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ABSTRACT 

Belief in the Hereafter signs is part of the Pillars of Belief in the Hereafter. Likewise, Belief in the 

Hereafter is a part of the Pillars of Faith. Similarly, in the Sunnah, as there are sound hadiths, there 

are weak hadiths. What makes the weak hadiths sound is the collection of Hadith’s phrases and 

chains of narration scattered among the books of Sunnah, and knowing the phrases of the Hadith 

which are in the Two Sahihs (Sound collection of Hadiths) or one of them. The research talks 

about some signs of the Hereafter mentioned in the Hadiths, verifying them according to their 

references and knowing the phrases which are not in the two Sahihs and then check whether they 

are sound or not. Among the aims of the research is to state the signs of the Hereafter and relate 

them to the reality we live. With people’s involvement in the overt and covert temptations, it is 

incumbent to be armed with knowledge. The research was conducted based on the inductive 

analytical methodology to induce all chains of narrators and phrases in the Hadith of Awf bin 

Malik, and to analyze them to find out which of Hadith of Awf bin Malik’s narration chains and 

phrases are sound or weak. The results have shown that belief in the signs of the Hereafter is part 

of the belief in the unseen without which no one’s faith is valid. In addition, it is obligatory to 

follow what is mentioned in Hadith either the abundantly narrated or the unique, and that the 

Hadith of Awf bin Malik is sound. Moreover, Malik (may Allah be pleased with him) has 

witnessed three signs of the Hereafter mentioned in his Hadith.  
Key Words: 

Hadith, Awf, count, hereafter, analytical 

 ملخص البحث

اإلميان بأشراط الساعة جزء من أركان اإلميان باليوم اآلخر، كما أن اإلميان باليوم اآلخر ركن من أركان اإلميان، وكما 

توجد يف السنة أحاديث صحيحة توجد كذلك أحاديث ضعيفة، ولكن مما جيعل الضعيف صحيحا مجع ألفاظ 

حيحني الزائدة على متون األحاديث اليت أصلها يف الص األلفاظاألحاديث وأسانيدها املفرقة بني كتب السنة، ومعرفة 

أو أحدمها، ومن هنا يأيت احلديث عن بعض أشراط الساعة الواردة يف احلديث، وخترجيه من مظانه، ومعرفة األلفاظ اليت 

وقعت يف غري الصحيح، وبيان صحتها من عدمه، ومن أهداف البحث بيان أشراط الساعة مع ربطها بالواقع الذي 

عيشه، ومع خوض الناس يف الفنت الظاهرة والباطنة يتحتم لزوما التسلح بسالح العلم واملعرفة، وقام البحث على املنهج ن
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االستقرائي التحليلي الستقراء مجيع األسانيد واأللفاظ الواردة يف حديث عوف بن مالك، ومن مث حتليلها ليتم الوصول 

نيد املتعلقة حبديث عوف بن مالك، وقد ظهر من النتائج أن اإلميان عقب ذلك ملا صح أو ضعف من األلفاظ واألسا

بأشراط الساعة داخل باإلميان بالغيب الذي ال يصح إميان عبٍد إال به، ووجوب األخذ بكل ما ثبت يف السنة متواترا  

 مات.  ث عالكان أو آحادا، وثبوت حديث عوف، وأنه رضي اهلل عنه أدرك من أشراط الساعة الواردة يف حديثه ثال

 حديث، عوف، اعدد، الساعة، حتليلية.الكلمات المفتاحية: 

 

 المبحث األول: تخريج حديث عوف بن مالك رضي اهلل عنه:

قال: أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة تبوك وهو يف قبة من أدم، فقال:  رضي اهلل عنهعن عوف بن مالك    

  فتح بيت املقدس، مث موتان يأخذ فيكم كقعا  الغنم، مث استفاضة املال حى"اعدد ستًّا بني يدي الساعة: مويت، مث

يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، مث فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، مث هدنة تكون بينكم وبني بين 

 األصفر، فيغدرون فيأتونكم حتت مثانني غاية، حتت كل غاية اثنا عشر ألفا " .

 التخريج:

ذر من الغدر،   )     -ومن طريقه-( 3176، ح:833أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلزية : باب ما ُيح

 (.4248، ح: 15/43البغوي يف شرح السنة )

( خمتصراً، وابن ماجه يف سننه، 5000، ح:1053وأبو داود يف سننه، يف كتاب األدب: باب ما جاء يف املزاح،  )  

(، وابن حبان كما يف اإلحسان يف تقريب صحيح ابن 4042، ح:701اط الساعة،  )يف كتاب الفنت: باب أشر 

، 18/40(، والطرباين يف املعجم الكبري، ) 6675، ح: 15/66حبان، عن حممد بن أمحد عن هشام بن عمار،  )

(، 18817، ح:9/374(، والبيهقي يف السنن الكربى، )998، ح: 2/914(، وابن منده يف كتاب اإلميان، )70ح:

 (. 321 – 6/320ويف دالئل النبوة، )
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مجيعهم: من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عبد اهلل بن العالء بن زبر، قال: مسعت بحسر بن عحبيد اهلل، أنه مسع  

 أبا إدريس.

(، والطرباين يف 23996، ح:39/423(، وأمحد يف مسنده، )104، ح:1/60وأخرجه نعيم بن محاد يف الفنت، )   

 (.150، ح: 18/80عجم الكبري، )امل

 مجيعهم: عن طريق هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن حممد بن أيب حممد.

 (.23971، ح:39/392(، وأمحد يف مسنده، )37382، ح:7/480وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، )   

 كالمها: عن يزيد بن هارون، قال: أنبأنا سفيان بن حسني، عن هشام بن يوسف.

 أبو إدريس اخلوالين، وحممد بن أيب حممد، وهشام بن يوسف(، عن عوف بن مالك رضي اهلل عنه، احلديث. ثالثتهم: )

 وقد جاء يف طرق أخرى عن عوف رضي اهلل عنه فيها زيادات على األلفاظ املخرجة يف الصحيح، منها: زيادة لفظ:"  

".فحسطاطح املسلمني يَومِئٍذ يف أرٍض يحقالح ََلا: الغحوَطة يف   َمِديَنٍة يحقالح ََلا: ِدَمشقح

 (.23985، ح: 39/411أخرجها اإلمام أمحد يف مسنده، ) 

 (، عن احلسني بن مهدي. 2742، ح: 7/176والبزار يف مسنده، )

 كالمها: )اإلمام أمحد، واحلسني بن مهدي(، عن أيب املغرية عبد القدوس بن احلجاج.

(، والداين يف السنن 934، ح:  2/69(، ويف مسند الشاميني، )72، ح: 18/42والطرباين يف املعجم الكبري، )

 (، عن طريق أيب اليمان احلكم بن نافع.427، ح:4/835الواردة يف الفنت، )

كالمها: )أبو املغرية، وأبو اليمان(، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري احلضرمي، عن أبيه، عن     

 ه.عوف بن مالك رضي اهلل عن

 (، بعد ذكر إسناد احلديث: "هذا إسناد صحيح ".  1000، ح: 2/915قال ابن منده يف اإلميان، )   

 (:" رجاله رجال الصحيح، وأصله يف صحيح البخاري". 67وقال ابن حجر عن هذه الزيادة، يف بذل املاعون،  )  
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، 38(، ويف ختريج أحاديث فضائل الشام،  )2116، ح: 425وقد صححها األلباين يف صحيح اجلامع،  )  

(:" 36/56(، ونقل تصحيح احلاكم له وإقرار الذهيب له واملنذري، وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيق املسند، )15ح: 

 الرتمذي والنسائي، وهو ثقة".رجاله ثقات رجال الصحيح، غري زيد بن أرطأة، فقد روى له أبو داود و 

: عن الشعيب، عن عوف بن مالك األشجعي رضي اهلل عنه قال: بينا حنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه زيادة لفظ- 

يا عوف بن »وسلم يف غزوة تبوك، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قبة من أدم، إذ مررت فسمع صويت، فقال: 

د ستًّا يا عوف، اعد»قال: فدخلت، فقال: « بل كلك»هلل، أكلي أم بعضي؟ فقال: فقلت: يا رسول ا« مالك، ادخل

 فبكى عوف، مث قال رسول اهلل صلى اهلل« موت رسول اهلل»فقلت: ما هن يا رسول اهلل؟ قال: « بني يدي الساعة

موت يكون ل: " و عليه وسلم: "قل: إحدى" قلت: إحدى، مث قال: "وفتح بيت املقدس، قل: اثنني " قلت: اثنني، قا

يف أميت كعقا  الغنم، قل: ثال ث "قلت: ثال ث، قال: "وتفتح َلم الدنيا حى يعطى الرجل املائة فيسخطها، قل: 

وهدنة تكون »أربع"، قلت: أربع، "وفتنة ال يبقى أحد من املسلمني إال دخلت عليه بيته، قل: مخس" قلت: مخس، 

قال: فلما   «غاية، كل غاية اثنا عشر ألفا، مث يغدرون بكم حى محل امرأةبينكم وبني بين األصفر يأتونكم على مثانني 

اعدد ستًّا »كان عام عمواس زعموا أن عوف بن مالك قال ملعاذ بن جبل: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يل: 

رك ظللنكم من أد، فقد كان منهن الثال ث وبقي الثال ث، فقال معاذ: إن َلذا مدة ولكن مخس أ«بني يدي الساعة

منهن شيئاً مث استطاع أن ميوت فليمت: أن يظهر التالعن على املنابر، ويعطى مال اهلل على الكذب والبهتان وسفك 

 الدماء بغري حق، وتقطع األرحام، ويصبح العبد ال يدري أضال هو أم مهتد". 

حيح على شرط الشيخني، ومل (، وقال: "هذا َحِديث ص8303، ح: 4/469أخرجها احلاكم يف املستدرك، )   

َياَقِة". رجاه ِِبِذه السِّ  ُيح

مالك  ، فإن الشعيب مل يسمع من عوف بنرضي اهلل عنهوهذا اإلسناد فيه انقطاع بني الشعيب، وعوف بن مالك    

 .رضي اهلل عنه
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عدي؛ ألنه  م بنمسعت أيب يقول: مل يسمع الشعيب من ابن عمر، ومل يدرك عاص :" رمحه اهللقال ابن أيب حامت    

  .(1)قدمي، وما ميكن أن يكون مسع من عوف بن مالك األشجعي، وال أعلم مسع الشعيب بالشام إال من املقدام أيب كرمية"

 .فال تصح هذه الزيادة، واهلل أعلموعلى هذا 

 

 المبحث الثاني: دراسة تحليلية أللفاظ الحديث

 المطلب األول: موت النبي صلى اهلل عليه وسلم

يف هذا احلديث الشريف عالمات من أشراط الساعة، فيها ما وقع، وفيها ما مل يقع بعد، وسيقع عاجاًل أم آجاًل،      

كما أخربنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، وأوىل عالمات أشراط الساعة يف هذا احلديث هي موت النيب صلى اهلل 

لك رضي لن يحبتَ َلوا مبصيبة أعظم من وفاته، فعن أََنِس بن ماعليه وسلم، وهي لعمري أعظم مصيبة وقعت على األمة، و 

اهلل عنه قال:" ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة، أضاَء ِمنها كحلُّ شيٍء، فلمَّا َكاَن 

إنا َلفي َدفِنه، ليه وسلم اأَلْيدي، وَ الَيومح الذي مات فيه، أظلَم ِمنها كحلُّ شيٍء؛ وما نَ َفضنا عن رسول اهلل صلى اهلل ع

 .(2)حىَّ أَْنكرنا ق حلحوبَنا"

ت عما عهدوه يف حياته من األلفة والصفاء والرقة؛ لفقدان ما كان     قال ابن حجر رمحه اهلل: "يريد أهنم وجدوها تغرير

 .    (3)ميدهم به من التعليم والتأديب"

 .(4)النيب صلى اهلل عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر":"فكان موت رمحه اهللقال ابن العريب    

 ؛ فقد جاء عنمرضي اهلل عنهانقطع الوحي عن أهل األرض، وقد أثرر هذا يف الصحابة  صلى اهلل عليه وسلمفبموته    

عمر: " ل -مصلى اهلل عليه وسل-بعد وفاة رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-أنس رضي اهلل عنه قال: "قال: قال أبو بكر 

فقاال َلا:  يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، -صلى اهلل عليه وسلم-انطلق بنا إىل أم أمين نزورها، كما كان رسول اهلل 

 ؟ فقالت: ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهلل خري-صلى اهلل عليه وسلم-ما يبكيك؟ ما عند اهلل خري لرسوله 
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ن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء. فجعال يبكيان ، ولك-صلى اهلل عليه وسلم-لرسوله 

 . (5)معها "

 وصدق صلى اهلل عليه وسلم حينما قال:  

 .(6)"وليأتنيَّ على أحدكم زماٌن ألن يراين أحبَّ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله"

[، قال 30رة الزمر:تعاىل: " ِإنََّك َميٌِّت َوِإن َّهحم مَّيِّتحوَن " ]سو ، قال -جلر وعال-فالنيب صلى اهلل عليه وسلم توفاه اهلل   

ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه عند هذه اآلية: "هذه اآلية من اآليات اليت استشهد ِبا الصديق رضي اهلل عنه عند موت 

 أَفَِإْينٱلرُّسحلح  قَبِلهِ  ِمن َخَلت َقد لٌ الَّ َرسحو الرسول صلى اهلل عليه وسلم، حى حتقق الناس موته، مع قوله: "َوَما حمحَمٌَّد إِ 

ِبكحم َعَلى   ٱنَقَلبتحم قحِتلَ  َأو مَّاتَ  ِكرِيَن" ]سورة آل  َئًا َوَسَيجزِييشَ  ٱللَّهَ  َيضحرَّ  فَ َلن َعِقَبيهِ  َعَلى   يَنَقِلب َوَمن أَعقَ  ٱللَّهح ٱلشَّ 

 .  (7) [144عمران:

 المطلب الثاني: فتح بيت المقدس

ثاين أشراط الساعة يف هذا احلديث هو فتح بيت املقدس، وقد بشَّر صلى اهلل عليه وسلم أمته بفتح املقدس، وجعل    

 ذلك أمارة من أمارات السَّاَعة.  

يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن  (8)، كما ذهب إىل ذلك أئمة السري والتاريخه 16وقد وقع ذلك للمرة األوىل سنة    

اهلل عنه، فبعد أن حاصر املسلمون املدينة طلب أهلها الصلح، واشرتطوا أن يقدم عليهم عمر بن اخلطاب  اخلطاب رضي

بنفسه ليحربِموا معه االتفاق، فاستجاب َلم وسار إليهم، وصاحلهم، فأمَّنهم على كنائسهم وصلباهنم  -رضي اهلل عنه-

قد  ق وكتب َلم كتاباً بذلك، وأشهد على ذلك قادة جيشه، و وأمواَلم، واشرتطوا عليه أال يدخلها أحد من اليهود، فواف

كان النصارى يلقون القمامات قرب الصخرة نكاية باليهود الذين اشتدت الوطأة عليهم، وملا دخل عمر رضي اهلل عنه 

 ليوم.ااملدينة جاء إىل الصخرة، فأزال عنها األوساخ واألتربة، مث أقام املسجد يف قبلي بيت املقدس، وهو العمري 
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وقد ذهب  عمر رضي اهلل عنه بنفسه إىل بيت املقدس وبىن فيها مسجداً يف قبلة بيت املقدس، فقد ذكر أهل السري     

الشام  -نهرضي اهلل تعاىل ع-كيفية جميء الفاروق رضي اهلل عنه، فعن طارق بن شهاب قال: "ملا قدم عمر   (9)والتاريخ

: -رضي اهلل عنه-عرضت له خماضة، فنزل عن بعريه ونزع خفيه فأمسكهما، وخاض املاء ومعه بعريه، فقال أبو عبيدة 

نكم  وقال: "أوه لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إلقد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل األرض، فصك يف صدره، 

 كنتم أذل الناس فأعزكم اهلل برسوله، فمهما تطلبوا العز بغريه يذلكم اهلل".

كما مر بنا، واملرة -وهو املقصود باحلديثرضي اهلل عنه فبيت املقدس فحتح مرَّتني: مرة يف زمن عمر بن اخلطاب     

 ه . 583 رمحه اهلل عام الثانية فتحه صالح الدين األيويب

وهناك فتح ثالث مل يأِت بعد، كما أخرب بذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال: "ال تقوم الساعة حى يقاتل     

املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون، حى ُيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجرة، فيقول احلجر أو الشجرة: يا مسلم، 

 .  (10)ال الغرقد فإنه من شجر اليهود "يا عبد اهلل، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إ

 المطلب الثالث: طاعون عمواس

 (12)يأخذ فيكم كقعا  (11)"مث موتان العالمة الثالثة من عالمات الساعة يف هذا احلديث قوله صلى اهلل عليه وسلم:    

ذه العالمة كما ه أن داء يصيب املسلمني فيقضي على كثري منهم، وقد وقعت -صلى اهلل عليه وسلم-الغنم"، أخرب 

 يف طاعون عمواس يف السنة الثامنة عشرة من اَلجرة النبوية.

يحقال إن هذه اآلية ظهرت يف طاعون عمواس يف خالفة عمر، وكان ذلك بعد فتح : »-رمحه اهلل-قال ابن حجر     

 .(13)بيت املقدس"

على املشهور  ç 18انتشر مرض الطاعون سنة ؛ إذ ه 16فهذه العالمة وقعت يف بالد الشام بعد فتح بيت املقدس     

، ومات فيه من الصحابة وغريهم خلق كثري، بلغ (14)يف خالفة عمر رضي اهلل عنه، وهو املعروف بطاعون َعَمواس
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عددهم قرابة مخسٍة وعشرين ألفاً، وكان ذلك أول طاعون يف اإلسالم، وممَّن مات فيه من الصحابة معاذ بن جبل، وأبو 

 .(15) -م أمجعنيرضي اهلل عنه-راح، وشرحبيل بن حسنة، والفضل بن العباس بن عبد املطلب وغريهم عبيدة بن اجل

والطاعون شهادة لكل مسلم، عن أنس رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "الطاعون شهادة لكل     

 .(16)مسلم"

ضر فتح ، وح-صلى اهلل عليه وسلم-وت النيب راوي هذا احلديث م -رضي اهلل عنه-وقد شهد عوف بن مالك    

 ، وشاهد املوتان الذي كان يف الشام، وشاهد قتال-رضي اهلل عنه-بيت املقدس مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 ه .73اجلمل وصفني، وعاش إىل زمن عبد امللك بن مروان سنة 

 المطلب الرابع: كثرة المال واستفاضته

 .مات: "استفاضة املال حى يحعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطًا"الرابعة من هذه العال   

فقد كثر املال يف عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح، واقتسموا أموال الفرس والروم، مث فاض املال يف عهد عمر    

 بن عبد العزيز رمحه اهلل.

عند تلك  وظهرت يف خالفة عثمان رضي اهلل عنه : "قوله: "مث استفاضة املال" أي كثرته،-رمحه اهلل-قال ابن حجر    

 .(17)الفتوح العظيمة"

وسوف يكثر املال يف آخر الزمان كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:    

قول الذي يعرضه ي"ال تقوم الساعة حى يكثر فيكم املال، فيفيض حى يهم رب املال من يقبل صدقته، وحى يعرضه، ف

 .(18)عليه: ال أرب يل " 

قوله "فيفيض حى يهم رب املال" إشارة إىل ما وقع يف زمن عمر بن عبد العزيز، فقد تقدم  قال ابن حجر رمحه اهلل: "

أنه وقع يف زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فال جيد من يقبل صدقته ويكون قوله: "وحى يعرضه فيقول الذي 

  ثالثة أحوال: يف هذا احلديث إشارة إىل يعرضه عليه: ال أرب يل به" إشارة إىل ما سيقع يف زمن عيسى بن مرمي، فيكون
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ث ومن مث قيل فيه: يكثر فيكم، وقد وقع يف حدي األوىل: إىل كثرة املال فقط، وقد كان ذلك يف زمن الصحابة،   

 .عوف بن مالك الذي مضى يف كتاب اجلزية

ك يف آخر خذ مال غريه، وكان ذلاحلالة الثانية: اإلشارة إىل فيضه من الكثرة حبيث أن ُيصل استغناء كل أحد عن أ   

عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، ومن مَثَّ قيل: "يهم رب املال"، وذلك ينطبق على ما وقع يف زمن عمر بن عبد 

 العزيز.

احلالة الثالثة: فيه اإلشارة إىل فيضه وحصول االستغناء لكل أحد، حى يهتم صاحب املال بكونه ال جيد من يقبل    

اد بأنه يعرضه على غريه ولو كان ممن ال يستحق الصدقة، فيأىب أخذه فيقول: ال حاجة يل فيه، وهذا يف صدقته، ويزد

، وُيتمل أن يكون هذا األخري عند خروج النار، واشتغال الناس بأمر احلشر، فال يلتفت أحد عليه السالمزمن عيسى 

 . (19)حينئذ إىل املال، بل يقصد أن يتخفف ما استطاع"

ي، ونزول بعد ظهور املهد-والعلم عند اهلل–أهنا مل تقع بعد؛ ألهنا تكون  -واهلل أعلم-االستفاضة للمال وهذه    

 ، وهذا ما مل يقع بعد. عليه السالمعيسى 

 فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته المطلب الخامس:

 عامة افتتحت فتنةٌ  -واهلل أعلم–اخلامسة من هذه العالمات: الفتنة اليت ال تدع بيًتا من العرب إال دخلته، هي     

مبقتل اخلليفة الراشد عثمان رضي اهلل عنه، مث توالت الفنت على العرب بعدها، ومن الفنت اليت وقعت بعد مقتل اخلليفة 

، وغريها من الفنت نسأل اهلل العافية والسالمة لنا (22)احلرَّة يف املدينة  ، وموقعة(21)، وموقعة صفني(20)موقعة اجلمل

 وإلخواننا املسلمني.

 .(23)قال ابن تيمية رمحه اهلل: "مث وقعت الفتنة العامة اليت مل يبق بيت من العرب إال دخلته ملا قحتل عثمان"   

 .(24)بقتل عثمان، واستمرت الفنت بعده": "والفتنة املشار إليها افتتحت -رمحه اهلل-وقال ابن حجر    
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وقد بنيَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ظهور الفنت من أشراط السَّاَعة، فقد ورد عن نبينا صلى اهلل عليه وسلم    

 أحاديث كثرية يف التحذير من الفنت، منها: 

قال: أشرف النيب صلى اهلل عليه وسلم على أطم من آطام املدينة فقال: "هل ترون ما  رضي اهلل عنهعن أسامة     

 .(25)أرى" قالوا: ال، قال: فإين ألرى الفنت تقع خالل بيوتكم كوقع القطر"

قال النووي رمحه اهلل: "األطم بضم اَلمزة والطاء هو القصر واحلصن، ومجعه آطام، ومعىن أشرف: عال وارتفع،     

بيه مبواقع القطر يف الكثرة والعموم؛ أي: أهنا كثرية تعم الناس، ال ختتصر ِبا طائفة، وهذا إشارة إىل احلروب اجلارية والتش

زة ظاهرة له صلى وغري ذلك. وفيه معج رضي اهلل عنهبينهم، كوقعه اجلمل وصفني واحلرة ومقتل عثمان ومقتل احلسني 

 .(26)اهلل عليه وسلم"

اهلل: "وإمنا اختصرت املدينة بذلك ألن قتل عثمان رضي اهلل عنه كان ِبا، مث انتشرت الفنت يف  وقال ابن حجر رمحه   

البالد بعد ذلك، فالقتال باجلمل وبصفني كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفني، وكلر 

 د عنه، مث إن قتل عثمان كان أشدر أسبابهقتال وقع يف ذلك العصر إمنا تولرد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولر 

 .(27)الطعن على أمرائه، مث عليه بتوليته َلم، وأورل ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة املشرق"

 كحواْ َأن يحرَت  لنَّاسح ٱَب َأَحسِ  " والفنت من سنن اهلل يف خلقه، واملقصد منها: االختبار واالمتحان والتمحيص، قال تعاىل:   

ِذِبنَي"لٱ َلَمنَّ َولََيع َصَدقحواْ  ِذينَ لَّ ٱ للَّهح ٱ فَ َلَيعَلَمنَّ  ِلِهمِمن قَب لَِّذينَ ٱ فَ تَ نَّاَوَلَقد  تَ نحونَ يحف اَل  َوهحم َءاَمنَّا يَ قحولحواْ  َأن ]سورة  كَ 

 [. 3-2العنكبوت:

 فنسأل اهلل تعاىل العافية والسالمة، ونعوذ باهلل من مضالت الفنت.     
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 سادس: الملحمة الكبرىالمطلب ال

السادسة من هذه العالمات: قوله صلى اهلل عليه وسلم:"مث هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر: "تسمى هذه    

العالمة ب )امللحمة الكربى(، وهي مل تقع حى اآلن، وسوف تقع حتمًا  كما أخرب رسولنا صلى اهلل عليه وسلم، وقد 

كما سيأيت، ومضمون هذه امللحمة من خالل ما ورد من    ورد يف السنة النبوية أحاديث كثرية يف وصف هذه امللحمة

وصف َلا يف السنة _واهلل أعلم_ أنه سيكون هناك صلح بني املسلمني والروم، وسيتحدون يف قتال عدوٍّ مشرتك بينهم، 

فيقتله  ،وسينصرهم اهلل تعاىل عليه، مث يرفع رجل من الروم الصليب، فيغضب أحد املسلمني منه فيقتله غضباً هلل تعاىل

( جندي، فتقع املالحم بني املسلمني والروم، 960000النصارى، فيقع اخلالف بينهم، فيجمع الروم جيشًا قوامه )

 فينصر اهلل تعاىل عباده املوحدين عليهم، وسيجتمعون يف بالد الشام أرض املالحم.

فهي من  لغنا أهنم غزوا يف الرب يف هذا العدد،: "أما قصة الروم فلم جتتمع إىل اآلن، وال ب قال ابن املنري رمحه اهلل   

األمور اليت مل تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دلَّ على أن العاقبة للمؤمنني مع كثرة ذلك اجليش، وفيه إشارة 

 .(28)إىل أن عدد جيوش املسلمني سيكون أضعاف ما هو عليه"

ن عن خالد بن معدان قال: عن جبري بن نفري، ع لكربى، منها:ولقد جاء يف السنة ما يحبني وصف هذه امللحمة ا    

قال: " تصاحلون الروم صلحًا آمناً، وتغزون أنتم وهم عدوًّا من ورائهم،  -صلى اهلل عليه وسلم-ذي خممر، عن النيب 

ب، فيقوم يفتسلمون وتغنمون، مث تنزلون مبرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم، فريفع الصليب، ويقول: أال غلب الصل

إليه رجل من املسلمني فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون املالحم، فيجتمعون إليكم، فيأتونكم يف مثانني غاية، مع  

 . (29)كل غاية عشرة آالف"

ماق عوحديث أيب هحَريْ رَة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل: "ال تقوم السَّاَعة حى ينزل الروم باأل    

 .(31)فيخرجح إليهم جيٌش من املدينة، من خيار أهل اأْلَْرض يومئٍذ..." (30)أو بدابق
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ْسِلمنَي يوم امللحمة     
ح
وحديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل:" إن فحْسطَاَط امل

 . (32)م"بالغحوطَة إىل جانب مدينة يقال َلا ِدَمشق من خري مدائن الشَّا

فهذه امللحمة الكربى اليت تقع بني املسلمني والروم إمنا يكون موقعها يف الشام، ودمشق هي من خري مدائن الشَّام     

ْسِلمنَي ينتصرون فيها َعَلى الروم، وهذا كحله َيكحْون يف آخر الزمان
ح
 . -واهلل أعلم- (33)، وأيضا فإن امل

 الخاتمة

 هرت النتائج التالية: من خالل دراسة هذا احلديث، ظ  

 اإلميان بأشراط الساعة داخل باإلميان بالغيب الذي ال يصح إميان عبٍد إال به.-1

 وجوب األخذ بكل ما ثبت من السنة النبوية، واإلميان مبا تضمنته سواء كانت من املتواتر أو اآلحاد.-2

 من رواية البخاري.ثبوت حديث عوف رضي اهلل عنه، وما تضمنه من عالمات للساعة، وأنه -3

أن ما ظهر ووقع مما ذكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َعلٌم من أعالم نبوته، فقد أدرك عوف رضي اهلل عنه منها -4

 ثالثاً، وأن ما مل يقع كامللحمة الكربى سوف سيقع حتماً ال حمالة .  

 الة والسالم على املبعو ث رمحة للعاملني.  واهلل ويل التوفيق، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والص   

                                                                                                                                                الهوامش

 (.160 ). حتقيق: عبد العزيز السريوان. بريوت: دار القلم. املراسيل مع األسانيد(. 1986أبو داود، سليمان بن األشعث. )( 1)

. حتقيق: ياسر حسن وآخرون. بريوت: مؤسسة سنن الرتمذيه (. 1434. )حممد بن سورةالرتمذي، و (، 13830ح) 21/330أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  )2(

( وقال:" هذا حديث صحيح غريب"، 3618( ح)1200،  )-صلى اهلل عليه وسلم-، باب يف فضل النيب -صلى اهلل عليه وسلم-ب املناقب عن رسول اهلل ، كتاالرسالة

 3/1681(، وقال:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل ُيرجاه "، وصححه األلباين يف تعليقه على مشكاة املصابيح 4389ح) 3/59واحلاكم يف مستدركه 

 (.5962ح)

 .8/149. الرياض: إدارة البحو ث العلمية واإلفتاء. فتح الباري شرح صحيح البخاري(. 1998ابن حجر، أمحد بن علي. ) )3(

 . 54 . وزاره الشؤون اإلسالمية واألوقاف. الرياض: حمب الدين اخلطيب. تعليق: العواصم من القواصمه (. 1419ابن العريب، حممد بن عبد اهلل. ) )4(

 (. 2454(، ح)1026أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،  ) )5(
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 .كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم.  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل وسننه وأيامهه (. 1438البخاري، حممد بن إمساعيل. ) )6(

  (.3589(، ح)921 ) بريوت: مؤسسة الرسالة.

 .7/96 دار ابن اجلوزي.. الرياض: حكمت بشري ياسني: حتقيق. تفسري القرآن العظيمابن كثري، إمساعيل الدمشقي. )د.ت(. (  7)

 . 9/659القاهرة: دار هجر.  .عبد اهلل الرتكيحتقيق:  .البداية والنهايةه (. 1418ابن كثري، إمساعيل الدمشقي. ) انظر: )8(

. بريوت: دار الكتب العلمية. املستدرك على الصحيحنيه (. 1411احلاكم، حممد بن عبد اهلل النيسابوري. )، واحلديث أخرجه 9/666املصدر السابق  )9(

ديث من حبن عائذ الطائي وسائر رواته، ومل ُيرجاه، وله شاهد  (، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني؛ الحتجاجهما مجيعًا بأيوب207ح) 1/130

 األعمش، عن قيس بن مسلم"، ووافقه الذهيب.

 (. 2922(، ح)1198، كتاب الفنت وأشراط الساعة،  )-رضي اهلل عنه-أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحيه من حديث أيب هريرة  )10(

، َوقَاَل َغي ْرحهح اْلَمْوتح اْلَكِثريح اْلوحقحوِع، َوي حَقال: بِالضَّمِّ لح قال ابن حجر:" مثحَّ محوتَاِن ِبَضمِّ اْلِميِم َوسحكحوِن اْلَواِو، قَاَل اْلَقزَّازح هحَو اْلمَ  )11( ِيٍم، َوَغرْيِِهْم يَ ْفَتححونَ َها، ْوتح َغةح ََ

ِثنَي  : يَ ْغَلطح بَ ْعضح اْلمحَحدِّ َا َذاَك اْسمح اأْلَْرِض الَّيِت مل حتَي بالزرع : َمَوتَاٌن بَِفْتِح افَ يَ قحولح َوي حَقالح لِْلَبِليِد َمْوتَانح اْلَقْلِب بَِفْتح اْلِميم والسكون، َوقَاَل ابن اجلَْْوزِيِّ ْلِميِم َواْلَواِو، َوِإمنَّ

 .6/278 ،مرجع سابق ،فتح الباريابن حجر، " واإلصالح، تَ ْنِبيه يف رَِوايَة ابن السََّكِن: مثحَّ َمْوتَ َتاِن، بَِلْفِظ التَّْثِنَيِة َوِحيَنِئٍذ فَ هحَو بَِفْتِح اْلِميمِ 

يلح ِمْن أحنحوِفَها َشْيٌء فَ َتمحوتح َفْجَأًة، قَاَل أَبحو َوابَّ فَ َيسِ قَ ْولحهح َكعحَقاِ  اْلَغَنِم ِبَضمِّ اْلَعنْيِ اْلمحْهمَلة َوخَتِْفيفح اْلَقاِف َوآِخرحهح محْهَمَلٌة هحَو َداٌء يَْأخحذح الدَّ قال ابن حجر:"  )12(

قْ عَ  ، َوهحَو اْلَقْتلح َمَكانَهح، َوقَاَل بن فَاِرٍس: اْلِعَقا ح َداءٌ يَْأخحذح يف الصَّْدِر َكأَنَّهح َيْكِسرح اْلعحنحَق" املعبيد: َوِمْنهح أحِخَذ اإْلِ  سابق.صدر الا ح

 .6/278 ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، )13(

 .157/ 4. بريوت: دار صادر. البلدانمعجم (. 1995. )ياقوت بن عبد اهللاحلموي، عمواس: بلدة يف فلسطني. انظر:  )14(

ابن األثري، علي ابن أيب الكرم. ، 4/60. دار الرتا ث. القاهرة: تاريخ الرسل وامللوكه (. 1387الطربي، حممد بن جرير. )انظر: يف خرب طاعون عمواس:  )15(

 . 10/41 ، مرجع سابق،البداية والنهايةابن كثري، ، و 2/376. . بريوت: دار الكتاب العريبعمر عبد السالم تدمري :حتقيقه (. الكامل يف التاريخ. 1417)

اب ما كتاب املرضى، ب. بريوت: مؤسسة الرسالة.اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل وسننه وأيامهه (. 1438البخاري، حممد بن إمساعيل. ) )16(

 (. 1916(، ح)822اإلمارة،  )، ومسلم يف صحيحه، كتاب 5732:  ح (،1400يذكر يف الطاعون،  

 . 6/277، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )17(

 (.1014(، ح)412(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة،  )1412(، ح)468أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد،  ) )18(

 .88 – 87/ 13، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )19(

 . 10/431انظر: تفاصيل هذه املوقعة يف البداية والنهاية  )20(

  .10/490انظر: التفاصيل يف املصدر السابق  )21(

 . 11/614انظر: التفاصيل يف املصدر السابق  )22(

 . 3/323وآخرون. القاهرة: دار العاصمة.  على بن حسن :حتقيق. اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحه (. 1419ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم. ) )23(

 . 6/278، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )24(
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(، ومسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة، 7060(، ح )1634: ويل للعرب،  )-صلى اهلل عليه وسلم-أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب: قول النيب  )25(

 (.2885(، ح )1183 )

 .8-18/7. بريوت: دار إحياء الرتا ث العريب. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجه (. 1392شرف. ) النووي، ُيىي بن )26(

 .13/13، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )27(

 . 6/278، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )28(

(، وصححه األلباين يف 16826ح) 28/31. بريوت: مؤسسة الرسالة. شعيب األرناؤوط وآخرون: حتقيق. مسند اإلمام أمحده (. 1421ابن حنبل، أمحد. ) )29(

 (.3612صحيح اجلامع ح)

 . 1/222،2/416 ، مرجع سابق،معجم البلداناحلموي، األعماق ودابق موضعان بالشام قرب حلب. انظر:  )30(

 . (2897(، ح)1188كتاب الفنت وأشراط الساعة،  )  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف )31(

 (. 13سبق خترجيه  ) )32(

؛ ( وما بعدها69 ) .دار ابن اجلوزي . الرياض:أشراط الساعة ه (.1431. )انظر لالستزادة يف شرح هذا احلديث العظيم: الوابل، يوسف بن عبداهلل الوابل )33(

 وغريها.
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