
 
 
 
 
 
 



 ،حممد سيدان على والسالم والصالة وينصرهم، آمنوا الذين عن يدافع الذي هلل احلمد
 .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن ،أمجعني وصحبه آله وعلى

 عن وهناهم ،به التحلي على هموحث ابإلنصاف املؤمنني عباده أمر تعاىل هللا فإن :بعد أما
ا }ي   :تعاىل فقال اخلصام؛ يف احلدود جماوزة ني   ك ون وا  آم ن وا ال ذ ين   أ ي  ه  اء   لِل     ق  و ام  د  ه  ط   ش  س  ل ق   اب 

م   و ل   ن ك  ن آن   َي  ر م  م   ش  د ل وا أ ل   ع ل ى ق  و  د ل وا ت  ع  و   اع  ر ب   ه  و ى أ ق   ق  ب ي   الِل    إ ن   الِل    و ات  ق وا ل لت    ِب  ا خ 
} ل ون  م    .[8 ]املائدة: ت  ع 

 ابلعدل شهداء هلل القيام وصفاتكم أخالقكم من "ليكن الطربي: اإلمام قال كما  واملعىن
 يف لكم حددت ما فتجاوزوا وأفعالكم، أحكامكم يف جتوروا ول وأعدائكم، أوليائكم يف

روا ول لكم، لعدواهتم أعدائكم؛  أوليائكم؛ يف وحدودي أحكامي من لكم حددت فيما تقص  
 .(1)أبمري" فيه واعملوا ي،حد   إىل مجيعهم يف انتهوا ولكن لكم، لوليتهم

 يدعيه فيما متمثلة ؛اإلنصاف عدم لقضية جادة مناقشة العلمية الورقة هذه ويف 
 خالل من ذلك تسويق وحماولهتم ابلباطل، واهتامهم ،السنة أهل ةمعارض من البدع أصحاب
 .وضاللهتم بدعهم وفق على ومحلها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حاديثأل تفسيهم

 هموقيام ،«الشيطان قرن يطلع حيث الفتنة» :حديث :ذلك على األمثلة أشهر ومن
 ثوب يف وإظهارهم واجلماعة، السنة أهل عن الصد    يف مآرهبم ليوافق ؛وحتويره النص عنق بلي   

 يف احلق أهل دعوات متابعة من الناس وختويف ،منهم وسلم عليه هللا صلى الرسول حذر من
  .البدع وضاللت الشرك مظاهر ونبذ تعاىل، هللا بتوحيد التمسك

 احلديث: نص 
م  » وسلم: عليه هللا صلى النيب ذكر قال: -عنهما هللا رضي- عمر بن هللا عبد عن  الل ه 

ر ك   ن ا، ف   ل ن ا َب  أ م  م   ش  ر ك   الل ه  ول   ي   ق ال وا: ،«َي  ن ن ا ف   ل ن ا َب  ؟ و يف   الِل  ، ر س  : َن  د ان  م  » ق ال   الل ه 
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ر ك   ن ا، ف   ل ن ا َب  أ م  م   ش  ر ك   الل ه  ول   ي   ق ال وا: ،«َي  ن ن ا ف   ل ن ا َب  ؟ و يف   الِل  ، ر س   يف   ق ال   ف أ ظ ن ه   َن  د ان 
ن اك  » الث ال ث ة : ، الز ال ز ل   ه  ِب  ا و الف َت   ر ن   ي ط ل ع   و  ي ط ان   ق    .(1)«الش 

 الشبهة: وجه
 احلديث استغالل اولحت منهما كل  ،تعاىل هللا دين يف مبتدعان طائفتان احلديث   هذا تناول

 :القول من ابلباطل -احلق أهل من- اخصومه ورمي ،ابدعته لتقوية
 فيه فوجدت ا،هواه يوافق ما على حلديثا تفسيب الطائفة تلك قامت :األوىل الطائفة

 العلماء من إبحسان تبعهم ومن -عنهم هللا رضي- الكرام الصحابة يف لطعنل ساحنة فرصة
  ا:اءمهر و  ما على ندلي مثالني الطائفة هلذه ولنضرب الصاحلني،
 أم عائشة السيدة هي احلديث يف املذكورة الفتنة أن الشيعة بعض ادعاء األول: املثال

رب  ت   ه؛ؤ اووه الدعاء هذا كذب  قطع ا ومعلوم ،(2)عنها هللا رضي املؤمنني ة    }ك  ل م  ن   خت  ر ج   ك   م 
م   ه  و اه  {  إ ل   ي  ق ول ون   إ ن   أ ف   ذ اب  ع وقد ،[5 ]الكهف: ك   مث الشبهة؛ هذه رد يف األلباين الشيخ توس 

 رمى ما ببطالن قطع اجملموع هذا يف اهلوى عن املتجرد املنصف أمعن "فإذا بقوله: كالمه  ختم
  .(3)عنها" هللا رضي عائشة السيدة يف الطعن من الشيعي إليه

 األشاعرة: ومتعصبة الشيعة بعضو  ألحباشاب ىتسم   مبتدعة طائفة ادعت الثاين: املثال
 للتوحيد املباركة ودعوته ،الوهاب عبد بن حممد الشيخ هو احلديث: يف الشيطان قرنب املراد أن

  .(4)والبدع الشرك ونبذ
 اإلنصاف أهل شهادات ردها يف ويكفي ،واألابطيل املزاعم تلك من بريء -هللا رمحه- وهو

  .دعوته إىل ينتسب ل ممن

                                         
 (.2905) ومسلم (،7094) البخاري خرجهأ (1)
 (.237)ص:  املراجعات :كتابه  يف املتعصب الشيعي احلسني عبد فعل كما  (2)
 (.657 /5) وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة (3)
 يروجونه اكالم    هناك أن كما  (،10-9)ص:  دحالن لزيين الوهابية على الرد يف السنية الدرر ينظر: (4)

 كالمهم:  بعض رابط ودونك اإللكرتونية، املواقع صفحات على
https://www.youtube.com/watch?v=nBQy7TZhYbQ  



 أيقظتهم رجال من أشتات الغامرة الغفوة جوف من فهب  " :شاكر حممود العالمة يقول
ة  أحسوا عظام رجال غفوهتا، يف املستغرقة اجلماهي إيقاظ حياولون فانبعثوا التقوض، هذا هد 

 النهضة، عصر يف األمة يدخلوا أن أرادوا بينهم، تواطؤ بال فهبوا أبمتهم، احملدق املبهم ابخلطر
 هؤلء من العظام، أسالفهم إرث عن والغفلة واجلهالة والنوم الوسن من اإلسالم دار هنضة
 اليت والعقائد البدع يكافح هب   ...العرب جزيرة يف النجدي التميمي الوهاب عبد بن حممد

 يقنع ومل األكرب، اإلسالم ركن وهي ،التوحيد عقيدة صفاء من األمة سلف عليه ما ختالف
 دار يف هائلة رجة وأحدث ،العرب جزيرة بالد يف الناس عامة إىل نزل بل الكتب، بتأليف

  .(1)"اإلسالم
 هذا صحة تنكر أخرى طائفة ظهرت املبتدعة الطائفة تلك ةمقابل يف الثانية: الطائفة

 اترة العصبية بدعوى أو ،(2)اترة العقل خمالفة ذريعة حتت ؛ابلوضع عليه كموحت بل ،احلديث
  .(3)العراق ذم من فيه ملا ؛أخرى

 وجوه: من اتالشبه تلك عن اجلواب
:   :الصحة درجات أعلى ف احلديث أن أوال 

 أعلى يف وهو صحيح، احلديث هذا أن والسنة احلديث مو بعل إملام أدىن له من يشك ل
 مها اللذين صحيحيهما، يف ومسلم البخاري احلديث أهل إماما رواه فقد الصحة؛ درجات

 تعاىل. هللا كتاب  بعد السنة كتب  أصح
 كان  فقد وسلم؛ عليه هللا صلى النيب نبوة أعالم من معل   فيه بل العقل، خيالف ل أنه كما

 الناحية، تلك من تكون الفتنة أن وسلم عليه هللا صلى فأخرب كفر،  أهل يومئذ   املشرق أهل
 يرض- عثمان مقتل يوه -البني ذات فساد مفتاح كانت  اليت- الكربى الفتنة كانت  وكذلك

 وراءها وما والعراق جند أرض ف اخلوارج ظهور مث ني،ف   وص   اجلمل وقعة سبب وكانت -عنه هللا

                                         
 .(81)ص:  ثقافتنا إىل الطريق (1)
 متوهنا أحاديث عنوان: حتت تلزم، ل اليت األحاديث من ومسلم البخاري جتريد يف البنا مجال فعل كما  (2)

 (.339)ص:  مشكلة
 .ودمشق الشام فضائل كتاب:  على مقدمته يف املنجد الدين صالح األستاذ فعل كما  (3)



 ويعلمه ذلك من حيذر هللا رسول وكان... املشرق من ابتدأت إمنا البدع أن ومعلوم املشرق، من
 .(1)نبو ته على دليل وذلك وقوعه، قبل

 يفيد ل حلديثا إذ ؛مغلوط وفهم مردود كالم  فهو العراق ذم من فيه ملا احلديث رد وأما
 َند جهة من والشرور الفنت وقوع هو احلديث يف املذكور بل ،زمان كل  يف كافة  العراق أهل ذم

ا هاساكني ذم ذلك يعين ول ،-العراق-  بيان. مزيد املعىن هلذا وسيأيت حبال، مطلق 
 احلديث: شرح اثني ا:

 معامل من معلم هذا ويف اليمن،و  الشام ألهل وسلم عليه هللا صلى النيب دعاء احلديث يف
 وسلم عليه هللا صلى ودعاؤه إسالم، دار يومئذ   تكن مل الشام فإن وسلم؛ عليه هللا صلى نبوته

 ألهلها، يعين: للشام وسلم عليه هللا صلى "دعاؤه الرب: عبد ابن عمر أبو يقول حمالة؛ ل جماب
ا يلملم، اليمن وألهل اجلحفة، الشام ألهل كتوقيته  اإلسالم، إليها سينتقل الشام أبن منه علم 
ا يعين: قران   َند ألهل وقت وكذلك  نبوته أعالم من وهذا كذلك،  ستكون العراق أبن منه علم 

  .(2)وسلم" عليه هللا صلى
 عن وحبسهم منعهم إىل إشارة املشرق ألهل الدعاء عن وسلم عليه هللا صلى إمساكه ويف

 الدعاء وسلم عليه هللا صلى ترك إمنا" :املهلب يقول املعىن هذا ويف جهتهم، يف املوضوع الشر
 ،(3)"ابلفنت الشيطان لستيالء جهتهم يف موضوع هو الذي الشر عن ليضعفوا املشرق ألهل

 العاقبة، علم ألنه للمشرق الدعاء عن وسلم عليه هللا صلى أمسك" العلماء: من غيه قالو 
 .(4)"العقوابت من وحنوها والزلزل فيها، الفتنة بوقوع سبق القدر وأن

                                         
 (،44 /10) بطال لبن البخاري صحيح شرح (،519 ،221 /8) الرب عبد لبن الستذكار ينظر: (1)

 (.357 /32) امللقن لبن الصحيح اجلامع لشرح التوضيح
 (.279 /1) واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد (2)
 (.46 /13) حجر لبن الباري فتح ينظر: (3)
 /2) لقسطالينل البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد (،70 /3) للدماميين اجلامع مصابيحينظر:  (4)

257.) 



 هللا رضي هريرة أيب عن الشيخان رواه ما ذلك يؤيد ،الكفر :احلديث ف َبلفتنة واملراد
 .(1)«املشرق حنو الكفر رأس» قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه

 بيان يف وللعلماء ،«الشيطان قران» أخرى: رواية يف جاء قد :«الشمس قرن» قوله:
 أقوال للعلماء "وفيه بقوله: العريب ابن أمجلها أقوال، أربعة «الشيطان قرن يطلع ِبا» معىن

 أربعة:
 له أن إىل فذهب .الشيطان قرن ومعها تطلع الشمس إن الداودي: قال األول: القول

 الشيطان. قرين مع تطلع أهنا روي قد ألنه الشمس؛ مع تطلع احلقيقة على قرنني
 وتغرب. قرنيه مع الشمس تطلع شيطاان   تعاىل هللا خيلق أن ميتنع ل إنه قيل: الثاين: القول
 به يضل الذي قرنه أي: «الشيطان قرن» بقوله: يريد أن حيتمل قيل: الثالث: القول

 الكفار. حينئذ   يسجد ولذلك ؛الناس على به ويستعني الناس،
 .(2)كفره"  على الشيطان هبم يستعني الناس من قبائل يريد أن حيتمل قيل: الرابع: القول

ا قول   اخلطايب زاد  شيء هو إمنا احليوان يف القرن أن وذلك به، املثل "ضرب فقال: خامس 
 كقوله  !األمور من حيمد ل فيما املثل يضرب ما أكثر وما يكن، مل أن بعد ويطلع هلا حيدث

 قرن يطلع ومنه» فقال: املشرق انحية من وطلوعها الفنت ذكر حني وسلم عليه هللا صلى
 .(3)"«الشيطان

 النووي: اإلمام يقول لذا والرابع؛ الثالث نالقول مها الصواب: إىل وأقرهبا األقوال وأعدل
 شيعتاه وقيل: الناس، إبضالل يغريهما اللذان مجعاه مها وقيل: رأسه، فجانبا الشيطان قران "وأما

  .(4)الكفار" من

                                         
 عنه. هللا رضي هريرة يبأ حديث من (،52) ومسلم (،3301) البخاري خرجهأ (1)
 (.464 /1) مالك موطأ شرح يف املسالك (2)
 (.295 /2) احلديث غريب (3)
 (.34 /2) مسلم صحيح على النووي شرح (4)



 به يستعني وما الشيطان، قوة ابلقرن يريد أن "وحيتمل حجر: ابن احلافظ قول منه وقريب
  .(1)"أوجه وهذا" بقوله: احلافظ أتبعه مث اإلضالل"، على

 والذي ،امعين   مكاان   أو ،امطلق   املشرق جهة هنا بنجد املراد يكون قد :«جندان» قوله:
 اخلطايب: يقول وهلذا للمدينة؛ ابلنسبة الشرق انحية هبا املراد أن احلديث شراح مجاهي إليه ذهب

 .أهلها مشرق وهي ،ونواحيها العراق ابدية َنده كان  ابملدينة كان  ومن ،املشرق انحية َن د:"
 ومنها ،الغ و ر من كلها  وهتامة ،منها اخنفض ما والغ و ر: ،األرض من ارتفع ما النجد: وأصل

 يروى ما أكثر يف والدجال ومأجوج أيجوج خيرج انحيتها ومن ،املشرق من تبدو والفتنة ،مكة
  .(2)"األخبار من

 ختتص للمدينة ابلنسبة املشرق جهة أبن أخرب وسلم عليه هللا صلى النيب أن املعىن: خالصة
 من ِبزيد املشرق اختصاص بذلك "واملراد النووي: يقول املعىن هذا يفو  والزلزل، الفنت بكثرة

 وكان ،(3)«املشرق حنو الكفر رأس» اآلخر: احلديث يف قال كما  الكفر، ومن الشيطان تسلط
 املشرق، من الدجال خيرج حني ويكون ،ذلك قال حني وسلم عليه هللا صلى عهده ف ذلك

 .(4)البأس" الشديدة العاتية الغامشة كالرت    الكفرة ومثار العظيمة، الفنت منشأ ذلك بني فيما وهو
 احلديث محل يف دواتشد  و  احلديث، يف "َند" كلمة  تفسي على القوم شبهات تركزت وقد

 علماء عند معناها على الوقوف ينبغي منها املراد ىناملع على وللوقوف ،احلجاز َند أهل على
 أييت وفيما املطهرة، السنة يف مواضعها واستيفاء اخلريطة، على موقعها وحتديد العربية، اللغة

  نقاط: يف األمور تلك تفصيل
 :اللغة ف "جند" معىن األوىل:

                                         
 (.46 /13) الباري فتح (1)
 (.2330 /4) احلديث أعالم (2)
 خترَيه. تقدم (3)
 (.34 /2) مسلم صحيح على النووي شرح (4)



 بيان هذا ويف ،(1)األرض من ارتفع ما :هو َند معىن أن على اللغة علماء كلمة  تاتفق
 وهو األرض، من ارتفع ما "والنجد: األثي: ابن يقول وهلذا ؛معني   ِبكان َند اختصاص لعدم

 .(2)العراق" يلي مما احلجاز دون ملا خاص   اسم
 ا:جغرافي   جند حتديد :ةالثاني

 على حبدودها َند بتحديد -احلموي يقوت ومنهم- اإلسالمية اجلغرافيا علماء قام
 جبال إىل معها اجلبال تدور كما  احلجاز، انحية من عرق ذات َند: "حد فقال: اخلريطة،

 حنو من اجلبال انقطعت فإذا كله،  حجاز فهو هتامة إىل اجلبال من عرق ذات وراء وما املدينة،
ا إن ويقال: واحد، وهتامة والغور الغور، فهو البحر إىل وراءها فما هتامة  عمل من كلها  َند 

 .(3)اليمامة"
 "جند": كلمةب املراد عىنامل ملعرفة احلديث طرق مجع :ةلثالثا

 ة،املختلف احلديث طرق مجع احلديث هذا يف "َند" كلمةل الصحيح تفسيال على يعني مما
  يلي: فيما ذلك إمجال وميكن "َند"، كلمة  فيها ذكرت اليت األخرى ابألحاديث ومقارنتها
 الرواايت: بعض ف َبلعراق التصريح جاء

 ومن العراق، هو احلديث يف بنجد املراد أبن التصريح فيها للحديث روايت عدة جاءت
  أصحها:
 أهل اي يقول: -عنهما هللا رضي- عمر بن هللا عبد بن سامل عن مسلم اإلمام رواه ما -
 مسعت يقول: عمر بن هللا عبد أيب مسعت !للكبية وأركبكم الصغية عن أسألكم ما ،العراق

 -املشرق حنو بيده وأومأ- هاهنا من جتيء الفتنة إن» يقول: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 الذي موسى قتل وإمنا بعض، رقاب بعضكم يضرب وأنتم ،الشيطان قران يطلع حيث من

                                         
 يف الزاهر (،298)ص:  للبندنيجي اللغة يف التقفية (،698 /3) قتيبة لبن احلديث غريب نظر:ي (1)

 (.153 /2) األنباري بكر أليب الناس كلمات  معاين
 (.19 /5) واألثر احلديث غريب يف النهاية (2)
 (.262 /5) البلدان معجم (3)



ل ت  } له: وجل عز هللا فقال ،خطأ فرعون آل من قتل ا و ق  ت   س  ن اك   ن  ف  ي   ن ج  ن   ف   ن اك   ال غ م    م   و ف  ت  
 .(1)«[40 ]طه: {ف  ت وان  
 يشري وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال: عمر ابن عن أمحد اإلمام رواه وما -

 يطلع حيث من -مرات ثالث- هاهنا الفتنة إن ها هاهنا، الفتنة إن ها» :العراق يؤم بيده
 . (2)«الشيطان قرن

 اللهم» قال: وسلم عليه هللا صلى النيب أن :أبيه عن سامل، عن وغيه نعيم أبو رواه وما -
 لنا وَبرك َيننا، ف لنا وَبرك شامنا، ف لنا وَبرك مكتنا، ف لنا وَبرك مدينتنا، ف لنا َبرك

 الزالزل فيها» فقال: ،عنه فأعرض ؟عراقنا وف ،هللا رسول ي رجل: فقال ،«ومدان صاعنا ف
 .(3)«الشيطان قرن يطلع وِبا ،والفَت
 اللهم» قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن :عمر ابن عن والطرباين البزار رواه وما -

 قالوا: ،«شامنا ف لنا َبرك اللهم» قال: ؟ميننا ويف ،هللا رسول ي قالوا: ،«شامنا ف لنا َبرك
 قرن يطلع منها» قال: أو ،«وِبا والفَت الزالزل هنالك» قال: ؟عراقنا وف ،هللا رسول ي

 .(4)«الشيطان
 احلافظ ومنهم: .العراق هو احلديث هذا يف بنجد املراد أن إىل العلماء بعض ذهب لذلك

 والشيخ ،سندهو أشرف حممد والشيخ ،اآللوسي شكري حممود الشيخو  الرب، عبد ابن
 .(5)األلباين

                                         
 (.2905) مسلم حيحص (1)
 (.391-390 /10) أمحد مسند (2)
 (.196-195 /2) املخلصيات يف واملخل  ص (،133 /6) األولياء حلية يف نعيم أبو أخرجه (3)
 (.384 /12) الكبي يف والطرباين (،202 /12) البزار أخرج (4)
 شرح يف البيان أكمل (،148 /2) لآللوسي األماين غاية (،279 /1) الرب عبد لبن لتمهيدا ينظر: (5)

 وما 653 /5) الصحيحة والسلسلة سندهو، أشرف حممد للشيخ الشيطان" قرن "َند حديث:
 بعدها(.



 صلى النيب إليها أشار اليت اجلهة أن على متضافرة احلديث وطرق" األلباين: الشيخ يقول
 الروايت بعض يف رأيت كما  ،العراق التحديد على وهي املشرق، هي إمنا وسلم عليه هللا

 .(1)"الصرحية
 وربيعة: مبضر التصريح وفيها صحيحة أحاديث تو ور 

 .ومضر ربيعة يف الشيطان قرين طلوع أبن التصريح فيها أخرى أحاديث جاءت قدو 
 إمساعيل إىل نسبتهم يف خالف ول العرب، أكثر نسب إليهما يرجع قبيلتان مضر وربيعة

 ألن ومضر؛ ربيعة ذكر جهة من أهنا يظهر "والذي حجر: ابن احلافظ يقول، (2)السالم عليه
 بعث الذين وقريش املشرق، أهل أجل كانوا  وهم األصلني، هذين إىل نسبه يرجع العرب معظم

 .(3)مضر" فروع أحد وسلم عليه هللا صلى النيب فيهم
 عليه هللا صلى النيب أشار قال: -عنه هللا رضي- مسعود أيب عن مسلم اإلمام روى فقد

 ف القلوب وغلظ القسوة وإن هنا،اه اإلَيان إن أال» فقال: اليمن، حنو بيده وسلم
 .(5)«ومضر ربيعة ف الشيطان قران يطلع حيث اإلبل، أذانب أصول عند ،(4)الفدادين

 "أي: امللقن: ابن يقول العراق؛ هو به املراد أن إىل احلديث هذا معىن بعضهم وأرجع
 وربيعة، متيم وبنو العراق مضر: فمن ،منهما َبلعراق من يعين: الفدادين، ومضر ربيعة يف القسوة

 سبخة نزلنا إان   :العراق وفد عليه قدم ما أول لعمر األحنف قال البصرة. بنواحي بدو أهل وهم
 من وإن النعامة، مريء يف أييت ما فيأتينا األجاج، ابملاء لنا وطرف ابلفالة، لنا طرف هشاشة،

                                         
 (.656-655 /5) الصحيحة األحاديث سلسلة (1)
 (.81 /16) للعيين القاري عمدة (،542 /6) حجر لبن الباري فتح ينظر: (2)
 (.531 /6) الباري فتح (3)
 يفد الرجل فد يقال: فداد. واحدهم: ومواشيهم، حروثهم يف أصواهتم تعلو الذين :ابلتشديد الفدادون (4)

 والرعيان. واحلمارون والبقارون اجلمالون هم وقيل: اإلبل، من املكثرون هم وقيل: صوته، اشتد إذا فديدا
 (.419 /3) واألثر احلديث غريب يف النهاية ينظر:

 (.51) مسلم حيحص (5)



 ختضد، مل فواكههم فتأتيهم العذب، املياه من البعي حدقة مثل يف نزلوا األمصار أهل من إخواننا
 .(2)"(1)هنلك األمصار سائر على به تفضلنا بعطاء وكيسنا وجترب خسيسنا ترفع مل أنت فإن

  :الرتجيح
ا الشرق جهة :-وهللا أعلم- احلديث يف نجدب املراد أنالراجح   .عموم 

 وهي: بنتيجة وخرجوا ،هامجيع الروايت تلك بني اجلمع إىل العلم أهل من مجع ذهبفقد 
 الالئق هو وهذا ؛بعينها جهة ختصيص فيه وليس ،عموم ا الشرق جهة هو احلديث ف املراد أن

 وميز الشرق، جهة إىل أشار فقد الكلم، جوامع أويت الذي وسلم عليه هللا صلى النيب حبال
 كما  ومضر، بربيعة بعضها ويف ابلعراق، بعضها ويف بنجد، الروايت بعض يف الناحية تلك

 الشرق انحية فإن يتناقض، ول يتعاضد هذا وكل الشيطان، قرن يطلع ثحي أبهنا كذلك  ميزها
 األقوال أعدل هو وهذا الشيطان، قرن يطلع حيث وهي ومضر، وربيعة والعراق َند جهة هي

  أقواهلم: بعض ودونك وأصوهبا،
 وكسرى فارس وبالد األرض مشرق نهإ :قال من قول" املالكي: عياض القاضي يقول -

 الفنت طلوع من احلديث معاين وبدليل ،«الشمس تطلع حيث من» :قوله بدليل ؛وراءها وما
 وربيعة ،َند بالد أراد :وقيل. فسرانه وقد «الشيطان قرن» :قوله عليه يدل الذي ،منها والبدع
 وبالد وجند ،صحيحان فالوجهان .آخر حديث يف امبين   ذلك جاء قد أنه بدليل ؛ومضر

 .(3)"سواء واملشرق والشرق ،املدينة من مشرق كله  وراءها وما وفارس وربيعة مضر
 قاله ما وهاء هبذا "وعرف :اخلطايب لكالم نقله عقب حجر ابن احلافظ ويقول -

ا إن الداودي: ا أن توهم فإنه العراق، انحية من َند   بل ،كذلك  وليس خمصوص، موضع جند 
ا، املرتفع ىيسم   يليه ما إىل ابلنسبة ارتفع شيء كل  .(4)غور ا" واملنخفض َند 

                                         
 (.495 /2) الطربي اتريخ يف األحنف كالم  نظري (1)
 (.242 /19) الصحيح اجلامع لشرح التوضيح (2)
 لبن أنس بن مالك موطأ شرح يف القبس يف وحنوه .(250 /2) اآلاثر صحاح على األنوار مشارق (3)

 (.1150)ص:  العريب
 (.47 /13) الباري تحف (4)



 بن العزيز عبد الشيخ برائسة واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة علماء قرر وقد -
 واألقصى األدىن املشرق مجيع يعم احلديث أن والظاهر" فقالوا: املعىن هذا -هللا رمحه- ابز

 اجلزيرة يف وغيمها ،ومضر ربيعة من املرتدين وفتنة ،مسيلمة فتنة ذلك ومن واألوسط،
 .(1)"العربية
 قال: -عنه هللا رضي- وقاص أيب سعد عن مسلم اإلمام رواه ما :املعىن هذا على يدل مماو 

ل   ي  ز ال   ال  » وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال ر ين   ال غ ر ب   أ ه  ، ع ل ى ظ اه  ّت   احل  ق    ت  ق وم   ح 
اع ة    الكبي؛ الدلو ابلغرب واملراد العرب، الغرب: أبهل املراد" املديين: بن علي قال ،(2)«الس 

 هم املغرب أهل أمحد: اإلمام "قال تيمية: ابن اإلسالم شيخ يقولو ، (3)غالب ا" هبا لختصاصهم
 أهل يسمون كانوا الزمان، ذاك يف النبوية املدينة أهل لغة هذه فإن قال؛ كما  وهو الشام، أهل
 األمور من والتشريق التغريب ألن املغرب؛ أهل الشام أهل ويسمون ،املشرق أهل والعراق جند

 ،النبوية املدينة يف بذلك تكلم وسلم عليه هللا صلى فالنيب وشرق؛ غرب له مكان فكل ،النسبية
 .(4)"هشرق فهو عنها تشرق وما ه،غرب فهو عنها تغرب فما

 الوهاب: عبد بن حممد الشيخعلى و  عائشة املؤمنني أم على اه املبطلونادع ما بطالن
 ،-عنها هللا رضي- عائشة املؤمنني أم على اه املبطلونما ادع بطالن سبق مما لنا يتضح

 ،املباركة دعوته وعلى الوهاب عبد بن حممد الشيخ على احلديث محل من زعموه ما وبطالن
 والبدع. الشرك ونبذ التوحيد دعوة

  احلجاز: جند َبحلديث املراد أبن والتنزل التسليم علىو 
 ؛احلجاز َند احلديث: يف بنجد املراد أن -صحيح غي وهو- جدل   سلمنا :هلؤلء يقال

 الوهاب عبد بن حممد كالشيخ  بعينه شخص على ذلك الذم قصر على استدللتم دليل فبأي

                                         
 (.134 /3) 1 - الدائمة اللجنة فتاوى (1)
 (.1925) مسلم أخرجه (2)
 (.68 /13) مسلم صحيح على النووي حشر ينظر:  (3)
 (.42-41 /27) الفتاوى جمموع (4)



، السؤال هلذا َيدوا فلن ؟!التوحيد إىل ودعوته  معتقداهتم بعض يف خيالفهم أنه إل اللهم جوااب 
 وجوه: من ابطل -التنزلفرض هذا  على- كالمهم  أن على الفاسدة،

 جند: أهل بذم تصريح احلديث ف ليس األول: الوجه
 الظاهر وإمنا إبطالق، َند أهل يذم وسلم عليه هللا صلى النيب أن منه يفهم ل احلديث نص

 الفنت من اجلهة تلك يف سيقع ِبا خيرب وسلم عليه هللا صلى أنه وسلم عليه هللا صلى قوله من
 ابن يقول ،-إليه اإلشارة تقدمت كما- وسلم عليه هللا صلى نبوته أعالم من وهذا ،والزلزل

 .(1)له" وحيزن بوقوعه لعلمه ذلك يبكي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول "وكان الرب: عبد
 أل ساكنيه؛ ذم منه يلزم ل بلد أو مكان يف الفنت بوقوع وسلم عليه هللا صلى وإخباره  

 آطام من أطم على وسلم عليه هللا صلى النيب أشرف قال: عنه هللا رضي أسامة رواه ما إىل ترى
ل  » وسلم: عليه هللا صلى فقال املدينة، ن   ه  اق ع   أل  ر ى إ ين    ؟أ ر ى م ا ت  ر و  ال ل   الف َت    م و  م   خ   ب  ي وت ك 

اق ع   و  م    .(2)«الق ط ر   ك 
 الناس، وتعم كثية،  إهنا أي: والعموم، الكثرة يف القطر ِبواقع "والتشبيه النووي: اإلمام يقول

 واحلرة، وصفني، اجلمل، كوقعة  ؛بينهم اجلارية احلروب إىل إشارة وهذا طائفة، هبا ختتص ل
 صلى له ظاهرة معجزة وفيه ذلك، وغي ،-عنهما هللا رضي- احلسني ومقتل عثمان، ومقتل

 .(3)وسلم" عليه هللا
 ينتسب أحد به يقول ل هذا ابلطبع املدينة؟! أهل ذم هذا من يفهم أن ألحد ميكن فهل

 األحاديث "وهذه :األحاديث بتلك املراد بيان يف السهسواين الشيخ يقول ؛والسنة اإلسالم إىل
 يف الفنت وقوع كان  فلو النبوية، املدينة يف الفنت وقوع على دالة الباب هذا يف ورد مما وغيها
ا موضع  على ،أحد به يقول ال وهذا أمجعني، كلهم  املدينة سكان ذم لزم ساكنيه لذم مستلزم 

 بلد من وما بل ؟!منهما أكرب فتنة وأي والكفر، الشرك موضع زمن   يف كانتا  واملدينة مكة أن
 ذم على مؤمن َيرتئ فكيف الفتنة، موضع زمان يف ستصي أو زمن يف كانت  وقد إل قرية أو

                                         
 (.520 /8) الستذكار (1)
 (.2885) ومسلم (،1878) البخاري خرجهأ (2)
 (.8 /18) مسلم صحيح على النووي شرح (3)



 والشرك الكفر من للفنت مصدر ا كونه  معني شخص ذم مناط وإمنا الدنيا؟! مسلمي مجيع
 .(1)والبدع"

  وقبيلته: مكانه على ال الشخص حال على يقع الشرع ف الذم أن الثاين: الوجه
 احلجاز؛ َند أهل مجيع ذم منه يلزم ل فإنه احلجاز، َند أهل احلديث هبذا املراد أن صح لو

 ول ،معني مكان يف ابملقام ل والعمل، ابلتقوى يكون إمنا والذم دحامل أن الشرعية القاعدة فإن
م   }إ ن   تعاىل: يقول ؛واألحساب ابألنساب ك  ر م  { الِل    ع ن د   أ ك  م  اك  ق   وقال ،[13 ]احلجرات: أ ت  

ب   }و ل   سبحانه: س  ل    ت ك  س   ك  ا إ ل   ن  ف  ه  ر ى{ و ز ر   و از ر ة   ت ز ر   و ل   ع ل ي    ويقول، [164 ]األنعام: أ خ 
، إ ىل   ي  ن ظ ر   ال   هللا   إ ن  » وسلم: عليه هللا صلى النيب م  اد ك  س  ، إ ىل   و ال   أ ج  م  ر ك  ل ك ن   ص و   إ ىل   ي  ن ظ ر   و 

م   ا وسلم عليه هللا صلى يقولو  ،(2)«ق  ل وب ك  ر   اي  » :أيض  ، م ع ش  رت  وا ق  ر ي ش  م   اش  ك  ف س  ن   أ ن    هللا ، م 
م   أ غ ن   ال   ن   ع ن ك  ئ ا، هللا   م  ي   ، ع ب د   ب ن   اي   ش  ط ل ب  م   أ غ ن   ال   ال م  ن   ع ن ك  ئ ا، هللا   م  ي    ع ب اس   اي   ش 

، ع ب د   ب ن   ط ل ب  ن   ع ن ك   أ غ ن   ال   ال م  ئ ا، هللا   م  ي   ف ي ة   اي   ش  ة   ص  ول   ع م  ن   ع ن ك   أ غ ن   ال   هللا ، ر س   م 
ئ ا، هللا   ي   ة   اي   ش  ول   ب ن ت   ف اط م  ل ين   هللا ، ر س  ئ ت   مب  ا س  ن   ع ن ك   أ غ ن   ال   ش  ئ ا هللا   م  ي    وملا، (3)«ش 

 فكتب ،املقدسة األرض إىل هلم أن :-عنهما هللا رضي- الفارسي سلمان إىل الدرداء أبو كتب
 .(4)عمله" اإلنسان يقدس وإمنا ،اأحد   ستقد    ل األرض إن" سلمان: إليه

 فإن الفارسي؛ سلمان قال كما  وهو" فقال: املعىن هذا تيمية ابن اإلسالم شيخ أقر وقد
 حيرم وحرب كفر  دار اإلسالم غربة يف كانت  وقد ،البقاع أشرف -تعاىل هللا حرسها- مكة

  .هبا فيقيموا ،املهاجرون إليها يرجع أن اهلجرة بعد وحرم ،هبا املقام
 الصابئة دار إسرائيل ببين خروجه قبل -السالم عليه- موسى زمن يف الشام كانت  وقد
م   إسرائيل: لبين تعاىل قال وفيها ،الفاسقني اجلبابرة املشركني أ ر يك  { د ار   }س  ني  ق  اس   ]األعراف: ال ف 

 أو طاعة دار أو حرب أو سلم دار أو إميان أو إسالم دار أو كفر  دار األرض كون  فإن ،[145

                                         
 (.500 :)ص دحالن وسوسة عن اإلنسان صيانة (1)
 عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من (،2564) مسلم خرجهأ (2)
 عنه. هللا رضي هريرة أيب حديث من (،206) ومسلم (،2753) البخاري خرجهأ (3)
 .(769 /2) الباقي عبد ت. ،املوطأ يف مالك أخرجه (4)



 إىل وصف من تنتقل فقد، لزمة ل ،عارضة أوصاف الفاسقني أو املؤمنني دار أو معصية
  ابلعكس. وكذلك ،والعلم اإلميان إىل الكفر من بنفسه الرجل ينتقل كما  ،وصف

 تعاىل: قال كما  ،الصاحل والعمل اإلميان ففي ومكان وقت كل  يف الدائمة الفضيلة وأما
ن وا ال ذ ين   }إ ن   اد وا و ال ذ ين   آم  ار ى ه  اب ئ ني   و الن ص  ن   و الص  لِل    آم ن   م  م   اب  ر   و ال ي  و  خ  ل   اآل  ع م   ص احل  ا و 

م   م   ف  ل ه  ر ه  { ع ن د   أ ج  ق ال وا تعاىل: وقال ،[62 ]البقرة: اآلية ر هب   م  ل   ل ن   }و  خ  ن   إ ل   اجل  ن ة   ي د  ان    م   ك 
ود ا ار ى أ و   ه  م   ت ل ك   ن ص  ه  ان ي   ات وا ق ل   أ م  م   ه  ان ك  ت م    إ ن   ب  ر ه  ن   اد ق ني   ك  ل م   م ن   ب  ل ى (111) ص  ه   أ س  ه   و ج 

و   لِل     ن   و ه  ر ه   ف  ل ه   حم  س  ن   }و م ن   تعاىل: وقال ،[112 ،111 ]البقرة: اآلية ر ب  ه { ع ن د   أ ج  س   د ين ا أ ح 
ل م   مم  ن   ه   أ س  ه  و   لِل     و ج  ن   و ه  ل ة   و ات  ب ع   حم  س  يم   م  ا إ ب  ر اه  ن يف  يم   الِل    و اخت  ذ   ح  { إب  ر اه  ل يال   ،[125 ]النساء: خ 

ك   تعاىل: قال كما  عليه، والتوكل له، والعمل القصد إخالص هو تعاىل: هلل الوجه وإسالم  }إ ي 
ب د   ك   ن  ع  إ ي  { و  ت ع ني  ه   وقال: ،[5 ]الفاحتة: ن س  ب د  ل   }ف اع  ت  و ك   تعاىل: وقال ،[123 ]هود: ع ل ي ه { و 

ه   ب د  ل   }ف اع  ت  و ك   .(1)"[123 ]هود: ع ل ي ه { و 
ا؛ يكون أنه منه يلزم ل مذموم مكان يف الشخص إقامة جمرد هلم: يقال مث  قد إذ مذموم 

ا "وجهلوا األلباين: الشيخ يقول ؛نفسه يف صاحل ا يكون  البالد بعض من الرجل كون  أن أيض 
ا؛ مذموم هو أنه يستلزم ل املذمومة  يف فكم ابلعكس، والعكس نفسه، يف صاحل ا كان  إذا أيض 

 .(2)وصاحل" عامل من العراق ويف وفاجر، فاسق من والشام واملدينة مكة
 ؟!ِبذا ودعوته الوهاب عبد بن حممد الشيخ خصص ملاذا :لثالثا الوجه

 املراد أبنه الوهاب عبد بن حممد الشيخ خصص ملاذا :الباطلة املزاعم تلك ألصحاب يقال
 جوااب   السؤال هلذا َيدوا ولن ا؟!أيض َند من كانوا  دعوته معارضي أوائل أن مع احلديث من

 صاحل ا.
  :متيمي أنه الوهاب عبد بن حممد الشيخ إىل األقرب النسبة :رابعال الوجه

                                         
 (.46-45 /27) الفتاوى جمموع (1)
 (.305 /5) الصحيحة األحاديث سلسلة (2)



 يتصل إذ ذلك؟! من أقرب هي نسبة له أن مع َندي أنه إىل الشيخ نسبتم ملاذا هلم: يقال
 لبين مدحه وسلم عليه هللا صلى النيب عن صح وقد، (1)متيم بن مناة بن زيد بن مالك إىل نسبه
 متيم بين أحب زلت ما قال: -عنه هللا رضي- هريرة أيب عن ومسلم البخاري روى فقد متيم؛

 أميت أشد هم» يقول: مسعته فيهم، يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من مسعت ثالث منذ
 صدقات هذه» وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول فقال صدقاهتم وجاءت قال: ،«الدجال على

 .(2)«إمساعيل ولد من فإهنا ؛أعتقيها» فقال: عائشة عند منهم سبية وكانت ،«قومنا
  سبق: ما خالصة 
 الفنت وقوع على أشار وإمنا ،معينة جهة حتديد فيه ليس الشريف احلديثهذا  نأ -

 الذي وهو ،واألوسط واألقصى األدىن املشرق مجيع يعم أنه والظاهر الشرق، جهة من والزلزل
 والكل ومضر، ةعربي بعضها: ويف العراق، بعضها: ويف َند، بعضها: ففي الروايت، تعدد هأفاد

 وانحيتها. الشرق جهة إىل يرجع
ا ليس الشيطان بقرن مراده نأ -  وبيان تفسي هو وإمنا بعينها، مجاعة ول بعينه شخص 
 املدينة. من املشرق لناحية
 بن حممد لشيخاب ول ،-عنها هللا رضي- عائشة املؤمنني أبم تعريض احلديث يف ليس -

 الفنت من للتحذير مساق احلديث فإن ؛احلجاز بالد يف التوحيد دعوة جمدد الوهاب عبد
 املشرق. جهة من تكثر اليت والعقوابت

ا وسلم ،وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على هللا وصلى وآخر ا، أول   هلل واحلمد  كثي ا.  تسليم 

                                         
 رمحه الوهاب عبد بن حممد الشيخ ترمجة يف (315 /16) النجدية األجوبة يف السنية الدرر نظر:ي (1)

 هللا.
 (.2525) مسلمصحيح  (،2543) البخاري حيحص (2)


