللكتروني 

 ملخص البحث
أن  ال   "الفتقُا ها هقا" تبين لي بعد جمع األحاديث المتعارضةةةال الدارديفل ع ىعقو هدل   

و نأل  ىعقو الفتقةا المأاديف ىن   ّ َ  بيقاةاو نمنمةا  اأ بةكل  فةة لفلةا تةدع ًىو ىعقٍّو ىأت تعةار

ب ة المشةأ  ًىو اتتف  أنداًااو نلي  المأاد اا ًاششةا أ
م الحديثو هد تىك التي تكيت ىن هل

فما زًم البعُض نال بيتاا. نال ريب  أل بيت القبديف الذي تأجت  -رضةةي اع ًقاا–المؤىقين 

ىق  رسةةةالُا ال،ةةةفمو ال يمين أل ييدل بيت  تأأا ىق  الفتن. فما ناتبةةةا لي بعد التفتي  ع 

ية ت بةالبىةدال أل ىعقو فىمةا
قل  ً ُأهةا ع الحةدية   "نجةد"ىعةاجم الىةةا ناليتةب التي  ث التي جةا  ِلفر

 ."العأا "المعأنفا ع شب  الجزيأيف العأبياو نمنما المأاد اا بفد   "نجد"لي،ت ىقطقا  

براا  ناهيا  ي ُأد ها الققُة ال ةةةةحيُا   باا التي ُأ يأل حدع الحديث لاي شةةةةُ نأهدع  مل الشةةةة 

 الثابُت ًن القبِّي صىو آل  ًىي  نسىمو ًىو ىا سيكيت بيانُ  ع ىدضع  مل شا  اع تعالو.

 شباال. –نجد   –المشأ   –الفتقا   –اليىمال المفتاحيا  األحاديث المتعارضا 
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The Hadith of “Sedition is right here” 

A Review and Study 

By: Ahmed Hassan Hussein Al-Faouri 

Assistant Professor 

Department of Islamic Studies 

College of Science and Arts in Ar-Rass  

 Qassim University, KSA 

e-mail :drahmadfaoury@hotmail.com 

Abstract 

After collecting the conflicting Hadiths related to the 

statement of “Sedition is right here”, the researcher has 

found out that they are in no controversy since every word 

denotes a specific meaning, and the intended meaning of 

sedition in the Hadith is that which comes from the East 

whatever it is. Certainly, it does not mean the mother of the 

believers, Aisha -may God be pleased with her- as some 

people have claimed, or her home. There is no doubt that 

the house of prophecy, from which the message of peace 

arose, cannot be a house from which sedition emerge. After 

searching into dictionaries and atlases, the researcher has 

found out that the meaning of the word “Najd” as 

mentioned in the Hadith is not that of the Arabian 

Peninsula, but rather that of “Iraq”. To conclude, the 

suspicion that has been raised around the Hadith is weak 

due to the accredited and authentic Hadith transmitted after 

Prophet Muhammad (peace be upon him).  This Hadith will 

be discussed in its due place.  

Key words: conflicting Hadiths - sedition – the East - Najd- 

suspicions. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 املقدمة

ه  يأعات أعمالنُاو َمِن ي دن ُا وستَ
رورن أنُفستن إنَّ الحمَد هلل نحَمُده وَنستتعيُُ  ونستترفُرهو ونعوذ باهلل من رتُ

ََّّ ل و وَمِن ُيضتلنَِّ فال داديَ  ل و وأرت د أِن   إل  إ  اهلل وحَده   رتريل ل و وأرت د أنَّ  اهللُ فال ُمضتن

 محّمدًا عبُده ورسولُ .

 ا بعد:أمّ 

 ؛ إِذ إنّ اموضتو  دراستة ااحاديو والعمب بين مفترا ا من المواضتيب المُدوب إلي ا رترعً  عد  يُ  

ُتا  ُ معرفتة مراددتا   يتبيَّ  ُتا مقصتتتتودُ را تاو وححقَّ ن إ  إذا جمع ا على العلمتا  كتان لاامتً   ادتاو لت ق ل

  ََّ عُ او وحبيين ما أرتتتكَ   رةو وال بأ ُة المط َّ عاةو القيام بواجب الدفا  عن الستتت  و لبة العلم والد  

ُتاس مُ تاووحقريب تا ل الل الضتتتتّ    تا أدتَُّ لُ حكون حبيستتتتة الكتتبوي وأ   والعمتَّ على أِن  و   معلى ال

ُتاس بت و  بركتة ا  واو ومتى متا أرادواو فت نّ ؤيغ كيفمتا رتتتتاوالاَّ  لعلم   حظ ر إ  إذا انتشتتتترو وانتفب ال

 ."ي ولو آيةبّلروا عُّ ":م على ذلل بقول ى اهلل علي  وسلّ ُا صلّ ُا نبي  كيف   واد حثَّ 

 ات مَّ حابة الكرامو واُ رةو وللصتتتَّ ُة المط َّ ريخو معادية للستتت  اعبر الت  كثيرة    ولقد ظ رت حركات  

ااحتاديتو الموضتتتتوعتةو    سأ رةو حتارة بتَد ُتة المط َّ من ذالل الستتتت   م  ب  الم مُينو فتخذت وا يطعُون

من حخويَّ بعض   حيحة على غير مرادداو ومن ذلكم ما رأيُاهُ الصتتتَّ  بتخويَّ ااحاديون   أذرىوحارةً 

من    ادَّ بيت ن  صتتلى اهلل علي  وستتلم من ج ةو وأظ رت العداوةَ  آل الُبيأ  ةن عت محبَّ ق التي ادَّ رَ الفن 

ب ات حول بعض الروايات المشتتتملة  وبطُ أذرى!   ج ة   رق ووستتا َّ رتتتّىو ومن ذلل إ ارة الشتت 

على ألفتا  اتد حبتدو مشتتتتكلتًةو للبعض فيمتا يتعلق ببعض ألفتاظ تاو ودي التي ستتتتيتعرَّ  ل تا دت ا  

 
(و الحديو رام 4/170أذرج  البخاري  يف صحيح و كتاب أحاديو اانبيا و باب ما ُذكر عن بُي إسرا يَّ )(  1)

 ( من حديو عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عُ ما. 3461)
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و  ي  صتلى اهلل علي  وستلمالمعُى الحقيقي ال ي أراده الُبالمبحو ال ي ستخكشتف من ذالل  عن 

صت  للحديو  عملي د ا   القدير أن يكونَ  يأ ا من اهلل العل. راجيً "ادا دُ الفتُةُ "من اول : ال ي ذصَّ

ب ات التي ُيثيردا بعض المررضتتتين حول اللفك الم كورو وَدِفعن ا بما أمَكَُُي من إيراد   عن الشتتت 

ب ات يف ستتبيَّ الدفا  د على د ه الشتت  عن    بأ د المرستتلينو وال َّ ة ستتيأ ُّ عن ستتُ   اادلة والحعج للرَّ

ُت  ستتتتبحتان  أن يُفب ب  إذوام المستتتتلمينو وأن يععلت  ُذذًرا ات الم مُينومّ   أُ عر لي    راجيًتا م

 سليم.   من أحى اهلل بقلب  و  بُون إّ   يوم ألقاه يف يوم   يُفب في  مال  

 موضوع البحث:

 عرًضا ودراسًة. "الفتُة دادُا"حُاولت يف د ا البحو حديو   

 أهمية املوضوع:

 حكمن أدمية الموضو  يف العوانب التالية:

 . صلى اهلل علي  وسلمة الُبيأ ُّ ق بُس يتعلَّ أن   -1

جمب وحوجي  وحرجيح الروايات الواردة يف الموضو . -2

ي لمثَّ د ه المواضيب ُيَعد   -3 ا.من اامور الواجبة ررعً  أّن التَّصدأ

 . صلى اهلل علي  وسلمة الُبيأ ُّ القيام بواجب الدفا  عن ُس  -4

 . صلى اهلل علي  وسلموالدفا  عن عر  الُبيأ   ّب ال َّ  -5

 معرفة الفتُة والتح ير مُ ا. -6

 أهداف البحث: 

 يسعى د ا البحو لتحقيق اادداف التالية:

لمفردات الحتديتون من ذالل الرجو  إلى المصتتتتادر التي  التَّعرف على المعُى الحقيقي   -1

ضتتت بالتوضتتيح للمعُى الصتتحيح للوج ة التي أرتتار إلي   حُاولت رتترا الحديوو وحعرَّ

الحديو.
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ب ة التي ُحثار بين حين  وآذر حول أحاديو الُبيأ صتتتلى اهلل علي  وستتتلم بصتتتورة   -2 رّد الشتتت 

و ومُ ا د ا الحديو. عامة 

ورة صتحيحة  يف ستبيَّ الدفا  عن  ححديد موضتب اإلرتارة و -3 ِج ةن الواردة يف الحديو بصتُ الون

 ورّد الطَّعن ال ي افتراه مبرضودا علي ا. -رضي اهلل عُ ا -عر  عا شة أم الم مُين 

 مشكلة البحث واإلضافة العلمية:

 حكمن المشكلة الر يسة يف بحثي يف العوانب التالية:

ة حُاولت د ا ال -1 موضو .عدم وجود دراسات مستقلَّ

ُة بعاّمة وُأّم ات الم مُين بخاصة. -2 رة لدي أعدا  الس  انتشار ظادرة العدا  المتع أ

ُة الُبوية بما ُيورُدون  من ُربَ    -3 عدم وعي الكثيرين من أبُا  المسلمين لخطرن الطاعُين يف الس 

علي ا بين الحين واآلذر.

وبيت   -4 تتن و  و رات  ومتدى صتتتتحَّ بيتان حخريج الحتديتو    "نعتتد "ان المراد بكلمتة  يف البحتو 

التي جا ت يف الحديو.  "الفتُة"و

 منهج البحث:

 .التحليليَّ   ا ستقرا يَّ  بعت يف د ا البحو المُ َج احَّ 

 إجراءاته: 

 جمب ُ رق الحديو وحخريع ا ودراسة أسانيدداو  م بيان معاني ا.

 ة البحث:خطَّ

 وف ارس. ووذاحمة وومبحثين ومةيتكون البحو من مقدَّ 

 :      حم يد ومطلبانأحاديو الفتُة نحو المشرق وفي:املبحث األول

 : معُى الفتُة يف اللرة وا صطالا.حم يد
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 صتتلى  رت المكان ال ي كان في  الُبي  كَ : جمب وحخريج ودراستتة الروايات التي ذَ ااولالمطلب  

 . اهلل علي  وسلَّم

  ااحتاديتو التي ذكرت الوج تة التي أرتتتتار إلي تا الُبي  : جمب وحخريج ودراستتتتة  مالمطلتب الثتا   

 .صلى اهلل علي  وسلَّم

لةةةةةيتر  ا يتيت اا يُّ: الثالو  المطلب سةةةةةو اارواييت  اات الر  اااليتو اات إ  مجع وختريج ودرا

صّلى اهلل عل ه وسلم

 وفي  مطلبان:ومُااشت او الحديو      الواردة علىبالش   املبحث الثاني:

ب ة يفااول:المطلب    معُى كلمة نعد. الش 

ب ة يفالمطلب الثام:  .بالفتُة -رضي اهلل عُ ا–وصف عا شة الش 

 .التوصياتالُتا ج وأدم   :وحشمَّ:اخلامتة

 .ف رس المراجب والمصادر:الفهارس
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 أحاديث الفتنة حنو املشرق املبحث األول:

 الفتنة يف اللغة واالصطالحاملطلب األول: 

دة:جا  ذكر الفتُة يف القرآن الكريم على   معان  متعدأ

  يف اول اهلل سبحان  وحعالى:  كماجا ت بمعُى الشرك •

ڀ  ٺ  ٺ  چ  • پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڦ  ڄ   ڄ    [ 4٩ - 4٨التوبة: ]ڦ  

وا متحان   ا ذتبار  بمعُى  حعالى:وجا ت  اول   يف  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ    ڤڤ   ڤچ   كما  ڦ  

 [ 17العن: ]چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  چ  :ومن ذلل ما جا  يف اول  حعالىوجا ت بمعُى الع اب والتحريق

 [ 14 - 13ال اريات:  ] چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

والتحريق حعالى: كما يظ ر  ويف معُى الع اب  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ يف اول   ڌ  ڎ   ڎ  

 [10البروج:]چڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  

القصد عن  اإلمالة  بمعُى  حعالى:وجا ت  اول   ذلل  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ  ومن 

ائ  ائ  ەئەئ  . [73اإلسرا : ]چې  ې  ې  ې  ىى   

 

 (. 4/57( معالم التُايَّوالبرويو )1)

 (. ٨/241معالم التُايَّوالبرويو) 2))

 (. 7/415( حفسير القرآن العظيموابن كثيرو)3)

 (. 8/271)بن كثير، القرآن العظيم، ا تفسير (4)

 (. 10/15٩( ررا صحيح البخاريو ابن بطال )5)
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العودري ال َّ ":اال  َفتَُُِت  حقول:  وا ذتبار.  ا متحان  تَُُِة:  لتُظُ الفن الُار  أدذلتَ   إذا  ما    رَ دَبو 

. اال اهلل حعالى:  ُج  ى الصا ُغ الفتَّانو وك لل   {ڌ  ڎ   ڎ  ڈ}ودح . وديُار  َمِفتون  . ويسمَّ

الما ُ ع ُ َس يَ   أذو الم منن   الم منُ "الشيطان. ويف الحديو:   الفَ   وعرُ والشَّ   ما   "انن تّ ويتعاونان على 

بالضَّ يُ  رواه  ومن  واحدو  ف و  بالفتح  رواه  فمن  وضم او  الفا   بفتح  جمب  روى  ف و  واال  ".  م 

 . "ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ : الَفتُِن: اإلحراق. اال اهلل حعالى:  الخليَّ

:  ين  تن فَ   ق  رن و ووَ ن: اإلحراُق تِ الفَ وفاحنو أي: مفتون.    ُ و والب  ُ  وأفتَ . ويقال : فتَ : الشيطانُ انُ تّ والفَ 

 .حعارح ا محراة كخنّ  تين  رة: فَ حَّ محرقو ويقال: للَ 

ودو    وو واب مع ا القتَُّ ودو القتَّو ف ذا واعت الفتُةُ   "ُج  رِ ر الَ ثُ ويكَ "الحديو:الت: وجا  يف  

 . مانن ر الاَّ فتُة آذن 

 دي أردَّ   على ا بتال  وا متحانو وإن كانت الفتُةُ    ا حدل  ل  ه الكلمة كل    ود ه المعام المتبايُةُ 

 ر .وأبلَ  ا ذتبارن 

  

 

 دت(. 3٩3(  دو إسماعيَّ بن حماد العودري المتوىف )1)

حميم اازدي اليحمدي الفراديدي البصري المتوىف  2) (  دو أبو عبد الرحمنو الخليَّ بن أحمد بن عمرو بن 

 دت(. 170)

 و مادة )فتن(.217و ص6(  العودرّيو الصحاا حاج اللرة وصحاا العربيةو ا3)

 .711و ص1(  ابن فارسو معمَّ اللرةوج 4)

(و ومسلم يف  7061(و الحديو رام )٩/4٨ظ ور الفتن )(  أذرج  البخارّي يف صحيح و كتاب الفتنو باب 5)

(و الحديو رام 4/257صحيح و كتاب العلمو باب رفب العلم وابض  وظ ور الع َّ والفتن يف آذر الامان )

 ( من حديو أبي دريرة رضي اهلل عُ .157)
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 معنى الفتنة يف االصطالح:

عملت يف الشر  و واستُ وا ذتبارُ   ا متحانُ   :الفتُةن   وأصَُّ ":  -رحم  اهلل  -اال الحافك ابن حعر

ودح و ويف الرفلة عن ُج   رَ لتُظُ     بالُارن إذا اذتبرحَ   :دَب ال َّ   تُُت فَ   :كرهو ويقال يف اذتبار كشف ما يُ 

 [ 15الترابن: ] چڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ    ڱ  ں  ں   ڻڻچ المطلوب كقول : 

الر  وحُ   على  اإلكراه  يف  الدأ ستعمَّ  عن  حعالى:  وينجو   ڈ  چ  كقول   ڌ  ڎ   ڎ  

عرف المراد فر والع ابو ويُ الل واإل م والكُ ا يف الضَّ تعملت أيًض واُس [  10البروج:  ]چڈ

 . "د بالسياق والقرا نرَ حيثما وَ 

  علم المحق  ل حيو   يُ لِ عن ا ذتالف يف  لب المُ   : ما يُشخُ والمراد بالفتُةن "ر:  آَذ   واال يف موضب  

 بِ من المُ 
 . "َّطن

 . "البا ُة ظ ر اامورَ حُ  ودي معاملة   وةليَّ : البَ الفتُةُ ": واال المُاوي 

 . "الخير والشربيَّن ب  حال اإلنسان من  د بن إبراديم التويعري: والفتُة دي ما يُ واال الشيخ محمّ 

عن   ب للعقَّ أو المال أو المضَّّ دن ِ  الفتُة دي ا متحان أو ا ذتبار المُ "واال ماجد الكيالم:  

 . "الحق

 

َحَعر: من أ مة العلم والتخريخ  (  دو أحمد بن علي بن محمد الكُام العسقالمو أبو الفضَّو ر اب الدينو ابن  1)

 دت(.٨52الفلسطيُي المولد المصري المُشخ. المتوىف )

 (. 31/ص13(  فتح الباريو ابن حعرو)ج2)

 ( . 13/34(  المصدر السابقو )3)

دو محمد عبد الرؤوف بن حاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحداديو  م المُاوي القادريو المتوىف   4))

 (. دت1031سُة )

 (. 257( المُاويو التوايف على م مات التعاريفوص )5)

 (. 4/336(  التويعريو موسوعة فق  القلوبو )6)

 ( . 1٨4( الحازميو فلسفة التربية اإلسالميةو ص )7)
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  صلى اهلل عليه وسلَّمالروايات اليت ذكرت املكان الذي كان فيه النيبُّ املطلب الثاني:مجع وختريج ودراسة

و َعِن َعبِدن  : ح-رحم  اهلل–اال اإلمام البخاري    الرواية األوىل:  بُِن َمِسَلَمَةو َعِن َمالنل 
َ َُا َعبُِد اهللن دَّ

َااَل: َعُُِ َماو  َي اهللُ 
و َعِن َعبِدن اهللن بِنن ُعَمَر َرضن  بِنن دنيَُار 

رأيت رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم   اهللن

يطانن دا إّن ا"ُيشير إلى المشرق ويقول:    ."لفتُة دا ُدُاو إّن الفتُة دا ُدُاو من حيو يطُلب َاِرُن الشَّ

الصحيحة الثابتة  الرواية دي  المحدأ   ود ه  من  المصُفون  إذراج ا  على  أجمب  على  والتي   ينو 

 الّشّراا ل ا.  ألفاظ او واد حوا خت كلماُت  بعض يف ر  ييس اذتالف  

يف   القرنُ "يف الحديو:    مااول  يف معُى الفتُة والقرن المشار إلي   عن الخطابيأ   النقَّ ابن بطّ 

لوع ا يف الفتُة و ُ صّلى اهلل علي  وسلم  حمد من اامورو كقول   فيما   يُ   ضرب ب  المثَُّ الحيوان يُ 

المشرق ناحية  يطلُ ": من  ارنُ ومُ   حطلُ "الشيطان  ب  أن ا  الشمس  يف  الشَّ واال  ارم  بين  يطانو ب 

 ."ون بعد فُا  آذرين  ُ َد ُيِح  اسن ة من الُّ مَّ والقرن: ااُ 

 

(و 2/٩75( أذرج  ب  ا اللفك مالل  يف المو خو رواية يحيى الليثّيو كتاب ا ستع انو باب ما جا  يف المشرق )1)

(و عن عبد اهلل بن ديُارو عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عُ ماو ومن  ريق مالل أذرج  البخاري  2٩م )الحديو را

 (. 327٩(و الحديو رام )4/123يف صحيح و كتاب بد  الَخِلقو باب صفة إبليس وجُوده )

- ٩/53المشرق )  وأذرج  البخاري  يف صحيح و كتاب الفتنو باب اول الُبيَّ صلى اهلل علي  وسلم: الفتُة من 

(و ومسلم يف صحيح و كتاب الفتن وأرراط الساعةو باب الفتُة من المشرق من حيو 70٩3)  (و الحديو رام 54

( كالدما من  ريق الليو بن سعدو عن نافبو عن  45( )2٩05(و الحديو رام )4/222٨يطلب ارنا الشيطان )

أ  إّن الفتَُة  "وسلم ودو مستقبَّ  المشرق يقول:  ابن عمر رضي اهلل عُ ماو أن  سمب رسول اهلل صلى اهلل علي   

 . "داُدُاو من حيو يطُلب ارُن الشيطان

 دت(. 44٩(  دو علي بن ذلف بن عبد الملل بن بطالو أبو الحسن: القر بي. المحدثو المتوىف )2)

 (. 43/ 10(  ررا صحيح البخاريو ابن بطالو )3)
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الفتن    وك لل أكثرُ   وعن إابال الفتن من ناحية المشرقن علي  السالم  فخذبر  ":واال ابن عبد البرأ 

  رهُ ول ذكِ ا يطُ لل ممّ ين واتَّ الحسين وغير ذَ نحو العمَّ وصفأ   وانبعثت وب ا كانت  من المشرقن 

من نواحي    ناحية    واد كانت الفتن يف كََّّ   وإلى اليوم  الفتن بالعراق وذراسانَ ا كان بعد ذلل من  ممّ 

 ."ا أبًد   ا بالمشرق أكثرُ ولكُّ  واإلسالم

دُالل معظم ا وابتداؤداو أو يشير إلى فتُة  مخصوصة  يحّ ر مُ ا يف  ":  بن العربيّ ااال أبو بكر  

رضي اهلل عُ و ودي    عثمانَ   َُّ تِ البَيِنو ودي اَ المستقبَّ. وكانت الفتُُة الكبرى مفتاا فساد ذات  

ين كانت يف ناحية المشرق.  م ظ ور الخوارج يف أر  كانت سبب واعة العمَّو وحروب صفأ 

 . "نعد والعراقو وما ورا  الُ ر من المشرق

عمرو حد ُي يحيى بن سعيدو عن عبيد اهلل بن   :-رحم  اهلل–اال اإلمام مسلم   الرواية الثانية:

  بيدهن   و فقالفصةَ و اام عُد باب َح صلى اهلل علي  وسلماهلل    رسوَل   أنّ   حد ُي نافبو عن ابن عمر

 .احين أو  ال ً اال ا مرَّ  و"الشيطانن  ب ارنُ يطلُ  من حيُو  وُادادُ  الفتُةُ ":نحو المشرقن 

ُة ودي فة يف الس  من أصحاب الكتب المصُّ   م يرودا أحد  لوو  مسلم    ب ا اإلمامُ   ود ه الرواية انفردَ 

الُبي    مخالفة    ة  راذّ  التي كان  ال يعة  الثقات عن  علي او واد أرار  صلى اهلل علي  وسّلم  لما رواه 

 

 دت(. 463الُمري القر بي المالكيو أبو عمر: المتوىف) (  دو يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر1)

 (. 17/12(  التم يدو ابن عبد البرو)2)

ثو 3) المحدأ القاضيو  العربّي:  ابن  بكر  أبو  المالكيو  اإلربيلي  المعافري  بن محمد  اهلل  بن عبد  (  دو محمد 

روالفقي و ااديب. المتوىف )  دت(. 453ااصوليو المفسأ

 (. 7517و خ ماللو ابن العربيو)( المسالل يف ررا م4)

(  أذرج  مسلم يف صحيح و كتاب الفتن وأرراط الساعةو باب الفتُة من المشرق من حيو يطلب ارنا الشيطان  5)

 (. 46( )2٩05(و الحديو رام )4/222٩)
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ّراا إلى  "ودي راذة عُدي "إلى ر وذدا بقول :  الشيخ االبام  . على أن  اد ذدب بعُض الش 

وايات التي في ا: محاولة العمب بين د ه  بخّن  صلى اهلل علي   "عُد باب عا شة"الروايةو وبااي الرأ

وسلم ذرج من باب إحدى زوَجتَيِ نو وباباُدما متقاربانو فخرار ودو وااف  بيُ ماو فعبَّر عُ  حارًة  

اال    فخرارو  علي   اام  فخرارو  م  المُبرنو  إلى جُب  مشى  عا شةو  م  بباب  وأذرى  بباب حفصة 

ر اال:  الا  ؛  حأحاد  "اام و  م  القّصةن دن  بتعد  ُيعمب  و   غيُرهو  َجِمب   فيُطلب  وإّ   د او  ساغ  ف ن 

و ودو ابن عمرَ   ."الَمِخرجن

و َعنن ابِنن    :-رحم  اهلل-اال اإلمام أحمد الرواية الثالثة: ب 
و َأِذبََرنني َنافن

َ َُا َيِحيَىو َعِن ُعبَيِدن اهللن َحدَّ

يأ َصلَّى اهللُ َعَليِ ن َوَسلََّم: و 
و  المشرقن   ه نحوَ : فخرار بيدن ا عُد باب عا شةَ أن  كان اا مً "ُعَمَرو َعنن الَُّبن

 ."يطانن الشَّ  ب ارنُ ُاو حيو يطلُ دادُ  فقال:  الفتُةُ 

لروايات   بَ المتتبأ   و ف نّ  صلى اهلل علي  وسّلمالتي كان علي ا الُبي    ن وحفيد الحالةَ بيأ حُ   الروايةُ ود ه  

ويخرج مُ  ويقف    ويعلس يف بيت عا شةَ   صلى اهلل علي  وسلم كثيًرا ما كانيعد أن     ااحاديون 

باب ا ُحبيأن ذللود ا الحديُو   وعُد  التي  بيت اواد كو كيف     من جملة ااحاديو  ا  مالصقً   ان 

 

 (. 24٩4(. حديو رام)5/653( سلسلة ااحاديو الصحيحةو االبامو)1)

 (. 4/610اإلمام ماللو )( ررا الاراام على مو خ 2)

((3  ( مسُده  يف  أحمد  )٨/307أذرج   رام  الحديو  وأرراط 467٩(و  الفتن  كتاب  يف صحيح و  ومسلم  (و 

ارنا الشيطان ) الفتُة من المشرق من حيو يطلب  ( من  46( )2٩05(و الحديو رام )4/222٩الساعةو باب 

يح  كتاب فر  الُخمسو باب ما جا  يف حديو نافبو عن ابن عمر رضي اهلل عُ ما. وأذرج  البخاري يف صح

( من حديو 3104(و الحديو رام )4/٨2بيوت أزواج الُبيأ صلى اهلل علي  وسلم وما ُنسب من البيوت إلي ّن )

بلفك:   َمِسَكنن عا شةو "نافبو عن ابن عمر رضي اهلل عُ ماو  الُبي  صلى اهلل علي  وسلم ذطيبًاو فخرار نحو  اام 

 فقال؛ ف كره. 
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 . والبعيُد  القريُب  يخرج مُ  فيراهُ  وللمسعد

و َعنن   :-رحم  اهلل–اال ابن أبي ريبة  الرواية الرابعة:  و َعِن َسالنم  ار  ِكرنَمَة بِنن َعمَّ
و َعِن عن يب 

َ َُا َوكن َحدَّ

اال:   ُعَمَرو  اهلل علي  وسّلم  اهلل    ذرج رسوُل "ابِنن  من    رن فِ الكُ   رأُس "فقال:    من بيت عا شةَ صلى 

 .و يعُي: المشرَق "يطانن الشَّ  نن رِ ب اَ يطلُ  ُا من حيُو دادُ 

والععليوارعمّ   ة بنن دا على عكرمَ ود ه الرواية مدارُ  والدرااطُيو واال عُ     وو ق  أبو داودو 

او واال ابن ا وكان حافظً ي  مأ يحيى بن معين: صدوق ليس ب  بخسو واال مرة:كان عكرمة بن عمار أُ 

  وسما دلَّ وربّ   ويف حديث   مَ دن ما وَ ا وربّ أبى عن عكرمة بن عمار فقال: كان صدواً   أبي حاحم:سخلُت 

, يُفرد  الرلطن   وكان كثيرَ "وىف حديث  عن يحيى بن أبي كثير بعض ااغاليط. اال سفيان الثوري:

 ."  يشارك  في ا أحد ناس بخريا َ عن أُ 

و  "التقريب:  ول لل اال عُ  الحافك يف   صدوق  يرلطو ويف روايت  عن يحيى بن أبي كثير اضطراب 

ل  كتاب أن   "ولم يكن  ل  مسلم  يف صحيح و غير  ب و وإن روى  و ف و مختلف  يف ا حتعاج 

واة بخريا    ُيشارك  في ا أحد  كما اال سفيان الثورّي على  يرلط يف بعض ما يروي و  ويُفرد عن الر 

م ذنكِ  ُره عُ و ود ا الحديو ال ي رواه عن سالم بن عبد اهلل لم يضبطُِ  كما ضبَطَ  الثقات ما حقدَّ

 

(و الحديو رام 6/407أذرج  ابن أبي ريبة يف مصُّف و كتاب الفضا َّو باب ما جا  يف اليمن وفضل ا )(   1)

( عن وكيب بن العّرااو عن عكرمة بن عّمارو عن سالم بن عبد اهللو عن ابن عمر. وعن ابن أبي ريبة 32440)

الفتن وأرراط الساعةو باب  (و ومسلم يف صحيح و كتاب  475٩(و الحديو رام )٨/373رواه أحمد يف مسُده )

 (. 4/222٩الفتُة من الشرق من حيو يطلب ارنا الشيطان )

 دت(. 150( عكرمة بن عمار أبو عمار اليمامي الععلي البصري الدارو مات سُة)2)

 (. 440٨(و حرجمة رام )363 -20/360(   ح  يب الكمال يف أسما  الرجالو المايو )3)

 (. 4672رام )و حرجمة 3٩6(  حقريب الت  يبو ص4)
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ِفظُ  ل و اذتصارًا أذَّّ بتمام معُاهو فبَدا   الحّفا  من أصحاب سالمو ف و اد اذتصره بما أّداه حن

ُره لبعض الُمِررنضين كما وأّن الرسول صلى اهلل علي  وسلم ُيريد برأسي الُكِفرن َمِس  َكَن عا شة ظادن

لكن عكرمة "إلى القول عن روايت  د ه:    –رحم  اهلل    –رضي اهلل عُ او ود ا ما دفب الشيخ االبامّ  

 و فال ُيحتج  ب  فيما ُيخالف الثقات
ِفظن بََّن حن

 ."في  ضعف  من ان

الت: ليس يف حديث  د ا ما ذالف ب  الثقاتو ولكن  غاية ما ي ذ  علي  اذتصاره ل  ا الحديو  

أن  صلى اهلل علي   وسلم إنما أراد برأس الُكفر بيَت عا شةو    –كما أسلفُت    – ما َجَعَّ مع  اامر   

َرو ودو اول :   ن كالم ابن و ودو م"يعُي: المشرَق "ولكن جا  يف آذر روايت  ما يدفب د ا التصو 

عمرو والمراد بالمشرق: أرُ  العراق كما بيََُّتُِ  سا ُر الروايات؛ وب  ا يمكن ا عت ار لمسلم يف 

إذراج  ل  ه الرواية بالرغم مّما اعترادا من إجمال لَِفظنَ او بما يمكن القول مع  أّن عكرمة بن 

عن سالم وغيرهو عن ابن عمر    عّمار لم ُيخالف يف د ا الحديو ما واب يف معُى ما رواه الثقات

 رضي اهلل عُ ما.

واية على أن ا مّما أذطخ في  عكرمة بن عّمارو  وعلى مقتضى كَّأ ذلل   يُبري الَُّظَُر إلى د ه الرأ

سيّما وأن  اد أ لق حو يَق  جمب  من اا ّمة المعتبرينو كيحيى بن معين وعلّي بن المديُّيو وأيوب 

ختيام و وأحمد بن   ما دو  السَّ عستام  وغيردم على  وأبو داود السأ و  ُزرعة الدمشقي  وأبو  حُبَّو 

يروي   م كور  يف مصادر حرجمت  أحياًناو    –و ولكن ُذكر عُ  بعض ااغاليط فيما  يرلط  والثقة 

على أنَّ م احَّفقوا على اضطراب روايت  عن يحيى بن أبي كثيرو واد حكلَّم في  يحيى القطّان اجَّ 

 

 (. 24٩4(و الحديو رام )5/654(  سلسلة ااحاديو الصحيحة )1)

الكمال )2) ح  يب  يُظر:  حرجمة رام )263-20/25٨(   الت  يب )400٨(و  (و  272-7/261(و وح  يب 

 (. 476حرجمة رام )
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 و ودو الحديو ليس مّما رواه عُ . ذلل

ح او ويوضأ  ا بعًض ر بعُض ُة يفسأ والس    والمقصود برأس الكفر دُا دو أر  العراق وما جاورداف

ومبَّ ًح جا  موضَّ   ود ا المعُى اداو   ا بعًض بعُض  الروايات ااذرىيًُ ا  البخاري    فقد أذرج  وا يف 

  نحوَ  فرن الكُ  و اال: رأُس صّلى اهلل علي  وسلَّماهلل  أن رسوُل "عن أبي دريرة رضي اهلل عُ و  ب سفاره

والفِخ المشرقن  الخيَّن    ُ ال يَ والُخ   رُ و  أدَّ  والفَ واإلبَّن   يف  والسَّ رن بَ الوَ   أدَّن   ادينَ ّد و  أدَّ    كيُةُ و  يف 

 ."من َُ الرَ 

رواية  أذرى عُد عكرمة بن عّمار واب في ا حفسير ما ُأجمَّ يف روايت  السابقةو وأّن    جا تالت:   

حد ُا   من  ريق الَُّظر بن محمدو اال:أذرج ابن المقرئ    المراد بالمشرقن دو العراقو وذلل فيما

   ن بوِج  مسح  رجاًل   فقال ل : إنّ   إلى سالم    عفي  الُع   يقال ل  جابر    اال:جا  رجَّ    واربن عمّ   عكرمةُ 

مُ  ل  سالم  رعر    فواعت من لحيت ن   وحرم  ودو  أعرااي  ة؟ فقال  إنما  عُّ   ؟ اذرِج أنَت   :  ل :  يو فقال 

مب ابن    باهللو دَّ ذرجَت   َل حُ ِد َش فارا و فقال ل  سالم: نَ     يُ عُ بَ تِ عَّ يَ أسخلل عافاك اهللو اال فَع 

صلى اهلل علي  اهلل  رسوَل   ُيو أنّ حّد  عمرَ  اهلل بنَ  أبي عبَد  : إنّ ؟ فقال ل :  و فقال ل  سالم  بن الم لَّ 

ِعر  ذرج علي م  وسلم   ُاو  من دا دُ   فرن الكُ   ُاو رأُس من دا دُ   فرن الكُ   رأُس ":  ل مفقال    عا شةَ من حن

 

(1( الكمال  ح  يب  يُظر:    )20/260( رام  حرجمة  )400٨(و  الت  يب  وح  يب  حرجمة  7/262(و  رام  (و 

(476 .) 

(و الحديو 2/٩70( أذرج  مالل  يف المو خو برواية يحيى الليثّيو كتاب ا ستع انو باب ما جا  يف أمر الرُم )2)

ناد عبد اهلل بن ذكوانو عن عبد الرحمن بن درما ااعرجو عن أبي دريرة رضي اهلل عُ . 15رام )  ( عن أبي الاأ

-4/127قو باب ذير مال المسلم غُم  َيتِبب ب ا َرَرف العبال )وأذرج  البخاري  يف صحيح و كتاب بد  الخل

(و ومسلم  يف صحيح و كتاب اإليمانو باب حفاضَُّ أدَّ اإليمان في و ورُجحان أدَّ  3301(و الحديو رام )12٨

و ب . ٨5( )52(و الحديو رام )1/72اليمن في  )  ( كالدما من  ريق مالل 
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 ..وأرار بيده إلى المشرق"يطانن الّش  نُ رِ اَ  طُِلبو من حيو يَ المشرقن  َّن بَ من ان 

المَ وي يأ  أن  الُبي    شرَق د  أراده  اهلل علي  وسلم  ال ي  وما جاوردا من أر     "العراق "دو   صلى 

يا  "عمرو يقول:    يف صحيح  بسُده إلى سالم بن عبد اهلل بنن   المعوس من ذلل ما أذرج  مسلم  

أسخلكُ   والعراقن   أدََّ  الصَّ ما  عن  وأَ م  للكبيرةن كُ بَ كَ رِ ريرةو  عبَد   سمعُت   !م  بنَ   أبي  يقول:    عمرَ   اهلل 

وسلم  اهلل    رسوَل   سمعُت  علي   اهلل  دادُ   حعي ُ   الفتُةَ   إنّ "يقول:  صلى    نحوَ   بيدهن   خَ مَ وأوِ   وُامن 

 ."يطانن نا الّش رِ ب اَ من حيو يطلُ  المشرقن 

شير  : يُ صلى اهلل علي  وسّلم اهلل  رسوَل  عن ابن عمرو اال: رأيُت   ب سُاده  ما رواه أحمُد وجا  مثلُ 

 .مرات  الَث  "ُادادُ  الفتُةَ  ُاو داو إنّ الفتُة دادُ  إنّ داو ":  العراَق  م   ُ يَ  بيدهَ 

اال: صلى اهلل علي  وسلم  اهلل    رسوَل   ده ك لل ما رواه اإلمام أحمد يف مسُده عن ابن عمرو أنّ وي يأ 

اهلل    اهلل؟ فقال رسوُل   اُا يا رسوَل رن ِش : ويف مَ . فقال رجَّ  حينن مرّ   "ُاَُ من يَ ُا وَ لُا يف رامن   كِ  م بارن اللَّ "

 ."رأ الّش  أعشارن  وب ا حسعةُ  "يطانن الّش  ب ارنُ لُ يطِ  َل ُالن من دُ ":  صلى اهلل علي  وسلَّم

لُا يف    كِ بارن   الل مَّ "اال:  صّلى اهلل علي  وسلم  اهلل    رسوَل   أنّ   ورعمَ   ما جا  عن ابنن أيضًا  ده  وي يأ 

 

(و 320/  3(و وأبو الطادر يف المخلصيات )72٨(و الحديو رام )72٨/  1( أذرج  ابن المقرئ يف مععم  )1)

 (. 2611الحديو رام )

(  أذرج  مسلم يف صحيح و كتاب الفتن وأرراط الساعةو باب الفتُة من الشرق من حيو يطلب ارنا الشيطان 2)

 (. 50( )2٩05(و الحديو رام )4/222٩)

 (و واال الشيخ أحمد راكر: إسُاده صحيح. 6302)(و الحديو رام 10/3٩0( أذرج  أحمد يف مسُده )3)

(و وأذرج  بُحوه البخاري  يف صحيح و كتاب الفتنو باب 6302(و الحديو رام )10/3٩1( مسُد أحمد )4)

( المشرق  بََّ 
ان من  الفتُة  اهلل علي  وسلم:  الُبيأ صلى  الحديو رام )٩/54اول  بلفك: 70٩4(و  (و وفي  عُده 

 . "يف َنِعدنااالوا: يا رسول اهللو و"
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لُا يف    كِ  م بارن اللَّ   ولُا يف رامُا  كِ نا, اال: الل م بارن عدن و االوا: ويف نَ "مُُالُا يف يَ   باركِ    مّ اللَّ   واَُ رامن 

 . "يطانن الشَّ   نُ رِ اَ   مُ ا يخرُج "و االوا: ويف نعدناو اال: دُالل الا زل والفتن وب ا أو اال:  "مُُايَ 

 

 

 

(1( الا زل واآليات  ايَّ يف  ما  باب  العمعةو  كتاب  البخاري  يف صحيح و  أذرج   الحديو رام  2/33(   (و 

1037 .) 
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 صّلى اهلل عليه إليها النيبُّمجع وختريج ودراسة الروايات اليت ذكرت الوجهة اليت أشار  املطلب الثالث:
 وسلم

َ َُا ُعِقبَُة بُِن  :  -رحم  اهلل–اال اإلمام أحمد    الرواية األوىل: و َحدَّ م 
 َمِولَى بَُني َدارن

َ َُا َأبُو َسعنيد  َحدَّ

 بِنن ُعَمَر َااَل: صلّ 
و َعِن َعبِدن اهللن م 

َ َُا َسالن ِ بَا نو َحدَّ و  الفعرَ صّلى اهلل علي  وسَلم  اهلل    ى رسوُل َأبني الصَّ

  ب ارنُ لُ طِ يَ   حيُو   و ُادادُ   الفتُةَ     إنّ َأ   و ُادادُ   الفتُةَ   أ  إنّ ":و فقالمسن الشَّ   بَ لن طِ مَ   م فاستقبََّ  م سلَّ 

ا مكانً   َف صن إذا أراد أن يَ   فاإلنسان بدادةً   وب من ج ة المشرقن حطلُ   مَس الشَّ   أنّ   ومعلوم  "يطانن الشَّ 

 ن ذلل.بيأ والرواية اآلحية حُ  ووج ت ف ن  يشير إلى 

صلى اهلل علي  وسلم اهلل  سمب رسوَل  أن َ "و بن عمر رضي اهلل عُ ما عن عبد اهللففي الصحيحين 

مستقبَّ   إنّ أَ "يقول:    المشرَق   ودو  أَ دادُ   الفتُةَ      إنّ ُاو  حيُو دادُ   الفتُةَ      من  اَ يطلُ   ُاو    نُ رِ ب 

 ."الشيطانن 

َ َُا ُجَوِيرنَيُةو َعِن    :-رحم  اهلل–اال اإلمام البخاري    الثانية:الرواية  يََّو َحدَّ َ َُا ُموَسى بُِن إنِسَماعن َحدَّ

َي اهللُ َعُُِ و َااَل:  
و َعِن َعبِدن اهللن َرضن   نن او فخرار نحو مسكَ ذطيبً  صّلى اهلل علي  وسلم  اام الُبي  "َنافنب 

 

(و الحديو رام  ٩/33٨(و وأبو يعلى يف مسُده )5410(و الحديو رام )٩/302(  أذرج  أحمد يف مسُده )1)

و بي  يف الُكُى وااسما  )544٩) ( من  رق عن ُعقبة بن أبي الصَّ با و ٩47لحديو رام )(و ا2/521(و والد 

عن سالم بن عبد اهلل بن عمرو عن أبي و رضي اهلل عُ . ودو حديو  صحيحو رجال إسُاده  قات معرفون غير عقبة  

دق"و واال أبو حاحم:  "ريخ صالح"بن أبي الصَّ با و فقد وّ ق  ابن معينو واال عُ  اإلمام أحمد:   و  "محل   الصأ

 (.173٨(و حرجمة رام )6/312ُظر: العرا والتعديَّ )ي

بََّن المشرق )2)
(و 54-٩/53(  صحيح البخاريو كتاب الفتنو باب اول الُبّي صلى اهلل علي  وسلم: الفتُة من ان

(و وصحيح مسلمو كتاب الفتن وأرراط الساعةو باب الفتُة من المشرق حيو مطلب ارنا  70٩3الحديو رام )

 (. 45) (4/222٨الشيطان )
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 ."الشيطانن  رنُ ب اَ لُ من حيو يطِ  - ا  ال ً  -ُا الفتُة و فقال: دُ عا شةَ 

 : ي ا فقالوافو عُوا     رضي اهلل عُ اوالل ال ين افتروا على عا شةَ الضَّ  و ب ا أدَُّ ود ه الرواية حشبَّ 

 . يف المطلب ااذير على ما سيخحي حفصيل و بالفتُة دي عا شةُ  إن المقصودَ 

 

 

 

 

(  أذرج  البخاري  يف صحيح  كتاب فر  الُخمسو باب ما جا  يف بيوت أزواج الُبّي صلى اهلل علي  وسلمو  1)

 (. 3104(و الحديو رام )4/٨2وما ُنسب يف البيوت إلي ّن )
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 املبحث الثاني

 األحاديث الواردة يف الباببه عن دفع الشُّ
 بهة عن بيان معنى كلمة جنددفع الشَّ: املطلب األول

 ة:معنى كلمة جند لًغ

 و يمكن إجمالُ ا فيما يلي: جا  يف بيان د ه الكلمة ومشتقاح ا معان كثيرة 

 ."والُعد: ما ارحفب من اار  ": اال أبو بكر اانباري

 ب.رِ من عمَّ أو كَ  َق رن إذا عَ  :الرجَّ نعداً نعد: نعد ": واال ابن فارس

 جَّ يُعد نعدة: صار رعاعًا.الرَّ  َد عن عيد.ونَ ونَ  ود  ُع ُِ ف و مَ  َد ُع قال: نَ و واد يُ ُق رَ عد: العَ والَُّ 

 .ةً و أي: ردَّ دةً ِع نَ  .و اى فالن  : مقاحَّ  د  .ورجَّ مُاجن يد  عن ونَ  د  ُع ونَ  َد عن ونَ  ًد ِع نَ  يقال: رجَّ  

 .بعد ضعف   : اويَ فالن   َد َع ُِ الوحش.واستَ  مرن من ُح  فةُ رن ِش : المُ د  ُع والعمب نُ ودو ُع والَُّ 

ر إلى  وِ إذا عال من الرَ   :فالن    َد َع  .وأنِ تَ هو إذا غلبِ ُد ُع أنِ   جََّ الرَّ  عدُت روب.ويقال: نَ كِ ود: المَ ُع ُِ والمَ 

  .والُعد: ما ارحفبَ عد ب  البيت من متا   َُ : ما يُ ُد ِع والَُّ .  يف الحاجةو أي: ذفيف    د  ِع نَ   .وفالن  د  ِع نَ 

 ."ريق د: الطَّ ِع .والَُّ من اار ن 

 معنى كلمة جند يف االصطالح :

من   حكونُ   الفتُةَ   أنّ صّلى اهلل علي  وسّلم  فخذبره    ور  فِ كُ   أدََّ   كان أدَّ المشرق يومع   "ال:بطّ   اال ابنُ 

 

 (. 2/153(  الاادر يف معام كلمات الُاسو اانباريو)1)

 دت(.3٩5الرازي القاويُي المتوىف سُة ) (  دو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب2)

حاا )٨55/ 1(  معمَّ اللرةو ابن فارسو )3)  (و مادة )نعد(. 543- 2/542(. ويُظر: الصأ
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و عثمانَ  ودى مقتَُّ  ونن يِ البَ  ذاتن  فسادن  الكبرى التي كانت مفتاَا  حلل الُاحيةو وك لل كانت الفتُةُ 

وما   والعراقن   يف أر  نعد    ينو  م ظ ور الخوارجن وصفّ   العمَّن   واعةن   رضي اهلل عُ و وكانت سبَب 

إنما ابتدأت من المشرقو وإن كان ال ين ااتتلوا بالعمَّ     َ َد أن البن   ورا دا من المشرقو ومعلوم  

يف ناحية المشرقو وكان ذلل سببًا  واعِت  ف ن الفتُةَ  ومن أدَّ الشام والحعاز كثير  ين بيُ م وصفأ 

صّلى اهلل  اهلل    مُ م إلى يوم القيامةو وكان رسوُل   كثير    اتن وفساد نيّ   وإلى افتراق كلمة المسلمين

 ."على نبّوح  واوع و وذلل دليَّ     ابََّ مُ ر من ذلل ويعلَ يح أ علي  وسلم 

  -   عبد البرأ   نيا ابنُ ما اال  حافك الد    "العراق "ا دي  نعًد   أنّ   ي ّكد ما نصَّ علي  ابن بطّال منومّما  

والعمرة  -رحم  اهلل وَ ":يف سياق كالم  عن مواايت الحّج    :يعُي  ؛انً رِ اَ   ت ادَّ نعد  اَّ وك لل 

 ."صّلى اهلل علي  وسّلم  ح ود ا من أعالم نبوَّ  وستكون ك لل العراَق  ا مُ  بخنّ مً لِ عن 

ت صَّ وُذ ":كما أوضح ابُن الملقأن سبب كون المشرق دو المخصوص بظ ور الفتن في  بقول 

 . "يخرجون من دُاك ومخجوَج  وَج ال ويخُج ّج الدَّ   بالمشرق؛ انّ  الفتنُ 

مُا اهلل  عَص   ودرأعوام الدَّ لة بين  ودي متُقأ   وداف رر  يف الشرق   يتواَّ   الت: و  حاال الفتن اا مةً 

 مُ ا. 

ه ُد ِع كان بالمديُة كان نَ   نِ من ج ة المشرقو ومَ   نعد  "عن الخطابي:   فيما حكاه عنر  َع َح   اال ابنُ 

 ودو ذالُف   ومن اار ن   ما ارحفبَ   :عدن الَُّ   صَُّ أو وأدَّ المديُةن   ودي مشرُق   و ايَ ونواحن   العراقن   باديةَ 

حن رو ومكّ وِ  ا من الرَ كل    امةُ  َ وحن   ومُ ا  َض رو ف ن  ما انخفَ وِ الرَ  ما اال     دا َ رف ب  ا وَ امة. وعُ  َ ة من 

 

 (. 10/43(  ررا صحيح البخاريو ابن بطالو )1)

 (. 1/27٩(  التم يدو ابن عبد البرو )2)

الدينو3) سراج  الشافعّيو  ي  ااَِنَصارن أحمد  بن  علي  بن  عمر  دو  بابن    (   المعروف  الُحوّيو  ابن  حفص  أبو 

 دت(. ٨04الملقأن:ااندلسّي المولدو المصري الوفاة. المتوىف سُة )

 (. ٨/2٨٩(  التوضيح لشرا العامب الصحيحو ابن الملقنو)4)
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  و وليس ك للو بَّ كَّ  مخصوص   ا موضب  م أن نعًد و ف ن  حودَّ ا من ناحية العراقن نعًد  أنّ  اودي  الدَّ 

 ."ا غورً  والمُخفُض  وانعًد  بُ ى المرحفن يسمّ  سبة إلى ما يلي ن ارحفب بالُأ  ري   

 أنّ   :رق الحديون ستفاد من معمو   ُ فيُ ":  "ويف نعدنا"عُد حعليق  على لفظة    اال الشيخ االبام 

و  ما العراُق ب  ا ا سمو وإنّ  اليومَ  المعروُف  ليس دو اإلاليمُ  ويف رواية البخاريأ  "نعد"المراد من 

ررا "وحعد كالم ما يف ذلل يف  يو  العسقالن    حعر    بنُ  اوالحافكُ   الخطابي    ره اإلمامُ وب لل فسَّ 

 ."للحافك  "صحيح البخاري"من  "كتاب الفتن

  يف المملكة العربية السعوديةن   الموجودةن    يراد ب ا مُطقة نعد    يف الحديون   الم كورةُ  الت : ونعد  

يظُ  اررَّ "العراق"بَّ دي  والبعُض   ن  كما  ما ورد يف  واد دلَّ و  ه علماؤناكما  من   العديد على ذلل 

اال:  صّلى اهلل علي  وسّلم  رسول اهلل    ؛ أنّ عمرَ   بسُده: عن ابنن   ارُ من ذلل ما رواه الباّ والروايات  

االوا: يا    "اَُ لُا يف رامن   باركِ   الل مَّ "ا اال:  َُ ُن مَ ويف يَ   واهلل  االوا: يا رسوَل   و اَُ لُا يف رامن   كِ بارن   الل مَّ "

 ."يطانن الَش   نُ رِ ب اَ : مُ ا يطلُ -أو اال  -  وب ا   نُ تَ  زل والفن الاّ   ُالَل دُ "اال:    و رااُاويف عن   رسول اهللن 

وأذرج  يعقوب بن سفيان يف المعرفة والتاريخ من  ريق حوبة العُبرّيو عن سالم بن عبد اهللو عن 

ِك يف  "أبي  عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عُ ماو اال: اال رسوُل اهلل صلى اهلل علي  وسلم:   الل مَّ بارن

 

 (. 47/ 13( فتح الباريو ابن حعرو) 1)

 (. 26(  حخريج أحاديو فضا َّ الشام ودمشقو الربعيو )ص2)

يف3) الباار  أذرج    )( ذار  الاَّ البحر  مسُده   12/202( رام  الحديو  سعدو 5٨٨1(و  بن  أزدر  من  ريق   )

(و من  ريق ُعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عونو كالدما أزدُر  13422(و الحديو رام )12/3٨4والطبرامّ يف الكبير )

. عبيد اهلل بن عبد اهلل بن وعبيد اهللو عن عبد اهلل بن عونو عن نافبو عن ابن عمر رضي اهلل عُ ما. وإسُاده صحيح  

  : البخاري  عُ   اال  الحديو"عون.  حاحم:  "معروف  أبو  واال  الحديو"و  الكبير "صالح  التاريخ  يُظر:  و 

(و وأزدر بن سعد: دو 1531(و حرجمة رام )5/322(و والعرا والتعديَّ )1247(و حرجمة رام )5/3٨٨)

مانو  قة  كما اال الحافك يف التقريبو ص  (و وبااي رجال اإلسُاد  قات معروفون.307ة رام )و حرجم٩7السَّ
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ُاو فقال الّرجَّ َاو ويف رامن ناو ويف َيَمُُن : يا رسوُل اهللو ويف عراانَُاو فقال مديُتُاو ويف صاعُاو ويف ُمدأ

يطان "رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم:  تَُنو ومُ ا َيطُِلب َاِرُن الشَّ  ."ب ا الّا زُل والفن

دو   الحديو  د ا  أن  ريب  نبَّ علم   و   أعالم  وسلمو  وح   من  علي   اهلل  أن صلى  يش د  فالوااب 

الفتنن بَ ُِ مَ   "العراق " دم من أدَّ  وذرج غيرُ   ونداةوالاَّ   ضن فِ الرَّ   ةُ عَ ِد بن   ومُ  ذرجت  ووالقالاَّن   ت 

  كان أدَّ المشرق يومع   "إلى ذلل بقول :    -اهلل  رحم   –واد أرار الحافك ابن حعر    واادوا 

الُاحية  الفتُة حكونُ   أنّ صّلى اهلل علي  وسّلم  فخذبر    ور  فِ كُ   أدََّ    ُل وأوّ   و فكان كما أذبر  ومن حلل 

ان   الفتنن  من  سببً   والمشرق  َّن بَ كان  ذلل  المسلمينفكان  بين  للفراة  ممّ   وا  يُ وذلل  الشيطانُ ب  حن ا     

 ."نشخت من حلل الع ة  ُ َد وك لل البن  وب  ويفرُا 

 م  أ اعَ   نِ الفرس ومَ   مملكةَ   انّ   ؛فر المعوسة كُ إلى ردَّ   ويف ذلل إرارة  ":-رحم  اهلل- م اال  

 و رر والتعب  وكانوا يف غاية القسوة والتكب    والمديُةمن العرب كانت من ج ة المشرق بالُسبة إلى  

 .3"المشرقن  َّن بَ من ان  واستمرت الفتنُ   صلى اهلل علي  وسّلم...الُبيأ   م كتاَب كُ لن ق مَ ى ماَّ حتّ 

 

 

(و ودو حديو  صحيح  رجال إسُاده  قاتو وأورده االبامّ يف السلسلة 247-2/246(  المعرفة والتاريخ )1)

ود ا إسُاد  صحيح  على ررط الشيخينو الت: وحديو "(و واال:  2246(و الحديو رام )5/302الصحيحة )

يف صحي  أصُل   د ا  عمر  المشرق  ابن  بََّن 
ان من  الفتُُة  وسلم:  علي   اهلل  الُبّي صلى  اول  باب  كتاب  البخاريو  ح 

نا"( من  ريق أزدر بن سعدو عن عب اهلل بن عونو عن نافبو عن ابن عمرو إ  أن  في  عُده:  70٩4)  "ويف َنِعدن

 . "ويف عرااُا"بدل: 

 (. 13/46(  فتح الباريو ابن حعر)2)

 (. 6/352)(  المصدر السابق 3)
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 بالفتنة -رضي اهلل عنها -  ف عائشَةْصَو بهة عن دعوىاملطلب الثاني:دفع الشُّ

 اهلل ورسول ن   جا ت من ج ة المشرقو ما اام ب  أعدا ُ والتي  و  الحديُو ومن الفتن التي أرار إلي ا  

غُ  الرّ من  نَ   افضةن الة  العدا َ َص ال ين  بعامّ للصَّ   بوا  الُ  وة  حابة  وسّلم  يأ بوازواج  علي   اهللُ  صّلى   

ذلكُ   وبخاصة   حفوَّ من  ما  الرَّ   هَ م  زعيم  زمان ب   يف  لسانن   يداهُ   ُ  تِ لَ وأمِ   وفض  المدعوّ من حقد  عبد     و 

الموسويّ  المط َّ   الحسين  السيدة  عا شةَ على  الم مُين    رة  اهلل  -أم  عُ ارضي  كتاب   -  يف 

ب لل بما أورده من ااحاديو الضعيفة الوادية ا  يف مثالب ا مستعيًُ   صو ً فُ   فَعَقد في   "المراجعات"

بااحاديو الضعيفة   َّ ُنصوص اوالموضوعةو وببعض ااحاديو الصحيحة التي َعَمد على حخوي

 - الواردة يف الحديوو دي عا شة   المراد بالفتُةعاه بخنّ الصريحةو فمن ذلل ما ادَّ ووالموضوعةو  

  و  اام الُبي  "يف مثالب ا:    ا  ويالً اال عامل  اهلل بما يستحق بعد أن ذكر كالمً    -رضي اهلل عُ ا

مُبرهذطيبً  على  اا الً   وا  مسكُ ا  نحو  دُ فخرار  يَ :دا  حيو  الفتُةو  دُا  دا  الفتُة  اَ لُ طِ ُا    نُ رِ ب 

 ."يطانن الشَّ 

عرف   يظ ر معُاداو و  يُ   من المعلوم أنَّ ااحاديو بما ارتملت علي  من ألفا  ومعان  الت:  

الباب إذا ": بقول  -اهلل رحم  –ابن المديُي  علىرا او وإلى ذلل أرار عمب  ُ  ا حتى حُ مُ مرادال

 ."ن ذط ه را  لم يتبيَّ عمب  ُ لم حُ 

ذرج     يخرج عن اآلحي:  نعد أن معُادا   الروايات ل  ا الحديوونحن حيُما نعمب بين مختلف  

ا إلى  ى الفعرو  م اام ذطيبً عا شة رضي اهلل عُ او  م صلّ  من بيتصَلى اهلل علي  وسلم اهلل  رسوُل 

نحو المشرق. د ا دو الظادر من جمب مفترق    فاستقبَّ مطلب الشمسو فخرار بيده وجُب المُبر

 

 (. 255(  المراجعاتو الموسويو ص )1)

 (. 2/212(  معرفة علوم الحديوو الخطيب البرداديو )2)
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 : ةو ويمكن إجماُل ذلل بعّدة أمورو ديعي الفتُة بخن ا عا شب ة مدَّ ُر  رد  وحُ  ووب  يبطَُّالروايات

ي ود  وومُ ا حخرج الفتُة  ودي العراق صلى اهلل علي  وسلم  الُبي    االع ة التي أرار إلي   إنّ   :أواًل

دُا الفتُةو أي: جانب المشرقو ودو العراقو ود ا ":-رحم  اهلل  -من ج ة المشرق. اال العيُي  

 ."مثار الفتُة

عا شة بالفتُةو ولو  ر بيَت كَ أن  ذَ  -ودم أعلم الُاس ببيت الُبوة -ُقَّ عن أحد من الصحابة ولم يُ 

 ب  ااذبار.  إليُا ولتواحرت ََّ قن ُُ او لَ كان ذلل صحيًح 

والفرق بيُ ما   و"إلى " :ولم يقَّ  "نحو مسكن عا شة"  بعض  رق الحديو عبارة:جا  يف    ا:ثانًي

االفا     : ابيراد    "نحو"فكلمة    وبيّن  ظادر   من  كثير  يف  وردت  التي  ودي  ج ة "الع ةو  إلى 

يعُي: ج ة المشرقو يعُي:    ؛أرار نحو مسكن عا شة":-رحم  اهلل  -ن. اال ابن الملقأ "المشرق 

 ."العراق وما وا دا

أين حخمرم؟ فقال:    والت: يا رسول اهلل"حديو معاوية بن حيدة الُقشيرّي اال:  ومثل  ما جا  يف  

وأَ  دُاو  نحوَ   مخَ وِ دا  رجا ً   بيده  محشورون  إنكم  اال:  وبانًاكِ ورُ   الشامو  على  ر  حَع و  ون 

 ."م كُ جودن وُ 

 

 (. 15/30(  عمدة القاري ررا صحيح البخاريو بدر الدين العيُيو )1)

 (. 1٨/405(  التوضيح لشرا العامب الصحيحو ابن الملقنو )2)

دد )3) ددو باب ما ُذكر عن نبيُّا صلى اهلل علي  وسلم يف الا  (و 7/٨٨(  أذرج  ابن أبي ريبة يف مصُّف و كتاب الا 

(و والترم ّي يف جامع و أبواب  20031(و الحديو رام )33/233(و وأحمد يف مسُده )34407الحديو رام )

( من  رق  عن ب ا بن حكيم بن  3143)(و الحديو رام  5/305حفسير القرآنو باب ومن سورة بُي إسرا يَّ)

 : ه معاوية بن حيدة الُقشيرّي رضي اهلل عُ . واال الترم ي   . "د ا حديو  حسن  "معاويةو عن أبي و عن جدأ
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باحفاق    ب من بيت عا شةَ لُ طِ الشيطان   يَ   يخرج من بيت عا شة! وارنُ   يطانن الّش   نَ رِ اَ   بخنَّ   دعواها:ثالًث

والعقَّن الَُّ   أدَّن  وإنّ قَّ  يَ و  من لُ طِ ما  مالزمً   يَ مّ وُس   والمشرق  ب  يكون  ان   عُد ب لل  للشمس  ا 

ب لُ طِ ُاو يَ دُ دا   يف المشرق: من وك لل اولُ "اال بن اتيبة:  و  حكون من المشرقووج تُ  ولوع ا ُ 

ب  لُ طِ ُا يَ دُ ا  رون البقرو وإنما يريد من دم السامب من اُ دِ ق إلى وَ بن ِس و   يريد ب  ما يَ الشيطانن   رنُ اَ 

 ."يطان الشَّ  رأُس 

يتَّ  بُ وب  ا  ضلَّ طِ ضح  ال ي  الشيعي  المرجب  إلي   ذدب  ما  باحأ الن  أحباع   من  الكثيرين  أُ َّ    مَّ  ام  

صلى اهلل    ا لُبيأ أدا اهلل يف كتاب و وارحضادا زوجً دي التي برّ و  بالفتُةو  -عُ ا  اهلل  رضي  –الم مُين  

وُحلنَي في  القرآنو فكيف    ونال في  الوحي  واد كان بيتُ ا مّمات  من بعدهو  َُّ و ومبّلرة لُس علي  وسلم

  مَ عِ ُن ؟! فلَ و فكيف حكون في  الفتُة صلى اهلل علي  وسّلمالُبيأ  يطان؟! ودو مُاُل الشَّ  نُ رِ يخرج مُ  اَ 

ڃ   ڃ  چ  حعالى :  وحُّال في  اول ُ   و يف كتاب  العايا  -وجَّّ   عاَّ   -ُا  حيو ذكره رب    ودو  المُاُل 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  

گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  

 [ 34 – 33ااحااب: ]چڻ  ڻ   

 ن. طه نا من الفنت ما ظهر منها وما ب م  أسأل أن يعص    فاهلله 

 

 

 (. 1٩6(  حخويَّ مختلف الحديوو الديُوريو ص )1)
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 اخلامتة

وصحب    آل   وعلى  للعالمين  رحمًة  المبعوث  على  والسالم  والّصالُة  العالمينو  ربأ  هلل  الحمد 

 أجمعينو وبعد:

ن أدم الُتا ج والتوصيات: َّ إلى ذاحمة البحون وحتضمَّ  فَُصن

 البحث:أهم نتائج 

من ج ة   -1 حخحي  التي  حلل  الفتُةو دي  من  وسلم  علي   اهلل  الُبي  صلى  أراده  ال ي  المعُي 

بيت   وليس  المشرقو  ج ة  دو  مكان ا  وأن  وأزمان او  أنواع ا  اذتالف  على  المشرق 

و كما زعم مبرضودا!. إِذ   يوجد دليَّ  صحيح  اا م  يستُد   -رضي اهلل عُ ا  -عا شة

عو د ه الدَّ  عوى البا لة.علي  ُمدَّ

 المشار إلي ا بالحديوو دو ج ة   "نعد"حبيَّن باادلة القطعية أّن المعُى الحقيقي لكلمة  -2

ودي ج ة المشرق.  وومُ ا حخرج الفتُة والعراق

كما أظ ر البحو أّن الوااب التاريخّي ومسار ااحداث المتعاابة يش د لمعُى ما واب يف   -3

المراد بالفتُة الواردة في ا إنما يتَّع  نحو المشرق والعراق. روايات د ا الحديو من أّن 

معّرد  -4 إنما دو  عُ او  اهلل  عا شة رضي  بيت  بالفتُة دو  المراد  أّن  من دعوى  ما ورد  إّن 

ايقو   أكاذيب وأبا يَّ   حستُد إلى نصٍّ صحيح  صريحو وحفتقر إلى البحو العلمي الدَّ

حقوم   ان ا  والموضوعيةو  ّاة  الدأ من  وإلى  المختصر  وعلى  البعيدةو  التخويالت  على 

رة يف  رق أذرى.  الروايات جا ت مفسَّ

 التوصيات:

لحديو ومثيالح  من ااحاديو حتى يتعلَّى مراددا أوصي بكتابة المايد من اابحاث حول د ا ا

ب  أوصي ببيان معُى د ا الحديو لطلبة العامعات وحح ير المسلمين من الش  للمسلمين. كما  

حول   يف  المثارة  ورد  المط رة.الس  ما  جميعً و  ُة  المسلمين  بالوحيين أوصي  يتمّسكوا  بخن  ا 

 وإلقا  الشب  علي ما. وُة عُد واو  الفتنعلما  أدَّ الس   أاوال والرجو  إلى وَرينالمط َّ 
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 قائمة املصادر واملراجع
لدين أحمد بن أبي بكر إححاف الخيرة الم رة باوا د المسانيد العشرةو أبو العباس ر اب ا .1

البوصيري ا عثمان  بن  اايماز  بن  سليم  بن  إسماعيَّ  )المتوىف   والكُام  وبن   الشافعي 

الريا .  -دت( نشرح : دار الو ن ٨40سُة

الصحيح .2 الملقأ و  التوضيح لشرا العامب  الدين   و نابن  أبو حفص عمر بن علي بن   وسراج 

: دار الفالا للبحو العلمي وححقيق ححقيق دت(٨04سُة )المتوىف المصريّ  وأحمد الشافعي

 .م200٨-دت 142٩و 1ط سوريا  –دار الُوادرو دمشق  والتراث

اإلحسان يف حقريب صحيح ابن حبانو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمِعبَدو  .3

ي دت(و حرحيب: اامير عال  الدين عل354سُة  التميميو أبو حاحمو الدارميو البُستي )المتوىف

)المتوىفا الفارسي  بلبان  الرسالة  73٩سُة  بن  م سسة  اارن وطو  رعيب  ححقيق:   - دت(و 

 م. 1٩٨٨-دت140٨و 1بيروتو ط

)المتوىف  .4 الديُوري  اتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو  الحديوو  مختلف    حخويَّ 

 م. 1٩٩٩-دت141٩و 2المكتب اإلسالمي للُشرو ط ودت(276سُة

ودمش .5 الشام  فضا َّ  أحاديو  ناصر حخريج  محمد  الربعيو  محمد  بن  علي  الحسن  ق ابي 

دت( مكتبة 1420سُة  بن الحاج نوا بن نعاحي بن آدمو اارقودري االبام )المتوىفاالدينو  

 م. 2000-دت1420و 1المعارف للُشر والتوزيبو ط

 م الدمشقي   وحفسير القرآن العظيمو أبو الفدا  إسماعيَّ بن عمر بن كثير القرري البصري .6

ط774سُة  )المتوىف والتوزيبو  للُشر  دار  يبة  سالمةو  محمد  بن  سامي  ححقيق:  و 2دت( 

. م1٩٩٩-دت1420

  حقريب الت  يبو أبو الفضَّ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حعر العسقالم )المتوىف  .7

 .م1٩٨6– دت1406و 1ط سورياو  –دت( ححقيق: محمد عوامةو دار الرريد ٨52سُة

التم يد لما يف المو خ من المعام وااسانيدو أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد   .٨
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 و دت(و ححقيق: مصطفى بن أحمد العلوي463سُة القر بي )المتوىف  والبر بن عاصم الُمري

: سُة نشر المرربو –عموم ااوااف والش ون اإلسالمية  محمد عبد الكبير البكريو وزارة

دت(.13٨7)

ح  يب الكمال يف أسما  الرجالو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفو أبو الحعاجو جمال   .٩

دت( ححقيق: د. بشار  742سُة  )المتوىف  الدين ابن الاكي أبي محمد القضاعي الكلبي المايّ 

 .م1٩٨0– دت1400و 1بيروتو ط -عواد معروف معروفو نشرح : م سسة الرسالة 

)المتوىف .10 مُصور  أبو  ال رويو  اازدري  بن  أحمد  بن  محمد  اللرةو  دت(  370سُة  ح  يب 

 .م2001و 1و طبيروت –ححقيق: محمد عو  مرعبو دار إحيا  التراث العربي 

الملقأ  .11 ابن  الصحيحو  العامب  لشرا  الدينالتوضيح  سراج  بن    و ن  علي  بن  عمر  أبو حفص 

دت( ححقيق: دار الفالا للبحو العلمي وححقيق  ٨04سُة أحمد الشافعي المصري )المتوىف

 م.200٨-دت142٩و 1ط سورياو  –التراثو دار الُوادرو دمشق 

بن حاج العارفين  اات التعاريفو زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف  التوايف على م مّ  .12

العابدينا زين  بن  علي  المُاويّ   والحدادي  بن  )المتوىف   م  عالم 1031سُة  القادري  دت( 

 م. 1٩٩0-دت1410و 1القادرةو ط -الكتب 

عيسى   .13 أبو  الترم يو  الضحاكو  بن  موسى  بن  َسِورة  بن  عيسى  بن  محمد  الكبيرو  العامب 

 سُة  بيروتو –دت( ححقيق: د. بشار عواد معروفو  دار الررب اإلسالمي 27٩سُة )المتوىف

. م1٩٩٨: الُشر

العامب المسُد الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم وسُُ  وأيام و   .14

البخاري الععفي )المتوىف أبو عبد اهلل  دت( ححقيقو  محمد    256سُة  محمد بن إسماعيَّ 

 دت. 1422و 1زدير بن ناصر الُاصرودار  وق الُعاةو ط

بن علي بن  ابت بن أحمد بن م دي العامب اذالق الراوي وآداب السامبو أبو بكر أحمد  .15

)المتوىف البردادي  المعارف 463سُة  الخطيب  مكتبة  الطحانو  محمود  د.  ححقيق:    – دت( 
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 . الريا 

حلية ااوليا  و بقات ااصفيا و أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى  .16

 م. 1٩74-دت13٩4مصرو   -مكتبة السعادة و دت(430سُة بن م ران ااصب ام )المتوىفا

اانباري   .17 بكر  أبو  بشارو  بن  محمد  بن  القاسم  بن  محمد  الُاسو  كلمات  معام  يف  الاادر 

 بيروتو   –دت( ححقيق: د. حاحم صالح الضامنو نشرح  م سسة الرسالة  32٨سُة  )المتوىف

 .م1٩٩2-دت1412و 1ط

حمد ناصر الدينو بن الحاج نوا  سلسلة ااحاديو الصحيحة وري  من فق  ا وفوا دداو م .1٨

دت( مكتبة المعارفو الريا و 1420سُة  بن نعاحي بن آدمو اارقودري االبام )المتوىفا

 م. 1٩٩5 -دت 1415و 1ط

دت( ححقيق:  273سُة  سُن ابن ماج و ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يايد القاويُيو )المتوىف .1٩

 فيصَّ عيسى البابي الحلبي.  -ية محمد ف اد عبد الباايو دار إحيا  الكتب العرب

سُن أبي داودوأبو داود سليمان بن اارعو بن إسحاق بن بشير بن رداد بن عمرو اازدي  .20

)المتوىف ِستام  عن المكتبة 275سُة  السأ الحميدو  عبد  الدين  محيي  محمد  ححقيق:  دت( 

 )د.ت( )د.ط(. .بيروت –العصريةو صيدا

ردي الخراسامو أبو السُن الصرير للبي قيو أحمد بن الحسين   .21 بن علي بن موسى الُخِسَرِوجن

)المتوىف البي قي  جامعة 45٨سُة  بكر  نشرح   الععيو  أمين  المعطي  عبد  ححقيق:  دت( 

 م. 1٩٨٩- دت 1410و 1باكستانو ط -الدراسات اإلسالميةو كراحشي 

أبو بكر   .22 ردي الخراسامو  الُخِسَرِوجن بن علي بن موسى  السُن الكبرىو أحمد بن الحسين 

دت( و ححقق: محمد عبد القادر عطاو دار الكتب العلميةو بيروت 45٨سُة  لبي قي )المتوىفا

 م. 2003-دت1424و 3ط لبُانو –

َااِيماز ال دبي   .23 سير أعالم الُبال و رمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن 

رناؤوطو  دت( ححقيق: معموعة من المحققين ب رراف الشيخ رعيب اا74٨سُة  )المتوىف
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 م. 1٩٨5دت/ 1405و 3نشرح  م سسة الرسالةو بيروتو ط

البروي  .24 الفرا   بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو  السُةو  محيي  السُةو  ررا 

اإلسالمي  516سُة  المتوىف)الشافعي   المكتب  اارن وطو  رعيب  ححقيق:  دمشقو    -دت( 

 م. 1٩٨3 -دت 1403و 3بيروتو ط

بطالو   .25 البخارى  بن  الملل  ررا صحيح  عبد  بن  بن ذلف  علي  الحسن  أبو  بطال  ابن 

الررد  44٩سُة  )المتوىف مكتبة  إبراديمو  بن  ياسر  حميم  أبو  ححقيق:   - السعودية  –دت( 

 م. 2003-دت1423و 2الريا و ط

ررا مشكَّ اآل ارو أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملل بن سلمة اازدي الحعري  .26

)المتوىف الطحاوي  جعفر  أبو  نشرح  321سُة  المصريو   اارن وطو  رعيب  ححقيق:  دت( 

 م. 14٩4دتو 1415و 1م سسة الرسالةو بيروتوط

الملل بن سلمة اازدي الحعري   .27 ررا معام اآل ارو أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد 

دت( ححقيق: )محمد زدري الُعار ومحمد  321سُة  المصريو أبو جعفر الطحاوي )المتوىف

م.1٩٩4دتو1414و 1الكتبو طسيد جاد الحقو عالم 

الفارابي  .2٨ العودري  حماد  بن  إسماعيَّ  نصر  أبو  العربيةو  وصحاا  اللرة  حاج  الصحاا 

العلم  3٩3سُة  )المتوىف دار  عطارو  الرفور  عبد  أحمد  ححقيق:  طبيروت  –دت(   و4و 

 م. 1٩٨7-دت1407

عمدة القاري ررا صحيح البخاريو أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن   .2٩

  – دت(دار إحيا  التراث العربي  ٨55سُة  حسين الريتابى الحُفى بدر الدين العيُى )المتوىف

 .بيروت

العسقالم   .30 الفضَّ  أبو  حعر  بن  علي  بن  أحمد  البخاريو  صحيح  ررا  الباري  فتح 

و حرايم : محمد تد137٩بيروتو سُة الطباعة  -دت( دار المعرفة ٨52سُة الشافعي)المتوىف

ف اد عبد البااي. 
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ح الباري ررا صحيح البخاريو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنو  فت .31

)المتوىف البرداديو  م الدمشقيو الحُبلي  الرربا  اا رية  7٩5سُة  الَسالميو   - دت( مكتبة 

 م. 1٩٩6-دت 1417و 1المديُة الُبويةو ط

بن محمد بن إبراديم    الكتاب المصُف يف ااحاديو واآل ارو أبو بكر بن أبي ريبةو عبد اهلل .32

دت( ححقيق: كمال يوسف الحوتو مكتبة 235سُة بن عثمان بن ذواستي العبسي )المتوىفا

 . دت140٩و 1ط الريا و –الررد

 المعتبى من السُن و أبو عبد الرحمن أحمد بن رعيب بن علي الخراسامو الُسا ي )المتوىف  .33

و 2ط  حلبو  –وعات اإلسالمية  دت( ححقيق: عبد الفتاا أبو غدةو نشره مكتب المطب303سُة

 . دت1406

معمب الاوا د ومُبب الفوا دو  أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ال يثمي   .34

القادرةو  ٨07سُة  )المتوىف القدسيو  مكتبة  القدسيو  الدين  حسام  ححقيق:  دتو 1414دت( 

 م. 1٩٩4

  معمَّ اللرة  بن فارسو أحمد بن فارس بن زكريا  القاويُي الرازيو أبو الحسين )المتوىف  .35

المحسن سلطانو نشرح  م سسة الرسالة  3٩5سُة و 2طبيروتو  –دت( ححقيق: زدير عبد 

 م. 1٩٨6-دت1406

البردادي   .36 زكريا  بن  الرحمن  عبد  بن  العباس  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الُمخلأصيأاتو 

 ( ااوااف 3٩3سُة  المتوىفالمَخلأص  وزارة  نشرح   جرارو  الدين  سعد  نبيَّ  ححقيق:  دت( 

 م. 200٨-دت 142٩و 1اطرو ط -والش ون اإلسالمية 

دت( ححقيق: حسين  1377 سُة  المراجعاتو عبد الحسين ررف الدين الموسويو )المتوىف .37

 )د.ت( )د.ط(.  القادرة. -الراضيو دار الكتاب اإلسالمي 

أب  .3٨ عوانةو  أبي  اإلسفراييُي  مستخرج  الُيسابوري  إبراديم  بن  إسحاق  بن  يعقوب  عوانة  و 

المعرفة  316سُة  )المتوىف دار  الدمشقيو  عارف  بن  أيمن  ححقيق:  و  1ط  بيروتو  –دت(. 
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 م. 1٩٩٨ -دت141٩

المستدرك على الصحيحينو أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدوي   .3٩

دت( 405سُة الُيسابوري المعروف بابن البيب )المتوىف بن ُنعيم بن الحكم الضبي الط ماما

 . م1٩٩0–دت1411و 1ط بيروتو –ححقيق: مصطفى عبد القادر عطاو دار الكتب العلمية 

مسُد أبي يعلىو أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُُى بن يحيى بن عيسى بن دالل التميميو  .40

  دمشقو   –المخمون للتراث    دت( ححقيق: حسين سليم أسدو دار307سُة  الموصلي )المتوىف

 . م1٩٨4–دت1404و 1ط

  مسُد اإلمام أحمد بن حُبَّوأحمد بن محمد بن حُبَّ بن دالل بن أسد الشيبامو)المتوىف  .41

المحسن  241سُة عبد  بن  اهلل  عبد  د  إرراف:  وآذرون  اارن وطو  رعيب  ححقيق:  دت(و 

. م2001-دت1421و 1لبُانو ط -التركيو نشرح  م سسة الرسالةو بيروت

مسُد الباارو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن ذالد بن عبيد اهلل العتكي المعروف   .42

العلوم والحكم  2٩2سُة  بالباار )المتوىف اهللو مكتبة    - دت( ححقيق: محفو  الرحمن زين 

 م. 1٩٨٨و 1المديُة المُورةو ط

ال .43 بن  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو  الدارميو  الصمد مسُد  عبد  بن  بَ رام  بن  فضَّ 

)المتوىف السمراُدي  التميمي  دار  255سُة  الدارميو  الرمريو  دارم  نبيَّ  ححقيق:  دت( 

 م. 2013-دت 1434و 1لبُانو ط -البشا رو بيروت

ويام )المتوىف .44 دت( ححقيق: أيمن علي  307سُة  مسُد الرويامو أبو بكر محمد بن دارون الر 

 .دت1416 و1ط درةوالقا –أبو يمامو م سسة ار بة 

القضاعي   .45 حكمون  بن  علي  بن  جعفر  بن  سالمة  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الش ابو   مسُد 

)المتوىف م سسة 454سُة  المصري  نشرح   السلفيو  المعيد  عبد  بن  ححقيق: حمدي  دت( 

 . م1٩٨6 –دت1407و 2ط بيروت –الرسالة 

مسلم بن الحعاج أبو  و  المسُد الصحيح المختصر بُقَّ العدل عن العدل إلى رسول اهلل   .46
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)المتوىف الُيسابوري  القشيري  دار  261سُة  الحسن  الباايو  عبد  ف اد  محمد  ححقيق:  دت( 

 . بيروت –إحيا  التراث العربي 

مصطلح فلسفة التربية يف ضو  المُ ج اإلسالمي )دراسة نقدية( حخليف: ذالد بن حامد و .47

الطباعة:  سُة  المُورةو  بالمديُة  اإلسالمية  بالعامعة  ُنشر  معاصر(   ( الحازميو 

 م. 2004دت/1420

)المتوىف .4٨ الصُعام  اليمام  الحميري  نافب  بن  دمام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو   المصُفو 

ححقيق211سُة اإلسالمي  دت(  المكتب  ااعظميو  الرحمن  حبيب  و 2طوبيروت  –: 

 م. 1403

معالم التُايَّ يف حفسير القرآنو  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرا  البروي  .4٩

الرزاق الم ديو دار إحيا  التراث العربي  510سُة  الشافعي )المتوىف   – دت( ححقيق : عبد 

دت.1420و 1ط بيروتو

يمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميو أبو القاسم الطبرام المععم ااوسطو سل .50

دت(و ححقيق:  ارق بن عو  اهلل بن محمد و عبد المحسن بن إبراديم  360سُة  )المتوىف

 و )د.ط(. القادرة –الحسيُيو دار الحرمين 

ام  المععم الكبيرو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميو أبو القاسم الطبر .51

  القادرةو  –دت(و ححقيق حمدي بن عبد المعيد السلفيومكتبة ابن حيمية  360سُة  )المتوىف

 م. 1٩٩4دت/1415و 2ط

أحمد   .52 مصطفى/  )إبراديم  ب :  اعتُى  بالقادرةو  العربية  اللرة  معمب  الوسيطو  المععم 

 )د.ت( )د.ط(. .القادرة –الايات/ حامد عبد القادر/ محمد الُعار(. دار الدعوة 

المععم  بن المقرئو  أبو بكر محمد بن إبراديم بن علي بن عاصم بن زاذان ااصب ام  .53

دت( ححقيق: عادل بن سعدو مكتبة الرردو 3٨1سُة  المتوىفالخازنو المش ور بابن المقرئ )

 م. 1٩٩٨-دت141٩و 1الريا و رركة الريا  للُشر والتوزيبو ط
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المُ اج ررا صحيح مسلم بن الحعاجو أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ررف الُووي  .54

 دت. 13٩2و 2ط بيروتو –دت( دار إحيا  التراث العربي 676سُة )المتوىف

بيت  .55 التويعريو )معاصر(   إبراديم بن عبد اهلل  بن  : محمد  حخليف  القلوبو  فق   موسوعة 

 اافكار الدولية.

دت(  17٩سُة مو خ اإلمام ماللو مالل بن أنس بن مالل بن عامر ااصبحي المدم )المتوىف .56

 دت.1412محمود ذليَّو نشرح  م سسة الرسالةو  -ححقيق: بشار عواد معروف 

الحديو واا رو معد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن   الُ اية يف غريب  .57

دت( ححقيق:  ادر أحمد  606سُة  بن عبد الكريم الشيبام العاري ابن اا ير )المتوىفمحمد  

م. 1٩7٩-دت13٩٩بيروتو   -الااوى ومحمود محمد الطُاحيو المكتبة العلمية 
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