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ساٍن إىل يوم ني، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحاحلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على خامت النَّبيِِّ 
ين، أمَّا بعد:  الدِِّ

ين السُّيوطي من مقروءات ومسموعات شيخنا املؤرِِّخ املعمَّر  »جلامع الصَّغريا»لـمَّا كان  للحافظ جالل الدِِّ
مة أيب اخلري حممَّد خري بن حممَّد بن (1)حممَّد مطيع احلافظ الدِِّمشقي احلنفي ـ حفظه هللا تعاىل ـ  ، على شيخه العالَّ

مة الفقيه األصويل حممَّد سعيد بنهـ( قراءًة ألكثر من نصفه، وعلى 1380حسني بن بكري الـَمْيَداين )ت   شيخه العالَّ
َهاينِِّ الدَّاغستاينِِّ مثَّ الدِِّمشقيِّ )ت  مة  »فيض القدير»ه مع قراَءِة شرحه هـ(، قراءًة ألكثرِ 1386عبدالرَّمحن الُبر للعالَّ

 منه، فما ي  يدر   ولو يسريٍ  الـَمَناويِّ على األخري، أردتُّ أن أتعلَّق حببل َوْصٍل من الشَّيخ إىل الكتاب، بسماٍع شيءٍ 
  .كلُّه، ي  يرت  بعضه أو أقلُّه

ب الشَّيخ ـ حفظه هللا تعاىَل ـ لقراءة  مة  »واترةالكواكب الزَّاهرة يف األربعني املت»فنسَّقتر مع بعض طالَّ للعالَّ
من أوَّل الكتاب إىل  »ع الصَّغريجلاما»، وكذا أطراف (2)السَّيِّد حممود أفندي الـَحـْمزَاوي مرفيت دمشق الشَّام يف وقته

َنةر »احلديث الثَّالث من حرف اهلمزة  احلديث، ومن آخره من )فصٌل يف  »...آِخرر َمْن َيْدخرلر اجلنََّة َرجرٌل يـرَقالر َلهر جرَهيـْ
 .(3)احمللَّى أبل من هذا احلرف ـ أي حرف الياء ـ( إىل آخر الكتاب، فتمَّ ما نرسِّق له، واحلمد هلل 

فيها فضائل الشَّام ـ رفع  األحاديث الَّيت »اجلامع الصَّغري»مثَّ انقدح يف ذهين أن استخرج لشيخنا أبسانيده من 
هللا عنها وعن أهلها احملنة والبالء، وأعاد هلا جمدها وعزَّهتا ومكانتها ـ، فجمعترها وأحلقتر معها احلديث املسلسل ابألوَّليَّة، 

 وأربعون حديثًا، واحلمد هلل.واحد ، فبلغ عدد األحاديث (4) »اجلامع الصَّغري»ميِّني، وهي يف وابلدِِّمشقيِّني، وابلشَّا

                                                            

كتب ،  (الكنز الفريد يف ترمجة العالمة حممد مطيع احلافظ وأعماله وماله من اي تصاي ت واألسانيد): كتابيف   ة شيخنا( تنظر ترمج1)
هـ 1440بن عمر التكلة، دار البشائر اإلسالمية، أصله وترامجه الدكتور حممد أكرم الندوي، وكتب أسانيده وراجعه وقدم له حممد زايد 

 م.2019
 .»عني املتواترةالكواكب الزَّاهرة يف األرب» ( برواية شيخنا عن األرْسطرواين، عن مفيت الشَّام الشَّيخ حممود أفندي الـَحـْمزَاوي، صاحب2)
ذلك ليلة اصًَّة ومبا جيوز له راويته عامًَّة )أان واألهل واألوي د(، و ( وكان بقراءة الشَّيخ حممَّد سعيد منقارة، فأجازان الشَّيخ مبا مسعنا خ3)

م، ومسع معي الشيخ املقرئ عبدالفضيل فتحي النجار، واألخ عبدهللا 2020/  2/  24هـ املوافق 1441مجادى األول  30اإلثنني 
واألربعون  ب اآلاثر حملمد بن احلسن الشيباين،السندي، وكنت قد مسعت على شيخنا سابًقا عدَّة جمالس، يف الشمائل للرتمذي، وكتا

 العجلونية، واملسلسالت، وغري ذلك، وكل ذلك مقيٌَّد عندي.
( واعتمدت على طبعة حممد حميي الدين عبداحلميد مكتبة احللبوين بدمشق، والفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري للشيخ 4)

 ع الصغري، طبعة دار املعرفة.يوسف النبهاين، وفيض القدير شرح اجلام
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وبدأتر ابحلديث املسلسل ابألوَّليَّة، لكي ي  يفوت شرطه، وتيمًُّنا مبا فيه من الرَّمحات والنَّفحات والُبكات، 
، فيرعدُّ من أعظم ما رواه أهل الشَّام اواملرويُّ عن أيب َذرٍِّ  »ِعَباِدياَي »ديث القدسيُّ احلرجاء أن ينالَنا شيءٌ منها، وأمَّا 

، عن النَّبِِّ   ،من األحاديث، حَّتَّ قال أبو مرْسِهٍر الَغسَّاينُّ: "لَْيس ألهل الشَّام َأْشرَف ِمن حديث أيب إدريٍس، عن أيب َذرٍِّ
لسٌل حديٌث أشرَف منه"، وإسناده مس لَْيس ألهل الشَّامعن جُبيَل، عن هللا تعاىَل"، وقال اإلمام أمحد بن َحْنبل: "

فإنَّ إسناده أيًضا مسلسٌل ابلشَّاميِّني، وهذه  »اْرَحـَموا تـرْرَحـمروا» ببن العاصاحديث عبدهللا بن َعمرو ابلدِِّمشقيِّني، وأمَّا 
ل الشَّام وهي وإن مل تكن يف فضائ ،املسلسالت معدودٌة من فضائل الشَّام ومآثر أهِلها، من جهة ررواهتا ومحلة ِعلِمها
ا حتمل مآثر أهلها وررواهتا معىًن، وي  ختَفى املناسبة على القارئ والنَّاظر.  نصًّا إي َّ أَّنَّ

، مع »صَّغريجلامع الا»وقد نقلته بلفظه، ورمزه، ودرجته من وأمَّا ابقي األحاديث فهي على شرط الكتاب، 
ين عبداحلميد رمحه هللا، مع ذكر ، »فيض القدير»الرُّجوع إىل شرحه  للمرناويِّ، واعتمدت ترقيم الشَّيخ حممَّد حميي الدِِّ

 أحكام الشَّيخ األلباين رمحه هللا، وبعض التَّعليقات الَّيت تناسب املقام، يف احلاشية.
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 احلمد هلل، والصَّالة والسَّالم على رسول هللا، أمَّا بعد:

للحافظ السُّيوطيِّ، خمرَّجًة أبسانيد مؤرِِّخ دمشَق  »اجلامع الصَّغري»فَـَضـائِـِل الشَّاِم من فهذه األربعون الـمرنتقاة يف 
: أخُبان أبو اخلري الـَمْيَداين، قراءًة عليه ألكثر من نصفه (5)ومسنِدها حممَّد مطيع احلافظ الدِِّمشقي، قال حفظه هللا تعاىل

 وإجازًة لباقيه، أخُبان َسليم الـمرسرْويتُّ قراءًة جلميعه، عن أمحد مرَسلَّم الكرْزبَريِّ إجازًة إن مل يكن مساًعا ولو لبعضه، عن
ـيِنِّ، أخُبان أبو بَريُّ مساًعا جلميعه، عن أمحد الـَمـنِـيْ بن عبدالرَّمحن الكرزْ اسعيد الـَحَلبِّ، عن شاكر العقَّاد، أخُبان حممَّد 

املواهب حممَّد احلنبليُّ لكثرٍي منه، وإجازًة لباقيه، عن أبيه عبدالباقي مساًعا لبعضه إن مل يكن كلَّه، أخُبان حممَّد بن 
 ديِّ.عبدالرَّمحن الـَحَمويُّ لبعضه وإجازًة لباقيه، عن النُّور علي بن حيََي الزِّايَ 

، إجازًة إن مل يكن مساًعا، قاي :)ح( برواية أيب املواهِب، عن حممَّد بن العالء الَبابِ  أخُبان  ليِّ، وسرلطان الـَمـزَّاحيِّ
 وسفيالنُّور الزِّاَِيديُّ، وسامل بن حممَّد السَّنـْهروريُّ، مساًعا عليهما لبعضه وإجازًة لباقيه، قال الزِّاَِيديُّ: أخُبان السَّيِّد 

، قاي : أخُبان اجلالل السُّيروطيُّ، مساًعا للثَّاين  »شارحه»اأَلْرَميروينُّ، وقال السَّنـْهروريُّ: أخُبان  حممَّد بن عبدالرَّمحن الَعْلَقميُّ
ين عبدالرَّمحن  يف  اجلامع الصَّغري»أيب بكر السُّيوطيُّ الشَّافعيُّ يف    بنابقراءة األوَّل، قال اإلمام احلافظ جالل الدِِّ

 :»أحاديث البشري النَّذير
حم د ت ) » السَّماءِ اْرمَحروا َمْن يف اأَلْرِض يـَْرمَحْكرْم َمْن يف، الرَّامِحروَن يـَْرمَحرهرمر الرَّمْحنر تَباَرَ  وتـََعاىل»( 4489ـ )1

. (6)»ا َقَطَعهر هللار َوَصَلهر هللار، وَمْن َقَطَعهَ والرَِّحمر ِشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحنر، َفَمْن َوَصَلَها »( حم ت  )زاد  .عن ابن َعمرو(  
: وهو احلديث املسلسل ابألوَّليَّة(  .(7) )قلتر

َأََتين ِجُْبِيلر اِبلـحرمَّى والطَّاعروِن، فَأْمَسْكتر الـحرمَّى اِبلـَمديَنِة، وأْرَسْلتر الطَّاعروَن ِإىَل الشَّاِم، »( 76ـ )2
 .(8) وابنر سعٍد عن أيب َعِسيب )صح(( حم) »أِلمَّيِت، وَرمْحٌَة لَـهرْم، ورِْجٌس َعَلى الَكاِفرِينَ فَالطَاعرونر َشَهاَدٌة 

                                                            

 (، وتراجع بقية األسانيد والتفريعات هنا .171ـ  169( ينظر: الكنز الفريد: )ص 5)
(، وقال املناوي: "قال اهليثمي: رجاله ثقات، وقال املنذري: ثقات 925(، والسلسلة الصحيحة: )3522( صحيح اجلامع: )6)

ي" يف أمره سوى شيخه، واحلارث بن عبد الرمحن، شيخ ابن أيب ذئب، وقد قواه النسائ معروفون، قال ابن حجر: وليس يف سنده من ينظر
 (.4/43)فيض القدير: 

كما أخُبان به شيخنا، وشيخنا آخر من   ،سنة 110( يرويه عن املعمَّر عبداحملسن بن عبدالقادر األرْسطرواين، ـ وقد عرمِّر أكثر من 7)
يخ شَّ يروي عنه يف الدنيا، وقد مسعنا عليه املسلسل ابآلخرية، وهو حديث: "ي  تقوم السَّاعة حَّتَّ ي  تنطح ذاتر قَـْرٍن مَجَّاء" ـ، وعن ال

ين، ابألوَّليَّة اإلضافيَّة، ينظر: والشَّيخ حممَّد أبو اليرسر ابن عابدحممَّد إبراهيم الـخرـتَـين، ابألوَّليَّة احلقيقيَّة، وعن الشَّيخ أيب اخلري الـَمْيَداين، 
 (، وتراجع األسانيد والتفريعات هنا .118ص )الكنز الفريد: 

(، قال املناوي: "قال اهليتمي: رجال أمحد ثقات، ولذلك رمز املؤلف لصحته". 761(، والسلسلة الصحيحة: )60( صحيح اجلامع: )8)
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َلى َما فـََعلروا اْرمَحروا تـرْرمَحروا، واْغِفرروا يـرْغَفْر َلكرْم، َوْيٌل أِلَْقَمـاِع الَقْوِل، َوْيٌل لرْلمرِصرِِّيَن الَِّذيَن يرِصرُّْوَن عَ »( 942ـ )3
: وهو مسلسٌل ابلشَّاميِّني( (9) ) حم خد هب ( عن ابن َعْمرو )صح( »يـَْعَلمرونَ  وهرمْ   .(10). )قلتر

ابن عساكر، عن زرَهري  »ِإنَّ هللَا تـََعاىَل اَبَرَ  َما َبنْيَ الَعرِيِش والفررَاِت، وَخصَّ ِفَلْسِطنَي ابلتـَّْقِديسِ »( 1701ـ )4
 .(11) )ض( بن حممَّد بالًغا
ـاَن البَـْلقاِء، مَ  ِإنَّ َحْوِضي ِمْن َعَدنَ »( 2267)ـ 5  الَعَسِل، َأَكاِويبرهر اؤرهر أَشدُّ بـََياًضا ِمَن اللَََّبِ، وَأْحَلى ِمنَ ِإىَل َعمَّ

مرَهاِجرِيَن، الشُّْعثر ررؤروًسا، الدُّْنسر ـَعَددر النُّجروِم، َمْن َشِرَب ِمْنهر َشْربًَة مَلْ َيْظَمْأ بـَْعَدَها أََبًدا، َأوَّلر النَّاِس وررروًدا عَليِه فـرَقرَاءر ال
ِذي ، ويَ  تـرْفَتحر لـَهرمر السَُّددر، الَِّذيَن يـرْعطروَن الـَحقَّ الَِّذي َعَلْيِهْم، ويَ  يـرْعَطوَن الَّ (12)لَِّذيَن يَ  يـَْنِكحروَن الـمرتَـنَـعَِِّمـاِت ثَِيااًب، ا
ـاَن البَـ  َحْوِضي ِمْن َعَدنَ »( 3766، ويف لفٍظ: )(13))صح(  عن ثـَْواَبن( حم ت هـ  ( )لَـهرْم  دُّ ْلَقاِء، َماؤرهر َأشَ ِإىَل َعـمَّ

َمْأ بـَْعَدَها أََبًدا، أوَّلر النَّاِس ظْ بـََياًضا ِمَن اللَََّبِ، وَأْحَلى ِمَن الَعَسِل، وَأْكَوابرهر َعَددر ُنررْوِم السَّماِء، َمْن َشِرَب ِمْنهر َشْربًَة لَـْم يَ 
ت ) »، ويَ  تـرْفَتحر لَـهرمر السَُّددر ا، الدُّْنسر ثَِيااًب، الَِّذيَن يَ  يـَْنِكحرْوَن الـمرتَـنَـعَِِّمـاتِ وررروًدا َعَلْيِه فـرَقرَاءر الـمرَهاِجرِيَن، الشُّْعثر ررؤرْوسً 

 .(14) عن ثـَْواَبن )صح((  
ْن َخرْيِ مِ ِإنَّ فرْسطَاَط الـمرْسِلِمنَي يـَْوَم الـَمْلَحَمِة اِبلغروطَِة ِإىَل َجاِنِب َمِديَنٍة يرقالر لَـَها: ِدَمْشقر، »( 2310)ـ 6
ْرداء( د) »َمَداِئِن الشَّامِ  فرْسطَاطر الـمرْسِلِمنَي يـَْوَم الـَمْلَحَمِة الكرُْبَى أِبَْرٍض »( 5850، ويف لفٍظ: )(15) )ض( عن أيب الدَّ

                                                            

 (.1/94)فيض القدير: 
(، قال املناوي: "قال الزين العراقي كاملنذري: إسناده جيد، وقال اهليتمي: 482(، والسلسلة الصحيحة: )898( صحيح اجلامع: )9)

رجال أمحد رجال الصحيح غري حبان بن زيد الشرعي، وثقه ابن حبان، ورواه الطُباين كذلك، انتهى، واملصنف رمز لصحته وفيه ما 
 (. 1/474 ترى". )فيض القدير:

، عن حممود أفندي الـَحـْمزَاويِِّ 10) ، وَسليم ( يرويه شيخنا عن أيب اخلري الـَمْيَداين، عن عبدهللا السُّكَّريُّ، وعن عبد احملسن األرْسطرواينِِّ
، كلُّهم عن الوجيه عبدالرَّمحن بن حممَّد الكرْزبَ  ، وحممَّد بن حسن البَـْيطَارر غري ـ الدِِّمشقيُّ، إبسناده. ريِّ ـ الصَّ الَعطَّار، وسعيد األرْسطرواينِِّ

 (، وتراجع األسانيد والتفريعات هنا .142(، و )ص 139ـ  138ينظر: الكنز الفريد: )ص 
 (.1576( ضعيف اجلامع: )11)
لفظ  نفنون فعني مهملة شديدة، ويف رواية )املنعمات( بنون فعني مشددة، وما ذكره من أ ( قال املناوي: ") املتنعمات( مبثناة12)

)املتنعمات( أو )املنعمات( هو ما يف نسخ ي  حتصى، لكن رأيت يف نسخة املصنف خبطه )املتمنعات( والظاهر أنه سبق قلم"  احلديث
 (.448/ 2)فيض القدير: 

 
يًضا أ (، قال املناوي: "قال الرتمذي: غريب، وقال احلاكم: صحيح، وأقره الذهب، وفيه قصة، ورواه عنه3162( صحيح اجلامع: )14)

 (.3/400ابن ماجه، فما أومهه صنيع املصنف من تفرد الرتمذي به عن الستة غري جيد" )فيض القدير: 
 (.2116( صحيح اجلامع: )15)

http://www.alukah.net/


 
7 www.alukah.net 

: لَـَها الغروطَةر، ِفيَها َمِديَنٌة يـرَقالر لَـَها: ِدَمْشقر، َخرْير َمَنازِِل الـمرْسِلِمنَي يـَْوَمئِ  ْرداء( حم) »ذٍ يـرَقالر :  .(16)عن أيب الدَّ )قلتر
 .(17) وهو مسلسٌل ابلدِِّمشقيِّني(

َتِقمر ِِبِْم ِمـمَّْن َيَشاءر ِمْن ِعَباِدِه، وَحرَاٌم َعَلى مر »( 2766)ـ 7 َناِفِقيِهْم َأْهلر الشَّاِم َسْوطر هللِا تـََعاىَل يف اأَلْرِض، يـَنـْ
 .(18) )صح(عن خرَرمي بن فَاِتك  حم ع طب( والضِّياءر ) »ََيروتروا ِإي َّ مَهًّا وَغمًّا وَغْيظًا وحرْزانً  َأْن َيْظَهرروا َعَلى مرْؤِمِنيِهْم، وَأنْ 

 .(19) )ح( عن َعْوف بن َمالك( طب) »األَْبَدالر يف َأْهِل الشَّاِم، وِِبِْم يـرْنَصرروَن، وِِبِْم يـرْرَزقرونَ »(  3034ـ )8
، وهرْم أَْربـَعروَن َرجراًل، كرلََّمـا َماَت َرجرٌل أَْبَدَل هللار َمَكانَهر َرجراًل، يرْسَقى ِبِِ  األَْبَدالر اِبلشَّاِم،»( 3035)ـ 9 مر الَغْيثر

َتَصرر ِِبِْم َعَلى اأَلْعَداِء، َويرْصَرفر َعْن َأْهِل الشَّاِم ِِبِمر الَعَذابر   .(20) عن عليِّ )ح(( حم) »ويـرنـْ
ةر َخرْيٌ لَـهرْم لْو كانروا فـََيْأيت قـَْوٌم يـَبرسُّوَن فـَيَـَتَحمَّلروَن أبَِْهِليِهْم وَمْن َأطَاَعهرْم، والـَمِدينَ تـرْفَتحر الَيَمنر »( 3342ـ )10

َلْو كانروا يـَْعَلمروَن، وتـرْفَتحر  لَـهرْم رْيٌ يـَْعَلمروَن، وتـرْفَتحر الشَّامر فَيْأيت قـَْوٌم يـَبرسُّوَن فـَيَـَتَحمَّلروَن أبَِْهِليِهْم وَمْن َأطَاَعهرْم، والـَمِديَنةر خَ 
عن سرْفياَن ( مالك )ق »ْعَلمرونَ يَـ  الِعراقر فَيْأيت قـَْوٌم يـَبرسُّوَن فـَيَـَتَحمَّلروَن أِبْهِليِهْم وَمْن َأطَاَعهرْم، والـَمِديَنةر َخرْيٌ لَـهرْم َلْو كانروا

 .(21) بن أيب زرَهري
 .(22) عن أيب هرَريرة )صح(( تخ  ) »والـمرْلكر اِبلشَّامِ الـِخاَلَفةر ابلـَمِديَنِة، »( 4146)ـ 11
َها نروٌر َأَضاَءْت َلهر قرصرورر برْصَرى»( 4359ـ )12  عن أيب اجلعفاء ابن َسعد »رََأْت أرمِّي ِحنَي َوَضَعْتيِن، َسَطَع ِمنـْ

 .(23) )صح(

                                                            

(، وقال املناوي: "ظاهر صنيع املصنف أنه مل خيرجه أحد من الستة، واألمر خبالفه، فقد خرجه أبو داود 4205( صحيح اجلامع: )16)
 (.4/429ال الديلمي: ويف الباب أبو هريرة ومعاذ" )فيض القدير: ابللفظ املذكور، ق

( برواية شيخنا عن أيب اخلري بن حممد امليداين، وهو عالًيا عن عبدهللا بن درويش السكري، وعن حممد صاحل بن أمحد اخلطيب، 17)
(، وتراجع األسانيد والتفريعات 136ـ 135ريد: )صوهو عالًيا إجازًة عن أيب النصر، وعن املعمر عبداحملسن األسطواين. ينظر: الكنز الف

 هنا .
(، قال املناوي: "قال اهليثمي: رواه أمحد والطُباين موقوًفا على خرمي، 13(، والسلسلة الضعيفة: )2106( ضعيف اجلامع: )18)

 (.66/ 3ورجاهلما ثقات" )فيض القدير: 
 (.169/ 3ملناوي: "قال املصنف سنده حسن" )فيض القدير: (، قال ا936(، والسلسلة الضعيفة: )2268( ضعيف اجلامع: )19)
(، قال املناوي: "قال املصنف أخرجه عنه أمحد واحلاكم والطُباين من 2993(، والسلسلة الضعيفة: )2266( ضعيف اجلامع: )20)

 (.3/169طرق أكثر من عشرة" )فيض القدير: 
 (.2972( صحيح اجلامع: )21)
 (.1188والسلسلة الضعيفة: )(، 2949( ضعيف اجلامع: )22)
(، قال املناوي: "وصنيع املصنف يصرح أبنه صحايب ـ أي أيب العجفاء ـ، وهو وهم وإمنا هو َتبعي كبري 3065( ضعيف اجلامع: )23)

 (.3/573يف حديثه نظر" )فيض القدير:  :روى عن عمر وغريه وثقه بعضهم وقال البخاري
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َها نروٌر، َأَضاَءْت »( 4360ـ )13  .(24) )ح( عن أيب أرَمامة ابن َسعد »ِمْنهر قرصرورر الشَّامِ رََأْت أرمِّي َكأَنَّهر َخرََج ِمنـْ
اٍر َمْويت، وفـَْتحر بـَْيِت الـَمْقِدِس، وَأْن يـرْعَطى الرَّجرلر أَْلَف ِدينَ : ِستٌّ ِمْن َأْشرَاِط السَّاَعةِ »( 4657)ـ 14

َنةٌ َيْدخرلر َحرَُّها بـَْيَت كرلِّ مرْسِلٍم، وَمْوتٌ  ِم، وَأْن يـَْغِدَر الرُّومر فـََيِسريروَن بَِثَمـاِننَي ََيْخرذر يف النَّاِس َكقرَعاِص الَغنَ  فـَيَـَتَسخَّطرَها، وِفتـْ
 .(25) )صح( عن مرَعاذٍ ( حم طب) »بـَْنًد،ا تَـْحَت كرلِّ بـَْنٍد اثـَْنا َعَشر أَْلًفا

ـحرزَِّة ََيْخرذر مبَرَاقِّ الرَّجرِل، َداٌء َكالدُّمَِّل َأْو َكالَستـرَهاِجرروَن ِإىَل الشَّاِم فـَيـرْفَتحر َلكرْم، َوَيكرونر ِفيكرْم »( 4682ـ )15
 .(26) )صح( عن مرَعاذٍ ( حم) »َيْسَتْشِهدر هللار ِبِه أَنـْفرَسهرْم، َويـرزَكِِّي ِبِه َأْعَمالَـهرمْ 

َها يَـْجـتَـِب َصْفَوَتهر ِمْن عِ »( 4924ـ )16 َمْن َخرََج ِمَن الشَّاِم ِإىَل َغرْيَِها َباِدِه، فَ الشَّامر َصْفَوةر هللِا ِمْن ِباَلِدِه: ِإلَيـْ
َصْفَوةر هللِا ِمْن أْرِضِه »( 5000، ويف لفٍظ: )(27) عن أيب أرَمامة )ح(( طب  ) »فَِبَسْخطٍَة، َوَمْن َدَخَلَها ِمْن َغرْيَِها َفُبمَْحَةٍ 
 »ـ يَ ِحَساَب َعَلْيِهْم، ويَ  َعَذابَ (28) َولََيْدخرَلنَّ الـَجنَّـةَ ِمْن أرمَّيِت ثـرلَّةٌ ـ َثاَلثر َحثـََياتٍ الشَّامر، َوِفيِها َصْفَوترهر ِمْن َخْلِقِه َوِعَباِدِه، 

 .(29) عن أيب أرَمامة )ض(( طب)
رٍِّ ذَ أبو احلسن بن شرَجاٍع الرِِّْبعي يف فضائل الشَّام، عن أيب  »الشَّامر أَْرضر الـَمـْحَشِر والـَمـْنَشرِ »( 4925)ـ 17

 .(30) )ح(

                                                            

(، قال املناوي: "قال ابن حجر صححه ابن حبان 1925( و )1546الصحيحة: )(، والسلسلة 3451( صحيح اجلامع: )24)
 (.3/573واحلاكم" )فيض القدير: 

(، قال املناوي: "قال اهليثمي: فيه النهاس بن فهم وهو ضعيف. 1883(، والسلسلة الصحيحة: )3608( صحيح اجلامع: )25)
يف كتاب  ي  أحدمها، وقد عزاه يف الفردوس للبخاري، مث رأيته يف البخاريوظاهر صنيع املصنف أنه ي  ذكر هلذا يف الصحيحني و  .انتهى

اجلزية، مبا يقرب من هذا، ولفظه: )اعدد ستا بني يدي الساعة: مويت، مث فتح بيت املقدس، مث موَتن َيخذ كقعاص الغنم، مث استفاضة 
ين األصفر، لعرب إي  دخلته، مث هدنة تكون بينكم وبني باملال حَّت يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا، مث فتنة ي  يبقى بيت من ا

 (.4/95فيغدرون، فيأتونكم حتت مثانني غاية، حتت كل غاية اثين عشر ألفا( انتهى بنصه" )فيض القدير: 
 (.4/102(: قال املناوي: "قال اهليثمي: إمساعيل مل يدر  معاًذا، رمز املصنف لصحته" )فيض القدير:3260( ضعيف اجلامع: )26)
(، وقال املناوي: " قال اهليثمي: فيه عفري بن معدان، وهو ضعيف" 3753(، والسلسلة الضعيفة: )3425( ضعيف اجلامع: )27)

 (.4/171)فيض القدير: 
(، و"ثالث حثيات" كما يف 7718( برقم )201/ 8( "ثلة" كما يف الطبعة البوي قية، وهو املوافق ملا يف املعجم الكبري للطُباين )28)
 ح املناوي، واملقصود أن هللا تعاىل َين على مجاعات كثرية ليدخلوا اجلنة.شر 
(، وقال املناوي: "قال اهليثمي: فيه عبد العزيز بن عبيد هللا احلمصي، 1909(، والسلسلة الصحيحة: )3765( صحيح اجلامع: )29)

 (.4/195وهو ضعيف" )فيض القدير: 
 (.3726( صحيح اجلامع: )30)
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َصاَلترهر يف َصاَلةر الرَّجرِل يف بـَْيِتِه ِبَصاَلٍة، وَصاَلترهر يف َمْسِجِد الَقَباِئِل خِبَْمٍس وِعْشرِيَن َصاَلًة، و »( 5079)ـ 18
 آيَ ِف َصاَلٍة، وَصاَلترهر يف َمْسِجِدي ةِ الـَمْسِجِد الَِّذي يـرَجمَّعر ِفيِه خِبَْمِسَماَئِة َصاَلٍة، وَصاَلترهر يف الـَمْسِجِد األَْقَصى خِبَْمسَ 

 .(31)عن أََنٍس )صح( ( هـ) »َهَذا خِبَْمِسنَي أَْلَف َصاَلٍة، وَصاَلترهر يف الـَمْسِجِد الـَحرَاِم مبَـاَئِة أَْلِف َصاَلةٍ 
ْلِف َصاَلٍة، والصَّاَلةر يف َمْسِجِدي أبَِ  الصَّاَلةر يف الـَمْسِجِد الـَحرَاِم مبِـاَئِة أَْلِف َصاَلٍة، والصَّاَلةر »( 5175)ـ 19

ْرداء( طب) »يف بـَْيِت الـَمْقِدِس خِبَْمِسِمـاَئِة َصاَلةٍ  َفْضلر الصَّاَلِة يف الـَمْسِجِد »( 5868، ويف لفٍظ: )(32) عن أيب الدَّ
عن ( هب) »سرِمـاَئِة َصاَلةٍ يف َمْسِجِد بـَْيِت الـَمْقِدِس خَْ الـَحرَاِم َعَلى َغرْيِِه ِماَئةر أَْلِف َصاَلٍة، ويف َمْسِجِدي أَْلفر َصاَلٍة، و 

ْرداء )ض(  .(33) أيب الدَّ
بن اثبت ا)حم ت  ( عن زيد  »طروََب لِلشَّاِم، أِلَنَّ َمالَِئَكَة الرَّمْحَِن اَبِسطٌَة َأْجِنَحتَـَها َعَلْيهِ »( 5286)ـ 20

 .(35))طب( عنه )صح(  »إنَّ الرَّمْحََن لََباِسٌط َرمْحََتهر َعَلْيهِ طروََب لِلشَّاِم، »( 5287، ويف لفٍظ: )(34))صح( 
 .(36)عن مرَعاوية )ض( ( طب) »َعَشَرةر أَبـَْياٍت اِبحِلَجاِز أَبـَْقى ِمْن ِعْشرِيَن بـَْيتاً اِبلشَّامِ »( 5435ـ )21
َا هللار ِمَن النَّاِر، »( 5436ـ )22  َتكرونر َمَع ِعْيَسى اْبِن ِعَصابٌَة تـَْغزرو الـِهْنَد، وِعَصابَةٌ ِعَصابـََتاِن ِمْن أرمَّيِت َأْحَرَزمهر

 .(37))حم ن( والضِّياء عن ثـَْواَبن )صح(  »َمْرميََ 
 .(38) عن َسَلمة بن نـرَفْيل )ح(( طب) »َعْقرر َداِر اإِلْساَلِم اِبلشَّامِ »( 5444)ـ 23

                                                            

(، قال املناوي: "قال ابن اجلوزي: حديٌث ي  يصح، قال ابن حبان: زريق ينفرد ابألشياء اليت ي  تشبه 3509: )( ضعيف اجلامع31)
 (.4/219حديث األثبات، ي  حيتج مبا تفرد به، وقال ابن حجر: سنده ضعيف" )فيض القدير: 

ن العراقي يف شرح الرتمذي: إسناده حسن، (، وقال املناوي: "قال الزي1073(، والسلسلة الضعيفة: )3569( ضعيف اجلامع: )32)
قال ابن حجر: رواه ابن عدي عن جابر، وإسناده ضعيف"  .وقال اهليثمي: رجاله ثقاٌت، ويف بعضهم كالٌم، وهو حديث حسن اهـ

 (.4/245)فيض القدير:
ب: شبه يد بن بشري، قال الذه(، وقال املناوي: "وفيه سعيد بن سامل، يعين القداح، ليس بذا ، عن سع3966( ضعيف اجلامع: )33)

 (.4/435اجملهول" )فيض القدير: 
(، وقال املناوي: "قال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح" )فيض القدير: 502(، والسلسلة الصحيحة: )3920( صحيح اجلامع: )34)
4/274.) 
ورجاله أيًضا رجال الصحيح" )فيض  :(، وقال املناوي: قال اهليثمي503(، وانظر السلسلة الصحيحة: )3634( ضعيف اجلامع: )35)

 (.4/274القدير: 
 (.3865(، والسلسلة الضعيفة: )3712( ضعيف اجلامع: )36)
(، وقال املناوي: "ورواه عنه الديلمي والطُباين، وقال: ي  يرروى عن 1934(، والسلسلة الصحيحة: )4012( صحيح اجلامع: )37)

 (.4/317واجلراح قال الذهب يف الضعفاء عن الدارقطين: ليس بشي" )فيض القدير:  .ثوابن إي  ِبذا اإلسناد، تفرد به الزبيدي اهـ
رمز املصنف حلسنه، قال اهليثمي: رجاله ثقات  (، وقال املناوي: "1935(، والسلسلة الصحيحة: )4014( صحيح اجلامع: )38)
/ 4ر: رواه اإلمام أمحد، فعزوه إليه أوىل" )فيض القدي وظاهر صنيع املصنف أنه ي  يوجد ألعلى من الطُباين، واألمر خبالفه، بل .اهـ
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 .(39))ض(  َحْيَدةعن مرَعاوية بن ( طب) »َعَلْيكرْم اِبلشَّامِ »( 5532ـ )24
َا َصْفَوةر ِباَلِد هللِا، يرْسِكـنـرَها ِخريََتهر ِمْن َخْلِقِه، َفَمْن َأََب فـَْليَـ »( 5533ـ )25 ْلَحْق بَِيَمِنِه، َعَلْيكرْم اِبلشَّاِم، فَِإَّنَّ

 .(41( )40) )ض( عن َواثِلة (طب) »وْليرْسَق ِمْن غردررِِه، فَِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َتَكفَّل يل اِبلشَّاِم َوَأْهِلهِ 
 عرْمرَانر بـَْيِت الـَمْقِدِس َخرَابر يـَْثِرَب، وَخرَابر يـَْثِرَب خررروجر الـَمْلَحَمِة، وخررروجر الـَمْلَحَمِة فـَْتحر »( 5612)ـ 26

 .(42) عن مرَعاٍذ )ض(( حم د) »القرْسطَْنِطيِنيَِّة، َوفـَْتحر القرْسطَْنِطينيَِّة خررروِج الدَّجَّالر 
َنكرْم، فَ »( 6020ـ )27 اَل َتظَالَـمروا، قَاَل هللار تـََعاىَل: اَي ِعَباِدي، ِإينِِّ َحرَّْمتر الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسي، َوَجَعْلترهر مـرَحرًَّما بـَيـْ

 ِإي َّ َمْن َأْطَعْمترهر، فَاْسَتْطِعمرِوين اِئعٌ اَي ِعَباِدي، كرلُّكرْم َضالٌّ ِإي َّ َمْن َهَديـْترهر، فَاْستَـْهدروين َأْهدِكرْم، اَي ِعَباِدي، كرلُّكرْم جَ 
ئروَن اِبللَّْيِل والنـََّهاِر، وَأاَن طِ أرْطِعْمكرْم، اَي ِعَباِدي، كرلُّكرْم َعاٍر ِإي َّ َمْن َكَسْوترهر فَاْسَتْكسرْوين َأْكسركرْم، اَي ِعَباِدي، ِإنَّكرْم تـرخْ 

لرغروا ضررِِّي فـََتضررُّوين، و َأْغِفرر الذُّنروَب َجـِميًعا، فاْستَـْغفِ  َفعروين، رروين َأْغِفْر َلكرْم، اَي ِعباِدي ِإنَّكرْم َلْن تـَبـْ لرغروا نـَْفِعي فـَتَـنـْ َلْن تـَبـْ
اَد ذِلَك يف مرْلِكي ا زَ مَ  اَي ِعَباِدي، َلْو َأنَّ َأوََّلكرْم وآِخرَكرْم، وإْنَسكرمر وِجنَّكرْم، َكانروا َعَلى أَتْـَقى قـَْلِب َرجرٍل َواِحٍد ِمْنكرْم،
ًئا، اَي ِعَباِدي، َلْو َأنَّ َأوََّلكرْم وآِخرَكرْم، وِإْنَسكرْم وِجنَّكرْم، َكانروا َعَلى أَْفَجِر قـَْلِب َرجرٍل َواِحدٍ  ِمْنكرْم، َما نـََقَص ذِلَك ِمْن  َشيـْ

ًئا، اَي ِعَباِدي، َلْو َأنَّ َأوََّلكرْم وآِخرَكرْم، وِإْنَسكر  وين، فََأْعطَْيتر كرلَّ ِإْنَساٍن ْم وِجنَّكرْم، قامروا يف َصِعيٍد َواِحٍد، َفَسأَلر مرْلِكي َشيـْ
ـا ِعْنِدي ِإي َّ َكـَمـا يـَنـْقرصر الـِمْخَيطر ِإَذا أرْدِخَل الَبْحَر، اَي ِعَباِدي، إِ  ـا ِهَي َأْعَمالركرْم أرْحِصيَها منََّ َمْسأَلََتهر، َما نـََقَص ذِلَك ِمـمَّ

َها، َفَمْن َوَجَد َخرْيًا فـَْلَيْحَمِد هللَا، وَمْن َوَجَد َغرْيَ َذِلَك َفاَل يـَلروَمنَّ ِإي َّ َلكرمْ   ) م ( عن أيب َذرٍِّ )صح( »ْفَسهر نَـ ، مثرَّ أرَوفِّيكرْم ِإايَّ

                                                            

319.) 
(، وقال املناوي: "قال اهليثمي: أسانيده كلها ضعيفة، لكن رواه أبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح، 4069( صحيح اجلامع: )39)

 (.4/342يف حديث طويل" )فيض القدير: 
اجلوزي: حديث ي  يصح، وقال اهليثمي: رواه الطُباين أبسانيد كلها ضعيفة"  قال ابن (، وقال املناوي: "4070( صحيح اجلامع: )40)

 (.4/342)فيض القدير: 
( وهو حديث مسلسل ابلدمشقيني ولكن من رواية أيب إدريس اخلوي ين، عن عبدهللا بن َحَوالة األزدي، عن رسول هللا صلَّى هللا 41)

، فقلت: اي رسول هللا ِخر يل، فقالعليه وسلَّم، قال: "إنَّكم ستجنِّدون أجناًدا، جن : ًدا ابلشَّام، وجنًدا ابلعراق، وجنًدا ابليمن"، فقمتر
ذا احلديث ِب "عليكم ابلشَّام، فمن أََب فليَـْلحق بَيَمنه، وليْسِق من غردرره، فإنَّ هللا تكفَّل يل ابلشَّام وأهله"، فكان أبو إدريس إذا حدَّث

 ل هللا به فال ضيعة عليه.التفت إىل ابن عامر، فقال: من تكفَّ 
برواية شيخنا عن أيب اخلري بن حممد امليداين، وهو عالًيا عن عبدهللا بن درويش السكري، وعن حممد صاحل بن أمحد اخلطيب، وهو عالًيا 

 التفريعات هنا .(، وتراجع األسانيد و 135ـ  134ينظر: الكنز الفريد: )ص  .إجازًة عن أيب النصر، وعن املعمر عبداحملسن األسطواين
 .(، وقال املناوي: "قال املنذري: فيه عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن بن صاحل تكلم يف غري واحد اهـ4096( صحيح اجلامع: )42)

 (.4/360وأورده يف امليزان من مجلة مناكريه" )فيض القدير: 
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: وهو مسلسٌل ابلدِِّمشقيِّني، وكان أبو إدريس الـَخْويَ ينُّ إذا حدَّث ِبذا احلديث َجثَا(43) ى ررْكبَتيه، كما رواهعل . )قلتر
 .(44) مرْسِلٌم(

بـَْتيِن قـرَرْيٌش ِحنَي أرْسرَِي يب ِإىَل بـَْيِت الـَمْقِدِس، قرْمتر يف الـِحْجِر، َفَجلَّى هللار »( 7376ـ )28 ـا َكذَّ يل بـَْيَت  لَـمَّ
.(45))صح(  عن َجابر( ق ت نحم ) »الـَمْقِدِس، َفَطِفْقتر أرْخُبرهرْم َعْن آاَيتِِه َوَأاَن أَْنظررر ِإلَْيهِ 

( َسْبِعنَي أَْلًفا يـَْوَم الِقَياَمةِ »( 7540)ـ 29 َعَثنَّ هللار تـََعاىَل ِمْن َمِديَنٍة اِبلشَّاِم يـرَقالر لَـَها: )مِحْصر ، يَ  ِحَساَب لَيَـبـْ
َعثـرهرْم ِفْيَمـا َبنْيَ الزَّيـْتروِن والـَحاِئِط، يف الُبَْ  َهاَعَلْيِهْم ويَ  َعَذاَب، َمبـْ .(46) عن عرَمر( حم طب  ) »ِث اأَلمْحَِر ِمنـْ

ْبنر َمْرمَيَالَيرْدرَِكنَّ الدَّجَّالر قـَْوًما ِمثْـَلكرْم َأْو َخرْيًا ِمْنكرْم، وَلْن يـرْخزَِي هللار أرمًَّة َأاَن َأوَّلـرَها، وِعيَسى »( 7559ـ )30
.(47)احلكيم ) ( عن جرَبريبن نـرَفرٍي )صح(  »آِخررَها

ا،لَيَـْهِبَطنَّ ِعيَسى اْبنر َمْرمَيَ َحَكماً، وِإَماًما مرْقِسطًا، ولََيْسلرَكنَّ َفجًّا َفجًّا، َحاجًّا أَْو مرْعَتِمرً »( 7742ـ )31
، وأَلرردَّنَّ َعَلْيهِ  .(48) ) ( عن أيب هرَريرة )صح( »ولََيْأِتنَيَّ َقُْبِي َحَّتَّ يرَسلَِّم َعَليَّ

»ْقِدسِ ِت الشَّْمسر َعَلى َبَشٍر َقطُّ، ِإي َّ َعَلى يروَشَع بِن نروَن، لََيايلَ َساَر ِإىَل بـَْيِت الـمَ َما حرِبسَ »( 7889ـ )32
.(49))ض(  عن أيب هرَريرة( خط)

ي وابن ماجه، ورواته دمشقيون، قال أمحد: ليس ألهل (، وقال املناوي: "وأخرجه عنه أيًضا أمحد والرتمذ4345( صحيح اجلامع: )43)
 (.4/479الشام حديث أشرف منه" )فيض القدير: 

الكنز  :( برواية شيخنا عن الشَّيخ أيب اخلري الـَمْيَداين، والشَّيخ حممَّد صاحل بن أمحد اخلطيب، والشَّيخ عبد احملسن األرْسطرواين، ينظر44)
 ألسانيد والتفريعات هنا .(، وتراجع ا134 ـ 128الفريد: )ص 

 (.5215( صحيح اجلامع: )45)
(، وقال املناوي: "وقال املؤلف يف جامعه الكبري: قال الذهب: منكر 4367(، والسلسلة الضعيفة: )4869( ضعيف اجلامع: )46)

 (.5/349جدًّا، وعزاه اهليثمي للبزار، مث قال: فيه أبو بكر عبد هللا بن أيب مرمي، وهو ضعيف" )فيض القدير: 
(، وقال املناوي: ")جبري بن نفري ( بنون وفاء مصغَّرًا، وهو احلضرمي 5210(، والسلسلة الضعيفة: )4875( ضعيف اجلامع: )47)

فاحلديث مرسل، ورواه  .احلمصي، ثقة جليل، قال يف التقريب: من الثانية، خمضرم، وألبيه صحبه، فكأنه هو ما وفد إي  يف عهد عمر اهـ
 (.5/353من حديث عبد الرمحن بن جبري بن نفري، أحد التابعني، قال ابن حجر: وإسناده حسن" )فيض القدير:  ابن أيب شيبة

(، وقال املناوي: "قال احلاكم: صحيح، مسعه يعلى بن عبيد منه، وقال 1450(، والسلسلة الضعيفة: )4962( ضعيف اجلامع: )48)
 (.5/400الذهب: إسناده صاحل، وهو غريب" )فيض القدير: 

(، وقال املناوي: "وظاهر اقتصار املؤلف على عزوه للخطيب أنه ي  2226(، والسلسلة الصحيحة: )5612( صحيح اجلامع: )49)
يعرف ألشهر منه، وي  أحق ابلعزو، أنه ليس مث ما هو أمثل سنًدا منه، وإي  ملا عدل إليه، واقتصر عليه، وهو عجب، فقد قال احلافظ 

سلم: و  : قال رسول هللا صلى هللا عليهق صحيحة، خرجها أمحد من طريق هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة قالابن حجر: ورد من طر 
 (.5/440إن الشمس ي  حتبس لبشر إي  ليوشع بن نون ليايل سار إىل بيت املقدس اهـ" )فيض القدير: 
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عن أيب َسْعيد )ض( »كتاب املهديِِّ »أبو نرعيم يف  »ِمنَّا الَِّذي يرَصلِّي ِعيَسى اْبنر َمْرمَيَ َخْلَفهر »( 8262ـ )33
(50).

عن أمِّ َسَلمة ( عب) »َمْن َأْحَرَم حِبَجِّ َأْو عرْمَرٍة ِمَن الـَمْسِجِد األَْقَصى، َكاَن َكيَـْوِم َوَلَدْتهر أرمُّهر »( 8334ـ )34
.(53) (52) عن أمِّ َسَلمة )ض(( هـ) »َمْن َأَهلَّ ِبعرْمَرٍة ِمْن بـَْيِت الـَمْقِدِس غرِفَر َلهر »( 8544، ويف لفٍظ: )(51))ض( 

َعْث ِبَزْيٍت يرْسرَجر ِفيهِ »( 9015ـ )35 عن َمْيمرونة )ح(( هب) »َمْن لَـْم ََيِْت بـَْيَت الـَمْقِدِس يرَصلِّي ِفيِه فـَْليَـبـْ
(54).

)صح( )ق( عن الـمرِغرية »يَ  تـَزَالر طَائَِفٌة ِمْن أرمَّيِت ظَاِهرِيَن َحَّتَّ ََيْتِيَـهرْم أَْمرر هللِا وهرْم ظَاِهررونَ »( 9770ـ )36
(55) (56).

)هـ( عن أيب هرَريرة )صح(  »يَ  تـَزَالر طَائَِفٌة ِمْن أرمَّيِت قـَوَّاَمًة َعَلى أَْمِر هللِا يَ  َيضررَُّها َمْن َخاَلَفَها» (9773ـ )37
(57).

 (.6/18يه ضعف" )فيض القدير: (، وقال املناوي: "وف2293(، والسلسلة الصحيحة: )5920( صحيح اجلامع: )50)
(، وقال املناوي: "ورواه عنها أبو داود، قال املنذري: وقد اختلف يف هذا 211(، والسلسلة الضعيفة: )5352( ضعيف اجلامع: )51)

ت املقدس حبج أو ن بياملنت وإسناده اختالًفا كبريًا، رواه أوَّيً : عن جدَّته حكيمة، واثنًيا: عن أمِّه، عن أمِّ سلمة، ولفظه: )من أحرم م
عمرة كان من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه(، واثلثًا: عن أم حكيم بنت أمية، عنها، )من أهل حبج أو عمرة من بيت املقدس، غفر له ما 

 (.6:36تقدم من ذنبه، وما أتخر، وجبت له اجلنة( اهـ" )فيض القدير: 
ض( أي ضعيف، وقال املناوي يف الشرح: "رمز حلسنه" )فيض القدير: ( الرمز عند حممد حميي الدين ويف منت فيض القدير )52)
6/91.) 
(، وقال املناوي: "رمز حلسنه، وفيه حممد بن إسحاق، وفيه كالم، ولفظ 211(، والسلسلة الضعيفة: )5494( ضعيف اجلامع: )53)

وليس   بن ماجه يؤذن أبن تفرد به عن الستة،رواية ابن ماجه فيما وقفت عليه: )كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب(، مث إن عزوه ي 
كذلك، بل رواه أبو داود ابللفظ املزبور، عن أم سلمة، وكأن رمز املصنف ابهلاء سبق قلم من الدال، مث إن فيه حيَي بن سفيان اخلنسي، 

(.6/91قدير: ه" )فيض القال أبو حامت: ليس حيتج به، وقال الذهب: ورثِّق، وقال املنذري: اختلف فيه يعين يف إسناده ومتن
(، وقال املناوي: "رمز املصنف حلسنه، وليس كما قال، ففيه عثمان بن عطاء اخلراساين، أورده الذهب 5835( ضعيف اجلامع: )54)

 (.6/222يف الضعفاء، وقال: ضعفه الدارقطين وغريه، وقال عبد احلق: إسناده ليس بقوي" )فيض القدير: 
(، قال املناوي: "ورواه مسلٌم أيًضا، من حديث جابر، بلفظ: )ي  تزال 1955والسلسلة الصحيحة: )(، 7288( صحيح اجلامع: )55)

طائفة من أميت، يقاتلون على احلق، ظاهرين إىل يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مرمي، فيقول أمريهم: تعال صل بنا، فيقول: ي ، إن بعضكم 
 (.6/395ة(" )فيض القدير: على بعض أمراء، تكرمة أكرم هللا ِبا هذه األم

(: فقام مالك بن خيامر السكسكي، فقال: "مسعتر معاذ بن جبل يقول: )وهم 16932(، وأمحد )3641( زاد البخاري )56)
 ابلشام(".

(.6/396(، وقال املناوي: "ورجاله موثوقون" )فيض القدير: 1962(، والسلسلة الصحيحة: )7291( صحيح اجلامع: )57)
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.(58) ) ( عن عرَمر )صح( »يَ  تـَزَالر طَائَِفٌة ِمْن أرمَّيِت ظَاِهرِيَن َعَلى احَلقِّ َحَّتَّ تـَقروَم السَّاَعةر »( 9774ـ )38
.(59) عن َعليِّ )ض(( طس) »يَ  َتسربُّوا َأْهَل الشَّاِم، فَِإنَّ ِفيِهمر األَْبَدالَ »( 9790ـ )39
 »ِجِد األَْقَصىالـَمْسِجِد الـَحرَاِم، وَمْسِجِدي َهَذا، والـَمسْ : يَ  ترَشدُّ الرَِِّحالر ِإي َّ ِإىَل َثاَلثَِة َمَساِجدَ »( 9802ـ )40

 .(60)عن ابن َعْمرو )صح( ( هـ)عن أيب سعيد، ( حم ق ت هـ)عن أيب هرَريرة، ( حم ق د ن هـ)
بِن َأْوٍس )ح(ا)طب( عن َأْوِس  »يـَْنزِلر ِعيَسى اْبنر َمْرمَيَ ِعْنَد الـَمَناَرِة البَـْيَضاِء َشْرِقيَّ ِدَمْشقَ » (10023ـ )41

: وهو مسلسٌل ابلدِِّمشقيِّني( (61) .(62). )قلتر

 23متَّ واحلمد له، نسأل هللا تعاىَل أن يرزقنا العلم النَّافع، والعمل الصَّاحل، وانتهيت من تبييضه ومراجعته ليلة 
 .هـ، وصلَّى هللا وسلَّم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وسلَّم1441من شهر رمضان املبار  سنة 

، يف جملٍس واحٍد، وبقراءة شيخنا وجميزان (63)يع احلافظ ر حممَّد مطمتَّ مساع هذا اجلزء على شيخنا املسند املعمَّ 
هـ، 1441رمضان سنة  26حممَّد زايد بن حممَّد التُّكلة، عُب اهلاتف، وحبضور ابين علي معي، وذلك ضرحى يوم الثالاثء 

م، واحلمد هلل.19/5/2020املوافق 

(، وقال املناوي: "وقال على شرط مسلم، وأقره الذهب" 1956( و )270(، والسلسلة الصحيحة: )7287: )( صحيح اجلامع58)
 (.6/397)فيض القدير: 

(، وقال املناوي: "قال اهليثمي: فيه عمرو بن واقد، ضعَّفه اجلمهور، 6223(، والسلسلة الضعيفة: )4779( ضعيف اجلامع: )59)
 (.6/400ض القدير: وبقيَّة رجاله رجال الصحيح" )في

 (.7332( صحيح اجلامع: )60)
(، وقال املناوي: "رمز حلسنه، قال اهليثمي: رجاله ثقات، وقال يف حبر الفوائد: قد ورد يف نزوله أحاديث  8169( صحيح اجلامع: )61)

 (.6/465كثرية، روهتا األئمة العدول، اليت ي  يردها إي  مكابر أو معاند" )فيض القدير: 
ينظر: الكنز  .شيخنا عن أيب اخلري بن حممد امليداين، وعن حممد صاحل بن أمحد اخلطيب، وعن املعمر عبداحملسن األسطواين ( برواية62)

 (، وتراجع األسانيد والتفريعات هنا .138الفريد: )ص 
ن، األول: ثالثة متو ( وبعد السماع مت حذف املتون اليت حكم عليها الشيخ األلباين أبَّنا موضوعة أو شديدة الضعف، وهي 63)
)هب( »سرِمـاَئِة َصاَلةٍ َصاَلٌة يف الـَمْسِجِد الـَحرَاِم ِماَئةر أَْلِف َصاَلٍة، وَصاَلٌة يف َمْسِجِدي أَْلفر َصاَلٍة، ويف بـَْيِت الـَمْقِدِس خَْ ( »5109)

 َرةر َصْخَرةر بـَْيِت الـَمْقِدِس َعَلى ََنَْلٍة، والنَّْخَلةر الصَّخْ » (5140) (، والثاين:3521عن َجابر. قال األلباين: ضعيف جًدا )ضعيف اجلامع: 
 »ِقَياَمةِ يـرَنظَِّمـاِن مسرروَط َأْهِل الـَجنَِّة ِإىَل يـَْوِم ال  ِعْمرَاَن،َعَلى ََّنٍْر ِمْن َأَّْنَاِر الـَجنَِّة، وتَـْحَت النَّْخَلِة آِسَيةر بِْنتر مرزَاِحٍم، اْمَرأَةر ِفْرَعْوَن، َوَمْرمَير بِْنتر 

( 7384(، والثالث: )1252، والسلسلة الضعيفة: 3541)طب( عن عرَبادة بن الصَّامت )ض(، قال األلباين: موضوع )ضعيف اجلامع:
َْهِديُّ يف َوَسِطَها»

عن ابن عبَّاٍس )ض(، قال »هديِِّ أخبار امل»أبو نرعيم يف  »َلْن هَتِْلَك أرمٌَّة َأاَن يف َأوَّهِلَا، َوِعْيَسى اْبنر َمْرمَيَ يف آِخرَِها، َوامل
(.4780األلباين: موضوع )ضعيف اجلامع: 
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