
لفنت: كتاب    ا
ملروزي: املؤلف  محاد ا  نعيم بن 

  ما كان من رسول اهللا صلى عليه وسلم من التقدم ومن أصحابه يف الفنت اليت

  هي كائنة 
أخربنا الشيخ أبو بكر عبد الغفار بن حممد بن احلسني بن علي بن احلسن الشريوي بقراءيت عليه بنيسابور أخربنا أبو 

د بن ريذة أخربنا أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب حدثنا عبد الرمحن بن حامت بكر حممد بن عبد اهللا بن أمح
  املرادي مبصر أبو زيد سنة مثانني ومائتني 

حدثنا نعيم بن محاد املروزي حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن علي بن زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد  - ١
  يب نضرة اخلدري وابن عيينة عن علي بن زيد عن أ

عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العصر بنهار مث خطب إىل 
  أن غابت الشمس فلم يدع شيئا هو كائن إىل يوم القيامة إال حدثنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه 

  اهرية عن كثري بن مرة أيب شجرة حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان حدثنا أبو الز - ٢
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا رفع يل الدنيا فأنا أنظر إليها وإىل ما 

  هو كائن فيها إىل يوم القيامة كما أنظر إىل كفي هذه جليان من اهللا جاله لنبيه كما جال للنبيني قبله 
  بن وهب عن ابن هليعة عن عقيل عن ابن شهاب عن أيب إدريس اخلوالين  حديثا عبد اهللا - ٣

عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة إىل يوم القيامة وما يب أن يكون رسول 
يه و سلم حدث اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسر إيل يف ذلك شيئا مل حيدث به غريي ولكن رسول اهللا صلى اهللا عل
  جملسا أتاهم فبه عن الفنت اليت تكون منها صغار ومنها كبار فذهب أولئك الرهط كلهم غريي 

  حدثنا بقية بن الوليد وأبو املغرية عن صفوان بن عمرو قال حدثين السفر بن نسري األزدي  - ٤
ون فنت كقطع الليل املظلم يتبع عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تك

  بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر ال يدرون أيها من أي 
  حدثنا عيسى بن يونس حدثنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب إدريس اخلوالين  - ٥

  بل ذلك عن حذيفة بن اليمان قال هذه فنت قد أظلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس إال من كان يعرفها ق
  حدثنا رشدين بن سعد عن ابن هليعة قال حدثين سلمان بن عامر عن أيب عثمان األصبحي  - ٦

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تقارب الزمان أناخ بكم الشرف اجلون 
  فنت كقطع الليل املظلم 

  ة بن الزبري عن كرز بن علقمة اخلزاعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عرو - ٧
  قال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل لإلسالم من منتهى 

  قال نعم أميا أهل بيت من العرب أو العجم أراد اهللا هبم خريا أدخل عليهم اإلسالم 
  قال مث مه 

  قال مث تكون فنت كأهنا الظلل 



  سول اهللا فقال الرجل كال واهللا إن شاء اهللا يا ر
  فقال اهللا رسول بلى والذي نفسي بيده مث لتعوذن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض 

  قال الزهري األسود احلية إذا هنشت نزت مث ترفع رأسها مث تنصب 
حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن عروة بن الزبري عن كرز بن علقمة عن  - ٨

  اهللا عليه و سلم حنو ذلك النيب صلى 
حدثنا ابن املبارك عن معر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن كرز بن علقمة مبثل حديث سفيان إال أنه قال  - ٩

  قال أعرايب يا رسول اهللا 
  حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي حدثنا يونس  - ١٠

  بن عبيد عن احلسن 
  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بني يدي الساعة هلرجا  عن أيب موسى األشعري رضى اهللا عنه

  قالوا وما اهلرج 
  قال القتل والكذب 

  قالوا يا رسول اهللا قتل أكثر مما يقتل األن من الكفار 
  قال إنه ليس بقتلكم للكفار ولكن يقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه 

  فضالة عن احلسن عن أسيد بن املتشمس بن معاوية قال حدثنا ابن املبارك أخربنا املبارك بن  - ١١
مسعت أبا موسى يقول ليكونن من أهل اإلسالم بني يدي الساعة اهلرج والقتل حىت يقتل الرجل جده وابن عمه 

  وأباه وأخاه وأمي اهللا لقد خشيت أن تدركين وإياكم 
  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن عاصم األحول قال حدثين شيخ  - ١٢
ن أيب موسى األشعري رضى اهللا عنه قال إن بعدكم فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا ع

  وميسي مؤمنا ويصبح كافرا 
حدثنا جرير بن عبد احلميد عن ليث بن أيب سليم عن جماهد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني  - ١٣

ظلم ميسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا وميسي كافرا يبيع أحدهم يدي الساعة فنت كقطع الليل امل
  دينه بعرض من الدنيا قليل 

  حدثنا إبراهيم بن حممد الفراري عن األوزاعي عن حيىي ابن أيب كثري  - ١٤
رسل بدا رسل  عن عبد اهللا بن بن مسعود رضى اهللا عنه قال هذه فنت قد أظلت كقطع الليل املظلم كلما ذهب منها

  آخر يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل 
  قال أبو الزاهرية وحدثنا جبري بن نفري  - ١٥

أ يف خطامها ال عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الفتنة راتعة يف بالد اهللا تط
  حيل ألحد أن يوقظها ويل ملن أخذ خبطامها 

  قال أبو الزاهرية وقال عبد اهللا بن عمرو إنكم لن تروا من الدنيا إال بالء وفتنة ولن تزداد األمور إال شدة 
  حدثنا عبد اخلالق بن يزيد الدمشقي عن أبيه عن مكحول  - ١٦

صاحب فتنة يبلغون ثلثمائة إنسان إال ولو شئت أن أمسيه بامسه واسم عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال ما من 
  أبيه ومسكنه إىل يوم القيامة كل ذلك مما علمنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  قالوا بأعياهنا 
وأسأله  قال أو أشباهها يعرفها الفقهاء أو قال العلماء إنكم كنتم تسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلري

  عن الشر وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون 
  حدثنا عبد القدوس عن عفري بن معدان قال حدثنا قتادة قال  - ١٧

قال حذيفة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليخرجن من أميت ثلثمائة رجل معهم ثلثمائة راية يعرفون 
  اللة وتعرف قبائلهم يبتغون وجه اهللا يقتلون على الض

  حدثنا عبد القدوس عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  - ١٨
  عن حذيفة بن اليمان قال لو حدثتكم بكل ما أعلم ما رقبتم يب الليل 

قال أبو الزاهرية وقال عبد اهللا بن عمرو ال تزالوا يف بالء وفتنة وال يزداد األمر إال شدة فإذا مل يلي الوايل  - ١٩
  عليه طاعة اهللا فأوشكوا بكره اهللا فإن كره اهللا اشد من كره الناس  للله ومل يؤدي املوىل

  حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياين عن أيب قالبة  - ٢٠
  عن أيب إدريس قال كنت أنا وأبو صاحل وأبو مسلم فقال أحدمها 

  لصاحبه هل ختافون من شيء 
  أخريات الناس قالوا خناف الطلب قال فقلت إن الطلب ال يدرك إال 

قالوا صدقت إنه مل يكن هنب قط إال كان له طلب وإن الناس مل يصيبوا هنبا قط أعظم من اإلسالم وإن الفتنة تطلبه 
  وإهنا ال تدرك إال أخريات الناس 

  حدثنا هشيم حدثنا ابن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم  - ٢١
  رض الفنت إرسال القطر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترسل على األ

  حدثنا الوليد بن مسلم وابن وهب عن ابن هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال  - ٢٢
ملا قص اهللا تعاىل على موسى عليه السالم شأن هذه األمة متىن أن يكون رجال منهم فقال اهللا يا موسى إنه يصيب 

من يصرب على هذا قال اهللا إين أعطيتهم من الصرب آخرها بالء وشدة قال أحدمها من الفنت فقال موسى يا رب و
  واإلميان ما يهون عليهم البالء 

  حدثنا رشدين بن سعد عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ٢٣
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستكون فنت يف أميت 

  اه حىت يعري الرجل ببالئه كما تعري الزانية بزناها حىت يفارق الرجل فيها أباه وأخ
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة أن ابن هبرية السبئي حدثه قال  - ٢٤

  مسعت أبا متيم اجليشاين يقول أتتكم الفنت دميا كدمي املطر 
  حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة  - ٢٥

اهللا عليه و سلم أطم فقال هل ترون ما أرى إين ألرى مواقع  عن أسامة بن زيد رضى اهللا عنه قال أشرف النيب صلى
  الفنت خالل بيوتكم كمواقع القطر 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت حدثنا ابن أنعم عن مكحول عن أيب ثعلبة عن أيب إدريس  - ٢٦
هي كائنة وبناعقها عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال ما أنا إىل طريق من طرقكم بأهدى مين بكل فتنة 

  وقائدها إىل يوم القيامة 



  حدثنا أبو معاوية عن حجاج الصواف عن محيد بن هالل العدوي عن يعلى بن الوليد عن جندب اخلري  - ٢٧
عن حذيفة بن اليمان قال واهللا ما أنا بالطريق إىل قرية من القرى وال إىل مصر من األمصار بأعلم مين مبا يكون من 

  عفان بعد عثمان بن 
  حدثنا ابن وهب حدثين حرملة بن عمران عن سعيد بن سامل عن أيب سامل اجليشاين قال  - ٢٨

  مسعت عليا رضى اهللا عنه يقول بالكوفة ما من ثلثمائة خترج إال ولو شئت مسيت سائقها وناعقها إىل يوم القيامة 
  إدريس اخلوالين قال  حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بسر بن عبيد اهللا احلضرمي عن أيب - ٢٩

مسعت حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر 
  خمافة أن يدركين 

  فقلت يا رسول اهللا إنا كنا أهل جاهلية وشر فقد جاء اهللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر 
  قال نعم 

  لك الشر من خري قال فقلت فهل بعد ذ
  قال نعم 

  قال قلت فهل بعد ذلك الشر من خري 
  قال نعم وفيه دخن 

  قلت وما دخنه 
  قال قوم يستنون بغري سنيت ويهتدون بغري هدي تعرف منهم وتنكر 

  قلت فهل بعد ذلك اخلري من شر 
  قال نعم دعاة إىل أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها 

  ل اهللا قال قلت صفهم يل يا رسو
  قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسينتنا 

  حدثنا الوليد واخربنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن حذيفة مثل ذلك  - ٣٠
  حدثنا عيسى بن يونس عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم  - ٣١

  ع فيه قال عيسى يعين من الفنت عن حذيفة بن اليمان قال كان أصحايب يتعلمون اخلري وأنا أتعلم الشر خمافة أن أق
  حدثنا عثمان بن كثري بن دينار عن حممد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة بن حلبس اجلبالين  - ٣٢

  عن حذيفة بن اليمان قال قلت يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاء اهللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر 
تكلمون بألسينتنا تعرف وتنكر دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم أقحموه قال نعم وفيه دخن قوم من جلدتنا ي

  فيها 
حدثنا حممد بن شابور عن النعمان بن املنذر عن مكحول عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو  - ٣٣

  ذلك 
  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن أيب التياح عن خالد بن سبيع  - ٣٤

ن الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن عن حذيفة قال كا
أدركه فبينا أنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم قلت يا رسول اهللا هل بعد هذا اخلري الذي أتانا اهللا به 

  من شر كما كان قبله شر 



  قال نعم 
  قلت مث ماذا 

  قال هدنة على دخن 
  قلت فما بعد اهلدنة 

  قال دعاة إىل الضاللة فإن لقيت هللا يومئذ خليفة فالزمه 
  حدثنا عثمان بن كثري واحلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة عن ابن عمر  - ٣٥

حىت يظهر فيهم التمايز  عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن تفىن أميت
  والتمايل واملعامع 

  قال حذيفة فقلت بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا وما التمايز 
  قال عصبية حيدثها الناس بعدي يف اإلسالم 

  قلت فما التمايل 
  قال مييل القبيل على القبيل فيستحل حرمتها ظلما 

  قال قلت وما املعامع 
تلف أعناقها يف احلرب هكذا وشبك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني قال مسري األمصار بعضها إىل بعض فتخ

  أصابعه وذلك إذا فسدت العامة يعين الوالة وصلحت اخلاصة طويب المريء أصلح اهللا خاصته 
  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد  - ٣٦

  يء إال وهو فيكم كائن عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال مل يكن يف بين إسرائيل ش
  حدثنا حممد بن يزيد عن أيب خلدة  - ٣٧

عن أيب العالية قال ملا فتحت تستر وجدنا يف بيت مال اهلرمزان مصحفا عند رأس ميت على سرير وقال هو دانيال 
عين من فيما حيسب قال فحملناه إىل عمر فأنا أول العرب قرأته فأرسل إىل كعب فنسخه بالعربية فيه ما هو كائن ي

  الفنت 
  حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أيب جعفر عن الربيع ابن أنس عن أيب العالية  - ٣٨

عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه يف قوله عز و جل ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا 
ل القرآن حيث أنزله فمنه أي قد مضى تأويلهن قبل أن اهتديتم قال مل جييب تأويل هذه بعد مث قال عبد اهللا إن اهللا أنز

ينزل ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم ومنه آي وقع تأويلهن بعد النيب صلى اهللا عليه و 
سلم بقليل ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن يوم احلساب وذلك ما ذكر من احلساب واجلنة 

  لنار وا
  حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر وابن ثوبان وعثمان بن أيب العاتكة عن عمري بن هاين قال  - ٣٩

حدثنا شيوخ لنا شهدوا صفني قالوا أتينا جبل اجلودي فإذا حنن بأيب هريرة فوافيناه قابضا بيديه أحديهما باألخرى 
  فرد السالم  خلف ظهره متكئا على اجلبل يذكر اهللا تعاىل فسلمنا عليه

  فقلنا أخربنا عن هذه الفتنة 
فقال إنكم تنصرون فيها على عدوكم مث قال تكون فتنة ما هذه عندها إال كاملاء يف العسل تترككم وأنتم قليل 

  نادمون 



  حدثنا عبد القدوس عن عفري بن معدان قال حدثنا قتادة عن احلسن  - ٤٠
لساعة حىت تروا أمورا عظاما مل تكونوا تروهنا تكون وال حتدثون هبا عن مسرة بن جندب رضى اهللا عنه قال ال تقوم ا

  أنفسكم 
  حدثنا عبد القدوس عن أرطاة بن املنذر عن ضمرة بن حبيب  - ٤١

عن سلمة بن نفيل رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنكم تلبثون بعدي حىت تقولوا 
  عضكم بعضا وبني يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزالزل مىت وستأتون أفنادا يفين ب

  حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر  - ٤٢
عن مكحول يف قوله عز و جل لتركنب طبقا عن طبق قال يف كل عشرين سنة تكونون يف حال غري احلال اليت كنتم 

  عليها 
   مرمي عن راشد بن سعد حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس عن أيب بكر بن أيب - ٤٣

عن سعد بن أيب وقاص رضى اهللا عنه قال تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية قل هو القادر على ان 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إهنا كائنة ومل يأيت 

  تأويلها بعد 
الوليد واحلكم بن نافع وعبد القدوس عن صفوان بن عمرو قال حدثين عمرو بن قيس عن  حدثنا بقية بن - ٤٤

  عاصم بن حبيب السكوين 
عن معاذ بن جبل رضى اهللا عنه قال أما إنكم لن تروا من الدنيا إال بالء وفتنة ولن يزداد األمر إال شدة ولن تروا 

  منه أمرا يهولكم أو يشتد عليكم إال حقره بعده ما هو أشد 
  حدثنا أبو هارون الكويف عن عمرو بن قيس املالئي عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش  - ٤٥

مسع عليا رضى اهللا عنه يقول سلوين فواهللا ال تسألوين عن فئة خرجت تقاتل مائة أو هتدي مائة إال أنباتكم بسائقها 
  وقائدها وناعقها ما بينكم وبني قيام الساعة 

  بن شابور عن ابن جابر عن أيب عبد رب الدمشقي قال حدثنا حممد  - ٤٦
  مسعت معاوية ابن أيب سفيان يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أنه مل يبقى من الدنيا إال بالء وفتنة 

  حدثنا ابن املبارك ووكيع عن سفيان عن الزبري بن عدي  - ٤٧
  كم عام إال هو شر من أخر مسعته من نبيكم صلى اهللا عليه و سلم مسع أنس بن مالك رضى اهللا عنه يقول ال يأيت علي

  حدثنا مرحوم العطار عن أيب عمران اجلوين  - ٤٨
عن أيب اجللد جيالن قال ليصينب أهل اإلسالم البالء والناس حوهلم يرتعون حىت أن املسلم لريجع يهوديا أو نصرانيا 

  من اجلهد 
  عمش عن أيب وائل حدثنا وكيع وأبو معاوية عن األ - ٤٩

عن حذيفة وأيب موسى رضى اهللا عنهما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن بني يدي الساعة ألياما ينزل 
  فيها اجلهل ويكثر فيها اهلرج 
  قالوا وما اهلرج يا رسول اهللا 

  قال القتل 
  إال أن أبا معاوية مل يذكر حذيفة 



  األعمش حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن  - ٥٠
  عمن حدثه قال ال يأتيكم أمر تضجون منه إال أردفكم آخر يشغلكم عنه 

  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن يزيد بن أيب زياد عن  - ٥١
  إبراهيم بن علقمة عن عبد اهللا وعيسى بن يونس عن األعمش عن أيب وائل 

فيها الصغري يتخذها الناس سنة إذا ترك منها  عن عبد اهللا قال كيف بكم إذا ألبستكم فتنة يهرم فيها الكبري ويربوا
  شيء قيل تركت السنة 

  قيل يا أبا عبد الرمحن ومىت ذلك 
  قال إذا كثرت جهالكم وقلت علماؤكم وكثرت قراؤكم وأمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل اآلخرة 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب وائل  - ٥٢
  ضى اهللا عنه قال ما بينكم وبني أن يرسل عليكم الشر فراسخ إال موت عمر رضى اهللا عنه عن حذيفة بن اليمان ر

  حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة مسع أبا وائل حيدث  - ٥٣
  عن حذيفة قال ما بينكم وبني الشر إال رجل ولو قد مات صب عليكم الشر فراسخ 

  ء موىل عبد الرمحن بن عوف قال حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا - ٥٤
  رأيت أبا هريرة رضي اهللا عنه ومسع صبيانا يقولون اآلخر شر فقال أبو هريرة إي نفسي بيده إىل يوم القيامة 

  حدثنا ابن أيب غنية عن أبيه عن جبلة بن سحيم عن عامر ابن مطر  - ٥٥
يوشكون أن يتفرجوا عن دينهم كما تنفرج املرأة  عن حذيفة بن اليمان أنه قال يا عامر ال يغرنك ما ترى فإن هؤالء

  عن املرأة قبلها 
  حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن جده  - ٥٦

  عن أىب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول الناس هالكا فارس مث العرب على أثرهم 
  حدثنا حسني بن حسن عن ابن عون عن احلسن  - ٥٧

ن كعب رضى اهللا عنه قال كان وجهنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحدا فلما تويف رسول عن أىب ب
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم توجهنا هاهنا وهاهنا 

  حدثنا عبد العزيز بن أبان وأبو أسامة عن عبد اهللا بن الوليد املزىن عن حممد بن عبد الرمحن بن أىب ذئب قال  - ٥٨
  لزبري يقول ما حدثىن كعب بشيء أصيبه ىف سلطاين إال وقد رأيت مسعت ابن ا

  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن يزيد بن أىب زياد عن جماهد  - ٥٩
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما أنه رأى بنيانا على أىب قبيس فقال يا جماهد إذا رأيت بيوت مكة قد ظهرت على 

  أخاشبها وجرى املاء ىف طرقها فخذ حذرك 
  حدثنا عيسى بن يونس وابن عيينة يزيد بعضهم على بعض وأبو معاوية عن األعمش عن أىب وائل قال  - ٦٠

مسعت حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه يقول كنا عند عمر رضى اهللا عنه فقال أيكم حيفظ قول رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم ىف الفتنة 

  فقلت أنا أحفظه كما قاله 
  ات قال إنك جلري فه

  فقلت فتنة الرجل يف أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهى عن املنكر 



  فقال ليس عن هذا أسألك ولكن عن اليت متوج كموج البحر 
  فقلت ال ختف يا أمري املؤمنني فإن بينك وبينها بابا مغلقا 

  قال فيكسر الباب أو يفتح 
  قال قلت بل يكسر 

  ل عمر إذا ال يغلق أبدا فقا
  قلت أجل 

  قال قلنا فهل يعلم عمر من الباب 
  قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة وذلك أين حدثته حديثا ليس باألغاليط 
  قال شقيق فهبنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر 

  حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ٦١
كعب قال ليأتني على الناس زمان يعري املؤمن بإميانه كما يعري اليوم الفاجر بفجوره حىت يقال للرجل إنك مؤمن  عن

  فقيه 
  حدثنا ابن عيينه عن جامع عن أىب وائل  - ٦٢

  عن عبد اهللا قال إذا فشا الكذب كثر اهلرج 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أىب وائل عن عزرة بن قيس قال  - ٦٣

  قام رجل إىل خالد بن الوليد رضى اهللا عنه بالشام وهو خيطب فقال إن الفنت قد ظهرت 
فقال خالد أما وابن اخلطاب حي فال إمنا ذاك إذا كان الناس بذي بالء وذي بالء وجعل الرجل يتذكر األرض ليس 

  هبا مثل الذى يفر إليها منه فال جيده فعند ذلك تظهر الفنت 
  أيب مرمي عن ابن أيب ليلى عن حبيب بن أيب ثابت عن حيىي بن وثاب عن علقمة واألسود حدثنا نوح بن  - ٦٤

  عن عبد اهللا قال إن شر الليايل واأليام والشهور واألزمة أقرهبا إىل الساعة 
  حدثنا مروان بن معاوية عن أيب مالك األشجعي حدثنا ربعي بن حراش  - ٦٥

عند عمر رضى اهللا عنه جلس حيدثنا فقال إن أمري املؤمنني ملا جلست إليه عن حذيفة رضى اهللا عنه أنه ملا قدم من 
  قال للقوم 

  أيكم حيفظ قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الفنت قالوا مسعنا 
  قال لعلكم تعنون فتنة الرجل يف نفسه وأهله 

  الفنت اليت متوج موج البحر قالوا نعم قال لست عن ذاك أسأل تلك يكفرها الصالة والصدقة ولكن قوله يف 
  قال فاسكت القوم فعلمت أنه إياي يريد فقلت يا أمري املؤمنني أنا 

  قال هللا أبوك 
  قلت يا أمري املؤمنني إن دون ذلك بابا مغلقا يوشك أن يكسر أو يفتح 

  فقال عمر أكسرا ال أبالك 
  قلت كسرا قال فلعله إن كسر أن يعاد فيغلق 

  الباب رجل يوشك أن يقتل أو ميوت حديث ليس باألغاليط قال قلت كسرا وإن ذلك 
  حدثنا ابن مبارك عن املبارك بن فضاله عن احلسن  - ٦٦



عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بني يدي الساعة فتنا كأهنا قطع 
ي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع قوم فيها خالقهم بعرض من الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميس

  الدنيا يسري أو بعرض من الدنيا 
قال احلسن فواهللا الذي ال إله إال هو لقد رأيتهم صورا وال عقول وأجساما وال أحالم فراش نار وذبان طمع يغدون 

  بدرمهني ويروحون بدرمهني يبيع أحدهم دينه بثمن عنز 
  ر عن أيب وائل شقيق بن سلمة حدثنا هشيم عن سيا - ٦٧

عن حذيفة أن عمر رضى اهللا عنه قال ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيكم مسع قول رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم ىف الفتنة 

  فقال حذيفة فقلت أنا مسعته يقول فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره يكفر ذلك الصوم والصالة والصدقة 
  يس هذا أريد ولكن قوله يف الفتنة اليت متوج كموج البحر يتبع بعضها بعضا فقال عمر ل

  قال قلت فال ختفها يا أمري املؤمنني فإن بينك وبينها بابا مغلقا 
  فقال كيف بالباب أيفتح أو يكسر 

  قال بل يكسر مث ال يغلق إىل يوم القيامة 
  حدثنا هشيم عن يونس عن احلسن قال  - ٦٨

  املتشمش عن أيب موسى األشعري رضى اهللا عنه  أخربنا أسيد بن
  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بني يدي الساعة هلرجا 

  قلت وما اهلرج 
  قال القتل 

  قلنا أكثر ممن يقتل اليوم 
  قال واملسلمون يف فروجهم يومئذ 

عمه وجاره قال فأبلس القوم حىت ما  قال ليس بقتلكم الكفار ولكن يقتل بعضكم بعضا حىت يقتل الرجل أخاه وابن
  يبدي رجل منا عن واضحة 

  حدثنا هشيم عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون  - ٦٩
عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبري ويربوا فيها الصغري ويتخذها 

إذا كثرت أمرؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت  الناس دينا فإذا غريت قالوا هذا منكر قيل ومىت ذاك
  فقهاؤكم وتفقه لغري الدين والتمست الدنيا بعمل اآلخرة 

  حدثنا ضمام عن أيب قبيل قال  - ٧٠
مسعت مسلمة بن خملد األنصاري وكان زاد يف بعث البحر فكره اجلند ذلك وهو على املنرب فقال يا أهل مصر ما 

زدت يف عددكم وكثرت يف مددكم وقويتكم على عدوكم اعلموا أين خري ممن يأيت بعدي تنقمون مين فواهللا لقد 
  واآلخر فاآلخر شر 

  حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األنصاري  - ٧١
الساعة حىت تقتلوا إمامكم  عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم

  وجتتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم 



  تسمية الفنت اليت هي كائنة وعددها من وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل قيام الساعة 
حدثنا بقية بن الوليد واحلكم بن نافع وأبو املغرية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري  - ٧٢
  ضرمي عن أبيه احل

عن عوف بن مالك األشجعي رضى اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعدد يا عوف ستا بني 
  يدي الساعة أوهلن مويت فاستبكيت حىت جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسكتين 

يف أميت كقعاص الغنم قل ثالثا والرابعة  مث قال قل إحدى والثانية فتح بيت املقدس قل اثنتني والثالثة موتان يكون
فتنة تكون يف أميت قال وعظمها قل أربعا واخلامسة يفيض املال فيكم حىت يعطى الرجل املائة الدينار فيتسخطها قل 
مخسا والسادسة هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر مث يسريون إليكم فيقاتلونكم واملسلمون يومئذ يف أرض يقال 

  يف مدينة يقال هلا دمشق هلا الغوطة 
  حدثنا حممد بن شابور عن النعمان بن املنذر عن مكحول  - ٧٣

عن عوف بن مالك قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ست بني يدي الساعة أوهلن موت نبيكم صلى اهللا 
والرابعة فتنة بينكم ال يبقى عليه و سلم قل إحدى والثانية فتح بيت املقدس والثالثة موت يقع فيكم كقعاص الغنم 

  بيت من العرب إال دخلته واخلامسة هدنة بينكم وبني بين األصفر فيجتمعون لكم عدد محل املرأة تسعة أشهر 
  حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عمن حدثه  - ٧٤

م وفتح بيت املقدس عن عوف بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ست قبل الساعة أوهلن وفاة نبيك
  وموت كقعاص الغنم وهدنة تكون بينكم وبني بين األصفر وافتتاح مدينة الكفر ورد الرجل مائة دينار سخطة 

  حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن ضمرة بن حبيب عن عوف بن مالك  - ٧٥
  ومعاوية عن العالء بن احلارث عن مكحول 
 صلى اهللا عليه و سلم ست بني يدي الساعة أوهلن وفايت مث فتح بيت عن عوف بن مالك قال قال يل رسول اهللا

  املقدس مث منزل تنزله أميت من الشام مث فتنة تقع فيكم ال يبقى بيت عريب إال دخلته مث تصاحلكم الروم 
حدثنا حممد بن سلمة احلراين حدثنا حممد بن إسحاق عن حزن بن عبد عمرو قال دخلنا أرض الروم ىف  - ٧٦
وة الطوانة فنزلنا مرجا فأخذت أنا برؤس دواب أصحايب فطولت هلا فانطلق أصحايب يتعلفون فبينا أنا كذلك إذ غز

  مسعت السالم عليك ورمحة اهللا فالتفت فإذا أنا برجل عليه ثياب بياض 
  فقلت السالم عليك ورمحة اهللا فقال أمن أمة أمحد 

  قلت نعم 
  ة كتب اهللا عليها مخس فنت ومخس صلوات قال فاصربوا فإن هذه األمة أمة مرحوم

  قال قلت مسهن يل 
قال أمسك إحداهن موت نبيهم وامسها يف كتاب اهللا تعاىل بغتة مث قتل عثمان وامسها يف كتاب اهللا الصماء مث فتنة 

و يقول وبقيت ابن الزبري وامسها يف كتاب اهللا العمياء مث فتنة ابن األشعث وامسها يف كتاب اهللا البترياء مث توىل وه
  الصيلم وبقيت الصيلم فلم أدر كيف ذهب 

  حدثنا أبو أسامة حدثنا األعمش حدثنا منذر الثوري عن عاصم بن ضمرة  - ٧٧
عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال جعل اهللا يف هذه األمة مخس فنت فتنة عامة مث فتنة خاصة مث فتنة عامة مث 

لمة اليت يصري الناس كالبهائم مث هدنة مث دعاة إىل الضاللة فإن بقي هللا يومئذ خليفة فتنة خاصة مث الفتنة السوداء املظ



  فالزمه 
  حدثنا أبو ثور وعبد الرزاق عن معمر عن طارق عن منذر الثوري عن عاصم بن ضمرة  - ٧٨

  ملطبقة عن علي رضى اهللا عنه قال جعلت يف هذه األمة مخس فنت فذكر حنوه إال أنه قال العمياء الصماء ا
  حدثنا حيىي بن اليمان حدثنا سفيان الثوري عن أشعث بن أيب الشعثاء عن أشياخ لبين عبس  - ٧٩

  عن حذيفة قال تكون فتنة مث تكون مجاعة وتوبة مث مجاعة وتوبة حىت ذكر الرابعة مث ال تكون توبة وال مجاعة 
  حدثنا ابن عيينة وأبو أسامة عن جمالد عن عامر عن صلة قال  - ٨٠

  مسعت حذيفة بن اليمان يقول يف اإلسالم أربع فنت تسلمهم الرابعة إىل الدجال الرقطاء واملظلمة وهنه وهنه 
  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن ليث بن أيب سليم قال حدثين الثقة عن زيد بن وهب  - ٨١

مجاعة مث فتنة مث تكون مجاعة مث عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون فتنة مث تكون 
  فتنة تعوج فيها عقول الرجال 

  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن عبد الرمحن بن احلسن عن الشعيب  - ٨٢
  عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون يف أميت أربع فنت يكون يف الرابعة الفناء 

  عض شيوخ اجلند حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن ب - ٨٣
قال بينما خالد بن يزيد بن معاوية مقدم مروان بن احلكم وهو نازل يف دار عمر بن مروان ومعه سكني ويف يده 

  قرطاس إذ قال مضت 
  اخلمس والعشر وبقيت العشرون يعم شرها مشرقها ومغرهبا ال ينجو منها إال أهل إنطابلس 

  فقال له شفي بن عبيد أصلحك اهللا ما هذه 
الفتنة األوىل كانت مخسا والثانية كانت عشر سنني فتنة ابن الزبري مث تكون الثالثة عشرين سنة يعم شرها  قال

  مشرقها ومغرهبا وال ينجو منهاا إال أهل إنطابلس 
  حدثنا الوليد بن مسلم ورشدين بن سعد عن أيب هليعة عن عبد العزيز بن صاحل  - ٨٤

ه وبني حذيفة رجال مل أحفظه قال الفنت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن حذيفة بن اليمان ومسى الوليد بين
  إىل أن تقوم الساعة أربع فاألوىل مخس والثانية عشر والثالثة عشرون والرابعة الدجال 

  قال نعيم قال الوليد وقال ابن هليعة  - ٨٥
تكون فتنة تشمل الناس كلهم ال يسلم منها عن يزيد بن أيب حبيب بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إال اجلند الغريب 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب معبد  - ٨٦

عن احلسن عن عمران بن حصني رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تكون أربع فنت األوىل يستحل 
  فيها الدم واملال والفرج والرابعة الدجال 

  بن سعيد العطار حدثنا حجاج رجل منا عن الوليد بن عياش قال حدثنا حيىي  - ٨٧
قال عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحذركم سبع فنت تكون بعدي فتنة 

قبل املغرب  تقبل من املدينة وفتنة مبكة وفتنة تقبل من اليمن وفتنة تقبل من الشام وفتنة تقبل من املشرق وفتنة من
  وفتنة من بطن الشام وهي فتنة السفياين 

  قال فقال ابن مسعود منكم من يدرك أوهلا ومن هذه األمة من يدرك آخرها 



قال الوليد بن عياش فكانت فتنة املدينة من قبل طلحة والزبري وفتنة مكة فتنة ابن الزبري وفتنة اليمن من قبل جندة 
  نة املشرق من قبل هؤالء وفتنة الشام من قبل بين أمية وفت

  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين قال  - ٨٨
قال أبو هريرة رضى اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع فنت تكون بعدي األوىل تسفك فيها الدماء 

ال والفروج والرابعة عمياء صماء تعرك والثانية يستحل فيها الدماء واألموال والثالثة يستحل فيها الدماء واألمو
  فيها أميت عرك األدمي 

  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن ضرار بن عمرو عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عمن حدثه  - ٨٩
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تأتيكم بعدي أربع فنت األوىل يستحل فيها 

ء والثانبة يستحل فيها الدماء واألموال والثالثة يستحل فيها الدماء واألموال والفروج والرابعة صماء عمياء الدما
مطبقة متور مور املوج يف البحر حىت ال جيد أحد من الناس منها ملجأ تطيف بالشام وتغشى العراق وختبط اجلزيرة 

ال يستطيع أحد من الناس يقول فيها مه مه مث ال يعرفوهنا من  بيدها ورجلها وتعرك األمة فيها بالبالء عرك األدمي مث
  ناحية إال انفتقت من ناحية أخرى 

حدثنا عثمان بن كثري بن دينار عن حممد بن مهاجر أخي عمرو بن مهاجر قال حدثين جنيد بن ميمون عن  - ٩٠
  ضرار بن عمرو قال 

وله تعاىل أويلبسكم شيعا قال أربع فنت تأيت الفتنة األوىل قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ق
فيستحل فيها الدماء والثانية يستحل فيها الدماء واألموال والثالثة يستحل فيها الدماء واألموال والفروج والرابعة 

  عمياء مظلمة متور مور البحر تنتشر حىت ال يبقى بيت من العرب إال دخلته 
  ع عن أرطاة بن املنذر قال حدثنا احلكم بن ناف - ٩١

بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تكون يف أميت أربع فنت يصيب أميت يف آخرها فنت مترادفة فاألوىل 
تصيبهم فيها بالء حىت يقول املؤمن هذه مهلكيت مث تنكشف والثانية حىت يقول املؤمن هذه مهلكيت مث تنكشف 

ت والفتنة الرابعة تصريون فيها إىل الكفر إذا كانت اإلمعة مع هذا مرة ومع هذا مرة والثالثة كلما قيل انقضت متاد
  بال إمام وال مجاعة مث املسيح مث طلوع الشمس من مغرهبا ودون الساعة اثنان 

  وسبعون دجاال منهم من ال يتبعه إال رجل واحد 
  حدثنا مروان بن معاوية حدثنا الوليد بن عبد اهللا بن مجيع  - ٩٢

حدثنا أبو الطفيل قال مسعت حذيفة يقول الفنت ثالث تسوقهم الرابعة إىل الدجال اليت ترمي بالرضف واليت ترمي 
  بالنشف والسوداء املظلمة واليت متوج موج البحر 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  - ٩٣
سلم فتنة األحالس فيها حرب وهرب وفتنة السراء خيرج عن عمري بن هاىنء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

دخنها من حتت قدمي رجل يزعم أنه مين وليس مين إمنا أوليائي املتقون مث يصطلح الناس على رجل مث يكون فتنة 
الدهيماء كلما قيل انقطعت متادت حىت ال يبقى بيت من العرب إال دخلته يقاتل فيها ال يدرى على حق يقاتل أم 

اطل فال يزالون كذلك حىت يصريوا إىل فسطاطني فسطاط إميان ال نفاق فيه وفسطاط نفاق ال إميان فيه فإذا على ب
  مها اجتمعا فأبصر الدجال اليوم أو غدا 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد قال مسعت عبد اهللا بن زرير الغافقي يقول  - ٩٤



نت أربع فتنة السراء وفتنة الضراء وفتنة كذا فذكر معدن الذهب مث خيرج رجل مسعت عليا رضى اهللا عنه يقول الف
  من عترة النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلح اهللا على يديه أمرهم 

  حدثناالوليد بن مسلم عن إمساعيل بن رافع عمن حدثه  - ٩٥
تكون بعدي فنت منها فتنة األحالس عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم س

يكون فيها حرب وهرب مث بعدها فنت أشد منها مث تكون فتنة كلما قيل انقطعت متادت حىت ال يبقى بيت إال دخلته 
  وال مسلم إال صكته حىت خيرج رجل من عتريت 

  حدثنا حممد بن محري وابن وهب عن أيب هليعة عن عبد الرمحن بن شريح  - ٩٦
  بن هبرية قال الفنت أربع فاألوىل بصرية والثانية فتنة هوى والثالثة فتنة عمياء والرابعة الدجال عن عبد اهللا 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اجلبار بن رشيد األزدي عن أمه عن ربيعة القيصر عن تبيع  - ٩٧
وك مث تتبعها الغربية وذكر عن كعب قال تكون فنت ثالث كأمسكم الذاهب فتنة تكون بالشام مث الشرقية هالك املل

  الرايات الصفر قال والغربية هي العمياء 
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب التياح عن أبيه عن أيب العوام  - ٩٨

عن كعب قال تدور رحا العرب بعد مخس وعشرين بعد وفاة نبيهم صلى اهللا عليه و سلم مث تنشأ فتنة فيكون فيها 
من والطمأنينة حىت يكونوا يف اإلستواء كالدوامة يعين معاوية مث تنشأ فتنة يكون فيها قتل وقتال مث يعودون يف األ

  قتل وقتال فإين أجدها يف كتاب اهللا املظلمة تلوي بكل ذي كرب 
  حدثنا أبو عمر الصفار عن أيب التياح عن أيب العوام عن كعب حنوه  - ٩٩
قال قال كعب ومسجد املدينة يبىن واهللا لوددت أنه ال  حدثنا ابن املبارك أخربنا األعمش عن أيب صاحل - ١٠٠

  يبىن منه برج إال سقط برج 
  فقيل له يا ابا إسحاق أمل تقل إن صالة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 

هذا املسجد  قال وأنا أقول ذلك ولكن فتنة نزلت من السماء ليس بينها وبني أن تقع إال شربا ولو قد فرغ من بناء
  وقعت وذلك عند قتل هذا الشيخ عثمان بن عفان 

  فقال قائل أو ليس قاتله كقاتل عمر 
فقال كعب بلى مائة ألف أو يزيدون مث حيل القتل ما بني عدن أبني إىل دروب الروم وجيش خيرج من الغرب 

 ال يفترقون إال عن حكيمن وجيش خيرج من املشرق فيلتقون بأرض يقال هلا صفني فيكون بينهم ملحمة عظيمة مث
  إىل آخر احلديث 

  حدثنا بقية واحلكم بن نافع وعبد القدوس عن صفوان ابن عمرو قال حدثين أبو املثىن ضمضم األملوكي  - ١٠١
  عن كعب أنه أتى صفني فلما رأى احلجارة اليت على ظهر الطريق وقف ينظر إليها 

  فقال له صاحب له ما تنظر يا أبا إسحاق 
جدت نعتها يف الكتب أن بين إسرائيل اقتتلوا هبا تسع مرات حىت تفانوا وأن العرب سيقتتلون هبا العاشرة قال و

  حىت يتفانوا أو يتقاذفون 
  باحلجارة اليت تقاذفت هبا بنو إسرائيل 

  حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سريين  - ١٠٢
ا األوىل يف األخرة إال كثمر السوط يتبعه ذباب السيف مث تكون عن أيب اجللد قال تكون فتنة تكون بعدها أخرى م



  فتنة يستحل فيها احملارم كلها جتتمع األمة على خريها تأتيه هينا وهو قاعد يف بيته 
  حدثنا حيىي بن اليمان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أيب الوقاص  - ١٠٣

ترسل قيل وما فتنة الترسل قال لو كان الرجل مقيدا بعشرة أقياد يف عن علي رضى اهللا عنه قال أال أخربكم بفتنة ال
  أهل الباطل ضري هبا إىل أهل احلق ولو كان مقيدا بعشرة أقياد يف أهل احلق ضري هبا إىل أهل الباطل 

  حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن حممد بن أيب حممد  - ١٠٤
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسك ستا قبل الساعة عن عوف بن مالك األشجعي رضى اهللا عنه قال قال يل

أوهلا وفاة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم قال فبكيت والثانية فتح بيت املقدس والثالثة فتنة تدخل كل بيت شعر ومدر 
ها والرابعة موتان يف الناس كقعاص الغنم واخلامسة أن يفيض فيكم املال حىت يعطى الرجل املائة دينار فيتسخط

  والسادسة هدنة تكون 
  بينكم وبني بين األصفر فيسريون إليكم يف مثانني غاية حتت كل غاية إثنا عشر ألفا 

  حدثنا هشيم عن جمالد قال حدثنا الشعيب عن صلة بن زفر  - ١٠٥
مسع حذيفة بن اليمان وقال له رجل خرج الدجال فقال حذيفة أما ما كان فيكم أصحاب حممد صلى اهللا عليه و 

سلم فال واهللا ال خيرج حىت يتمىن قوم خروجه وال خيرج حىت يكون خروجه أحب إىل أقوام من شرب املاء البارد يف 
اليوم احلار وليكونن فيكم أيتها األمة أربع فنت الرقطاء واملظلمة وفالنة وفالنة ولتسلمنكم الرابعة إىل الدجال 

  يت بسهم كنانيت وليقتتلن هبذا الغائط فئتان ما أبايل يف أيهما رم
حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن حيىي بن سعيد قال أخربين أبو الزبري أن طاوسا أخربه أن رجال  - ١٠٦

  اعترض أليب موسى األشعري 
  فقال أهذه الفتنة اليت كانت تذكر وذلك حني افترق هو وعمرو بن العاص حني حكما 

نت وبقيت الرداح املطبقة من أشرف هلا أشرفت له القاعد فيها فقال أبو موسى ما هذه إال حيصة من حيصات الف
  خري من القائم والقائم خري من املاشي واملاشي خري من الساعي والصامت خري من املتكلم والنائم خري من املستيقظ 

  ما يذكر من انتقاص العقول وذهاب أحالم الناس يف الفنت

  أيب سليم قال حدثين الثقة عن زيد بن وهب حدثنا جرير بن عبد احلميد عن ليث بن  - ١٠٧
عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال 

  حىت ما تكاد ترى رجال عاقال وذكر يف الفتنة الثالثة 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  - ١٠٨
ري بن هاىنء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف الفتنة الثالثة فتنة الدهيم ويقاتل الرجل فيها ال يدري عن عم

  على حق يقاتل أم على باطل 
  حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا أبو مالك األشجعي حدثنا ربعي بن حراش  - ١٠٩

عرض احلصري قال الفزاري احلصري الطريق فأي قلب أنكرها عن حذيفة بن اليمان قال تعرض الفنت على القلوب ك
نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء حىت تصري القلوب إىل قلبني قلب أبيض مثل الصفا 
ال يضره فتنة ما دامت السموات واألرض واآلخر مرباد أسود كالكوز جمخيا وقال بيده هكذا منكوسا ال يعرف 

وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه وإن من دون ذلك بابا مغلقا وإن ذلك الباب رجل يوشك أن يقتل معروفا 



  أو ميوت حديث ليس باألغاليط 
  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد  - ١١٠

ول مرة يكتب فيه نكتة عن حذيفة بن اليمان قال إن الفتنة إذا كانت عرضت على القلوب فأي قلب أنكرها أ
بيضاء وأي قلب مل ينكرها يكتب فيه نكتة سوداء مث تكون فتنة فتعرض على القلوب فإن أنكرها الذي أنكرها أول 
مرة نكتت فيه نكتة بيضاء وإن مل ينكرها الذي مل ينكرها أول مرة نكتت فيه نكتة سوداء مث تكون فتنة فتعرض على 

رتني نكتت فيه نكتة بيضاء واشتد وصفي فلم يضره فتنة أبدا وإن مل ينكرها الذي القلوب فإن أنكرها الذي أنكره م
  مل ينكرها يف املرتني األوليني نكتت فيه سوداء فاسود قلبه كله وارباد مث نكس فلم يعرف معروفا ومل ينكر منكرا 

  حدثنا سفيان عن أيب هارون املديين قال  - ١١١
  م كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرا واملنكر معروفا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول اهللا 

  قال نعم 
  حدثنا عبد القدوس عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  - ١١٢

  عن أيب ثعلبة اخلشين قال من أشراط الساعة أن تنتقص العقول وتعرب األرحام ويكثرا هلم 
  عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  حدثنا احلكم بن نافع - ١١٣

  عن كثري بن مرة احلضرمي أيب شجرة 
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليغشني أميت بعدي فنت ميوت فيها قلب 

  الرجل كما ميوت بدنه 
  حدثنا بقية بن الوليد وأبو اليمان مجيعا عن حريز بن عثمان  - ١١٤
الزاهرية قال إذا قذف قوم بفتنة فلو كان فيهم أنبياء ال فتتنوا ينزع من كل ذي عقل عقله ومن كل ذي  عن أيب

رأي رأيه ومن كل ذي فهم فهمه فيمكثون ما شاء اهللا فإذا بدا هللا رد عليهم عقوهلم ورأيهم وفهمهم فيتلهفوا على 
  ما فاهتم 

  وقال بقية على ما كان منهم 
  اب الثقفي عن يونس عن احلسن حدثنا عبد الوه - ١١٥

عن أيب موسى األشعري رضى اهللا عنه قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هرجا بني يدي الساعة حىت يقتل 
  الرجل جاره وأخاه وابن عمه 

  قالوا ومعنا عقولنا يومئذ 
  لى شيء وليس على شيء قال تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان وخيلف هلا مهياء من الناس حيسب أحدهم أنه ع

  حدثنا ابن املبارك عن املبارك بن فضالة عن احلسن عن أسيد بن املتشمس بن معاوية قال  - ١١٦
مسعت أبا موسى األشعري حنوه ومل يذكر فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم إال يف آخره كما عهد إلينا نبينا صلى اهللا 

  عليه و سلم 
  بارك عن احلسن قال حدثنا ابن املبارك عن امل - ١١٧

  قال عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه أخاف عليكم فتنا كأهنا الدخان ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت بدنه 
  حدثنا بقية بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي  - ١١٨



  تائها حىت مات  عن أيب ذر عبد الرمحن بن فضالة قال ملا قتل قابيل هابيل مسخ اهللا عقله وخلع فؤاده فلم يزل
  حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر  - ١١٩

  عن حذيفة قيل له أي الفنت أشد 
  قال أن تعرض على قلبك اخلري والشر فال تدري أيهما تركب 

  حدثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن عمارة عن أيب عمار  - ١٢٠
  سي وما يبصر بشفره عن حذيفة قال يأيت على الناس زمان يصبح الرجل بصريا ومي

  حدثنا إبراهيم بن حممد الفزاري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري  - ١٢١
عن ابن مسعود قال هذه فنت قد أطلت كقطع الليل املظلم كلما ذهب منها رسل جاء رسل ميوت فيها قلب الرجل 

  كما ميوت بدنه 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب وائل  - ١٢٢

وسى يقول يا أيها الناس إهنا فتنة باقرة تدع احلليم فيها كأمنا ولد أمس تأتيكم من مأمنكم كداء البطن ال مسع أبا م
  تدري أىن تؤتى 

  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  - ١٢٣
 من ربه أتته فتنة بيضاء عن أيب ثعلبة اخلشين قال أبشروا بدنيا عريضة تأكل إميانكم فمن كان منكم يومئذ على يقني

  مسفرة ومن كان منكم على شك من ربه أتته فتنة سوداء مظلمة مث مل يبال اهللا يف أي األودية سلك 
  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  - ١٢٤

ة أن تعرب العقول عن كثري بن مرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عالمات البالء وأشراط الساع
  وتنقص األحالم ويكثر اهلم وترفع عالمات احلق ويظهر الظلم 

  حدثنا أبو أسامة عن األعمش قال حدثين منذر الثوري عن عاصم بن ضمرة  - ١٢٥
  عن علي رضى اهللا عنه قال يف الفتنة اخلامسة العمياء الصماء املطبقة يصري الناس فيها كالبهائم 

  عبد الرزاق عن معمر عن طارق عن منذر الثوري عن عاصم بن ضمرة حدثنا أبو ثور و - ١٢٦
  عن علي رضى اهللا عنه قال يف الفتنة اخلامسة العمياء الصماء املطبقة يصري الناس فيها كالبهائم 

  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين  - ١٢٧
سلم قال الفتنة الرابعة تعرك فيها أميت عرك األدمي يشتد فيها  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و

  البالء حىت ال يعرف فيها املعروف وال ينكر فيها املنكر 
  حدثنا حيي بن سعيد العطار عن ضرار بن عمرو عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عمن حدثه  - ١٢٨

عليه و سلم تأتيكم من بعدي أربع فنت فالرابعة منها  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا
الصماء العمياء املطبقة تعرك األمة فيها بالبالء عرك األدمي حىت ينكر فيها املعروف ويعرف فيها املنكر متوت فيها 

  قلوهبم كما متوت أبداهنم 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش  - ١٢٩

ن اليمان قال لوددت أن عندي مائة رجل قلوهبم من ذهب فاصعد على صخرة فأحدثهم حديثا ال عن حذيفة ب
  يضرهم فتنة بعده أبدا مث أذهب فال أراهم وال يروين 

  حدثنا ابن املبارك عن زائدة بن قدامة عن األعمش عن  - ١٣٠



  عمارة عن أيب عمار 
ر هبا نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه عن حذيفة قال إن الفتنة تعرض على القلوب فأي قلب أش

نكتة بيضاء فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم ال فلينظر فإن رأي حالال كان يراه حراما أو حراما كان يراه 
  حالال فقد أصابته 

  قال وقال حذيفة إن الرجل ليصبح بصريا ميسي ما يبصر بشعره 
  عن أيب بيان املعافري  حدثنا أبو عمر البصري - ١٣١

  عن تبيع عن كعب قال إذا كان سنة ستني ومائة أنتقص فيها حلم ذوي األحالم ورأي ذوي الرأي 
  حدثنا هشيم أخربنا سيار عن الشعيب  - ١٣٢

  عن حذيفة بن اليمان قال الفتنة حق وباطل يشتبهان فمن عرف احلق مل تضره الفتنة 
  ن قال حدثنا أسيد بن املتشمس حدثنا هشيم عن يونس عن احلس - ١٣٣

  عن أيب موسى األشعري رضى اهللا عنه قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتنة بني يدي الساعة 
  قال قلت وفينا كتاب اهللا 

  قال وفيكم كتاب اهللا 
  قال قلت ومعنا عقولنا 

  قال ومعكم عقولكم 
ل بن شرحبيل أن أبا مسعود األنصاري جاء إىل حذيفة حدثنا هشيم عن السيباين عن الشعيب أخربنا هزي - ١٣٤

  بن اليمان 
  فقال أخربنا بأمر نأخذ بة بعدك 

فقال حذيفة إن الضاللة حق الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف فانظر الذي أنت عليه اليوم 
  فتمسك به فإنه ال يضرك فتنة بعد 

  عن عامر قال سئل حذيفة أي الفنت أشد  حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر - ١٣٥
  قال تعرض على قلبك اخلري والشر فال تدري أيهما تركب 

  حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أيب عبلة قال  - ١٣٦
  بلغين أن الساعة تقوم على أقوام أحالمهم أحالم العصافري 

  حدثنا ابو معاوية عن األعمش عن قيس بن راشد عن أيب جحيفة  - ١٣٧
رضي اهللا عنه قال أقل ما تغلبون عليه من اجلهاد اجلهاد بأيديكم مث اجلهاد بألسنتكم مث اجلهاد بقلوبكم  عن علي

  فأي قلب مل يعرف املعروف وال ينكر املنكر جعل أعاله أسفله 
  حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زبيد عن الشعيب عن أيب جحيفة  - ١٣٨

  ا وال ينكر منكرا نكس فجعل أعاله أسفله عن علي قال إذا كان القلب ال يعرف معروف
  حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن حكيم بن جبري عن أيب البختري  - ١٣٩

  عن أيب مسعود قال ما ظنكم بالقلب إذا نكس 
  حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو قال حدثين من مسع  - ١٤٠

   أو أكثر ال يرى فيهم رجل يهاب يف اهللا تعاىل عبد اهللا بن بسر يقول كان يقال كيف أنتم إذا رأيتم العشرين رجال



  من رخص يف متين املوت ملا يفشوا يف الناس من البالء والفنت

  حدثنا حممد بن احلارث البحراين عن حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن أبيه  - ١٤١
عة حىت مير الرجل على القرب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم السا

  فيقول لوددت أين مكان صاحبه ملا يلقى الناس من الفنت 
  حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثين أبو محيد موىل مسافع قال  - ١٤٢

  مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول ليأتني عليكم يوم ميشي أحدكم إىل قرب أخيه فيقول يا ليتين مكانه 
  دي ووكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء حدثنا ابن مه - ١٤٣

عن عبد اهللا قال يأيت على الناس زمان يأيت الرجل القرب فيضطجع عليه فيقول يا ليتين مكان صاحبه ما به حبا للقاء 
  اهللا ولكن ملا يرى من شدة البالء 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال  - ١٤٤
 عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب أخيه فيقول قال ابو هريرة رضي اهللا

  يا ليتين مكانك 
  حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد قال أخربين الزبرقان  - ١٤٥

 اليوم القائظ مث ال عن أيب هريرة قال ليأتني على الناس زمان املوت فيه أحب إىل أحدهم من الغسل باملاء البارد يف
  ميوت 
  حدثنا ابو معاوية عن األعمش عن إبراهيم  - ١٤٦

عن عبد اهللا قال ليأتني على الناس زمان جييء الرجل القرب فيتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة يتمىن ان يكون فيه مكان 
  صاحبه ليس به حبا للقاء اهللا يعين ملا يرى من البالء 

  فيان عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا حنوه حدثنا ابن مهدي عن س - ١٤٧
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٤٨

عن أيب هريرة قال ال تقوم الساعة حىت يأيت الرجل القرب فيتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة يتمىن أن يكون مكان 
  صاحبه 
  نذر حدثنا جنادة بن عيسى األزدي وأبو أيوب عن أرطاة بن امل - ١٤٩

عن أيب عذبة احلضرمي قال إن طال بكم عمر فيوشك بالرجل منكم أن يأيت قرب أخيه فيتمعك عليه ويقول يا ليتين 
  كنت مكانك قد 
  جنوت قد جنوت 

  فقال غالم حدث من القوم وعم ذاك يا أبا عذبة 
أي عدوكم تنفرون فيومئذ  قال تدعون إىل عدو من ناحية فبينما أنتم كذلك إذ دعيتم إىل عدو آخر فال تدرون إىل

  يكون ذلك 
  حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان بن عمرو عن عمرو بن سليم احلضرمي  - ١٥٠

عن أيب عذبة احلضرمي قال إن طال بكم عمر قليل فليوشك بالرجل أن يأيت قرب محيمه فيتمعك عليه يقول يا ليتين 
  مكانك قد جنوت قد جنوت فذكر حنو احلديث األول 

  حدثنا بقية بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي عن املشيخة  - ١٥١



عن كعب قال يوشك أن يستصعب البحر حىت ال جتري فيه جارية ويستصعب الرب حىت ال يستطيع أحد يأوي إىل 
  بيت 
  حدثنا ابن وهب ورشدين مجيعا عن ابن هليعة عن عياش بن عباس عن أيب عبد الرمحن احلبلي  - ١٥٢

بن عمرو رضي هللا عنهما قال ليأتني على الناس زمان يتمىن املرء أنه يف فلك مشحون هو وأهله ميوج  عن عبد اهللا
  هبم يف البحر من شدة ما يف األرض من البالء 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن حفص بن الوليد عن هالل بن عبد الرمحن القرشي  - ١٥٣
س زمان يتمىن الرجل ذو الشرف واملال والولد املوت مما يرى من عن عبد اهللا بن عمرو مسعه يقول يأيت على النا

  البالء من والهتم 
  حدثنا أبو املغرية وبقية عن صفوان بن عمرو عن عمرو بن قيس السكوين عن عاصم بن محيد  - ١٥٤

تروا من األئمة  عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال لن تروا من الدنيا إال بالء وفتنة ولن يزداد األمر إال شدة ولن
  إال غلظة ولن تروا أمرا يهولكم إال حقره بعده أشد منه 

  حدثنا خملد بن حسني عن هشام عن حممد  - ١٥٥
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال يوشك أن يكون املوت أحب إىل العلماء من الذهبة احلمراء 

  حدثنا حسني بن حسن البصري عن ابن عون  - ١٥٦
  ال كنا نتحدث أن أول ما يرفع عن الناس األلفة عن عمري بن إسحاق ق

  حدثنا ابن مبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة األسدي عن أبيه  - ١٥٧
  عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر فتنة 

  فقلت يا رسول اهللا مىت ذلك 
  فقال إذا مل يأمن الرجل جليسه 

  حدثنا وكيع عن مالك بن مغول  - ١٥٨
  عن احلكم بن عتيبة قال كان يأيت على الناس زمان ال يقر فيه عني احلكيم 

  حدثنا ابن عيينة وابن فضيل مجيعا عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد  - ١٥٩
ظهر الشك عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال إذا رأيتم الدم يسفك بغري حقه واملال يعطى على الكذب و

  والتالعن وكانت الردة فمن استطاع أن ميوت فليمت 
  حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة  - ١٦٠

  مسع أبا هريرة يقول يوشك أن يأيت على الناس زمان يكون املوت أحب إىل العامل من الذهبة احلمراء 
  ش عن زيد بن وهب حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن األعم - ١٦١

  مسع عبد اهللا أن الفتنة وقفات وبعثات فمن استطاع أن ميوت يف وقفاهتا فليفعل 
قال سفيان وأخربنا احلارث بن حصرية عن زيد بن وهب عن حذيفة قال وقفاهتا إذا غمد السيف وبعثاهتا  - ١٦٢

  إذا سل السيف 
  ب حدثنا ابن مبارك عن زائدة عن األعمش عن زيد بن وه - ١٦٣

  عن حذيفة قال للفتنة وقفات وبعثات فمن استطاع منكم أن ميوت يف وقفاهتا فليفعل 
  حدثنا أبو خالد األمحر سليمان بن حيان الكويف عن عاصم األحول عن أيب عثمان قال  - ١٦٤



ون كنا عند عبد اهللا بن مسعود جلوسا إذ وقع عليه خرؤ عصفور فقال ها بأصبعه مث قال ملوت ولدي وأهلي أه
  علي من هذا 

  قال فواهللا ما درينا ما أراد بذلك حىت وقعت الفنت فقلنا هذا حدر عليهم 
  حدثنا ابن مبارك عن املبارك بن فضالة عن احلسن مسعه يقول أخربين أبو األحوص قال  - ١٦٥

بد اهللا كأنكم دخلنا على ابن مسعود وعنده بنون له غلمان كأهنم الدنانري حسنا فجعلنا نتعجب من حسنهم فقال ع
  تغبطونين هبم 

قلنا واهللا إن مثل هؤالء غبط هبم الرجل املسلم فرفع رأسه إىل سقف بيت له قصري وقد عشش فيه اخلطاف وباض 
فيه فقال والذي نفسي بيده ألن أكون قد نفضت يدي عن تراب قبورهم أحب إيل من أن خير عش هذا اخلطاف 

  فينكسر بيضه 
  م من الفنت قال ابن مبارك خوفا عليه

  حدثنا عبد الوهاب عن حيىي بن سعيد أن أبا الزبري اخربه أن أبا الطفيل حدثه أن  - ١٦٦
  حذيفة بن اليمان قال كيف أنت وفتنة أفضل الناس فيها كل غين 

  خفي 
  فقال ابن الطفيل كيف وإمنا هو عطاء أحدنا يطرح به كل مطرح ويرمي به كل مرمى 

  اض ال حلوبة فيحلب وال ركوبة فريكب فقال حذيفة كن إذا كابن خم
  حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبان قال مسعت أبا إياس معاوية بن قرة يذكر  - ١٦٧

  عن النعمان بن مقرن رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العبادة يف اهلرج والفتنة كاهلجرة إيل 
  ال مسعت عثمان بن أوس حيدث عن سليم بن هرمز حدثنا ابن مبارك عن حممد بن مسلم ق - ١٦٨

  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال أحب شيء إىل اهللا تعاىل الغرباء 
  قيل أي شيء الغرباء 

  قال الذين يفرون بدينهم جيمعون إىل عيسى بن مرمي عليه السالم 
هم يف الفتنة وبعد انقضائها وما تقدم إليهم ما يذكر من ندامة القوم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغري

  فيها 
  حدثنا ابن املبارك عن عبد اهللا بن شوذب قال مسعت مالك بن دينار عن أيب حممد  - ١٦٩

عن أيب كنانة قال قدم علينا الزبري وأصحابه وحنن مملكون لربيعة فلحق سادتنا بعلي فاجتمعنا وقلنا عسى أن خيرجنا 
علي وكيف نقاتلهم مث قلنا خنرج فإذا التقيا حلقنا هبم مث قال بعضنا ال نأمن أال نطيق ذلك  هؤالء وجييء سادتنا مع

  ولكن نستأذهنم فإن أذنوا لنا انطلقنا آمنني وإال كنا على رأينا فأتينا الزبري بن العوام جبماعتنا 
  فقلنا له مع من تكون العبيد قال مع مواليهم قلنا فإن موالينا مع علي 

  منا ألقمناه حجرا فمكثنا ساعة قال وكأ
  مث قال لقد حذرنا هذا 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٧٠
  أن عليا رضي اهللا عنه قال حني أخذت السيوف مأخذها من الرجال لوددت أين مت قبل هذا بعشرين سنة 

  حدثنا ابن املبارك عن ابن شوذب عن أيب التياح  - ١٧١



علي أنه مل يعمل ما عمل ولود عمار أنه مل يعمل ما عمل ولود طلحة أنه مل يعمل ما عمل ولود  عن احلسن قال لود
  الزبري أنه مل يعمل ما عمل هبطوا على قوم متوشحي مصاحفهم أهل آخره فسيفوا بينهم 

  حدثنا ابن املبارك عن عيسى بن عمر قال مسعت شيخا حيدث عمرو بن مرة قال  - ١٧٢
عمر ومل أره أحال على أحد دونه كنت أقرأ هذه اآلية إنك ميت وإهنم ميتون مث إنكم يوم القيامة قال عبد اهللا بن 

  عند ربكم ختتصمون وكنت أرى أهنا يف أهل الكتاب حىت كبح بعضنا وجوه بعض بالسيوف فعرفنا أهنا فينا 
  حدثنا ابن املبارك عن يزيد بن إبراهيم  - ١٧٣

فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة قال واهللا لقد علم أقوام حني نزلت أنه  عن احلسن يف قوله تعاىل واتقوا
  يشخص هلا فوج 

  حدثنا ابن املبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن احلسن  - ١٧٤
  عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي اهللا عنه أعهد إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا األمر شيئا 

ل ما عهد إيل يف ذلك عهدا مل يعهده إىل الناس ولكن الناس وثبوا على عثمان رضي اهللا عنه فقتلوه فكانوا فيه فقا
  أسوأ صنيعا وأسوأ فعال مين فرأيت أين أحق هبا فوثبت عليها فاهللا أعلم أخطأنا أو أصبنا 

  حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن األسود بن قيس عن رجل  - ١٧٥
 عنه قال ما عهد إلينا يف اإلمارة عهدا نأخذ به إمنا هو شيء رأيته فإن يك صوابا فمن اهللا وإن عن علي رضي اهللا

  يك خطأ فمن قبل أنفسنا 
  حدثنا ابن املبارك عن سفيان عن أيب هاشم القاسم بن كثري حدثنا قيس اخلاريف  - ١٧٦

  ما شاء اهللا  مسع عليا يقول أصابتنا فتنة بعد أيب بكر وعمر رضى اهللا عنهما فهو
حدثنا ابن املبارك عن شعبة حدثنا حممد بن عبيد اهللا الثقفي قال مسعت أبا الضحى يذكر عن احلسن بن  - ١٧٧

  علي أنه قال لسليمان بن صرد 
  لقد رأيت عليا حني اشتد القتال وهو يلوذ يب ويقول يا حسن لوددت أين مت قبل هذا بعشرين سنة 

عيسى بن عمر قال حدثين حوط بن يزيد قال حدثين منري بن سلمة قال حدثين حدثنا ابن املبارك عن  - ١٧٨
  سليمان بن صرد اخلزاعي قال 

قال يل حسن بن علي رضى اهللا عنهما لقد رأيت عليا حني أخذت السيوف مأخذها من الرجال يتغوث يب يغوثا 
  ويقول يا حسن ليتين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة 

بارك عن جرير بن حازم قال حدثين حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب الضيب عن عمه عن حدثنا ابن امل - ١٧٩
  سليمان بن صرد 

  عن حسن بن علي قال أراد أمري املؤمنني علي أمرا فتتابعت األمور فلم جيد منزعا 
  حدثنا حممد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن رجل حدثه عن سليمان بن صرد عن حسن بن علي  - ١٨٠
ع عليا رضى اهللا عنه يقول حني نظر إىل السيوف قد أخذت القوم يا حسن أكل هذا فينا ليتين مت فبل هذا مس

  بعشرين أو أربعني سنة 
  حدثنا هشيم عن حصني عن أيب وائل  - ١٨١

عن مسروق قال ملا نشب الناس يف أمر عثمان رضى اهللا عنه أتيت عائشة رضى اهللا عنها فقلت هلا إياك أن 
  لوك عن رأيك يستنز



فقالت بئس ما قلت يا بين ألن أقع من السماء إىل األرض إىل غري عذاب اهللا أحب إيل من أن أعني على دم رجل 
مسلم وذلك أين رأيت رؤيا رأيتين كأين على ظرب وحويل غنم أو بقر ربوض فوقع فيها رجال ينحروهنا حىت ما 

كرهت أن أمر على الدماء فيصيبين منها شيء وكرهت أن أمسع لشيء منها خوار قالت فذهبت أنزل من الظرب ف
  أرفع ثيايب فيبدوا مين ما ال أحب فبينا أنا كذلك إذ أتاين رجالن أو ثوران واحتمالين حىت جازا يب تلك الدماء 
ل قال حصني فحدثنا أبو مجيلة قال رأيت يوم اجلمل حيث عقر هبا بعريها أتاها عمار وحممد بن أيب بكر فقطعا الرح

  مث احتمالها يف 
  هودجها حىت أدخالها دار أيب خلف فسمعت بكاء أهل الدار على رجل أصيب يومئذ 

  قالت ما هؤالء 
  قالوا يبكون على صاحبهم 
  قالت أخرجوين أخرجوين 

  حدثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب  - ١٨٢
وقع فيها رجل فقصت ذلك على أيب عن عائشة رضى اهللا عنها أهنا رأت كأهنا على ظرب وحوهلا غنم وبقر ربوض ف

  بكر رضى اهللا عنه 
  فقال لئن صدقت رؤياك ليقتلن حولك فئة من الناس 

  حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب قال حدثين رجل من قومي يقال له مجيع قال  - ١٨٣
  دخلت مع أمي على عائشة رضى اهللا عنها فقالت هلا أمي ما كان مسريك يوم اجلمل 

   قالت كان قدرا
  حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أيب نضرة  - ١٨٤

عن أيب سعيد اخلدري أنه سئل عن علي وطلحة والزبري فقال أبو سعيد أقوام سبقت هلم سوابق وأصابتهم فتنة 
  فردوا أمرهم إىل اهللا 

  حدثنا ابن املبارك عن ابن هليعة  - ١٨٥
 عليه و سلم يكون من أصحايب يعين الفتنة اليت كانت بينهم عن يزيد بن أيب حبيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  يغفرها اهللا هلم لسابقتهم إن اقتدى هبم قوم من بعدهم أكبهم اهللا يف نار جهنم 
  حدثنا ابن إدريس عن ليث عن القاسم أيب هاشم عن سعيد بن قيس اخلاريف قال  - ١٨٦

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصلى أبو بكر وثلث عمر مث مسعت عليا رضى اهللا عنه يقول على هذا املنرب سبق ر
  خبطتنا فتنة فما شاء اهللا 

  حدثناا حممد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن حممد بن حاطب قال  - ١٨٧
  قيل لعلي رضى اهللا عنه إهنم سيسألونا عن عثمان فما نقول 
  منوا مث اتقوا وأحسنوا واهللا حيب احملسنني قال قولوا كان من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآ

  حدثنا يزيد بن هارون عن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم  - ١٨٨
  عن عائشة رضى اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ما والعوام عن إبراهيم التيمي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ألزواجه أيتكن اليت تنبحها كالب احلوأب فل
  مرت عائشة نبحت الكالب فسألت عنه 



  فقيل هلا هذا ماء احلوأب 
  قالت ما أظنين إال راجعة 

  قيل هلا يا أم املؤمنني إمنا تصلحني بني الناس 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس  - ١٨٩

ب ماء كذا وكذا إياك يا عن أبيه أن رسول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لنسائه أيتكن اليت تنبحها كال
  محرياء يعين عائشة 

  حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمار الدهين عن أيب اهلذيل  - ١٩٠
  أن ابن مسعود وحذيفة كانا جالسني ومر بامرأة على مجل قد أحدثت حدثا 

  فقال أحدمها لصاحبه هلي هي 
  ها فقال اآلخر ال إن حول تلك بارقة يعنون عائشة رضى اهللا عن

  حدثنا ابن عيينة عن يونس عن احلسن قال  - ١٩١
  قال قيس بن عباد لعلي أمرك هذا شيء عهدة إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم رأي رأيته 

  فقال علي ما يريد إىل هذا 
  فقال ديننا ديننا 

  فقال ما هو إال رأي رأيته 
  عن أيب الطفيل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد اهللا  - ١٩٢

  مسع حذيفة بن اليمان يقول لو حدثتكم أن أمكم تغزوكم أتصدقوين 
  قالوا أو حق ذلك 

  قال حق 
  حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم مسع احلسن حيدث  - ١٩٣

ئذ عن الزبري بن العوام رضى اهللا عنه قال نزلت هذه اآلية واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة وحنن يوم
  متوافرون فجعلنا نعجب ما هذه الفتنة ونقول أي فتنة تصيبنا ما هذه حىت رأيناها 

  حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن حممد بن سريين قال  - ١٩٤
قال علي رضى اهللا عنه إين ألرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال اهللا تعاىل ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على 

  سرر متقابلني 
  حدثنا عبد الوهاب عن أيوب وخالد مجيعا عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين  - ١٩٥

عن مرة بن كعب رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر فتنة فقرهبا فمر عثمان بن عفان 
عليه وسلم فقال هذا يومئذ على اهلدى فقمت إليه فأخذت بعضديه وأقبلت بوجهه على رسول اهللا صلى ع

  وحسرت عن رأسه وكان متقنعا يف ثوب 
  فقلت يا رسول اهللا هذا 

  قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان 
  وقال خالد كعب بن مرة ومل يذكر أبا األشعث الصنعاين 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق قال  - ١٩٦



د رأيتين يوم أيب جندل ولو أستطيع أن أرد أمر مسعت سهل بن حنيف يقول بصفني أيها الناس اهتموا رأيكم فواهللا لق
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرددته واهللا ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إىل أمر قط إال أسهل بنا إىل أمر نعرفه 

  إال أمركم هذا 
  قال األعمش وكان شقيق إذا قيل له أشهدت صفني 

  قال نعم وبئست الصفون 
  عن سفيان عن األسود بن قيس عن رجل  حدثنا عبد الرزاق - ١٩٧

عن علي رضى اهللا عنه أنه قال يوم اجلمل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يعهد إلينا عهد نأخذ به يف اإلمارة 
ولكن شيء رأيناه من قبل أنفسنا فإن يك صوابا فمن اهللا وإن يك خطأ فمن قبل أنفسنا مث استخلف أبو بكر فأقاام 

اسخلف عمر فأقام واستقام حىت ضرب الدين جبرانه مث إن أقواما طلبوا الدنيا يعفوا عمن يشاء ويعذب  واستقام مث
  من يشاء 
  حدثنا ابن أيب غنية عن أبيه عن احلكم عن أيب وائل قال  - ١٩٨

بالء  مسعت عمارا على هذا املنرب يقول إن عائشة لزوجة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يف الدنيا واألخرة ولكنه
  ابتليتم 
  حدثنا ابن منري عن عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل قال  - ١٩٩

قام سهل بن حنيف بصفني فقال يا أيها الناس اهتموا أنفسكم لقد كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم 
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني املشركني احلديبية ولو نرى قتاال لقاتلنا يف الصلح الذي كان بني ر

  حدثنا ابن فضيل عن حصني بن عبد الرمحن عن شقيق بن سلمة  - ٢٠٠
عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لريدن علي احلوض أقوام حىت إذا 

   فيقول إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك عرفتهم وعرفوين اختلجوا دوين فأقول يا رب أصحايب أصحايب
  حدثنا عيسى بن يونس وابن املبارك عن معمر  - ٢٠١

  عن الزهري قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متوافرون 
  حدثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن جماهد  - ٢٠٢

ليه و سلم وعثمان بني يديه يناجيه فلم أدرك من عن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخلت على رسول اهللا صلى اهللا ع
مقالته شيئا إال قول عثمان أظلما وعدوانا أظلما وعدوانا يا رسول اهللا فما دريت ما هو حىت قتل عثمان فعلمت أن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا عين قتله 
اهللا علم أين مل أحب قتله ولو أحببت  قالت عائشة وما أحببت أن يصل إىل عثمان شيء إال وصل إيل مثله غري أن

  قتله لقتلت وذلك ملا رمى هودجها من النبل حىت صار مثل القنفذ 
  حدثنا املطلب بن زياد حدثنا كثري أبو إمساعيل  - ٢٠٣

  عن ابن عباس قال دخلت على عائشة رضى اهللا عنها فقلت السالم عليك يا أمة 
  قالت وعليك يا بين 

  علينا مع منافقي قريش  قال قلت هلا ما أخرجك
  قالت كان ذلك قدرا مقدورا 

  حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وخالد احلذاء عن احلسن قاال  - ٢٠٤



  قال علي رضى اهللا عنه إين ألرجو أن أكون أنا وطلحة والزبري ممن قال اهللا تعااىل إخوانا على سرر متقابلني 
  عن ربع بن حراش قال  حدثنا وكيع عن أبان البجلي - ٢٠٥

  قام حنيد بن السوداء إىل علي فقال اهللا أعدك من ذلك فصاح به علي صيحة ظننت أن القصر هد 
  مث قال إن مل نكن حنن هم فمن هم 

  حدثنا ابن مهدي عن مهدي بن ميمون عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب قال حدثتين عميت ضبثم  - ٢٠٦
 عن أمري املؤمنني على ذروا من قول تشذر على به من شتم وايعاد فسرت إليه عن سليمان بن صرد قال بلغين

حوادا فأتيته حني رفع يده من اجلمل فلقيت احلسن بن علي فقلت إنه بلغين عن أمري املؤمنني ذرو من قول تشدر 
واهللا ألمري املؤمنني كان  إيل به من شتم وإيعاد فسرت إليه جوادا فأتيته ألعتذر إليه أو أتنصل إليه فقال يا سليمان

  أكره هلذا من دم سنيه إن أمري املؤمنني أراد أمرا فتتابعت به األمور فلم جيد منزعا وسأكفيك أمري املؤمنني 
حدثنا ابن مهدي عن أيب عوانة عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه عن عبيد بن نضيلة عن سليمان  - ٢٠٧

  بن صرد قال 
  غ من اجلمل فلما رآين قال يا بن صرد تنأنأت وتزحزحت وتربصت كيف ترى اهللا صنع أتيت عليا حني فر

  قلت يا أمري املؤمنني إن الشوط بطني وقد أبقى اهللا من األمور ما تعرف فيها عدوك من صديقك فلما قام 
  قلت للحسن بن علي ما أراك أغنيت عين شيئا وقد كنت حريصا أن أشهد معه 

  ا تقول وقد قال يل يوم اجلمل حني مشى الناس بعضهم إىل بعض فقال هذا يقول لك م
  يا حسن ثكلتك أمك أو هبلتك أمك واهللا ما أرى بعد هذا من خري 

  حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن أيب يعلى عن حممد بن علي قال  - ٢٠٨
  قال علي رضى اهللا عنه لو سريين عثمان إىل صرار لسمعت له واطعت 

  نا عبد القدوس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه حدث - ٢٠٩
عن عائشة رضى اهللا عنها قالت واهللا لوددت أين مل أذكر عثمان بكلمة قط وأين عشت يف الدنيا برصا ساخل 

  وألصبع عثمان الذي يشري هبا إىل السماء خري من طالع األرض من علي 
  عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه  حدثنا عبد القدوس عن صفوان بن - ٢١٠

عن عوف بن مالك األشجعي رضى اهللا عنه قال رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قطعة سلسلة من ذهب بقية 
  بقيت من قسمة الفيء بطرف عصاه فتسقط مث يرفعها وهو يقول وكيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا فلم جيبه أحد 

ب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا لوددنا لو أكثر اهللا لنا منه وصرب من صرب وفنت من فقال رجل من أصحا
  فنت 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلك تكون فيه شر مفتون 
  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة  - ٢١١

  قال حدثنا أبو عمرو القسملي عن بنت أهبان الغفاري 
  ليا رضى اهللا عنه أتى أهبان فقال ما مينعك أن تتبعنا أن ع

فقال أوصاين خليلي وابن عمك صلى اهللا عليه و سلم أن ستكون فرقة وفتنة واختالف فإذا كان ذلك فاكسر 
  سيفك واقعد يف بيتك واختذ سيفا من خشب 

  حدثنا ابن عيينة عن أيب جناب قال  - ٢١٢



ما طعنت برمح وال ضربت بسيف ولوددت أهنما قطعتا من هاهنا يعين شهدت طلحة وهو يقول شهدت اجلماجم ف
  يديه ومل أكن شهدته 

  حدثنا ابن املبارك عن شعبة عن قتادة عن أيب نصرة عن قيس بن عباد قال  - ٢١٣
قلنا لعمار أرأيت قتالكم هذا أرأي رأيتموه فإن الرأي خيطىء ويصيب أو عهدا عهده إليكم رسول اهللا صلى اهللا 

  يه و سلم عل
  فقال ما عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافة 

  ما يستحب من خفة املال والولد يف الفنت وما يستحب يومئذ من املال وغري

  ذلك 
  حدثنا أبو املغرية عن معان بن رفاعة السالمي  - ٢١٤

لى اهللا عليه و سلم من أبل يف ذلك الزمان إبال أو اختذ كنزا أو عن أيب املهلب وأيب عثمان قاال قال رسول اهللا ص
  غفارا خمافة الدوائر لقي اهللا تعاىل يوم القيامة خابيا غاال 

  حدثنا ابن وهب عن مسلمة بن علي عن قتادة عن ابن املسيب  - ٢١٥
  خري من دسكرة تقل مائة ألف عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ناقة مقتبة يومئذ 

  حدثنا ابن وهب عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء  - ٢١٦
  عن عبد اهللا قال خري املال يومئذ سالح صاحل وفرس صاحل يزول عليه العبد أين ما زال 

  عصعة عن أبيه حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد قال حدثنا عبد الرمحن ابن عبد اهللا بن أيب ص - ٢١٧
عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يوشك أن يكون خري املال امريء مسلم 

  غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت 
  حدثنا حممد بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه  - ٢١٨

اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أسعد الناس يف الفنت رب شاء يف رأس جبل عن ابن عمر رضى 
  معتزل عن شرور الناس 

  حدثنا ابن املبارك عن معمر عن ابن طاوس  - ٢١٩
عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الناس يف الفنت رجل أخذ برأس فرسه خييف العدو وخييفونه 

  ل معتزل يؤدي حق اهللا عليه أو رج
  قال معمر وحدثين ابن خثيم  - ٢٢٠

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خري الناس يف الفنت رجل يأكل من يفء سيفه يف سبيل اهللا ورجل يف رأس 
  شاهقة يأكل من رسل غنمه 

  ل قال حدثنا ابن املبارك أخربنا عيسى بن عمر حدثنا عمرو بن مرة عن أيب وائ - ٢٢١
قال سهل بن حنيف أيها الناس اهتموا رأيكم فإنا واهللا ما أخذنا بقوائمهم إىل أمر يقطعنا قط إال أسهلن بنا إىل أمر 
نعرفه إال أمركم هذا فإنه ال يزداد إال شدة ولبسا فإين رأيتين يوم أيب جندل ولو أجد أعوانا على رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم ألنكرت 
  ا ابن املبارك عن هشام بن حسان حدثن - ٢٢٢



عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده لريفعن يل يوم القيامة أقوام ممن صحبين 
  حىت إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوين فأقول أي رب أصيحايب أصيحايب فيقول إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك 

  عن جراح حدثنا احلكم بن نافع  - ٢٢٣
  عن أرطاة قال يقتل السفياين كل من عصاه وينشرهم باملناشري ويطبخهم بالقدور ستة أشهر 

  قال ويلتقي املشرقان واملغربان 
  عدة ما يذكر من اخللفاء بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذه األمة 

   حدثنا عيسى بن يونس حدثنا جمالد بن سعيد عن الشعيب عن مسروق - ٢٢٤
عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون بعدي من اخللفاء عدة نقباء 

  موسى 
  حدثنا أبو معاوية عن داود بن أيب هند عن الشعيب  - ٢٢٥

اثين عشر  عن جابر بن مسرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم ال يزال هذا األمر عزيزا إىل
  خليفة كلهم من قريس 

  حدثنا حيىي بن سليم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم  - ٢٢٦
  عن أيب الطفيل قال أخذ عبد اهللا بن عمرو بيدي 

فقال يا عامر بن واثلة إثنا عشر خليفة من كعب بن لؤي مث النقف والنقاف لن جيتمع أمر الناس على إمام حىت تقوم 
  الساعة 
  بن وهب عن ابن هليعة عن حممد بن زيد بن مهاجر قال أخربين طلحة بن عبد اهللا بن عوف قال حدثنا ا - ٢٢٧

مسعت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول وحنن عنده نفر من قريش كلنا من بين كعب بن لؤي فقال سيكون 
  منكم يا بين كعب إثنا عشر خليفة 

  لك بن أيب غنية حدثنا املنهال عن سعيد بن جبري حدثنا الوليد بن مسلم وغريه عن عبد امل - ٢٢٨
  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أهنم ذكروا عنده إثنا عشر خليفة مث األمري 

  فقال ابن عباس واهللا إن منا بعد ذلك السفاح واملنصور واملهدي يدفعها إىل عيسى بن مرمي 
  ان حدثنا رشيدين بن سعد عن ابن هليعة عن خالد بن أيب عمر - ٢٢٩

  عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال يكون عثمان رضي اهللا عنه إثنا عشر ملكا من بين أمية 
  قيل له خلفاء 
  قال بل ملوك 

  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن حبري بن أيب عبيدة  - ٢٣٠
إثنا عشر ربيا أحدهم نبيهم فإذا وفت العدة طغوا وبغوا عن سرج الريموكي قال أجد يف التوراة أن هذه األمة 

  ووقع بأسهم بينهم 
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب املنهال عن أيب زياد  - ٢٣١

عن كعب قال إن اهللا تعاىل وهب إلمساعيل عليه السالم من صلبه اثين عشر قيما أفضلهم وأخريهم أبو بكر وعمر 
  وعثمان رضي اهللا عنهم 

  دثنا أبو املغرية عن ابن عياش قال حدثنا الثقات من مشاخينا ح - ٢٣٢



  أن نشوعا سأل كعبا عن عدة ملوك هذه األمة 
  فقال أجد يف التوراة إثين عشر ربيا 

  ما يذكر من اخللفاء بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ن بن جبري بن نفري حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمح - ٢٣٣

عن أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه قال أحدمها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول هذه األمة نبوة ورمحة 
مث خالفة ورمحة مث ملكا عضوضا وقال أحدمها عاض وفيه رمحة مث جربوت صلعاء ليس ألحد فيها متعلق تضرب 

  ل وتؤخذ فيها األموال فيها الرقاب وتقطع فيها األيدي واألرج
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل  - ٢٣٤

عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذا األمر بدأ نبوة ورمحة مث يكون 
ر ويستحلون الفروج وينصرون ويرزقون حىت خالفة ورمحة مث يكون ملكا عضوضا يشربون اخلمور ويلبسون احلري

  يأتيهم أمر اهللا 
  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن أيوب عن قتادة عن أيب ثعلبة  - ٢٣٥

عن أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول هذه األمة نبوة ورمحة مث 
  ية وعبثا خالفة ورمحة مث ملكا عضوضا مث تصري جرب

  حدثنا احلكم بن نافع البهراين أخربنا سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة أيب شجرة احلضرمي  - ٢٣٦
عن ابن عمر قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما إن اهللا بدأ هذا األمر يوم بدأه نبوة ورمحة مث يعود خالفة 

 يعود خالفة ورمحة مث سلطانا ورمحة مث ملكا ورمحة مث جربوة صلعاء ورمحة مث سلطانا ورمحة مث ملكا ورمحة مث
  يتكادمون عليها تكادم احلمري 

  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن حيىي بن أيب عمرو السيباين قال  - ٢٣٧
 مسعت كعبا يقول أول هذه األمة نبوة ورمحة مث خالفة ورمحة مث سلطان ورمحة مث ملك جربية فإذا كان ذلك فبطن

  األرض يومئذ خري من ظهرها 
  حدثنا احلكم بن نافع أخربنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد  - ٢٣٨

عن كعب قال ال يزال هلذه األمة خليفة جيمعهم وإمارة قائمة ويعطى الرزق واجلزية حىت يبعث عيسى بن مرمي عليه 
  السالم مث يكون هو جيمعهم مث تنقطع اإلمارة 

  العوام بن حوشب عن حبيب بن أيب ثابت  حدثنا هشيم عن - ٢٣٩
أن أبا عبيدة وبشري بن سعيد أبا النعمان تذاكرا فقاال تكون نبوة ورمحة مث خالفة ورمحة مث ملكا عضوضا وجربية 

  وفساد يستحلون الفروج ويشربون اخلمور ويلبسون احلرير وهم مع ذلك ينصرون ويرزقون 

  معرفة اخللفاء من امللوك

مد بن يزيد وهشيم عن العوام بن حوشب قال أخربين شيخ من بين أسد يف أرض الروم عن رجل حدثنا حم - ٢٤٠
  من قومه 

  شهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سأل أصحابه وفيهم طلحة والزبري وسلمان وكعب 
 كتبكم فقال إين سائلكم عن شيء وإياكم أن تكذبوين فتهلكوين وهتلكوا أنفسكم أنشدكم باهللا ماذا جتدوين يف



  أخليفة أنا أم ملك 
  فقال طلحة والزبري إنك لتسألنا عن أمر ما نعرفه ما ندري ما اخلليفة ولست مبلك 
  فقال عمر إن يقل فقد كنت تدخل فتجلس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أهله وقال حممد مث قال سلمان وذلك أنك تعدل يف الرعية وتقسم بينهم بالسوية وتشفق عليهم شفقة الرجل على 
  بن يزيد وتقضي بكتاب اهللا 

  فقال كعب ما كنت أحسب أن يف اجمللس أحدا يعرف اخلليفة من امللك غريي ولكن اهللا مأل سلمان حكما وعلما 
  مث قال كعب أشهد أنك خليفة ولست مبلك 

  فقال له عمر وكيف ذاك 
  قال أجدك يف كتاب اهللا 

  قال عمر جتدين بامسي 
  ن بنعتك أجد نبوة مث خالفة ورمحة قال كعب ال ولك

  وقال حممد بن يزيد خالفة على منهاج نبوة مث ملكا عضوضا قال وقال هشيم وجربية وملكا عضوضا 
  فقال عمر ما أبايل إذا جاوز ذلك رأسي 

  حدثنا احلكم بن نافع أخربنا صفوان بن عمرو عن أيب اليمان وشريح بن عبيد عن كعب قال  - ٢٤١
  خلطاب رضي اهللا عنه أنشدك اهللا يا كعب أجتدين خليفة أم ملكا قال عمر بن ا

  قال قلت بل خليفة فاستحلفه 
  فقال كعب خليفة واهللا من خري اخللفاء وزمانك خري زمان 

حدثنا عثمان بن كثري عن حممد بن مهاجر عن العباس بن سامل قال حدثين عمري بن ربيعة قال حدثين  - ٢٤٢
  مغيث األوزعي 

  ن اخلطاب رضي اهللا عنه أرسل إىل كعب فقال له يا كعب كيف جتد نعيت أن عمر ب
  قال خليفة قرن من حديد ال ختاف يف اهللا لومة الئم مث خليفة تقتله أمته ظاملني له مث يقع البالء بعد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت عن حممد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن عطاء موىل ام بكرة  - ٢٤٣
  األسلمية 

  عن سعيد بن املسيب قال اخللفاء ثالثة وسائرهم ملوك أبو بكر وعمر وعمر 
  قيل له قد عرفنا أبا بكر وعمر فمن عمر الثاين 
  قال إن عشتم أدركتموه وإن متم كان بعدكم 

سعيد حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن حممد بن إسحاق حنوه وزاد فيه عن حبيب بن هند األسلمي عن  - ٢٤٤
  بن املسيب 

  حدثنا نعيم حدثنا بقية بن الوليد عن عبد اهللا بن نعيم املعافري قال  - ٢٤٥
مسعت املشيخة يقولون من أمر مبعروف وهنى عن منكر فهو خليفة اهللا يف األرض وخليفة كتابه وخليفة رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم 
   قال حدثنا املعتمر بن سليمان عن األشعر بن جبري - ٢٤٦

  قال أبو حممد النهدي ال يكون يف عقب النيب صلى اهللا عليه و سلم ملك 



حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أتاه رجل من أهل  - ٢٤٧
  الكتاب فقال السالم عليك يا ملك العرب 

  يب مث اخلليفة مث أمري املؤمنني مث امللوك بعد فقال عمر وهكذا جتدونه يف كتابكم ألستم جتدون الن
  فقال بلى بلى 

  حدثننا حممد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب عن رجل  - ٢٤٨
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال اخلالفة باملدينة وامللك بالشام 

  ال حدثنا هشيم وحممد بن يزيد عن العوام بن حوشب قال حدثنا سعيد بن مجهان ق - ٢٤٩
مسعت سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلالفة بعدي يف 

  أميت ثالثون سنة 
  قال حممد بن يزيد يف حديثه فحسبوا ذلك فكان متام والية علي 

  فقالوا لسفينة إهنم يزعمون أن عليا مل يكن خليفة 
  اء أوىل بذلك وأحق فقال من يزعم ذلك أبنوا الزرق

  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب  - ٢٥٠
  عن حيىي بن أيب عمرو السيباين قال ليس من اخللفاء من مل ميلك املسجدين مسجد احلرام ومسجد بيت املقدس 

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة  - ٢٥١
  عن صباح قال ال خالفة بعد محل بين أمية حىت خيرج املهدي 

  حدثنا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محيد ابن هالل  - ٢٥٢
  عن عتبة بن غزوان السلمي قال أال إهنا مل تكن نبوة إال تناسخت حىت تكون ملكا 

  حدثنا رشدين بن سعيد عن ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران  - ٢٥٣
  اهللا عنه إثنا عشر ملكا من بين أمية عن احلذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال ليكونن بعد عثمان رضي 

  قيل له خلفاء 
  قال بل ملوك 

  حدثنا فضالة بن حصني الضيب مسعت يزيد بن نعامة أبا مودود الضيب قال  - ٢٥٤
  مسعت عتبة بن غزوان السلمي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مل تكن نبوة قط إال كان بعدها ملكا 

عبد اهللا التيهريت عن حممد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن عطاء موىل أم بكرة حدثنا حممد بن  - ٢٥٥
  األسلمية 

  عن سعيد بن املسيب قال اخللفاء ثالث وسائرهم ملوك 
  قيل من هؤالء الثالثة 

  قال أبو بكر وعمر وعمر 
  قيل له قد عرفنا أبا بكر وعمر فمن عمر الثاين 

  بعدكم  قال إن عشتم أدركتموه وإن متم كان
حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن حممد بن إسحاق حنوه وزاد فيه عن حبيب بن هند األسلمي عن ابن  - ٢٥٦

  املسيب 



  حدثنا هشيم عن جمالد عن عامر أخربنا مسروق  - ٢٥٧
  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا كيف هذا األمر من بعدك 

   قال يف قومك ما كان فيهم خري
  قلت فأي العرب أسرع فناء 

  قال قومك 
  قال قلت وكيف ذاك 

  قال يستحلهم املوت وينفسهم الناس 
  تسمية من ميلك بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا ابن املبارك أخربنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن مجهان عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٥٨
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسجد املدينة جاء أبو بكر حبجر فوضعه مث جاء عمر حبجر فوضعه سلم قال ملا بىن ر

  مث جاء عثمان حبجر فوضعه 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هؤالء يلون اخلالفة بعدي 

  حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عمن حدثه  - ٢٥٩
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسجد املدينة جاء أبو بكر حبجر فوضعه عن عائشة رضى اهللا عنها قالت ملا أسس رسو

  مث جاء عمر حبجر فوضعه مث جاء عثمان حبجر فوضعه 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هؤالء يلون اخلالفة بعدي 

  حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد األعلى بن أيب املساور عن عامر الشعيب  - ٢٦٠
 املصطلق قال بعثين قومي بنوا املصطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل من يدفعون عن رجل من بين

  صدقاهتم بعده فأتيته فلقيين علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه فسأللين 
  فقلت أرسلين قومي بنوا املصطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسألونه إىل 

  من يدفعون صدقاهتم بعده 
له علي سله مث إتين فأخربين فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه أن قومه أرسلوه يسألونه إىل من  فقال

  يدفعون صدقاهتم بعده 
  فقال أدفعوها إىل أيب بكر فرجع إىل علي فأخربه 

  فقال له علي ارجع إليه إىل من يدفعوهنا بعد ايب بكر 
  ليا فأخربه فسأله فقال ادفعوها إىل عمر بعده فأتى ع

  فقال ارجع إليه فسأله إىل من يدفعوهنا بعد عمر فأتاه فسأله 
  فقال ادفعوها إىل عثمان بن عفان فرجع إىل علي فأخربه 

  فقال له علي ارجع إليه فسأله إىل من يدفعوهنا بعد عثمان 
  فقال الرجل إين ألستحيي أن أرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد هذا 

  حدثنا أسد بن موسى حدثنا عبد الرمحن بن زياد قال حدثين أبو يزيد عبد امللك بن أيب كرمية قال  - ٢٦١
حدثين عمرو بن لبيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشترى بكرا من أعرايب بدين نظره فأدبر األعرايب فلقي 

  علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه 



  وله حقك إىل من فرجع األعرايب إىل رسول اهللا فقال علي لألعرايب إن قبض اهللا رس
  فقال من يل حبقي إن أتى عليك املوت 

  قال أبو بكر الصديق لك حبقك فأدبر األعرايب فلقيه علي أيضا 
  فقال ما قال لك رسول اهللا 

  قال حقي إىل أيب بكر الصديق 
  قال فإن أبا بكر ميوت 

  أبو بكر فإىل من حقي قال فرجع األعرايب فقال يا رسول اهللا إن مات 
  فقال إىل عمر بن اخلطاب فأدبر األعرايب فلقيه علي 

  فقال ما قال لك رسول اهللا 
  قال حقي إىل عمر 

  قال فإن عمر ميوت 
  قال صدقت فرجع فقال يا رسول اهللا فإن عمر ميوت فمن يل به 

  قال حقك إىل عثمان 
  قال فأدبر األعرايب فلقيه علي 

  اهللا فقال ما قال لك رسول 
  قال حقي إىل عثمان 
  قال فإن مات عثمان 

  قال فرجع إىل النيب قال فإن عثمان ميوت يا رسول اهللا فإىل من حقيقال فإىل الذي أرسلك 
حدثنا ابن املبارك عن يونس عن الزهري قال حدثين من مسع جابر بن عبد اهللا رضى عنهما يقول رأى  - ٢٦٢

  سول اهللا مث نيط عمر بأيب بكر مث نيط عثمان بعمر رجل صاحل الليلة كأن أبا بكر نيط بر
  قال جابر فلما قمنا قلنا الرجل الصاحل رسول اهللا وهؤالء والة األمر من بعده بعده 

حدثنا ابن علية عن ابن عون عن حممد بن سريين عن عقبة بن أوس السدوسي قال قال عبد اهللا بن عمرو  - ٢٦٣
فاروق قرن من حديد أصبتم امسه ابن عفان ذو النور قتل مظلوما أوتى كفلني أبو بكر الصديق أصبتم امسه عمر ال

  من الرمحة ملك األرض املقدسة معاوية وابنه قالوا أال تذكر حسنا أال تذكر حسينا 
قال فعاد ملثل كالمه حىت بلغ معاوية وابنه وزاد السفاح وسالم ومنصور وجابر واألمني وأمري العصب كلهم ال يرا 

  ال مثله و
يدرك مثله كلهم من بين كعب بن لؤي فيهم رجل من قحطان منهم من ال يكون إال يومني منهم من يقال له لتبايعنا 

أو لنقتلنك فإن مل يبايعهم قتلوه آخر اجلزء األول يتلوه يف الذي يليه إن شاء اهللا تعاىل حدثنا حممد بن ثور وعبد 
  حممد واله وصحبه وسلم تسليما  الرزاق واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وهو حسيب

أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ريذة أخربنا أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين قال أخربنا 
  أبو زيد عبد الرمحن بن حامت املرادي مبصر سنة مثانني ومئتني حدثنا نعيم بن محاد 



  دثنا حممد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حممد بن سريين عن عقبة بن أوس ح - ٢٦٤
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما قال وجدت يف بعض الكتب يوم غزونا يوم الريموك أبو بكر 

ن الرمحة ألنه قتل الصديق أصبتم امسه عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم امسه عثمان ذو النورين أويت كفلني م
مظلوما أصبتم امسه مث يكون سفاح مث يكون منصور مث يكون مهدي مث يكون األمني مث يكون سني وسالم يعين 

  صالحا وعافية مث يكون أمري الغضب ستة منهم من ولد كعب بن لؤي ورجل من قحطان كلهم صاحل ال يرى مثله 
  عماهلم قال حممد وقال أبو اجللد يكون على الناس ملوك بأ

  حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن هشام عن ابن سريين عن عقبة بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو حنوه  - ٢٦٥
  حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن عبد اهللا ابن عمرو حنوه إال أنه قال ال ترون بعدهم مثلهم  - ٢٦٦
  حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عمن حدثه  - ٢٦٧

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يليكم عمر وعمر ويزيد ويزيد والوليد والوليد ومروان ومروان وحممد 
  وحممد 

مسعت حممد بن فضيل عن السري بن إمساعيل عن عامر الشعيب عن سفيان بن الليل قال مسعت حسن بن علي رضى 
ول ال تذهب األيام والليايل حىت جيتمع أمر هذه األمة اهللا عنهما يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق

  على رجل واسع السرم ضخم البلعم يأكل وال يشبع وهو م ع و ي 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مشر بن عطية عن هالل بن يساف قال حدثين الربيد الذي بعثه معاوية  - ٢٦٨

  إىل صاحب الروم يسأله من اخلليفة بعد عثمان 
  ى صاحب الروم مصحفا فنظر فيه قال فدع

  فقال اخلليفة بعده معاوية صاحبك الذي أرسلك 
إن ... حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل قال كان معاوية يسري مع عثمان فجعل احلادي يقول  - ٢٦٩

  ويف الزبري خلف رضي ... األمري بعده علي 
  شهباء فقال كعب األمري بعده صاحب البغلة الشهباء  فقال كعب ومعاوية يسري يف ناحية املوكب على بغلة

حدثنا ابن وهب حدثنا ابن هليعة عن احلارث بن يزيد قال مسعت عتبة بن راشد الصديف قال مسعت عبد  - ٢٧٠
  اهللا بن احلجاج وحنن ننتظر عبد اهللا بن عمرو خيرج علينا قال 
ابر جيرب اهللا به أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم مث املهدي مسعت اآلن عبد اهللا بن عمرو يقول يكون بعد اجلبارين اجل

  مث املنصور مث السالم مث أمري العصب فمن قدر على املوت بعد ذلك فليمت 
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب املنهال عن أيب زياد عن كعب قال  - ٢٧١

ضلهم وخريهم أبو بكر الصديق وعمر بن إن اهللا تعاىل وهب إلمساعيل عليه السالم من صلبه اثين عشر قيما أف
اخلطاب وعثمان ذو النور يقتل مظلوما يؤتى أجره مرتني و ملك الشام وابنه والسفاح ومنصور وسني وسالم يعين 

  صالحا وعافية 
حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري عن يدوم احلمريي مسع تبيع بن عامر يقول  - ٢٧٢

  أربعني سنة امسه يف التوراة طائر السماء  يعيش السفاح
حدثنا ابن وهب عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو بن  - ٢٧٣

العاص رضى اهللا عنهما قال سيلي أمر هذه األمة خلفاء يتوالون كلهم صاحل وعليهم تفتح األرضني كلها أوهلم جابر 



جيرب اهللا الناس على يديه والثاين املفرح وهو كالطرية لفروخها والثالث ذو العصب ميكث أربعني سنة قال ابن أنعم 
  ال خري يف الدنيا بعدهم قال ونسيت ما قال يف ذي العصب وهو رجل صاحل 

يث حدثنا عثمان بن كثري بن دينار عن حممد بن مهاجر عن العباس بن سامل أن عمري بن ربيعة حدثه عن مغ - ٢٧٤
  األوزاعي حدثه أن عمر سأل كعبا 

  كيف جيد نعته قال قرن من حديد قال ال خياف يف اهللا لومة الئم 
  قال مث مه 

  قال مث يكون من بعدك خليفة تقتله أمته ظاملني له 
  قال مث مه 

  قال مي يقع البالء بعد 
ب أنه التقى هو ويشوع وكان عاملا حدثين أبو املغرية عن ابن عياش قال حدثنا الثقات من مشاخينا عن كع - ٢٧٥

  قارئا للكتب قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم فتذاكرا أمر الدنيا وما حيدث فيها 
  فقال يشوع يظهر نيب يظهر دينه على ألديان كلها وأمته على األمم يأمرون بالعروف وينهون عن املنكر 

  قال كعب صدقت 
  يا كعب فقال له يشوع هل عندك علم من ملوكهم 

قال نعم ميلك اثنا عشر ملكا منهم أوهلم صديق ميوت موتا مث الفاروق يقتل قتال مث األمني يقتل قتال مث رأس امللوك 
ميوت موتا مث صاحب األحراس ميوت موتا مث جبار ميوت موتا مث صاحب العصب وهو آخر امللوك ميوت موتا مث 

تكون إذا قتل ابن ماحق الذهبيات فعند ذلك يسلط البالء ويرفع  ميلك صاحب العالمة ميوت موتا فأما الفنت فإهنا
الرخاء وعند ذلك يكون أربعة ملوك من أهل بيت صاحب العالمة ملكان ال يقرأ هلما كتاب وملك ميوت على 

فراشه يكون مكثه قليل وملك جييء من قبل اجلرف على يديه يكون البالء وعلى يديه تكسر األكاليل يقيم على 
  شرين ومائة صباح يأتيه الفزع من قبل أرضه فريحتل منها فيقع البالء باجلرف ويقع البالء بينهم محص ع
  حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة اجلبالين قال  - ٢٧٦

مث باملدينة مث ببيت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا األمر كائن باملدينة مث بالشام مث باجلزيرة مث بالعراق 
  املقدس فإذا كانت ببيت املقدس فثم عقر دارها وال خيرج من قوم فيعود إليهم 

  حدثنا عبد القدوس عن أرطاة بن املنذر قال  - ٢٧٧
بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أنزلت النبوة علي يف ثالثة أمكنة مكة واملدينة والشام فإذا خرجت 

  ترجع إىل يوم القيامة من أحدهن مل 
حدثنا ابن وهب حدثنا ابن هليعة عن عياش بن عباس قال مسعت يعفر بن محرة يقول أخربين عمي معدي  - ٢٧٨

  كرب بن عبد كالل يقول 
  قال لنا كعب األحبار إن منصور خامس مخس عشرة خليفة 

  كعب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن يزيد بن قوذر عن تبيع عن  - ٢٧٩
  املنصور منصور بين هاشم 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن الفضل بن عفيف الدؤيل  - ٢٨٠
عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال يا معشر اليمن تقولون إن املنصور منكم فال والذي نفسي بيده إنه لقرشي أبوه ولو 



  شاء أن أنسبه إىل أقصى جد هو له فعلت 
  قال نعيم مسعت من يذكر عن ابن عون عن حممد قال السالم الذي يكون بعد معاوية  - ٢٨١
حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري عن يدوم احلمريي مسع تبيع بن عامر يقول  - ٢٨٢

  السفاح يعيش أربعني سنة امسه يف التوراة طائر السماء 
عن جراح عن أرطاة قال أمري العصب ليس من ذي والذو ولكنهم يسمعون صوتا حدثنا الوليد بن مسلم  - ٢٨٣

ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنا بامسه ليس من ذي والذو ولكنه خليفة مياين قال الوليد ويف علم كعب أنه مياين 
  قرشي وهو أمري العصب والعصب أهل اليمن ومن تبعهم من سائر الذين أخرجوا من بيت املقدس 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي  - ٢٨٤
  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال ال تذهب األيام والليايل حىت يسوق الناس رجل من قحطان 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن شيخ عن يزيد بن الوليد اخلزاعي عن كعب قال  - ٢٨٥
  ملنصور واملهدي والسفاح ميلك ثالثة من ولد العباس ا

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر الصديف قال  - ٢٨٦
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون بعد اجلبابرة رجل من أهل بييت ميأل األرض عدال مث القحطاين بعده 

  والذي بعثين باحلق ما هو دونه 
  ن حوشب عمن حدثه حدثنا هشيم عن العوام ب - ٢٨٧

  عن علي قال األئمة من قريش خيارهم على خيارهم وشرارهم على شرارهم أال وليس بعد قريش إال اجلاهلية 
  حدثنا عبد امللك بن عبد الرمحن أبو هشام الذماري قال  - ٢٨٨

  حدثين عمر بن عبد الرمحن الذماري قال وجد حجر يف قرب نطفان 
وب فيه باملسند خورى وطرى كيل نسك زعلى ومجادى وبنلك حلى وحمرزى قال عبد الرمحن أدركت ذلك مكت

بح بثور عاد تكونن بك هجرى حبمري األخيار مث للحبش الشرار مث لفارس األحرار مث لقريش اجتار مث حار حمار جنح 
  حار وكل مره ذو شعتري زحر وهعدي زجره عنه خموار 

  سعيد بن سنان عن الوليد بن عامر النوين عن يزيد بن محري  حدثنا عثمان بن كثري واحلكم بن نافع عن - ٢٨٩
عن كعب قال قيل ملن امللك ظفار قال حلمري األخيار قيل ملن امللك ظفار قال للحبش الشرار قيل ملن امللك ظفار 

كم حلمري قال لفارس األحرار قيل ملن امللك ظفار قال لقريش اجتار قيل ملن امللك ظفار قال إىل محري حبار وقال احل
  التجار 
  حدثنا عثمان بن عبد احلميد عن بشر بن املفضل عن جويرية بن أمساء عن نافع قال  - ٢٩٠

قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يكون رجل من ولدي بوجهه شني يلي فيمألها عدال قال نافع وال أحسبه إال 
  عمر بن عبد العزيز 

  عروبة عن قتادة قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أيب  - ٢٩١
قال عمر بن عبد العزيز رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف النوم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضى 

  اهللا عنهم فقال يل أدنه فدنوت حىت قمت بني يديه فرفع إيل بصره 
  فقال أما إنك ستلي هذه األمة وستعدل عليهم 

  بن أيب محلة عن الوليد بن هشام قال  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن علي - ٢٩٢



لقيين يهودي فأعلمين أن عمر بن عبد العزيز سيلي هذا األمر وسيعدل فيه مث لقيين بعد فقال يل إن صاحبك قد 
سقي فمره فليتدارك نفسه فلقيته فذكرته له فقال يل قاتله اهللا ما أعلمه لقد علمت الساعة اليت سقيت فيها ولو كان 

  شحمة أذين ما فعلت أو أويت بطيب فأرفعه إىل أنفي فأمشه ما فعلت شفائي أن أمس 
حدثنا حممد بن منيب املعدي عن السري بن حيىي حدثنا بسطام بن مسلم عن العقيلي مؤذن عمر بن  - ٢٩٣

  اخلطاب قال 
  بعثين عمر رضى اهللا عنه إىل أسقف من األساقفة فدعوته له فقال له عمر وحيك أجتدون نعتنا عندكم 

  قال نعم يا أمري املؤمنني 
  قال كيف جتدوين 

  قال جندك قرنا من حديد 
  قال وما قرن من حديد قال قوي شديد 

  قال عمر احلمد هللا 
  قال وحيك مث مه 

  قال مث رجل من بعدك ليس به بأس على أنه يؤثر أقرباءه 
  فقال عمر رحم اهللا عثمان رحم اهللا عثمان 

  حجر قال وما صدع يف قال وحيك مث مه قال مث صدع يف 
  حجر 

  قال سيف مسلول ودم مسفوك 
  قال فكرب ذلك على عمر فقال تبا لك سائر اليوم 

  فقال األسقف يا أمري املؤمنني فإهنا ستكون بعد ذلك مجاعة قال 
  فقال يل عمر قم فأذن فال أدري هل سأله بعد ذلك شيئا أم ال 

  ن شريح ابن عبيد عن كعب قال حدثنا احلكم بن نافع عن صفوان بن عمرو ع - ٢٩٤
مل يبعث اهللا تعاىل نبوة وال جعل خالفة وال ملكا إال يف أهل القرى واحلضارة كانوا اليطعمون أن جيعلها يف أهل 

  عمود وال بدو 

  ما يذكر يف ملك بين أمية وتسمية أساميهم بعد عمر رضى اهللا عنه

  ساور عن الشعيب عن رجل من بين املصطلق قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد األعلى بن أيب امل - ٢٩٥
  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن زكاة قومي إىل من ندفعها بعد عمر 

  فقال ادفعوها بعد عمر إىل عثمان 
  حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن عون عن حممد بن سريين عن عقبة بن أوس  - ٢٩٦

  ل بعد عمر ابن عفان مث معاوية وابنه عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قا
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب املنهال عن أيب زياد عن كعب مثله  - ٢٩٧
  حدثنا عثمان بن كثري عن حممد بن مهاجر عن العباس بن سامل عن عمري بن ربيعة عن مغيث األوزاعي  - ٢٩٨

  أن عمر رضى اهللا عنه سأل كعبا من بعده 



  أمته ظاملني له يعين عثمان رضى اهللا عنه فقال خليفة تقتله 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش قال حدثنا الثقات من مشاخينا  - ٢٩٩

  عن كعب قال سألين يشوع عن ملوك هذه األمة بعد نبيها وذلك قبل أن يستخلف عمر 
  فقال عمر األمني يعين عثمان مث رأس امللوك يعين معاوية 

  ب عن السري بن حيىي عن بسطام بن مسلم عن العقيلي مؤذن عمر حدثنا حممد بن مني - ٣٠٠
  عن عمر رضى اهللا عنه أنه سأل أسقفا من األساقفة وأنا حاضر من بعده 

  فقال رجل ليس به بأس يؤثر أقرباءه 
  فقال عمر رحم اهللا عثمان رحم اهللا عثمان 

  ساف حدثنا ابو معاوية عن األعمش عن مشر بن عطية عن هالل بن ي - ٣٠١
  قال حدثين الربيد الذي بعثه معاوية إىل صاحب الروم يسأله من اخلليفة بعد عثمان 

  قال فدعى صاحب الروم مصحفا فنظر فيه فقال بعده معاوية صاحبك الذي أرسلك 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش  - ٣٠٢

ويف ... إن األمري بعده علي ... ول عن أيب صاحل قال كان معاوية يسري مع عثمان رضى اهللا عنهما فجعل احلادي يق
  الزبري خلف رضي 

  فقال كعب ومعاوية يسري يف ناحية املوكب على بغلة شهباء األمري بعده صاحب البغلة الشهباء 
حدثنا حممد بن فضيل عن السري بن إمساعيل عن عامر الشعيب قال حدثين سفيان بن الليل قال مسعت  - ٣٠٣

  حسن بن علي يقول 
رضى اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تذهب الليايل واأليام حىت جيتمع  مسعت عليا

  أمر هذه األمة على معاوية 
  حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعيد بن سامل عن أيب سامل اجليشاين قال  - ٣٠٤

  م ولن يقوم واألمر هلم مسعت عليا رضى اهللا عنه بالكوفة يقول إين أقاتل على حق ليقو
قال فقلت ألصحايب ما املقام هاهنا وقد أخربنا أن األمر ليس هلم فاستأذناه إىل مصر فأذن ملن شاء منا واعطى كل 

  رجل منا ألف درهم وأقام معه طائفة منا 
  حدثنا عبد القدوس أبو املغرية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي  - ٣٠٥
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر الشام فقال رجل وكيف لنا بالشام يا رسول اهللا وفيها الروم ذات القرون أن رس

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعله أن يكفيها غالم من غلمان قريش وأهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم بعصاة معه إىل منكب معاوية 

  العدين عن السري بن حيىي عن عبد الكرمي بن رشيد  حدثنا حممد بن منيب - ٣٠٦
أن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه قال يا أصحاب رسول اهللا تناصحوا فإنكم إن ال تفعلوا غلبكم عليها يعين 

  اخلالفة مثل عمرو بن العاص ومعاوية بن أيب سفيان 
   حدثنا حممد بن منيب عن السري بن حيىي عن عبد الكرمي بن رشيد - ٣٠٧

عن حممد بن سريين قال واهللا إين ألراه كان يتصنع هلا يعين معاوية على عهد أيب بكر وعمر رضى اهللا عنهما يعين 
  للخالفة 



  حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة بن احلجاج عن عمارة بن أيب حفصة قال  - ٣٠٨
دعوة املنافقني وهم ينصرون  مسعت عكرمة يقول عجبت من إخواننا بين أمية إن دعوتنا دعوة املؤمنني ودعوهتم

  علينا 
  حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن أيب صادق عن علي قال إن معاوية سيظهر عليكم  - ٣٠٩

  قالوا فلم نقاتل 
  قال البد للناس من أمري بر أو فاجر 

  باب آخر من ملك بين أمية

  راشد بن سعد أن حدثنا عبد اهللا بن مروان املرواين عن أيب بكر بن أيب مرمي عن  - ٣١٠
مروان بن احلكم ملا ولد دفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليدعوا له فأىب أن يفعل مث قال ابن الزرقاء هالك 

  عامة أميت على يديه ويدي ذريته 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعى  - ٣١١

صلى اهللا عليه و سلم ملا نظر إليه ليدعوا له قال لعن اهللا هذا وما يف صلبه قال حدثنا بعض أشياخنا أن رسول اهللا 
  إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم 

حدثنا هشيم عن جويرب عن الضحاك قال قال يل النزال بن سربة أال أحدثك حديثا مسعته من أيب حسن  - ٣١٢
  مسعته يقول لكل أمة آفة وآفة هذه األمة بنو أمية  علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال قلت بلى قال

  حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن علي بن علقمة األمناري قال  - ٣١٣
  مسعت عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه يقول إن لكل شيء آفة تفسده وآفة هذا الدين بنو أمية 

  قدوس عن أيب بكر بن أيب مرمي عن راشد بن سعد حدثنا بقية بن الوليد وعبد ال - ٣١٤
عن أيب ذر رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا بلغت بنو أمية أربعني اختذوا عباد اهللا 

  خوال ومال اهللا حنال وكتاب اهللا دغال 
  لة عن يزيد بن شريك حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن عاصم بن هبد - ٣١٥

  أن الضحاك بن قيس أرسل معه إىل مروان بكسوة فقال مروان من على الباب 
فقال أبو هريرة فأذن له فسمعته يقول بعد ما دخل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يكون هالك هذه 

  األمة على يدي أغيلمة من قريش 
  ح قال محاد واخربين عمار بن أيب عمار 

  ع أبا هريرة يقول يكون هالك هذه األمة على يدي أغيلمة من قريش مس
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن ابن موهب  - ٣١٦

أن معاوية بينا هو جالس وعنده ابن عباس إذا دخل عليهم مروان بن احلكم يف حاجة فلما أدبر قال معاوية البن 
يه و سلم قال إذا بلغ بنو احلكم ثالثني رجال اختذوا مال اهللا تعاىل بينهم عباس أما تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عل

  دوال وعباده خوال وكتابه دغال 
قال ابن عباس اللهم نعم مث إن مروان رد عبد امللك إىل معاوية يف حاجته فلما أدبر عبد امللك قال معاوية أنشدك 

  ه و سلم ذكر هذا فقال أبو اجلبابرة األربعة باهللا يابن عباس أما تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا علي



  قال اللهم نعم فعند ذلك ادعى معاوية زياد بن عبيد 
  حدثنا عبد الرزاق عن أبيه  - ٣١٧

عن ميناء موىل عبد الرمحن بن عوف قال كان ال يولد ألحد مولود إال أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم فدعا له 
  زغ بن الوزغ امللعون بن امللعون فأدخل عليه مروان فقال هو الو

  حدثنا أبو املغرية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد  - ٣١٨
عن كعب قال سيلي أموركم غلمان من قريش يكونون مبنزلة العجاجيل املذنبة على املذاود إن تركت أكلت ما بني 

  أيديها وإن انفلتت نطحت من أدركت 
  رافع إمساعيل بن رافع قال  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب - ٣١٩

قال أبو سعيد اخلدري رضى اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أهل بييت سيلقون من أميت بعدي قتال 
  شديدا وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو املغرية من بين خمزوم 

قال مسعت أبا نصر اهلاليل حيدث عن جبالة حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن حممد بن أيب يعقوب الضيب  - ٣٢٠
  بن عبد أو عبد ابن جبالة قال 

  قلت لعمران بن حصني حدثين عن أبغض الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فقال تكتم علي حىت أموت 

  قال قلت نعم 
  قال بنو أمية وثقيف وبنو حنفية 

  هد حدثنا ابن عيينة عن سليمان األحوال عن جما - ٣٢١
  عن تبيع قال ميلك من بين أمية أربعة من صلب رجل سليمان بن عبد امللك وهشام ويزيد والوليد 

  حدثنا هشيم عن أيب حرة عن احلسن رضى اهللا عنه قال  - ٣٢٢
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيكون رجل امسه الوليد يسد به ركنا من أركان جهنم أو زاوية من زواياها 

  دثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال ح - ٣٢٣
بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يليكم عمر وعمر ويزيد ويزيد والوليد والواليد ومروان ومروان 

  وحممد وحممد 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة  - ٣٢٤

ل فإن قدرت أن خترج من مصر إىل الشام عن يزيد بن أيب حبيب قال كان يقال إذا كان على الناس خليفة أحو
  فافعل وذلك قبل خالفة هشام 

  حدثنا ضمام بن إمساعيل  - ٣٢٥
  عن أيب قبيل أن عبد امللك بن مروان جاءه خمرب خيربه أنه ولد له غالم وإن أمه مسته هشاما 

  فقال هشمها اهللا يف النار 
د عن مكحول قال بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن سعيد بن خال - ٣٢٦

  و سلم قال يكون من قريش أربعة زنادقة 
قال أبوه فسمعت سعيد بن خالد يذكر عن ابن أيب زكريا حنو ذلك مث قال هو مروان بن حممد بن مروان بن احلكم 

معاوية بن أيب سفيان وسعيد بن  والوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم ويزيد بن خالد بن يزيد بن



  خالد الذي كان خبراسان 
  حدثنا عبد القدوس مسع ابن عياش قال حدثين سعيد بن خالد  - ٣٢٧

  عن مكحول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وسعيد بن خالد عن ابن أيب زكريا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله قال فسألته عنهم فسماهم مثل ذلك سواء 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري  - ٣٢٨
عن ابن املسيب قال ولد ألخي أم سلمة غالم فسموه الوليد فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  مسيتموه بأمساء فراعنتكم ليكونن يف 
  هذه األمة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه األمة من فرعون على قومه 

  هري إن استخلف الوليد بن يزيد فهو هو وإال فالوليد بن عبد امللك قال الز
  حدثنا ضمرة بن ربيعة  - ٣٢٩

عن أيوب بن برير قال حدثين من دخل مع احلجاج على أمساء ابنة أيب بكر فقال هلا ما مسعت من رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم 

يف ثقيف كذاب ومبري فأما الكذاب فقد عرفناه واما املبري  قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يكون
  فأنت 

  قال نعم أنا مبري املنافقني 
  حدثنا يزيد بن هارون  - ٣٣٠

  عن سهيل بن ذكوان قال ملا قتل احلجاج ابن الزبري دخل على أمساء ابنة أيب بكر فقالت ما فعل ابن الزبري 
  قال قتله اهللا 

واما قواما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خيرج من ثقيف ثالثة الكذاب قالت أما واهللا لقد قتلته ص
  والذيال واملبري 

  فأما الكذاب فقد مضى وأما املبري فأنت املبري وقالت واما الذيال فما رأيناه بعد 
  قال فمر ابن عمر رضى اهللا عنه بابن الزبري مصلوبا فقال قد 

  أفلحت أمة أنت شرها 
  دثنا عثمان بن عبد احلميد عن جويرية بن أمساء عن نافع قال ح - ٣٣١

قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يكون رجل من ولدي بوجهه شني يلي فيمألها عدال قال نافع وال أحسبه إال 
  عمر بن عبد العزيز 

  حدثنا ضمرة  - ٣٣٢
ه فخرج والدماء تسيل على وجهه عن ابن شوذب قال دخل عمر بن عبد العزيز اصطبال ألبيه فشجه فرس ألبي

  فقال أبوه لعلك تكون أشج بين أمية 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران قال  - ٣٣٣

قال حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه ليكونن بعد عثمان رضى اهللا عنه اثنا عشر ملكا من بين أمية قيل له أخلفاء قال 
  بل ملوك 
  ن أيب عبيدة املشجعي حدثنا الوليد ع - ٣٣٤



عن أيب أمية الكليب حدثهم يف خالفة يزيد بن عبد امللك قال ملا اختلف الناس بعد معاوية وفتنة ابن الزبري أتينا شيخا 
من القدماء قد أدرك اجلاهلية قد سقط حاجباه على عينيه فقلنا أخربنا عن زماننا هذا وما اختلف الناس فيه وأشر 

ة فعصب هبا جلدة حاجبيه حىت ارتفعت عن عينيه فأبصرنا قال أشري عليكم أن تلزموا بيوتكم علينا قال فدعا بعصاب
  فإن هذا األمر سيصري إىل رجل من بين أمية يليكم ثنتني وعشرين 

سنة مث ميوت مث يليكم من بعده خلفاء يتتابعون يف سنيات يسرية حىت يليكم رجل عالمته يف عينه يعين هشام بن عبد 
مع املال مجعا مل جيمعه أحد قبله يعيش تسع عشرة سنة مث ميوت مث يليكم رجل منهم شاب يعطي الناس امللك جي

عطايا مل يعطها أحد كان قبله مث يثىن به رجل من أهل بيته خفي مل يكن يذكر فيقتله فتراق على يديه الدماء مث 
  يأتيكم مدبر من هاهنا وأشار إىل اجلزيرة 

  ن مروان أبو سفيان قال حدثين سعيد ابن يزيد حدثنا عبد اهللا ب - ٣٣٥
عن الزهري قال بلغين أن عبد اهللا بن سالم قال قبل مقتل عثمان رضى اهللا عنه أنه مقتول إىل شهرين فوثب مروان 

مغضبا ليدخل على عثمان فلم يزالوا به حىت كف عنه فقال عبد اهللا بن قيس للزهري إن هذا العلم خمزون عن 
ك منه علم حتدثنا به وذلك يف إمارة هشام فقال له الزهري أحتب اإلستراحة من هشام فكان قد كان الناس فهل عند

ذاك وهو هالك إىل عامني أو حنومها قيل له موت أو قتل قال بل موت قيل له فمن بعده قا هذا الغالم من أهل بيته 
ل قيل فمن بعده قال الذي يأيت من هاهنا قيل له فما مدته قال كنوم الصيب قيل ميوت موتا أو يقتل قال بل يقت

  وأشار إىل اجلزيرة وسليمان بن هشام يومئذ أمري اجلزيرة 
  قيل له ما هو قال امسه واسم أبيه مثانية أحرف قيل وما مدته 

  قال كالثوب البايل إذا رقع من مكان هتتك من مكان 
  يساف قال حدثنا أبو أسامة عن األعمش عن مشر بن عطية عن هالل بن  - ٣٣٦

أخربين الربيد الذي جاء برأس املختار إىل ابن الزبري قال ملا وضعه بني يديه قال ما حدثين كعب يف سلطاين بشيء إال 
  وجته كما قال إال هذا فإنه حدثين أنه يقتلين رجل من ثقيف فأراين أنا الذي قتلته 

  قال  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن عمرو بن دينار - ٣٣٧
  قال أبو هريرة رضى اهللا عنه فتنة ابن الزبري حيصة من حيصات الفنت 

  حدثنا ضمام  - ٣٣٨
عن أيب قبيل قال ملا رأى ابن عمر رؤس أصحاب ابن الزبري حتمل على الرماح والقصب قال تتهادون بالرؤس وال 

  تدرون إىل ما صارت إليه األرواح 
  ليمان حدثنا ابن املبارك عن سفيان عن س - ٣٣٩

  عن أيب وائل قال لقيت أبا العالء صلة بن زفر فقلت يا أبا العالء هل بأهلك شيء من هذا الوجع يعين الطاعون 
  قال أنا ألن خيطيهم أخوف مين من أن يصيبهم 

  حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة  - ٣٤٠
  فقلت اللهم اشف أبا هريرة  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه مسعه يقول

  فقال اللهم ال ترجعها مث قال يوشك أن يأيت على الناس زمان يكون املوت فيه أحب إىل العامل من الذهبة احلمراء 
  حدثنا ابن املبارك عن األعمش  - ٣٤١



ة أو بطانة عن أيب وائل أن عبد اهللا بن مسعود ذكر عثمان رضى اهللا عنه يوما فقال أهلكه الشح وبئست البطان
  السوء قال قلنا له أال خترج فنخرج معك فقال ألن أزاول جبال راسيا أهون علي من أن أزاول ملكا مؤجال 

  العصمة من الفنت وما يستحب فيها من الكف واإلمساك عن القتال والعزلة فيها

  وما يكره من اإلستشراف هلا 
  عمرو بن وابصة األسدي عن أبيه  حدثنا ابن املبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد عن - ٣٤٢

عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تكون فتنة النائم فيها خري 
من املضطجع واملضطجع فيها خري من القاعد والقاعد فيها خري من القائم والقائم خري من املاشي واملاشي فيها خري 

  ب خري من اجملري قتالها كلها يف النار من الراكب والراك
  قال قلت يا رسول اهللا ومىت ذلك 

  قال أيام اهلرج 
  قال قلت ومىت أيام اهلرج 

  قال حني ال يأمن الرجل جليسه 
  قال قلت فبم تأمرين إن أدركت ذلك قال 

  اكفف نفسك ويدك وادخل دارك 
  قال قلت يا رسول اهللا أرأيت إن دخل علي داري 

  بيتك  قال فادخل
  قال قلت إن دخل علي بييت 

  قال فادخل مسجدك مث اصنع هكذا مث قبض بيمينه على الكوع وقل ريب اهللا حىت تقتل على ذلك 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيب إسحاق عن عمارة ابن عبد مسع  - ٣٤٣

خص هلا أحد إال نسفته كما حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه يقول إياكم والفنت ال يشخص هلا أحد فواهللا ما ش
ينسف السيل إهنا تشتبه مقبلة حىت يقول اجلاهل هذا يشبه وتبني مدبرة فإذا رأيتموها فاجثموا يف بيوتكم وكسروا 

  سيوفكم وقطعوا أوتاركم 
  حدثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل  - ٣٤٤

و سلم ويل للعرب من شر قد اقترب قد أفلح من  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  كف يده 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حيىي بن أيب كثري  - ٣٤٥

  عن أيب هريرة قال إين ألعلم فتنة يوشك أن تكون اليت قبلها معها كنفجة أرنب وإين ألعلم املخرج منها 
  قالوا وما املخرج منها 

   قال أن أمسك يدي حىت جييء من يقتلين
  حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أيب خالد عن زيد بن وهب  - ٣٤٦

  عن حذيفة بن اليمان قال فئتان من املسلمني ما أبايل يف أيتهما عرفتك قتالمها قتلى جاهلية 
  حدثنا بقية بن الوليد واحلكم بن نافع عن سعيد بن سنان قال حدثين أبو الزاهرية عن جبري بن نفري  - ٣٤٧



ى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت عن ابن عمر رض
أسفرت وإن الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى فال تثريوا الفتنة إذا محيت وال تعرضوا هلا إذا عرضت إن الفتنة 

حىت يأذن اهللا تعاىل هلا الويل ملن أخذ خبطامها مث  راتعة يف بالد اهللا تطأ يف خطامها ال حيل ألحد من الربية أن يوقظها
  الويل له 
  حدثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن زيد بن وهب  - ٣٤٨

  عن عبد اهللا قال إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت أسفرت 
  قال سفيان واخربنا احلارث بن حصرية عن زيد بن وهب  - ٣٤٩

  فيه قال قيل حلذيفة ما إقباهلا قال سل السيف قيل فما إدبارها قال غمد السف  عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك وزاد
  حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ربعي  - ٣٥٠

عن حذيفة أن رجال قال له كيف تأمرين إذا اقتتل املصلون قال تدخل بيتك مث تغلق عليك بابك فمن جاءك فقل 
  ك هكذا فقال سفيان بيدة فاكتتف وقل بؤبإمثى وإمث

  حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه  - ٣٥١
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والفنت فإن للسان فيها مثل وقع 

  السيف 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وهب  - ٣٥٢

وكلت الفتنة بثالث باجلاد النحرير الذي ال يريد أن يرتفع له منها شيء إال قمعه بالسيف عن حذيفة قال 
وباخلطيب الذي يدعوا إليه األمور وبالشريف املذكور فأما اجلاد النحرير فتصرعه وأما هذان اخلطيب والشريف 

  فتحثهما حىت تبلوا ما عندمها 
  ابن أنعم عن مكحول عن أيب ثعلبة أو أيب إدريس اخلوالين حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت حدثنا  - ٣٥٣

  عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال اتقوا فرقتني تقتتالن على الدنيا فإهنما جتران إىل النار جرا 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب جابر عن بسر بن عبد اهللا  - ٣٥٤

  احلضرمي عن أيب إدريس اخلوالين قال 
  ن اليمان يقول قلت يا رسول اهللا ما تأمرين إن أدركت ذلك يعين الفنت مسعت حذيفة ب

  قال تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم 
  قال قلت فإن مل يكن هلم إمام وال مجاعة 

  قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك 
  نا بن عطية حدثنا الوليد قال قال األوزاعي وأخرب - ٣٥٥

  عن حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل ذلك 
  حدثنا عثمان بن كثري بن دينار عن حممد بن مهاجر أخي عمرو بن مهاجر عن يونس بن ميسرة اجلبالين  - ٣٥٦

  وه فيها عن حذيفة بن اليمان قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قحم
  قال قلت يا رسول اهللا فكيف النجاة منها 

  قال تلزم اجلماعة وإمام اجلماعة 
  قال قلت فإن مل تكن مجاعة وال إمام مجاعة 



  قال فاهرب من تلك الفرق كلها ولو يدركك املوت وأنت عاظ بساق شجرة 
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب التياح عن خالد ابن سبيع  - ٣٥٧

  ن اليمان قال قلت يا رسول اهللا فما العصمة من ذلك وذكر دعاة الضاللة عن حذيفة ب
فقال إن لقيت هللا يومئذ خليفة يف األرض فالزمه و إن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإال فاهرب يف األرض حىت ياتيك 

  املوت وأنت عاظ على أصل شجرة 
  عمرو القسملي عن بنت أهبان الغفاري  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة حدثنا أبو - ٣٥٨

أن عليا رضى اهللا عنه أتى أهبان فقال ما مينعك أن تتبعنا فقال أوصاين خليلي وابن عمك أنه سيكون فتنة وفرقة 
  واختالف فإذا كان ذلك فاكسر سيفك واقعد يف بيتك واختذ سيفا من خشب 

  حدثنا ابن عيينة عن أيب جناب قال  - ٣٥٩
ل شهدت اجلماجم فما طعنت برمح وال ضربت بسيف ولوددت أهنما قطعتا من هاهنا يعين يديه مسعت طلحة يقو
  ومل أكن شهدته 

  حدثنا ابن عيينة ابن عن أيب جنيح  - ٣٦٠
  قال ال تسلطهم علينا حىت يفتنونا فيفتتنوا بنا  ٨٥عن جماهد قوله تعاىل ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني يونس

  ن ثور عن معمر عن أيوب حدثنا حممد ب - ٣٦١
عن أيب قالبة قال ملا أجنلت فتنة ابن األشعت كنا يف جملس ومعنا مسلم بن يسار فقال مسلم احلمد هللا الذي أجناين 
من هذه الفتنة فواهللا ما رميت فيها بسهم وال طعنت فيها برمح وال ضربت فيها بسيف قال أبو قالبة فقلت له فما 

يك فقال واهللا ما قام مسلم هذا املقام إال وهو يراه عليه حقا فقتل أو قتل قال فبكى ظنك يا مسلم جباهل نظر إل
  والذي نفسي بيده حىت متنيت أن ال أكون قلت له شيئا 

  حدثنا ابن املبارك عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن احلسن  - ٣٦٢
ل على رجل من أصحاب علي يوم صفني عن جندب بن عبد اهللا البجلي رضى اهللا عنه أن رجال من أهل الشام مح

  فنزل إليه ليذحبه قال فشددت أنا برحمي حنوه ألجهضه عنه فأجهضته عنه فما أذكرها إال أخذت حبلقي 
  حدثنا حيىي بن أيب غنية عن أبيه عن جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر  - ٣٦٣

نفرجوا عن دينهم كما تنفرج املرأة عن قبلها عن حذيفة أنه قال يا عامر ال يغرنك من ترى فإن هؤالء يوشكوا أن ي
  فإذا فعلوا ذلك فعليك مبا أنت عليه اليوم 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس  - ٣٦٤
عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أليب ذر أراك يا أبا ذر لقائفا كيف بك يا ابا ذر إذا أخرجوك من 

  املدينة 
  املقدسة قال آيت األرض 

  قال فكيف إن أخرجوك منها 
  قال ارجع إىل املدينة 

  قال فإن أخرجوك منها 
  قال آخذ بسيفي فأضرب به حىت أقتل 

  قال ال ولكن إمسع واطع ولو لعبد أسود 



  قال فلما أتى الربذة وجد هبا غالما أسود لعثمان فأقيمت الصالة 
  فقال يا أبا ذر تقدم 

  ولو لعبد أسود  فقال إين أمرت أن أمسع وأطيع
  قال فتقدم العبد فصلى 

  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب التياح عن أبيه عن أيب العوام  - ٣٦٥
عن كعب قال رحا العرب بعد مخس وعشرين بعد وفاة نبيها صلى اهللا عليه و سلم مث تنشأ فتنة فيها قتل وقتال 

ة فأمسك عليك فيها يدك وسالحك فإين أجدها فأمسك عليك فيها يدك وسالحك مث تكون أخرى بعد اإلطمأنين
  يف كتاب اهللا املظلمة تلوي بكل ذي كرب 

  حدثنا أبو عمر الصفار عن التياح عن أيب العوام  - ٣٦٦
عن كعب قال تدور رحا العرب بعد وفاة نبيها بعد مخس وعشرين سنة مث تفشوا فتنة يكون فيها قتل وقتال فأمسك 

تنجلي ال لك وال عليك مث يستوي الناس كالدوامة مث تنشأ فتنة إين ألجدها يف عليك فيها نفسك وسالحك حىت 
كتاب اهللا املنزل املظلمة ال تنجلي حىت تلوي بكل ذي كرب فامسك عليك فيها نفسك وسالحك واهرب منها أشد 

  اهلرب وإن مل جتد إال حجر عقرب تدخل فيه فادخل فيه 
  السيباين قال حدثنا ضمرة عن حيىي بن أيب عمرو  - ٣٦٧

قال أبو هريرة رضى اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر الفتنة الرابعة ال ينجو من شرها إال من دعا 
كدعاء الغرق أسعد أهلها كل تقي خفي إذا ظهر مل يعرف وأن جلس مل يفتقد وأشقى أهلها كل خطيب مسقع أو 

  راكب موضع 
  ن ابن هليعة حدثنا معاىف بن عمران ع - ٣٦٨

عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون فتنة ال ينجو منها إال من مل يصب من 
  ماهلا ومن أصاب من ماهلا كمن أصاب من دمها 

  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن ضرار بن عمرو عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عمن حدثه  - ٣٦٩
هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسعد الناس فيها كل خفي إن ظهر مل يعرف عن أيب 

  وإن جلس مل يفتقد 
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ٣٧٠

عن أرطاة بن املنذر قال بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف الفتنة الرابعة تصريون فيها إىل الكفر 
  ملؤمن يومئذ من جيلس يف بيته والكافر من سل سيفه وأهراق دم أخيه ودم جاره فا

  حدثنا ابن املبارك عن ابن أيب خالد عن عبد الرمحن بن عائذ  - ٣٧١
عن عقبة بن عامر رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا علسه وسلم يقول من مات ومل يشرك باهللا شيئا ومل 

  رام بشيء دخل من أي أبواب اجلنة شاء يتند من الدماء احل
  حدثنا ابن املبارك عن هشام عن احلسن قال  - ٣٧٢

قال أبو موسى األشعري رضى اهللا عنه ما خصم أبغض إىل لقاء يوم القيامة من رجل جييء تشخب أو داجه دما 
ول كان كافرا فيقول حيبسين عند ميزان القسط فيقول يا رب سل عبدك مب قتلين فأقول كذب فال أستطيع أن أق

  أنت أعلم بعبدي مين 



  حدثنا ابن املبارك عن سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل  - ٣٧٣
عن جندب بن عبد اهللا قال ال يلقني أحد منكم اهللا يوم القيامة مبلء كف من دم رجل يقول ال إله إال اهللا فإنه من 

يف حافره فيكبه اهللا تعاىل إذا مجع األولني واآلخرين أي يف  صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا فال خيفرن اهللا أحد منكم
  جهنم 
  حدثنا عبد الوهاب عن أيوب  - ٣٧٤

عن حممد أن األشتر أنه استأذن على علي فحججبه مث أذن له فإذا عنده ابن لطلحة قال أراك حجبتين من أجل هذا 
جو أن أكون أنا وعثمان ممن قال اهللا تعاىل ونزعنا قال أجل قال ولو كان ابن عثمان حجبتين له قال أجل قال إين ألر

   ٤٧ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني احلجر 
  حدثنا ابن املبارك عن عوف عن أيب املنهال قال حدثين صفوان بن عمرو  - ٣٧٥

إىل أبواهبا ملء كف من  عن جندب بن عبد اهللا البجلي قال ليتقي اهللا أحدكم وال حيولن بينه وبني اجلنة بعدما ينظر
  دم مسلم أهراقه 

  حدثنا ابن املبارك عن هشام بن حسان قال  - ٣٧٦
حدثين بكر بن عبد اهللا املزين قال شيعنا رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فسمعته يقول ال حيولن بني 

  أحدكم وبني اجلنة بعدما ينظر إىل أبواهبا ملء كف من دم مسلم أهراقه 
  حدثنا ابن املبارك عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبري قال  - ٣٧٧

مسعت جندب بن عبد اهللا يقول إن نزل بالء فقدم مالك دون دينك فإن املخروب من خرب دينه وإن املسلوب من 
  سلب دينه واعلم أنه ال غىن بعد النار وال فقر بعد اجلنة إن النار ال يفك أسريها وال يستغىن فقريها 

حدثنا ابن املبارك عن عمر بن سعيد بن أيب حسني القرشي عن حممد بن عبد اهللا بن عياض عن يزيد بن  - ٣٧٨
  طلحة بن ركانة مسع حممد بن علي 

  مسع عليا رضى اهللا عنه يقول اللهم اكبب اليوم قتلة عثمان ملناخرهم 
  حدثنا ابن املبارك عن عوف عن أيب املنهال  - ٣٧٩

قال إن ذاك الذي بالشام يعين مروان واهللا إن يقاتل إال على الدنيا وإن ذاك الذي مبكة يعين  عن أيب برزة األسلمي
ابن الزبري واهللا إن يقاتل إال على الدنيا وإن الذين تدعوهنم قراءكم واهللا إن يقاتلوا إال على الدنيا فقال له ابن له فما 

ل بيده مخاص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من تأمرنا إذا قال ال أرى خري الناس إال عصابة ملبدة وقا
  دمائهم 
  حدثنا ابن املبارك عن هشام عن احلسن عن ضبة بن حمصن  - ٣٨٠

عن أم سلمة رضى اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم عليكم أئمة تعرفون عنهم وتنكرون 
  ضى وتابع فمن أنكر فقد جنا ومن كره فقد سلم ولكن من ر

  قيل يا رسول اهللا أفال نقتلهم أو نقاتلهم 
  قال أما ما صلوا الصالة فال 

  حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن احلسن قال قيل يا رسول اهللا أفال نقاتلهم  - ٣٨١
  قال أما ما أقاموا الصالة فال 

 لبين فزارة عن مسلم بن قرظة ابن عم حدثنا ابن املبارك عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين موىل - ٣٨٢



  عوف بن مالك 
مسع عوف بن مالك رضى اهللا عنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول شر أميتكم الذين تبغضوهنم 

ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول اهللا أفال ننابذهم عند ذلك قال أما ما أقاموا الصالة فيكم فال 
  ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال ينزع يدا من طاعة أال من 
  حدثنا هشيم عن جمالد عن عامر عن صلة  - ٣٨٣

عن حذيفة قال تعودوا الصرب قبل أن ينزل بكم البالء فإنه لن يصيبكم أشد مما أصابنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم 
  ثنا ابن املبارك عن محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت حد - ٣٨٤

عن أيب ذر رضى اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر كيف تعمل إذا جاع الناس حىت ال 
  تسطتيع أن تقوم من فراشك إىل مسجدك ومن مسجدك إىل فراشك 

  لم قال قلت اهللا ورسوله أع
  قال تأيت من أنت منه قال قلت أرأيت إن أىب علي 

  قال تدخل بيتك 
  قال قلت أرأيت إن أىب علي 

  قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة ردائك على وجهك يبوء بإمثك وإمثه 
  قال قلت أفال أمحل السالح 

  قال إذا تشركه 
  حدثنا ابن املبارك عن يونس عن الزهري  - ٣٨٥
 سلمة بن عبد الرمحن أن حسني بن علي دخل على عثمان رضى اهللا عنه وهو حمصور فقال يا أمري املؤمنني أنا عن أيب

طوع يدك فمرين مبا شئت فقال له عثمان يا ابن أخي فاجلس يف بيتك حىت يأيت اهللا بأمره فال حاجة يل يف هراقة 
  الدماء 
  بن سريين قال حدثنا ابن املبارك عن يزيد بن إبراهيم عن ا - ٣٨٦

قال أبو مسعود األنصاري رضى اهللا عنه أصبح أمرائي خيريوين أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي أو آخذ 
سيفي قأقتل فأقتل فأدخل النار فاخترت أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي وال آخذ سيفي فأقاتل فأقتل 

  فأدخل النار 
  ن جبلة بن سحيم حدثنا ابن أيب غنية عن أبيه ع - ٣٨٧

عن عامر بن مطر قال قال يل حذيفة يا عامر ال يغرنك ما ترى والناس يثوبون إىل املسجد فإن هؤالء يوشكون أن 
  ينفرجوا عن دينهم كما تنفرج املرأة عن قبلها فإذا فعلوا ذلك فعليك مبا أنت عليه اليوم 

  أيب البختري  حدثنا ابن املبارك عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن - ٣٨٨
  عن حذيفة قال أال إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حسن وليس من السنة أن ترفع السالح على إمامك 

  حدثنا ابن املبارك عن حممد بن طلحة اليامي عن إبراهيم ابن عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال  - ٣٨٩
مسع وأطع وإن كان عليك عبد حبشي إن ضربك فاصرب قال يل عمر رضى اهللا عنه لعلك تبقى حىت تدرك الفتنة فا

  أو حرمك أو ظلمك فاصرب وإن أراداك على أمر ينقصك يف دينك فقل مسعا وطاعة دمي دون ديين 



  حدثنا ابن املبارك عن سليمان بن املغرية عن عبد اهللا بن مغفل  - ٣٩٠
س ال تقتلوا عثمان فوالذي نفسي بيده ما قتلت أمة عن عبد اهللا بن سالم أنه قال حني هاج الناس بعثمان يا أيها النا

قط نبيها فيصلح اهللا أمرهم حىت يهريقوا دم سبعني ألفا منهم وما قتلت أمة قط خليفتها فيصلح اهللا أمرهم حىت 
  يهريقوا دم أربعني ألفا منهم 

  حدثنا ابن املبارك عن أيب معشر عن سعيد املقربي  - ٣٩١
قال كنت مع عثمان رضى اهللا عنه يف الدار فقتل منا رجل فقلت يا أمري املؤمنني طاب  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه

الضراب قتلوا منا إنسانا قال عزمت عليك ملا طرحت سيفك فإمنا تراد نفسي فسأقي املؤمنني اليوم بنفسي قال 
  فطرحت سيفي فما أدري أين وقع 

  احلارثي قال حدثنا ابن أيب غنية عن ابن أيب خالد عن حصني  - ٣٩٢
قال زيد بن أرقم لعلي رضى اهللا عنه نشدتك باهللا أنت قتلت عثمان قال فأطرق ساعة مث قال والذي فلق احلبة وبرأ 

  النسمة ما قتلت عثمان وال أمرت بقتله 
  حدثنا ابن املبارك عن جرير بن حازم قال حدثين أيوب وابن عون وهشام  - ٣٩٣

 عثمان رضى اهللا عنه وهو حمصور أن حقك اليوم على كل مسلم كحق الوالد عن حممد بن سريين أن كعبا بعث إىل
على ولده وأنك مقتول ال حمالة فاكفف يدك فإنه أعظم حلجتك عند اهللا يوم القيامة فلما بلغه ذلك قال ألصحابه 

اجلدار  أعزم على كل من كان يرى يل عليه حقا ملا خرج عين فغضب مروان فرمى بالسيف من يده حىت أثر يف
  وقال املغرية بن األخنس وأنا ألعزم على نفسي ألقتلن فقاتل حىت قتل 

  وحدثنا ابن املبارك عن جرير بن حازم قال  - ٣٩٤
مسعت محيد بن هالل العدوي يقول قال رجل منا رأيت عثمان رضى اهللا عنه بعدما قتل أحسن ما كنت أراه عليه 

ور وجدت أوثق قال الدين القيم ليس فيه سفك دم ثالث مرات فلما ثياب بياض فقلت يا أمري املؤمنني أي األم
كان يوم اجلمل لبست سالحي وركبت فرسي وأخذت رحمي وكنت يف الرعلة األوىل فبينا أنا كذلك إذ عرضت يل 

رؤياي فقلت أمل يقل لك عثمان يف املنام كيت وكيت فصرفت فرسي إىل املنزل فألقيت سالحي وجلست يف بييت 
  قضى ذلك األمر مل أخرج منه يف شيء حىت ان
  حدثنا ابن املبارك عن عمر بن سعيد عن عبد الكرمي أيب أمية مسع جابر بن زيد األزدي  - ٣٩٥

مسع عليا رضى اهللا عنه يقول ما أمرت بقتل عثمان وال أحببته ولكن بنوا عمي اهتموين فأرسلت اعتذرت فأبوا أن 
  يقبلوا فأبوا أن يقبلوا فعبدت فصمت 

  حدثنا ابن عيينة عن جعفر عن أبيه  - ٣٩٦
  عن علي رضى اهللا عنه قال اللهم جلل قتله عثمان اليوم خزية 

  حدثنا ابن املبارك عن هشام  - ٣٩٧
عن احلسن قال قال حممد بن مسلمة أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيفا فقال قاتل به املشركني ما قوتلوا 

عضها يف بعض فأت به أحدا فاضرب به حىت ينكسر مث اجلس يف بيتك حىت تأتيك يد فإذا رأيت أميت تضرب ب
  خاطئة أو منية قاضية قال ففعل 

  حدثنا ابن املبارك عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد  - ٣٩٨
األمر عن أيب بردة بن أيب موسي قال دخلنا على حممد بن مسلمة بالربذة فقلت له أال خترج إىل الناس فإنك يف هذا 



مبكان يسمع منك فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إنه ستكون فتنة وفرقة فاضرب بسيفك عرض أحد 
وكسر نبلك وقطع وترك واقعد يف بيتك فقد فعلت ما أمرين به وإذا سيف معلق بعمود الفسطاط فأنزله فسله فإذا 

  لى اهللا عليه و سلم وهذا أعده أهيب به الناس سيف من خشب مث قال قد فعلت بسيفي ما أمرين رسول اهللا ص
  حدثنا ابن املبارك عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد  - ٣٩٩

عن أيب عثمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا خالد بن عرفطة إنه سيكون أحداث وفنت واختالف فإن 
  استطعت أن تكون املقتول وال تكن القاتل فافعل 

  ابن املبارك عن عيسى بن عمر قال مسعت شيخا حيدث عمرو بن مرة قال حدثنا  - ٤٠٠
قال عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما مل أره أحال على أحد دونه كنت أقرأ هذه اآلية مث إنكم يوم القيامة عند 

  ا فينا فكنت أرى أهنا يف أهل الكتاب حىت كبح بعضنا وجوه بعض بالسيوف فعرفنا أهن ٣١ربكم ختتصمون الزمر
  حدثنا ابن عيينة عم عمرو بن ديار عن أيب جعفر قال  - ٤٠١

حدثين حرملة موىل أسامة بن زيد قال بعثين أسامة إىل علي فقال يل إنه سيسألك ما خلف صاحبك فقل له إنه يقول 
 عنه لك واهللا لو كنت يف شدق أسد ألحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر مل أره قال فجئت عليا رضى اهللا

فقلت له هذه املقالة قال فلم يعطين شيئا قال وأتيت حسنا وحسينا وابن جعفر فأوقروا يل راحليت قال عمرو رأيت 
  حرملة ومل أمسع منه هذا احلديث 

حدثنا ابن املبارك عن أسامة بن زيد رضى اهللا عنه قال أخربين حممد بن عبد اهللا بن بن عمرو بن عثمان بن  - ٤٠٢
  الرمحن ابن لبيبة أخربه  حممد بن عبد

أن عمر بن سعد ذهب إىل أبيه سعد وهو بالعقيق معتزل يف أرض له فقال يا أبتاه مل يبق من أصحاب بدر غريك وال 
من أهل الشورى فلو إنك انبعثت بنفسك ونصبتها للناس ما اختلف عليك اثنان فقال أهلذا جئت أي بين أقعدت 

لدابة مث أخرج فاضرب أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم بعضها ببعض إين مسعت حىت مل يبق من أجلي إال مثل ظمأ ا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يقول خري الرزق ما يكفي وخري الذكر اخلفي 
حدثنا ابن املبارك عن املفضل بن الحق عن أيب بكر بن حفص عن سليمان بن عبد امللك قال حدثين رجل  - ٤٠٣

  من أهل اليمن قال 
مسعت سعد بن مالك رضى اهللا عنه يقول كنت رجال من أهل مكة هبا مولدي وداري ومايل فلم أزل هبا حىت بعث 
اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم فآمنت به واتبعته فمكثت هبا ما شاء اهللا إن أمكث مث خرجت منها فارا بديين 

لي وأنا اليوم فار بديين من املدينة إىل مكة كما فررت بديين من إىل املدينة فلم أزل هبا حىت مجع اهللا يل هبا مايل وأه
  مكة إىل املدينة 

  حدثنا ابن املبارك عن عبد اهللا بن نافع عن أبيه  - ٤٠٤
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال ملا قتل عثمان لقيه علي رضى اهللا عنهما فقال يا أبا عبد الرمحن إنك رجل مطاع 

فتنة تغلي مراجلها فاذهب فقد أمرتك عليهم فقال اذكرك اهللا وقرابتك من رسول اهللا صلى  يف أهل الشام وإين أرى
اهللا عليه و سلم وصحبيت إياه ملا أعفيتين فأىب فاستشفع عليه حبفصة رضى اهللا عنها فأىب فخرج إىل مكة فبعث يف 

  أنه خرج إىل مكة فسكن  طلبه حىت أهنم ليأتون البعري فيعجلون أن خيطموه وظن أنه يريد الشام فأخرب
  حدثنا ابن املبارك عن األسود بن شيبان السدوسي  - ٤٠٥



عن خالد بن مسري قال هرب موسى بن طلحة بن عبيد اهللا من املختار إىل البصرة مع وجوه أهل الكوفة وكان الناس 
أو أبا عبد الرمحن واهللا إين يرون يف زمانه انه املهدي فسمعته يوما وذكر الفتنة فقال رحم اهللا عبد اهللا بن عمر 

ألحسبه على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي عهد إليه مل يفنت بعده ومل يتغري واهللا ما استفزته قريش يف فتنتها 
  األوىل فقلت يف نفسي إن هذا لزري على أبيه يف مقتله 

  حدثنا ابن املبارك عن األسود بن شيبان  - ٤٠٦
علي على ابن عمر رضى اهللا عنهم فقال هذه كتبنا قد فرغنا منها اركب هبا إىل أهل  عن خالد بن مسري قال غدا

الشام فقال أنشدك باهللا وأنشدك اإلسالم قال إنك واهللا لتركبنه قال أذكرك اهللا واليوم اآلخر فإن هذا أمر مل أكن 
لشام شيئا واهللا لئن كان أهل من أوله يف شيء ولست كائنا من آخره يف شيء وإين واهللا ما أرد عليك من أهل ا

الشام يريدونك لتأتينك طاعتهم وإن كانوا ال يريدونك ما أنا براد عليك منهم شيئا قال إنك واهللا لتركبنه طائعا أو 
كارها فدخل ابن عمر داره وانصرف عنه علي حىت أندس يف سواد الليل فدعى بنجائبه فقعد عليها فرمى هبا إىل 

  مكة 
  املبارك عن ابن شوذب قال حدثين يزيد البصري وكان يف بين ضبيعة مسع مطرف بن الشخري حدثنا ابن  - ٤٠٧

  قال مسعت أبا الدرداء رضى اهللا عنه يقول حبذا موتا على اإلسالم قبل الفنت 
ا حدثنا ابن املبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال ملا بلغ عليا رضى اهللا عنه أن طلحة يقول إمن - ٤٠٨

بايعت واللج على قفاي أرسل ابن عباس إىل أهل املدينة فسأهلم عما قال فقال أسامة بن زيد أما اللج على قفاه فال 
  ولكن بايع وهو كاره فوثب الناس عليه حىت كادوا يقتلونه 

  حدثنا ابن املبارك عن ابن هليعة قال حدثين حممد بن عبد الرمحن بن نوفل  - ٤٠٩
أخربه قال دخلت مع املنذر بن الزبري على ابن عمر وقد أكثر عمرو بن سعيد يف أشياء  أن واهب بن ايب مغيث

يفرط فيها فقلنا له أال تقوم فتنهى عن املنكر قال بلى إن شئتم فاذهبوا بنا قالوا لو انطلقنا معنا بناس فإنا خناف أن 
  يفرط منه إليك فقال 

  ما أنا بصاحب ما تريدون 
  أخربين احلارث بن يزيد عن ناعم موىل أم سلمة قال قال ابن هليعة و - ٤١٠

  مسعت أبا هريرة رضى اهللا عنه يقول إن السلطان ال يكلم اليوم وذلك يف زمن معاوية 
  حدثنا ابن املبارك عن جرير بن حازم قال  - ٤١١

صدق احلديث حدثين عيسى بن عاصم أن الوليد بن عقبة أرسل إىل ابن مسعود أن أسكت عن هؤالء الكلمات إن أ
  كتاب اهللا وأحسن اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا 

فقال ابن مسعود أما دون أن يفرقوا بني هذه وهذه فال فقام عتريس بن عرقوب فاشتمل على السيف مث أتى عبد 
  اهللا فقام عند رأسه 

  فقال هلك من مل يأمر باملعروف وينه عن املنكر 
   يعرف بقلبه معروفا ومل ينكر بقلبه منكرا فقال عبد اهللا ال ولكن هلك من مل

فقال عتريس لو قلت غري هذا ملشيت إىل هذا الرجل حىت أضربه بالسيف حىت ال يعملوا هللا باملعصية يف أجواف 
  البيوت 

  فقال له عبد اهللا إذهب فألق بسيفك وتعاىل فاقعد يف ناحية هذه احللقة 



  ألزهر الصنعاين حدثنا ابن املبارك عن كهمس عن أيب ا - ٤١٢
عن أيب العالية أن عبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن صفوان كانا يف احلجر فمر هبما ابن عمر فبعثا إليه فأتامها فقال له 
عبد اهللا بن صفوان ما مينعك أبا عبد الرمحن أن تبايع أمري املؤمنني يعين ابن الزبري وقد بايع له أهل العروض وأهل 

الشام فقال ال واهللا ال أبايعكم وأنتم واضعون سيوفكم على عواتقكم تصيب أيديكم من دماء العراق وعامة أهل 
  املسلمني 
  حدثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم قال حدثنا غيالن بن جرير عن أيب قيس  - ٤١٣

ب لعصبية أو عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قاتل حتت راية عمية يغض
ينصر عصبية أو يدعوا إىل عصبية فقتل فقتله جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها ال ينحاش من 

  مؤمنها وال يفي لذي عهد عهدها فليس مين ولست منه 
  حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن يونس عن غيالن بن جرير حنوه  - ٤١٤
  عا قاال أخربنا سليمان األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق حدثنا ابن مبارك وعيسى بن يونس مجي - ٤١٥

عن عبد اهللا رضى اهللا عنه قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقامي فيكم فقال ولذي ال إله غريه ال حيل 
واملفارق للجماعة دم رجل يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال أحد ثالثة نفر النفس بالنفس والثيب الزان 

  التارك لدينه 
  وقال ابن املبارك أو قال التارك لإلسالم 

  حدثنا ابن املبارك عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم  - ٤١٦
عن الصناحبي رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أنا فرطكم على احلوض وإين مكاثر 

  لن بعدي بكم األمم فال تقتت
حدثنا مرحوم العطار عن أبيه قال ملا كانت فتنة يزيد بن املهلب اختلف الناس فيه قال فانطلقنا إىل حممد  - ٤١٧

بن سفيان فقلنا له ما ترى يف أمر هذا الرجل وقلنا له كيف نريد أن تصنع أنت فقال انظروا أسعد الناس حني قتل 
  هذا ابن عمر كف يده عثمان رضى اهللا عنه فاقتدوا به قال فقلنا 

  حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه  - ٤١٨
  عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال زوال الدنيا بأسرها أهون على اهللا من دم امرىء مسلم يسفك بغري حق 

  حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد  - ٤١٩
أال تنظر يف هذا األمر فإنك من أهل بدر وإنك بقية عن محيد بن هالل قال قيل لسعد أيام تلك الفنت يا أبا إسحاق 

أهل الشورى ولك حال قال ما أنا بقميصي هذا بأحق مين باخلالفة وما أنا بالذي أقاتل حىت أويت بسيف يعرف 
  املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن فيقول هذا مؤمن فال تقتله وهذا كافر فاقتله 

  ن قال أخربنا أسيد بن املتشمس حدثنا هشيم عن يونس عن احلس - ٤٢٠
عن أيب موسى األشعري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بني يدي الساعة فتنة مث قال أبو موسى والذي نفسي بيده مايل ولكم منها خمرج إن أدركناها فيما عهد إلينا نبينا إال 
  دخلناها ال حندث فيها شيئا أن خنرج منها كما 

  حدثنا هشيم أخربنا حصني حدثنا أبو حازم قال  - ٤٢١
ملا احتضر احلسن بن علي رضى اهللا عنهما أوصى أن يدفن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أن يكون يف 



ولبسوا السالح وقال ال  ذلك تنازع أو قتال فيدفن يف مقابر املسلمني فلما مات جاء مروان بن احلكم يف بين أمية
يدفن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم منعتم عثمان فنحن مننعكم فخافوا أن يكون بينهم قتال قال أبو حازم قال أبو 

  هريرة أرأيت لو أن إبنا ملوسى أوصى أن يدفن مع أبيه فمنع أمل يكن ظلموا 
يدفن مع أبيه مث انطلق أبو هريرة إىل احلسني رضى  قلت بلى قال فهذا ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مينع أن

اهللا عنهما فكلمه وناشده اهللا وقال أوصى أخوك إن خفت أن يكون قتاال فردوين إىل مقابر املسلمني فلم يزل به 
وا حىت فعل ومحله إىل البقيع فلم يشهده أحد من بين أمية إال خالد بن الوليد بن عقبة فإنه ناشدهم اهللا وقرابته فخل

  عنه فشهد دفنه مع احلسني رضى اهللا عنه 
  حدثنا ابن فضيل عن السري بن إمساعيل عن الشعيب  - ٤٢٢

عن سفيان بن الليل قال أتيت حسن بن علي رضى اهللا عنهما بعد رجوعه من الكوفة إىل املدينة فقلت له يا مذل 
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال املؤمنني فكان مما احتج علي أن قال مسعت عليا رضى اهللا عنه يقول مس

تذهب الليايل واأليام حىت جيتمع أمر هذه األمة على رجل واسع الشرم ضخم البلعم يأكل وال يشبع وهو معاوية 
فعلمت أن أمر اهللا تعاىل واقع وخفت أن جتري بيين وبينه الدماء واهللا ما يسرين بعد إذ مسعت هذا احلديث أن يل 

  طلعت عليه الشمس والقمر وإين  الدنيا وما
  لقيت اهللا تعاىل مبحجمة دم امرىء مسلم ظلما 

  حدثنا هشيم عن يونس  - ٤٢٣
عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للحسن بن علي ابين هذا سيد وسيصلح اهللا على يديه بني 

  فئتني من املسلمني عظيمتني 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر  - ٤٢٤

عن الزهري قال لقي علي رضى اهللا عنه أسامة بن زيد أو أرسل إليه فقال له علي ما كنا نعدك إال من أنفسنا يا 
أسامة فلم تدخل معنا يف هذا األمر فقال أسامة يا أبا احلسن إنك واهللا لو أخذت مشفر األسد ألخذت مبشفرة 

  ليت أنت فيه فواهللا ما كنت ألدخل معك فيه أبدا اآلخر معك حىت هنلك مجيعا أو حنيا مجيعا فأما هذا األمر ا
  وحدثنا نعيم قال مسعت من يذكر عن مالك بن مغول عن نافع  - ٤٢٥

عن ابن عمر رضى اهللا عنهما أنه قال لرجل يسأله عن القتال مع احلجاج أو ابن الزبري فقال له ابن عمر مع أي 
  الفريقني قاتلت فقتلت ففي لظى 

  إمساعيل عن أيب قبيل قال  حدثنا ضمام بن - ٤٢٦
قال عبد اهللا بن سالم كفوا عن هذا الشيخ ال تقتلوا يعين عثمان رضى اهللا عنه فإمنا بقي من أجله اليسري فأقسم باهللا 

  لئن قتلتموه ليسلن اهللا تعاىل سيفه مث ال يغمده إىل يوم القيامة 
  حدثنا ضمام بن إمساعيل املعافري  - ٤٢٧

ي قال قلت البن عمر أو قالوا له أال ترى ما يصنع هؤالء القوم عملوا خبالف السنة أفال تأمر عن أيب شريح املعافر
باملعروف وتنهى عن املنكر قال بلى قالوا فإمنا خناف عليك ولكنا نقوم معك قال فقوموا على بركة اهللا قالوا إنا 

  خناف ولكنا حنمل السالح قال أما هذا فال 
  لم عن األوزاعي قال مسعت ميمون بن مهران يقول حدثنا الوليد بن مس - ٤٢٨

  قال علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه ما يسرين أين من أحد سبعني من قتلة عثمان وأن يل الدنيا وما فيها 



  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه  - ٤٢٩
  ان وال أمرت بقتله عن ابن عباس قال مسعت عليا رضى اهللا عنه يقول واهللا ما قتلت عثم

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس  - ٤٣٠
عن أبيه قال ملا وقعت فتنة عثمان رضى اهللا عنه قال رجل ألهله أوثقوين باحلديد فإين جمنون فلما قتل عثمان قال 

  خلوا عين احلمد هللا الذي شفاين من اجلنون وعافاين من قتل عثمان 
  عبد اجمليد عن أيوب عن ابن سريين عن ابن أيب بكرة  حدثنا عبد الوهاب بن - ٤٣١

  عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال ال ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض 
  حدثنا ابن علية عن أيوب  - ٤٣٢

وين بسيف له عينان عن ابن سريين قال نبئت أن سعدا كان يقول قد جاهدت إذ أنا أعرف اجلهاد وال أقاتل حىت تأت
  ولسان وشفتان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر 

  حدثنا عبد الوهاب الثقفي وأبو معاوية عن عبيد اهللا عن نافع  - ٤٣٣
  عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من محل علينا السالح فليس منا 

  يس منا وقال أبو معاوية من سل علينا السالح فل
  حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن عبيد اهللا عن نافع  - ٤٣٤

عن ابن عمر رضى اهللا عنهما أتاه رجالن يف فتنة ابن الزبري فقاال إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن 
حرم علي دم أخي اخلطاب وصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما مينعك أن خترج قال مينعين أن اهللا تعاىل 

قال فقد قاتلنا حىت مل تكن  ١٩٣املسلم قاال أو مل يقل اهللا تعاىل قاتلوهم حىت ال يكون فتنة ويكون الدين هللا البقرة
  فتنة وكان الدين هللا فأنتم تريدون أن نقاتل حىت تكون فتنة ويكون الدين لغري اهللا 

  ين عن عبد اهللا بن الصامت حدثنا ابو عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران اجلو - ٤٣٥
عن أيب ذر رضى اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حىت تغرق 

  حجارة الزيت من الدماء كيف أنت صانع 
  قال قلت اهللا ورسوله أعلم 

  قال تدخل بيتك 
  قلت فإن أيت علي 

  قال تأيت من أنت منه 
  ل السالح قال قلت فأمح

  قال إذا تشترك معهم 
  قال قلت فكيف أصنع يا رسول اهللا 

  قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإمثك وإمثه 
  حدثنا ابن إدريس عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال  - ٤٣٦

  ناس عين عناء لرجل كف يده وسالحه قال عثمان رضى اهللا عنه يوم الدار من أعظم ال
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل  - ٤٣٧

عن أيب هريرة قال دخلت على عثمان رضى اهللا عنه يوم الدار فقلت يا أمري املؤمنني طاب أم ضرب قال يا أبا 



  هريرة أيسرك أن تقتل الناس مجيعا وإياي معهم قال قلت ال قال فإنك واهللا لئن قتلت 
  رجال واحدا لكأمنا قتلت الناس مجيعا فرجعت ومل أقاتل 

قال أبو صاحل وسعت عبد اهللا بن سالم يوم قتل عثمان رضى اهللا عنه يقول واهللا ال هتريقوا حمجما من دم إال ازددمت 
  من اهللا بعدا 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل  - ٤٣٨
ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام عن جابر بن عبد اهللا رضى اهللا عنهما ق

  كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم  - ٤٣٩

  قال قال عبد اهللا ال يزال الرجل يف فسحة من دينه مامل يهريق دما حراما فإذا أهراق دما نزع منه احلياء 
  حدثنا أبو معاوية عن ليث عن عطاء قال  - ٤٤٠

  قال عبد اهللا بن سالم جند عثمان رضى اهللا عنه يف كتاب اهللا تعاىل أمريا على اخلاذل والقاتل 
  حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد قال  - ٤٤١

كل من رأى أن يل عليه مسعا  مسعت عبد اهللا بن عامر يقول كنت مع عثمان رضى اهللا عنه يف الدار فقال أعزم على
وطاعة إال كف يده وسالحه فإن أفضلكم عين عناء من كف يده وسالحه مث قال قم يا ابن عمر فاجر بني الناس 

فقام ابن عمر وقام معه رجال من قومه من بين عدي وبين سراقة وبين مطيع ففتحوا الباب فدخل الناس فقتلوا 
  عثمان 

مر بن ربيعة يصلي من الليل حيث شغب الناس يف الطعن على عثمان رضى اهللا عنه قال عبد اهللا بن عامر قام عا
فصلى من الليل مث نام فأيت يف املنام فقيل له قم فسل اهللا أن يعيذك من الفتنة اليت أعاذ اهللا منها صاحل عباده فقام 

  فصلى مث اشتكى فما خرج قط إال جنازة 
  يمون بن سياه حدثناا سهل بن يوسف عن محيد عن م - ٤٤٢

عن جندب قال ستكون فنت قلنا يا أبا عبد اهللا فما تأمرنا قال األرض األرض ليكن أحدكم حلس بيته فإنه ال 
  ينبجس هلا أحد إال أردته 

  حدثنا صدقة الصنعاين عن رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه  - ٤٤٣
اهللا عنه وبايع الناس احلسن قال قال يل زياد أتريد أن عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال ملا أصيب علي رضى 

يستقيم لكم األمر قال قلت نعم قال فاقتل فالنا وفالنا ثالثة من أصحابه قال قلت أليس قد صلوا صالة الغداة قال 
  بلى قال قلت فال واهللا ما إىل ذلك سبيل 

  حدثنا صدقة عن رباح عن معمر عن أيوب عن نافع  - ٤٤٤
رضى اهللا عنهما أنه مل يتهيأ لقتال احد من أهل القبلة إال لقتال جندة احلروري حني خاف أن يصدوه  عن ابن عمر
  عن البيت 

  حدثنا املطلب بن زياد عن عبداهللا بن عيسى  - ٤٤٥
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال رأيت عليا رضى اهللا عنه رافعا حضنية يف سكة بين فالن يقول اللهم إين أبرأ إليك 

  من دم عثمان 
  حدثنا عيسى بن يونس عن إمساعيل بن أيب خالد عن زيد ابن وهب  - ٤٤٦



  مسع حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه يقول يقتتل هبذا الغائط يعين فئتان من املسلمني قتالمها قتلى جاهلية 
  حدثنا عتاب بن بشري اجلرزي عن خصيف عن زياد بن أيب مرمي  - ٤٤٧

أنه ملا أتاه قتل عثمان رضى اهللا عنه وهو مريض قال أجلسوين فأجلسوه فرفع يديه مث قال  عن حذيفة بن اليمان
  اللهم إين أشهدك أين مل آمر ومل أشرك ومل أرض يقوهلا ثالث مرات 

  حدثنا أبو معاوية عن أيب مالك األشجعي عن سامل بن أيب اجلعد  - ٤٤٨
 عنه هذه عائشة تلعن قتلة عثمان فرفع علي يديه حىت بلغ هبما عن ابن احلنفية وابن عباس قاال قيل لعلي رضى اهللا

وجهه وقال وأنا ألعن قتلة عثمان لعنهم اهللا يف السهل واجلبل يقوهلا مرتني أو ثالثا مث التفت إلينا ابن احلنفية فقال 
  أما يف ويف هذا يعين ابن عباس شاهدا عدل 

  حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول  - ٤٤٩
كبشة السدوسي قال مسعت أبا موسى إن من ورائكم فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا  عن أيب

وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خري من القائم والقائم خري من املاشي واملاشي خري من 
  الراكب قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحالس البيوت 

  وية حدثنا عاصم بن حممد عن أبيه حدثنا أبو معا - ٤٥٠
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما أنه قال يوم قتل عثمان رضى اهللا عنه واهللا لئن قتلتموه ال تصلوا مجيعا أبدا وال حتجوا 

  مجيعا أبدا وال جتبون فيئا مجيعا أبدا إال أن حتضر األبدان واألهواء خمتلفة 
م بن حوشب عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال خباب بن األرب البنه حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن العوا - ٤٥١

حني وقع الناس يف أمرعثمان رضى اهللا عنه فقال كأين هبؤالء قد خرجوا يف أدىن فتنة فإذا لقيتهم فيها فكن كخري 
  ابين آدم 
  حدثنا عبدة بن سليمان الكاليب عن عاصم األحوال  - ٤٥٢

يا رضى اهللا عنه يقول واهللا ما أمرت واهللا ما شركت وال قتلت وال رضيت يعين قتل عن زرارة وأيب عبد اهللا مسعا عل
  عثمان رضى اهللا عنه 

  حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن حممد عن ابن أيب بكرة  - ٤٥٣
عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال ال ترجعن بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض أال ليبلغ 

شاهد منكم الغائب أال إن دماءكم وأموالكم وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم ال
هذا يف شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أال فال ترجعن بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب 

  بعض أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
  حدثنا حفص بن غياث عن عاصم  - ٤٥٤

سيار بن سالمة قال دخلنا على أيب برزة حني تفرق الناس فقال إنه أغبط الناس عندي عصابة ملبدة مخاص عن 
  البطون من أومواهلم خفبف ظهورهم من دمائهم 

  حدثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل  - ٤٥٥
من شر قد اقرتب قد أفلح من  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويل للعرب

  كف يده 
  حدثنا ابن إدريس عن هشام  - ٤٥٦



عن حممد بن سريين قال دخل زيد بن ثابت على عثمان رضى اهللا عنهما فقال هذه األنصار بالباب يقولون إن شئت 
  كنا أنصار اهللا مرتني فقال أما القتال فال 

  ه رباح بن احلارث قال حدثنا ابن أيب غنية عن صدقة بن املثىن عن جد - ٤٥٧
مسعت احلسن بن علي رضى اهللا عنهما وهو خيطب الناس باملدائن فقال أال إن أمر اهللا واقع وإن كره الناس وإين ما 
أحب أن يل من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم مثقال حبة خردل يهراق ملء حمجمة من دم إذ علمت ما ينفعين مما 

  حلقوا بطمأنيتكم يعين مأمنكم يضرين وإين ال أجد يل ولكم فا
  حدثنا ابن أيب غنية عن حفص بن عمر بن أيب الزبري قال  - ٤٥٨

قال عمر بن عبد العزيز إذا كان لك إمام يعمل بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا فقاتل مع إمامك وإذا كان عليك إمام 
  اهللا وسنة رسول اهللا فاجلس يف بيتك  ال يعمل بكتاب اهللا وال سنة رسول اهللا فخرج عليه خارجي يدعو إىل كتاب

  حدثنا بقية بن الوليد عن سليمان األنصاري عن احلسن  - ٤٥٩
عن األحنف بن قيس قال بايعت علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال فرآين أبو بكرة وأنا متقلد سيفا فقال ما هذا 

لون على الدنيا وإمنا أخذوها بغري مشورة قلت يا ابن أخي قلت بايعت عليا قال ال تفعل يابن أخي فإن القوم يقتت
  فأم املؤمنني قال امرأة ضعيفة 

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يفلح قوم يلي أمرهم امرأة 
  حدثنا أبو خالد األمحر عن أيب مالك األشجعي عن أيب حازم  - ٤٦٠

عليه و سلم لريفعن يل رجال وأنا على احلوض حىت إذا عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
  عرفوين وعرفتهم اختلجوا دوين فأقول يا رب أصحايب فيجيبين جميب إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك 

  حدثنا عبد الوهاب عن خالد احلذاء عن أيب قالبة  - ٤٦١
جل مقنع رأسه نصف النهار يف شدة عن كعب بن مرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر فتنة حاضرة فمر ر

احلر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا يومئذ على اهلدي قال فقمت فأخذت مبنكبيه وحسرت عن رأسه 
  وأقبلت بوجهه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا هذا قال نعم فإذا هو عثمان رضى اهللا عنه 

  ان عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق حدثنا وكيع عن سفي - ٤٦٢
عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل منها ألنه 

  أول من سن القتل 
  حدثنا عيسى عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق  - ٤٦٣

  سلم مثله إال أنه قال كفل من دمها عن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه و 
  حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب وائل  - ٤٦٤

عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول ما يقضي بني الناس يوم القيامة يف الدماء جييء الرجل 
لعزة لفالن قال فيقول فإهنا آخذا بيد الرجل يقول يا رب هذا قتلين فيقول فيم قتلته فيقول يا رب قتلته لتكون ا

ليست له بؤ بعملك وجييء الرجل آخذ بيد الرجل فيقول هذا قتلين فيقول فيم قتلته فيقول لتكون العزة هللا قال 
  فيقول فإن العزة يل 

  حدثنا وكيع وعيسى بن يونس عن األعمش عن إبراهيم  - ٤٦٥
  ه من الدم فإذا غمس يده يف دم حرام نزع منه احلياء عن عبداهللا قال ال يزال الرجل يف فسحة من دينه ما نقيت كف



  حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه  - ٤٦٦
عن أيب بكرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل معاهدا يف غري كنهه حرم اهللا عليه 

  اجلنة 
  بن زيد عن أيب الغيث  حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن ثور - ٤٦٧

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويل للعرب من شر قد اقترب من فتنة عمياء 
صماء بكماء القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها حري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي ويل للساعي فيها 

  ة من اهللا تعاىل يوم القيام
  حدثنا عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن من حدثه  - ٤٦٨

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى صالة الصبح فال ختفروا اهللا يف جواره فإنه من خفر اهللا يف جواره 
  طلبه اهللا مث أدركه مث كبه على منخره يف جهنم 

  قال حدثنا عبد الرزاق عن األوزاعي عن عمري بن هاىنء  - ٤٦٩
رأيت ابن عمر رضى اهللا عنهما يقول ابن الزبري وجندة واحلجاج يتهافتون يف النار هتافت الذباب يف املرق فإذا مسع 

  املنادي أسرع إليه 
  حدثنا وكيع عن عثمان بن واقد عن أيب احلصني قال  - ٤٧٠

  شر ما تسوط به قريش رأيت ابن عمر ساجدا عند الكعبة حبيال احلجر وهو يقول اللهم إين أعوذ بك من 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة ابن خالد  - ٤٧١

  عن ابن عباس قال ملا قتل علي وبايع الناس ابنه احلسن رضى اهللا عنهما جاء زياد إىل ابن عباس 
  فقال أتريدون أن يثبت لكم هذا األمر 

  قال نعم 
  قال فأرسل إىل فالن وفالن فاضرب أعناقهم 

  قال ابن عباس أصلوا الغداة اليوم 
  قال نعم 

قال فال سبيل إليهم أراهم يف ذمة اهللا فلما بلغ ابن عباس ما صنع زياد بعد قال ما أراه إال قد كان أشار علينا بالذي 
  هو رائيه 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيب إسحاق عن عمارة بن عبد  - ٤٧٢

والفنت ال يشخص هلا أحد فواهللا ما شخص هلا أحد إال نسفته كما ينسف عن حذيفة رضى اهللا عنه قال إياكم 
  السيل إهنا تشبه مقبلة حىت يقول اجلاهل هذا يشبه وتبني مدبرة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وهو حسيب ونعم الوكيل

عبد الرمحن بن حامت أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ريذة أخربنا أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين حدثنا أبو 
  املرادي حدثنا نعيم بن محاد 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عمرو بن دينار  - ٤٧٣
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال فتنة ابن الزبري حيصة من حيصات الفنت وبقيت الرداح املطبقة من أشرف هلا 



  أشرفت له ومن ماج فيها ماجت به 
  قال معمر وقال حيىي بن أيب كثري  - ٤٧٤

عن أيب هريرة قال إين ألعلم فتنة يوشك أن تكون اليت قبلها معها كنفجة أرنب وأين ألعلم املخرج منها قالوا وما 
  املخرج منها قال أن أمسك بيدي حىت جييء من يقتلين 

  حدثنا حممد بن منيب العدين عن السري بن حيىي عن احلسن قال  - ٤٧٥
ل جندب بن عبد اهللا واستكرهه بعض تلك األمراء يف بعض تلك الفنت فخرج به قال فربز رجل من أهل الشام قا

  فقال من يبارز فربز 
له رجل من أهل العراق قال فعدوت على الشامي بالرمح وأمي اهللا ما أريد إال أن أحجز بينهما قال فقلت إليك 

ألذكر عدويت تلك بعدما أنام نومة فيمتنع مين نومي بقية ليليت وإين إليك فلم أزل به حىت انصرف قال فواهللا إين 
  ألذكرها بعدما يوضع طعامي بني يدي فيمتنع مين حىت ما أصل إليه 

  حدثنا حممد بن منيب عن السرى بن حيىي عن مالك بن دينار قال  - ٤٧٦
جل من أهل الشام فلما رآه أبو سعيد أنه ال ملا أبيحت املدينة أخذ أبو سعيد اخلدري رضى اهللا عنه يف اجلبل فتبعه ر

ينصرف عنه أقبل عليه بالسيف فقال إليك إليك قال فأيب الشامي إال أن يواقعه فلما رأى ذلك أبو سعيد ألقى 
السيف وقال لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف اهللا رب العاملني قال فأخذ 

له من اجلبل قال أبو سعيد لقد رأيتين أقاتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا املكان الشامي بيده فأنز
  املشركني قال فقال له الشامي من أنت قال أنا أبو سعيد اخلدري قال فقال له اذهب بارك اهللا فيك 

ما قتلت وال أمرت حدثنا جرير عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال قال علي رضى اهللا عنهم واهللا  - ٤٧٧
  ولكين غلبت 

  حدثنا مروان بن معاوية عن سلمة بن نبيط  - ٤٧٨
عن الضحاك أن رجال كان يقوم على رأس األمري سأله قال يؤتى بالرجل إىل األمري ال أدري ما حاله فيأمرين أن 

  أضرب عنقه قال ال تضرب عنقه قال فإن األمري يأمرين قال وإن أمرك األمري فال تطعه 
  ل إذا يضرب عنقي قال فكن أنت املضروب عنقه قا

  حدثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن أيب الضحى  - ٤٧٩
عن مسروق قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع ال ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 

  بعض 
  حدثنا عيسى بن يونس عن األعمش  - ٤٨٠

رجعت قال يل ابن عمر رضى اهللا عنه يا جماهد كفر الناس بعدك هذا ابن الزبري عن جماهد قال كنت يف الغزو فلما 
  وأهل الشام يقتل بعضهم بعضا 

  حدثنا وكيع عن األعمش عن ثابت بن عبيد  - ٤٨١
عن أيب جعفراألنصاري قال رأيت عليا رضى اهللا عنه خمتبئا بسيفه جالسا يف ظلة النساء قال فسمعته يقول حني قتل 

  ى اهللا عنه تبا لكم سائر اليوم عثمان رض
  حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمري عن كلثوم اخلزاعي قال  - ٤٨٢

  مسعت ابن مسعود يقول ما أحب أين رميت عثمان بسهم قال مسعر آراه قال أريد قتله وال أن يل مثل أحد ذهبا 



ياح عن كعب أنه كان يقول ما أثار حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال حدثين بعض األش - ٤٨٣
  الفتنة قوم إال كانوا هلا جزرا 

  حدثنا بقية بن الوليد عن األحوص عن أيب عون  - ٤٨٤
عن سعيد بن املسيب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة 

  مكتوبا بني عينيه آيس من رمحة اهللا 
ا ابن املهدي عن مهام بن حيىي عن قتادة قال قال أبو موسى األشعري رضى اهللا عنه مثل الناس يف حدثن - ٤٨٥

  الفتنة كمثل قوم كانوا يف سفر فغشيتهم ظلمة فقام بعضهم وتعسف بعضهم فاجنلت وقد حادوا عن الطريق 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر  - ٤٨٦

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال انبئكم بدواء الفتنة إن اهللا ال حيل فيها شيئا عن القاسم أيب عبد الرمحن قال قال ر
  حرمة قبل ذلك فما بال أحدكم يستأذن بباب أخيه مث يأتيه الغد فيقتله 

  حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون  - ٤٨٧
عسى إن رأوها رجعوا قال عن حممد قال ملا اجتمعوا على باب عثمان رضى اهللا عنه قيل له لو خرجت يف كتيبتك 

فخرج عثمان يف كتيبته قال فيستل من أولئك رجل ويستل من هؤالء رجل فاضطربا بأسيافهما فحانت من عثمان 
  التفاتة فقال يف نزعي وتأمريي يقتتلون فرجع فدخل الدار فما أعلمه خرج بعد ذلك حىت قتل 

 عليه و سلم لعشرة ألف أو أكثر فلو أذن هلم قال حممد وقعت الفتنة حني وقعت وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا
  لضربوهم حىت خيرجوهم من أقطار املدينة قال حممد فأتاه ابن الزبري وابن عمر واحلسن بن علي 

لعشرة ألف أو أكثر فلو أذن هلم لضربوهم حىت خيرجوهم من أقطار املدينة قال حممد فأتاه ابن الزبري وابن عمر 
  واحلسن بن علي 

  عون وقال نافع لبس ابن عمر الدرع مرتني ونبئت أن أبا هريرة كان يطيف بالدار فيقول أم طاب أم ضربا قال ابن 
  حدثنا أبو املغرية عن صفوان عن عبد الرمحن بن جبري  - ٤٨٨

أن عثمان رضى اهللا عنه قال يوم حوصر مب يستحلون قتلي وإمنا حيل القتل على ثالثة من كفر بعد إميان وزنا بعد 
صان أو قتل نفسا بغري نفس ومل آت من ذلك شيئا واهللا لئن قتلتموين ال تصلوا مجيعا وال جتاهدوا عدوا مجيعا إال أح

  عن أهواء متفرقة 
  حدثنا أبو املغرية عن صفوان عن عبد الرمحن بن جبري قال  - ٤٨٩

  ولدوا بعد  قال عبد اهللا بن سالم واهللا ليقتلن يف عثمان قوم هم اليوم يف أصالب أبائهم ما
حدثنا أبو املغرية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن عبد الرمحن بن فضالة قال ملا قتل قابيل أخاه هابيل مسخ اهللا  - ٤٩٠

  عقله وخلع فؤاده فلم يزل تائها حىت مات 
  حدثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن خليفة  - ٤٩١

راء أمراء سوء وأئمة أئمة سوء وذكر ضاللة بعضهم متأل ما عن احلسن قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم
  بني السماء واألرض قال 

  قيل يا رسول اهللا أال نضرب وجهه بالسيف 
  قال ال ما صلى أو قال ما صلوا الصالة فال 

  حدثنا املعتمر بن سليمان عن احلجاج ابن فرافصة عن حممد بن عجالن عن رجل من جهينة  - ٤٩٢



رضى اهللا عنه قال سترون أمورا تنكروهنا فعليكم بالصرب وال تغريوا وال تقولوا نغري حيت يكون اهللا  عن أىب الدرداء
  تعاىل هو املغري 

  قال حجاج وحدثىن حممد بن سريين  - ٤٩٣
عن كعب قال اتقوا السلطان بتقيته فإن السلطان ال يبقي من مدته إال يوم واحد فهلك يف ذلك اليوم الرجل واهله 

  زالة جبل راسيا أهون من إزالة ملك مؤجل فإن إ
حدثنا بقية بن الوليد وعيسي بن يونس عن األحوص بن حكيم عن أيب عون األنصاري عن سعيد بن  - ٤٩٤

املسيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بني 
  ال أن عيسى زاد رجال عينيه آيس من رمحة اهللا إ

  حدثنا عيسى بن يونس عن األفريقي عن ابن يسار  - ٤٩٥
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال ال واهللا ما علمنا عليا شرك يف قتل عثمان سرا وال عالنية ولكن كان رأسا ففزع 

  الناس إليه فويل األمر فأحلق به مامل يصنع 

  باب من كان يرى االعتزال يف الفنت

  حدثنا ابن املبارك عن املبارك بن سعيد عن احلسن عن أسيد بن املتشمس ابن معاوية  - ٤٩٦
قال مسعت أبا موسى األشعري رضى اهللا عنه وذكر فتنة مث قال وأمي اهللا إلن أدركتين وإياكم ما أعلم ىل ولكم منها 

  ها قال احلسن أي ساملني خمرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى اهللا عليه و سلم إال أن خنرج منها كما دخلنا
  حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن احلسن  - ٤٩٧

عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ذكر فتنة مث قال أبو موسى ماىل ولكم منها خمرج إن حنن أدركناها 
  إال أن خنرج منها كما دخلناها هكذا عهد إلينا نبينا صلى اهللا عليه و سلم 

  ير بن عبد احلميد عن عاصم األحول قال حدثين شيخ حدثنا جر - ٤٩٨
عن أيب موسى األشعري قال إن بعدكم فتنا القاعد فيها خري من القائم والقائم خري من الساعي حىت ذكر الراكب 

  فكونوا فيها أحالس بيوتكم 
  حدثنا سهل بن يوسف عن محيد عن ميمون بن سياه  - ٤٩٩

  رض وليكن أحدكم حلس بيته فإنه ال ينبجس هلا أحد إال أردته عن جندب قال ستكون فنت فعليكم باأل
  حدثنا أبو معاوية عن داود بن أيب هند عن شيخ من بىن قشري  - ٥٠٠

  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ر العجز على الفجور يأتى على الناس زمان خيري الرجل فيه بني العجز والفجور فمن أدرك ذلك فليخت

  حدثنا إبراهيم بن حممد الفزارى عن عوف عن احلسن قال  - ٥٠١
قال عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه يأتى على الناس زمان املؤمن فيه أذل من األمة أكيسهم الذي يروغ بدينه 

  روغان الثعالب 
عروة بن الزبري عن كرز اخلزاعي  حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عبد الوهاب بن قيس عن - ٥٠٢

رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الناس يومئذ مؤمن معتزل يف شعب من الشعاب يتقي 
  ربه ويذر الناس من شره 



  حدثنا أبو معاوية وعيسى بن يونس مجيعا عن األعمش عن إبراهيم عن مهام بن احلارث  - ٥٠٣
  نه قال ليأتني على الناس زمان ال ينجو منه أحد إال الذي يدعوا كدعاء الغرق عن حذيفة رضى اهللا ع

  حدثنا عبدة بن سليمان عن األعمش عن عمارة عن أيب عمار عن حذيفة مثله  - ٥٠٤
  قال األعمش عن إبراهيم عن مهام بن احلارث عن حذيفة مثله 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن إمساعيل بن رافع عمن حدثه  - ٥٠٥
عن ابن مسعود قال خري الناس يف الفتنة أهل شاء سود يرعني يف شعف اجلبال ومواقع القطر وشر الناس فيها كل 

  راكب موضع وكل خطيب مسقع 
  حدثنا ابن املهدي عن زائدة عن األعمش عن زيد بن وهب  - ٥٠٦

  عن حذيفة قال إن الرجل ليكون يف الفتنة أو من الفتنة وما هو منها 
  نا إبراهيم بن حممد الفزارى عن ليث حدث - ٥٠٧

عن جماهد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوىب للغرباء بني يدي 
  الساعة 
حدثنا ابن عيينة عن مسعر عن عون بن عبد اهللا قال بينما رجل مبصر يف فتنة ابن الزبري ينكت يف األرض  - ٥٠٨

  يه رجل فقال له بأي شيء حتدث نفسك أبا الدنيا إذ قام عل
قال بل اتفكر يف الذي نزل بالناس فأنا هبا مهتم قال فإن اهللا قد جناك منها بفكرتك فيها من الذي سأل اهللا فلم يعطه 

  أو اتكل عليه فلم يكفه 
 بن هبرية قال من حدثنا حممد بن محري وابن وهب عن ابن هليعة عن عبد الرمحن بن شريح عن عبد اهللا - ٥٠٩

  أدرك الفتنة فليكسر رجله فإن اجنربت فليكسر األخرى إال أن ابن محري مل يذكر ابن شريح 
حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن إبراهيم عن علقمة قال إذا ظهر أهل احلق على أهل  - ٥١٠

  الباطل فلست يف فتنة 
طاووس عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الناس  حدثنا ابن املبارك عن معمر عن أيب - ٥١١

  يف الفنت رجل أخذ برأس فراسه خييف العدو وخييفونه أو رجل معتزل يؤدي حق اهللا عليه 
  حدثنا معمر وحدثين ابن خيثم  - ٥١٢

سبيل اهللا ورجل يف رأس  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خري الناس يف الفنت رجل يأكل من يفء سيفه يف
  شاهقة يأكل من رسل غنمه 

  وحدثنا ابن املبارك عن إمساعيل بن عياش قال حدثين عقيل بن مالك عن عبد اهللا بن خالد بن بن معدان  - ٥١٣
  عن أبيه رفع احلديث قال السعيد من جنب الفنت ومن ابتلى بشيء منها فصرب فواها مث واها 

  ن ايب هند عن رجل من بين ربيعة بن كالب حدثنا هشيم عن داود ب - ٥١٤
قال مسعت أبا هريرة رضى اهللا عنه يقول ليأتني على الناس زمان خيري الرجل بني العجز والفجور فمن أدرك ذلك 

  منكم فليختر العجز على الفجور فإن العجز خري من الفجور 
  حدثنا هشيم عن جمالد قال أخربين الشعيب عن صلة بن زفر  - ٥١٥
حذيفة بن اليمان يقول ليخرين الرجل منكم بني العجز والفجور فمن أدرك منكم ذلك فليختر العجز على  مسع

  الفجور 



  حدثنا هشيم عن عوف قال  - ٥١٦
  بلغين أن عليا رضى اهللا عنه قال يأيت على الناس زمان املؤمن فيه أذل من األمة 

  ب وقال ابن مسعود يروغ املؤمن فيه بدينه كروغان الثعال
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه  - ٥١٧

  عن حذيفة قال يأيت على الناس زمان خري منازهلم البادية 
  حدثنا ضمام عن أيب قبيل  - ٥١٨

أن عبد اهللا بن الزبري أرسل إىل أمه فقال إن الناس قد انفضوا عين وقد دعاين هؤالء إىل األمان فما ترين فقالت إن 
إلحياء كتاب اهللا وسنة نبيه فمت على احلق وإن كنت إمنا خرجت على طلب دنيا فال خري فيك حيا  كنت خرجت

  وال ميتا 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن عمرو بن دينار  - ٥١٩

ن عن أيب هريرة قال فتنة ابن الزبري حيصة من حيصات الفنت وبقيت الرداح املطبقة من أشرف هلا أشرفت له وم
  ماج فيها ماجت به 

  العالمات يف إنقطاع ملك بين أمية

  حدثنا سفيان عن العالء بن أيب العباس مسع أبا الطفيل  - ٥٢٠
  مسع عليا رضى اهللا عنه يقول ال يزال هذا األمر يف بين أمية ما مل خيتلفوا بينهم 

  حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعيد بن سامل اجليشاين  - ٥٢١
عليا يقول األمر هلم حىت يقتلوا قتيلهم ويتنافسوا بينهم فإذا كان ذلك بعث اهللا عليهم أقوما من املشرق مسع 

  فيقتلوهم بددا واحصوهم عددا واهللا ال ميلكون سنة إال ملكنا سنتني وال ميلكون سنتني إال ملكنا أربعا 
  قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سريين عن عبيدة  - ٥٢٢

مسعت عليا رضى اهللا عنه يقول ال يزال هؤالء القوم آخذين بثبج هذا األمر ما مل خيتلفوا بينهم فإذا اختلفوا بينهم 
  خرجت منهم فلم تعد إليهم إىل يوم القيامة يعين بين أمية 

  حدثنا املعتمر بن سليمان عن أيب عمرو قال حدثين قيس بن سعد  - ٥٢٣
قال ال يزال القوم على ثبج من أمرهم حىت ينزل هبم إحدى أربع خالل يلقي اهللا عن احلسن بن حممد بن علي 

  بأسهم بينهم أو جتيء الرايات السود من قبل املشرق فتستبيحهم او تقتل النفس الزاكية يف البلد احلرام 
  فيتخلى اهللا منهم أو يبعثوا جيشا إىل البلد احلرام فيخسف هبم 

  معمر قال أخربين بعض احلي عن اهلند بنت املهلب حدثنا عبد الرزاق عن  - ٥٢٤
أن عكرمة موىل ابن عباس أخربها وكان يدخل عليها كثريا وحيدثها قال قال ابن عباس رضى اهللا عنه ال يزال هذا 

  األمر يف بين أمية ما مل خيتلف بينهم رحمان فإذا اختلف بينهم رحمان خرجت منهم إىل يوم القيامة 
  اهللا بن مروان عن أرطاة بن املنذر قال حدثين تبيع ابن امرأة كعب حدثنا عبد  - ٥٢٥

قال ملك بين أمية مائة عام لبين مروان من ذلك نيف وستون عاما ال يذهب ملكهم حىت ينزعوه بأيديهم يريدون 
ىت خيلع سده فال يستطيعونه كلما سدوه من ناحية اهندم من ناحية يفتتحون مبيم وخيتمون مبيم وال يذهب ملكهم ح

  خليفة منهم فيقتل ويقتل محاله ويقتل محار اجلزيرة األصهب مروان مث ينقطع ملكهم وعلى يديه هدم األكاليل 



  حدثنا رشدين بن سعد عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل عن علي بن رباح  - ٥٢٦
  در وختتلف الناس بعده عن ابن مسعود قال يلي على الناس خليفة شاب يبايع ال بنني له فيقتل بدمشق بغ

  حدثنا بقية وعبد القدوس عن بشر بن عبد اهللا بن يسار عمن حدثه  - ٥٢٧
  عن عرباض بن سارية قال إذا قتل خليفة بالشام مل يزل فيها دم مسفوك حراما وإمام ال حتل حرمته حىت يأيت أمر اهللا 

  مهاجر حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن رجل منهم يقال له حجاج عن  - ٥٢٨
عن رجل من السكاسك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قتلت قريش محليها أغرى اهللا العدواة بينها 

  حىت ال يبقى ذو كرب يف نفسه وال أمري إال قتل ويكون الصيلم باجلزيرة 
  حدثنا أبو هارون عن عمرو بن قيس املالئي عن املنهال ابن عمرو عن ذر بن حبيش  - ٥٢٩
  ع عليا رضى اهللا عنه يقول أال إن أخوف الفنت عندي عليكم فتنة بين أمية أال إهنا فتنة عمياء مظلمة مس

  حدثنا الوليد بن مسلم عن حصني بن الوليد عن األزهر ابن الوليد قال مسعت أم الدرداء تقول  - ٥٣٠
بني الشام والعراق مظلوما مل تزل طاعة  مسعت أبا الدرداء رضى اهللا عنه يقول إذا قتل اخلليفة الشاب من بين أمية
  مستخف هبا ودم مسفوك على وجه األرض بغري حق يعين الوليد بن يزيد 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة  - ٥٣١
عن يزيد بن أيب حبيب قال كان يقال إذا كان على الناس خليفة أحول فإن قدرت أن خترج من مصر إىل الشام 

  ام فافعل قال وذلك قبل خالفة هش
قال يزيد بن أيب حبيب وأخربنا سفيان الكليب قال إذا استخلف رجل من آل مروان يقال له الوليد فعند  - ٥٣٢

ذلك تنقطع خالفة بين أمية فلما استخلف الوليد بن عبد امللك مث مات قيل له أين ما قلت قال ليستخلفن منهم 
  رجل يقال له الوليد بن يزيد 

قال ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران قال قال سفيان الكليب ذهاب سلطان بين أمية قال نعيم قال رشدين  - ٥٣٣
  إذا استخلف غالم منهم مث قتل وقتلت معه أمه فعند ذلك ينقطع سلطاهنم 

حدثنا ابن عيينة عن سليمان األحول عن جماهد عن تبيع قال ال يزال هذا األمر يف بين أمية حىت ميلكهم  - ٥٣٤
  صلب رجل سليمان بن عبد امللك وهشام ويزيد والوليد  أربعة كلهم من

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن بن موهب  - ٥٣٥
أن معاوية قال البن عباس ودخل عليه مروان بن احلكم يف حاجة له مث أدبر أما تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ائة كان هالكهم أسرع من لوك التمرة فقال ابن عباس اللهم نعم سلم قال إذا بلغ بنو احلكم تسعة وتسعني وأربع م
حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن شراحيل بن عياض عن أيب البطحاء عن كثري بن مرة احلضرمي قال ما  - ٥٣٦

  أحب أن ما بقي من الدنيا بعد ذهاب بين أمية بنعلي هاتني 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن ايب عبدة املشجعي  - ٥٣٧

عن أيب أمية الكليب أنه حدثهم يف خالفة يزيد بن عبد امللك عن شيخ هلم أدرك اجلاهلية قال يليكم بعد موت هشام 
رجل منهم شاب يعطي الناس عطايا مل يعطيها أحد قبله فينشأ به رجل من أهل بيته خفي مل يذكر فيقتله هتراق على 

ه األموال مث يأتيكم مدين من هاهنا وأشار إىل اجلزيرة يديه الدماء وتنقطع على يديه األرحام وهترج على يدي
  فيأخذها بسيفه قسرا مث تأتيكم بعد مدين الرايات السود يسيلون عليكم سيال 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد التنوخي  - ٥٣٨



اجلزيرة وسليمان بن هشام  عن الزهري قال ميوت هشام موتا مث غالم من أهل بيته يقتل قتال مث الذي يأيت من حنو
  يومئذ باجلزيرة يقتل قتال ومن بعده الرايات السود 

  حدثنا هشيم عن جويرب عن الضحاك عن النزال بن سربة  - ٥٣٩
مسع عليا رضى اهللا عنه يقول ال يزال بالء بين أمية شديد حىت يبعث اهللا العصب مثل قزع اخلريف يأتون من كل 

  ورا فإذا كان ذلك أذهب اهللا ملك بين أمية وال يستأمرون أمريا وال مأم
  حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اجلبار بن رشيد األزدى عن ربيعة القصري عن تبيع  - ٥٤٠

  عن كعب قال تكون بالشام فتنة تسفك فيها الدماء وتقطع فيها األرحام وهترج فيها األموال مث تتبعها الشرقية 
  ن يزيد بن أيب حبيب حدثنا رشدين عن ابن هليعة ع - ٥٤١

عن كعب قال يكون بعد موته رجل يلي قدر محل امرأة وفصال ولدها وميلك آخر ال يكون شيء حىت يهلك مث 
  يأيت رجل يقبل من تيماء قد حضر أجله يكون هو وولده مخسني سنة 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن يزيد بن قوذر عن ايب صاحل  - ٥٤٢
  ن بين أمية يكون سلطانه سنتني ال يبلغ ذلك عن تبيع قال آخر خليفة م

  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش  - ٥٤٣
حدثنا الثقات من مشاخينا أن يشوع وكعبا اجتمعا وكان يشوع رجال عاملا قارئا للكتب قبل مبعث النيب صلى اهللا 

ولك قال كعب أجد يف التوراة عليه و سلم فتساءال فسأل يشوع كعبا فقال ألك علم مبا يكون بعد هذا النيب من امل
اثين عشر ملكا أوهلم صديق مث الفاروق مث األمني مث رأس امللوك مث صاحب األحراس مث جبار مث صاحب العصب 
وهو آخر امللوك ميوت موتا مث ميلك صاحب العالمة ميوت موتا فأما الفنت فإهنا تكون إذا قتل ابن ماحق الذهيبات 

   فعند ذلك يسلط البالء ويرفع
الرخاء وعند ذلك يكون أربعة ملوك من أهل بيت صاحب العالمة ملكان ال يقرأ هلم كتاب وملك ميوت على 

فراشه يكون مكثه قليل وملك جييء من قبل اجلوف على يديه يكون البالء وعلى يديه تكسر األكاليل يقيم على 
لبالء باجلوف ويقع البالء بينهم مث ينقطع محص عشرين ومائة صباح يأتيه الفزع من قبل أرضه فريحتل منها فيقع ا

  أمرهم وجييء من أهل بيت غريهم فيغلب عليهم 
أخربين أبو عامر الطائي قال كنت حبمص يوم حاصر مروان محص أربعة أشهر أو حنو ذلك حىت خلص  - ٥٤٤

خارج املدينة فإذا إليهم اجلوع والعطش وضاق من فيها حىت أرادوا مصاحلته قال فكان مروان يأمر قوما حيفرون 
أخذوا يف احلفر حتت سورها حفر حبذاهم من داخل املدينة قوم آخرون من أهل محص حىت يلتقوا يف األسراب وكان 
ألهل محص نبطي يف املدينة إذا أخذ أصحاب مروان يف احلفر أمر من يف املدينة أن حيفروا حبذاهم فال يزالون حيفرون 

هتم فيموتون مجيعا وكان مروان ال يأمر باحلفر عليهم من موضع إال حفروا داخل حىت يلتقوا ورمبا سقط عليهم حفري
املدينة حبذاهم فقيل ملروان يف املدينة نبطي ال حيفر عليهم من خارج حفرا إال أمرهم فحفروا حبذانا حىت نلتقي حنن 

رج إليه فلما أيس من النبطي قال وهم فيها قال فدس مروان إىل النبطي فأطعمه يف مال يوصله إليه فأىب النبطي أن خي
اقطعوا عنهم كل ماء يصل إليهم من وجه من الوجوه فلما علم أهل محص بذلك أقاموا على سورهم رجال أسود 

عريان حبذاء عسكره فناداهم فقال يا مروان إن كنت عطشانا أسقيناك وإن كنت جائعا أطعمناك وإن كنت تريد أن 
  فظ عسكرك ال يغرقك ما يرسل عليك نفعل بك كذا وكذا فعلنا بك فاح

من املاء مث نادوا يف املدينة أن يرسلوا احلريس هنر هلم جيري إىل خارج املدينة خييف املدينة وقدرها فصبوا فيه املاء من 



اآلبار فخرج منه على عسكر مروان ماء جرارا فلما مر بعسكر مروان فزعوا منه فقال مروان ما هذا قالوا ماء 
ك من مدينة محص فقال ظننت أنه قد وصل إليهم العطش وعندهم من فضول املاء ما خياف على أرسلوه علي

  عسكرنا منه الغرق ارحتلوا فارحتل عنهم 

  يف خروج بين العباس

  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الواحد  - ٥٤٥
هبطت تنفي اإلسالم فال عن الزهري قال بلغين أن الرايات السود خترج من خراسان فإذا هبطت من عقبة خراسان 

  يردها إال رايات األعاجم من أهل املغرب 
  حدثنا ضمرة أخربنا رجاء بن أيب سلمة  - ٥٤٦

عن عقبة بن أيب زينب أنه قدم بيت املقدس يتضمن فقلت لعلك إمنا ختاف املغرب قال ال إن فتنتهم لن تعدوهم مامل 
  هم خترج الرايات السود فإذا خرجت الرايات السود فخف شر

  حدثنا رشدين عن أيب حفص احلجري عن املقدام احلجري  - ٥٤٧
عن ابن عباس قال قلت لعلي بن ايب طالب رضى اهللا عنه مىت دولتنا يا أبا حسن قال إذا رأيت فتيان أهل خراسان 

  أصبتم أنتم إمثها وأصبنا حنن برها 
  أمية حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب عبد اهللا عن عبد الكرمي أيب  - ٥٤٨

  عن حممد بن احلنفية قال خترج راية سوداء من خراسان لبين العباس 
  حدثنا ابن ثور وعبد الرزاق عن معمر وعبد الرزاق عن معمر  - ٥٤٩

  عن الزهري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغلب على الدنيا لكع بن لكع 
  قال عبد الرزاق قال معمر وهو أبو مسلم 

  لوليد عن أيب عبد اهللا عن الوليد بن هشام املعيطي عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أيب معيط حدثنا ا - ٥٥٠
عن ابن عباس رضى اهللا عنه أنه قدم على معاوية وأنا حاضره فأجازه وأحسن جائزته مث قال يا أبا العباس هل يكون 

  لكم دولة 
  قال اعفين من هذا يا أمري املؤمنني 

  وذلك يف آخر الزمان قال لتخربين قال نعم 
  قال فمن أنصاركم 

  قال أهل خراسان قال ولبين أمية من بين هاشم نطحات ولبين هاشم من بين أمية نطحات مث خيرج السفياين 
  حدثنا رجل عن داود بن عبد اجلبار الكويف عن سلمة بن جمنون قال  - ٥٥١

  اغلقوا الباب مث قال هاهنا من غرينا أحد  مسعت أبا هريرة رضى اهللا عنه يقول كنت يف بيت ابن عباس فقال
  قالوا ال وكنت يف ناحية من القوم 

  فقال ابن عباس إذا رأيتم الرايات السود جتيء من قبل املشرق فأكرموا الفرس فإن دولتنا فيهم 
  قال أبو هريرة فقلت البن عباس أفال أحدثك ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هنا  قال وإنك هلا
  قلت نعم 



  فقال حدث 
فقلت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا خرجت الرايات السود فإن أوهلا فتنة وأوسطها ضاللة 

  وآخرها كفر 
  حدثنا عبد اخلالق بن زيد الدمشقي عن أبيه  - ٥٥٢

وألبسوهم ثياب السواد  عن مكحول قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مايل ولبين العباس شيعوا أميت
  ألبسهم اهللا ثياب النار 

  حدثنا حممد بن سلمة احلراين عن حممد بن إسحاق عن حممد بن عبد اهللا بن قيس بن خمرمة  - ٥٥٣
  عن أيب بكر بن حزم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تذهب الدنيا حىت تصري للكع بن لكع 

  اوردي عن عمرو بن أيب عمرو عن عبد اهللا بن عبد الرمحن حدثنا عبد العزيز بن حممد الدر - ٥٥٤
عن حذيفة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت يكون أسعد الناس هبا لكع بن 

  لكع 
  ن يسار حدثنا حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا التاهريت التيمي عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن مسلم ب - ٥٥٥

عن سعيد بن املسيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خترج من املشرق رايات سود لبين العباس مث متكث 
  ما شاء اهللا مث خترج رايات سود صغار على رجل من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املشرق 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن محزة بن أيب محزة النصييب  - ٥٥٦
أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ويل للعرب بعد اخلمس والعشرين واملائة ويل هلم من هرج عظيم األجنحة وما  عن

  األجنحة والويل يف األجنحة رياح قفا هبوهبا 
ورياح حترك هبوهبا ورياح تراخي هبوهبا أال ويل هلم من املوت السريع واجلوع الفظيع والقتل الذريع يسلط اهللا 

بذنوهبا فتكفر صدورها وهتتك سنورها ويغري سرورها أال وبذنوهبا تنتزع أوتادها وتقطع أطناهبا وتكدر عليها البالء 
رياحها ويتحري مراقها أال ويل لقريش من زنديقها حيدث أحداثا يكدر دينها ويهدم عليها حدورها ويقلب عليها 

تبكي على ذل رقاهبا وباكية تبكي من استحالل جيوشها مث تقوم النائحات الباكيات باكية تبكي على دنياها وباكية 
فروجها وباكية من تبكي من قبل يف بطوهنا وباكية من جوع أوالدها وباكية تبكي من ذهلا بعد عزها وباكية تبكي 

  على رجاهلا وباكية تبكي خوفا من جنودها وباكية تبكي شوقا إىل قبورها 
  رق حدثنا عبد الرزاق وابن ثور عن معمر عن طا - ٥٥٧

  عن منذر الثوري وقال عبد الرزاق أراه عن منذر الثوري عن حممد 
  بن علي قال وأحسبه 

ذكر عليا رضي اهللا عنه أنه قال ويل للعرب بعد اخلمس والعشرين واملائة من شر قد اقترب األجنحة وما األجنحة 
هبا ويل هلم من قتل ذريع وموت سريع الويل والطوبا يف األجنحة ريح قفا هبوهبا وريح هتيج هبوهبا وريح تراخى هبو

وجوع فظيع يصب عليها البالء صبا فيكفر صدورها ويغري سرورها ويهتك ستورها أال وبذنوهبا يظهر مراقها 
وينزع أوتادها وتقطع أطناهبا ويل لقريش من زنديقها حيدث أحداثا يكدر دينها وتنزع منها هيبتها وهتدم عليها 

فعند ذلك تقوم النائحات الباكيات فباكية تبكي على دنياها وباكية تبكي على دينها  خدورها ويقلب عليها جنودها
وباكية تبكي على ذهلا بعد عزها وباكية تبكي من جوع أوالدها وباكية تبكي من قبل أوالدها يف بطوهنا وباكية 

ئها وباكية تبكي من تبكي من استذالل أرقاهبا وباكية تبكي من استحالل فروجها وباكية تبكي على سفك دما



  جنودها وباكية تبكي شوقا إىل قبورها 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن راشد بن داود الصنعاين عن أيب أمساء  - ٥٥٨

عن ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال مايل ولبين العباس شيعوا أميت وسفكوا دماءهم 
  بسهم اهللا ثياب النار وألبسهم ثياب السواد أل

  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب عبدة املشجعي قال حدثنا أبو أمية الكليب يف خالفة يزيد بن عبد امللك قال  - ٥٥٩
حدثنا شيخ أدرك اجلاهلية قد سقط حاجباه على عينيه أتيناه نسأله عن زماننا فاخربنا عن بين أمية حىت ذكر خروج 

ذي خيرج من اجلزيرة الرايات السود يسيلون عليكم سيال حىت يدخلوا دمشق لثالث مروان مث جييء بعد مرين ال
  ساعات من النهار وترفع عن أهلها الرمحة مث تعاودها الرمحة ويرفع عنهم السيف مث يسريون حىت ينتهوا إىل املغرب 

   عن تبيع حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اجلبار بن رشد األزدي عن أبيه عن ربيعة القصري - ٥٦٠
  عن كعب قال تكون بعد فتنة الشامية الشرقية هالك امللوك وذل العرب حىت خيرج أهل املغرب 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان حدثنا حممد ابن سوار عن عبيد اهللا بن الوليد  - ٥٦١
ة وشيعة بين عن حممد بن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويل ألميت من الشيعتني شيعة بين أمي

  العباس وراية الضاللة 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة بن املنذر قال حدثين تبيع  - ٥٦٢

  عن كعب قال ال تذهب األيام حىت خترج لبين العباس رايات سود من قبل املشرق 
  و سلم حنوه  وقال عبد اهللا وأخربين أيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه - ٥٦٣
حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد التنوحي عن الزهري قال تقبل الرايات السود من املشرق  - ٥٦٤

يقودهم رجال كالبخت اجملللة أصحاب شعور أنساهبم القرى وأمسائهم الكىن يفتتحون مدينة دمشق ترفع عنهم 
  الرمحة ثالث ساعات 

  يه حدثنا ابن أيب هريرة عن أب - ٥٦٥
  عن علي بن أيب طلحة قال يدخلون دمشق برايات سود عظام فيقتتلون فيها مقتلة عظيمة شعارهم بكش بكش 

  حدثنا سعيد أبو عثمان حدثنا جابر اجلعفي  - ٥٦٦
عن أيب جعفر قال إذا بلغت سنة تسع وعشرين ومائة واختلفت سيوف بين أمية ووثب محار اجلزيرة فغلب على 

السود يف سنة وعشرين ومائة ويظهر األكبش مع قوم ال يؤبه هلم قلوهبم كزبر احلديد  الشام ظهرت الرايات
شعورهم إىل املناكب ليست هلم رأفة وال رمحة على عدوهم أمسائهم الكىن وقبائلهم القرى عليهم ثياب كلون الليل 

وا منهم إىل الربية فال تزال املظلم يقود هبم إىل آل العباس وهىن دولتهم فيقتلون أعالم ذلك الزمان حىت يهرب
  دولتهم حىت يظهر النجم ذو الذناب وخيتلفون فيما بينهم 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت عن شيخ هلم يقال له عبد السالم بن مسلمة قال  - ٥٦٧
م مسعت أبا قبيل يقول وذكر بين أمية فنال منهم مث قال سيليكم بعدهم أصحاب الرايات السود فيطول أمره

  ومدهتم حىت يبايع 
الغالمني منهم فإذا أدركا اختلفوا فيما بينهم فيطول اختالفهم حىت ترفع بالشام ثالث رايات فإذا رفعت كان سبب 
انقطاع مدهتم فإذا قريء مبصر من عبد اهللا عبد اهللا أمري املؤمنني مل يلبث أن يقرأ عليهم كتاب آخر من عبد اهللا عبد 

هو صاحب املغرب وهو شر من ملك وهم خيربون مصر والشام فإذا كثف أمرهم بالشام الرمحن أمري املؤمنني و



اجتمعت الرايات السود وأصحاب الرايات الثالث ومن هبا من املغرب على أهل املغرب فيجتمعون مجيعا عليهم 
السود حىت ينقطع  فيقاتلوهنم فتكون الغلبة ألهل الرايات الثالث وينقطع أمر الرببر مث يقاتلون أصحاب الرايات

  أمرهم 
  عن أيب املغرية عن أرطاة بن املنذر عمن حدثه  - ٥٦٨

 ٢ ١عن ابن العباس رضي اهللا عنهما أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال يا ابن عباس قوله تعاىل حم عسق الشورى 
إمنا نزلت يف رجل  فاطرق ساعة وأعرض ساعة مث كررها فلم جيبه بشيء فقال حذيفة أنا أنبئك قد عرفت مل كرهها

من أهل بيته يقال له عبد اإلله وعبد اهللا ينزل على هنر من أهنار املشرق يبين عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا مجع 
  فيها كل جبار عنبيد 

قال أرطاة إذا بنيت مدينة على شاطيء الفرات مث أتتكلم الفواصل والقواصم وانفرجتم عن دينكم كما تنفرج املرأة 
قبلها حىت ال متتنعوا عن ذل ينزل بكم وإذا بنيت مدينة بني النهرين بأرض منقطعة من أرض العراق أتتكم  عن

  الدهيماء 
  حدثنا عبد الصمد بن الوارث عن محاد بن سلمة عن محيد عن بكر بن عبد اهللا  - ٥٦٩

أهل هذه الدار حىت خترج أن يوسف بن عبد اهللا بن سالم مر بدار مروان بن احلكم فقال ويل ألمة حممد من 
  الرايات السود من قبل خراسان 

  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عمن حدثه  - ٥٧٠
عن كعب قال تظهر رايات سود لبين العباس حىت ينزلوا الشام ويقتل اهللا على أيديهم كل جبار عنيد أو عدو هلم 

عارهم فيها أمت أمت مث تضع احلرب أوزارها يرابط بساحتهم آدم مخسة وأربعني صباحا فيدخلها سبعون ألفا ش
  فيمكث ملكهم تسع يف سبع مث ينتكث أمرهم بعد ثالث وسبعني سنة 

  حدثنا عبد القدوس عن ابن عياش عن ثعلبة بن مسلم اخلثعمي  - ٥٧١
روهنا ال عن عبد اهللا بن أيب األشعث الليثي قال خترج لبين العباس رايتان إحدامها أوهلا نصر وآخرها وزر ال تنص

  نصرها اهللا واألخرى أوهلا وزر وآخرها كفر ال تنصروها ال نصرها اهللا 
  حدثنا عبد القدوس عن ابن عياش  - ٥٧٢

عن أم بدر قال مسعت سعيد بن زرعة يقول مسعت نوف البكايل يقول ألصحابه إين أجد أن هذا العام جتلل فيه 
  عجل وتبقر بطون نسائهم دمشق املسوح والرباذع واللبود وخترج قتالهم على ال

فقال كعب إمنا أولئك قوم يأتون من املشرق خردين معهم رايات سود مكتوب يف راياهتم عهدكم وبيعتكم وفينا هبا 
  مث نكثوها فيأتون حىت ينزلوا بني محص ودير مسحل فتخرج إليهم سرية 

ل يعين بكش بكش ترفع عنهم الرمحة فيعركوهنم عرك األدمي يسريون إىل دمشق فيفتحوهنا قسرا شعارهم أقبل أقب
  ثالث ساعات من النهار 

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٥٧٣
عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال إذا رأيتم الرايات السود فالزموا األرض فال حتركوا ايديكم وال أرجلكم 

م كزبر احلديد هم أصحاب الدولة ال يفون بعهد وال ميثاق يدعون إىل احلق مث يظهر قوم ضعفاء ال يؤبه هلم قلوهب
وليسوا من أهله أمساؤهم الكىن ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعور النساء حىت خيتلفوا فيما بينهم مث يؤيت اهللا 

  احلق من يشاء 



   حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل عن علي بن رباح - ٥٧٤
عن ابن مسعود قال خيرج رجل من اجلزيرة فيطأ الناس وطئة ويهريق الدماء مث خيرج رجل من خراسان بعد قتل 
أخيه من بين هاشم يدعى عبد اهللا يلي حنوا من أربعني سنة مث يهلك وخيتلف رجالن من أهل بيته يسميان باسم 

عالمة يف بين األصفر ويبتدىء جنم له ذنب فيزول واحد فتكون ملحمة يعقر قوفا فيظهر أقربه من اخلليفة مث تكون 
  عنهم وال يعود إليهم 

حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطأة بن املنذر عن تبيع عن كعب قال أسعد أهل الشام خبروج الرايات  - ٥٧٥
  السود أهل محص وأشقاهم هبا أهل دمشق 

بن عمرو بن طلحة عن حممد بن عمرو بن حدثنا ابن وهب عن محزة بن عبد الواحد قال حدثين حممد  - ٥٧٦
  عطاء عن عبد اهللا بن صفوان بن أمية 

عن حفصة زوج النيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مسعتم بناس يأتون من قبل املشرق أو كورها يعجب 
  الناس من زيهم فقد أظلتكم الساعة 

  احل بن أيب صاحل عن أبيه حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن سعيد بن نشيط عن ص - ٥٧٧
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال أتيناه نعوده يف جنمة أصابته قال فذكر معاوية فتغيط عليه وأغلظ عليه يف القول مث 

قال أبو هريرة للحسن بن علي رضى اهللا عنهما ال يكربن عليك فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا يوما واحدا 
  تكون اخلالفة لبين هاشم لطول اهللا ذلك اليوم حىت 

  حدثنا عثمان بن كثري عن حممد بن مهاجر قال حدثنا عيسى بن عطية اخلوالين  - ٥٧٨
عن راشد بن داود الصنعاين يسند احلديث قال بعد هالك بين أمية جييء جالب الوحوش جيتمع إليه أهل األرض من 

  زواياها األربع فيعذب اهللا هبم هذه األمة 
  كم بن نافع أخربنا حرير بن عثمان حدثنا احل - ٥٧٩

  عن سعيد بن مرثد أيب العالية قال كنت جالسا مع شرحبيل بن 
ذي محاية عند قصر ابن آثال فمر به شيخ من العباد كبريهم قد سقط حاجباه على عينيه متوكئا على عصى فقال 

ينة جلوسا حلقا حلقا يتحدثون يقولون هلم أيها الشيخ فجلس إليه فقال ما أبعد عقلك فقال فارس رأيتهم هبذه املد
سيظهر على أهل هذه األرض املسلمون فيفتح اهللا هلم خزائن برها وحبرها يعرفون بنعتهم بطول شعرهم ورماحهم 
ولبوسهم األزر يكون آخر ملك منهم يقتلون بالعصب يصب على مائدهم األموال واألطعمة الكثرية فال يشبعهم 

  ذلك 
  وس عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية حدثنا عبد القد - ٥٨٠

عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال خيرج رجل من أهل املشرق يدعو إىل آل حممد وهو أبعد الناس منهم 
ينصب عالمات سود أوهلا نصر وآخرها كفر يتبعه خشازة العرب وسفلة املوايل والعبيد اآلباق ومراق اآلفاق 

وأكثرهم اجلدع قلت وما اجلدع قال القلف مث قال حذيفة البن عمر ولست سيماهم السواد ودينهم الشرك 
مدركة يا أبا عبد الرمحن فقال عبد اهللا ولكن أحدث به من بعدي قال فتنة تدعى احلالقة حتلق الدين يهلك فيها 

  صريح العرب وصاحل املوايل وأصحاب الكنوز والفقهاء وتنجلي عن أقل من القليل 
  تمر بن سليمان عن أيب عمرو قال حدثين قيس بن سعد حدثنا املع - ٥٨١

عن احلسن بن حممد بن علي قال ال يزال بنو أمية على ثبج من أمرهم حىت خترج الرايات السود من املشرق 



  فتبيحهم 
  حدثنا الوليد عن روح بن أيب العيزار عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة  - ٥٨٢

ية سوداء من قبل خراسان فال تزال ظاهرة حىت يكون هالكهم من حيث بدأ عن احلسن وابن سريين قاال خترج را
  من خراسان 

حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة عن عبد اهللا بن زرير عن علي قال هالكهم من حيث  - ٥٨٣
  بدأ 
بن شهاب عن قبيصة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا رشدين بن سعد املهري عن يونس بن يزيد األيلي عن ا - ٥٨٤

  بن ذؤيب 
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خترج من خراسان رايت سود ال يردها شيء 

  حىت تنصب بايلياء يعين بيت املقدس 
ن عن احلكم بن نافع أيب اليمان احلمصي حدثنا جراح عن أرطأة بن املنذر عن تبيع عن كعب قال ليوشك - ٥٨٥

  العراق يعرك عرك األدمي ويشق الشام شق الشعر وتفت مصرفت البعرة فعندها ينزل األمر 

  أول عالمة تكون يف انقطاع مدة بين العباس

  حدثنا احلكم بن نافع أخربنا جراح  - ٥٨٦
  عن أرطاة قال هالكهم إذا اختلفوا بينهم فأول عالمة تكون من انقطاع ملكهم اختالف بينهم 

  حممد بن عبد اهللا عن عبد السالم بن مسلمة  حدثنا - ٦٨٧
عن أيب قبيل قال ال يزال الناس خبري يف رخاء ما مل ينقضي ملك بين العباس فإذا انتفض ملكهم مل يزالوا يف فنت حىت 

  يقوم املهدي 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب عبدة املشجعي حدثنا أبو أمية الكليب قال  - ٥٨٨

هلية قد سقط حاجباه على عينيه قال ال تزال أصحاب الرايات السود شديدة رقاهبم بعدما حدثنا شيخ أدرك اجلا
  يظهر حىت خيتلفوا فيما بينهم 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت عن عبد السالم بن مسلمة قال  - ٥٨٩
يما بينهم فيطول اختالفهم مسعت أبا قبيل يقول ال يزال أمرهم ظاهر حىت يبايع لغالمني منهم فإذا أدركا اختلفوا ف

  حىت ترفع بالشام ثالث رايات فإذا رفعت كانت سبب إنقطاع ملكهم 
  حدثنا رشدبن عن ابن هليعة  - ٥٩٠

  عن خالد بن أيب عمران قال قال علي سيليكم أئمة شر أئمة فإذا افترقوا على ثالث رايات فاعلموا أنه هالكهم 
  عن أيب أمية الكليب  حدثنا الوليد عن أيب عبدة املشجعي - ٥٩١

قال حدثنا شيخ قد أدرك اجلاهلية قد سقط حاجباه على عينيه قال ال تزال أصحاب الرايت السود شديدة رقاهبم 
حىت خيتلفوا فيما بينهم خيالف بعضهم بعضا فيفترقون ثالث فرق فرقة يدعون لبين فاطمة وفرقة يدعو لبين العباس 

  ا قال ال أدري وهكذا مسعت وفرقة يدعوا ألنفسهم قلت ومن أنفسه
  حدثنا الوليد وأخربين أبو عبد اهللا عن مسلم بن األخيل عن عبد الكرمي أيب أمية  - ٥٩٢

عن حممد بن احلنفية قال ال تزال الرايات السود اليت خترج من خراساتن يف أسنتها النصر حىت خيتلفوا فيما بينهم 



  شام فإذا اختلفوا فيما بينهم رفعت ثالث رايات بال
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطأة بن املنذر عن تبيع  - ٥٩٣

  عن كعب قال إذا اختلف آل العباس فيما بينهم فهو أول اننتفاض أمرهم 
حدثنا أبو عمرو البصري عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت البناين عن احلارث  - ٥٩٤

  اهلمداين 
عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال السابع من بين العباس يدعو الناس إىل الكفر فال عن ابن مسعود رضىاهللا 

جييبونه فيقول له أهل بيته تريد أن خترجنا من معايشنا فيقول إين أسري فيكم بسرية أيب بكر وعمر رضى اهللا عنهما 
فوا فيما بينهم فذكر اختالفا طويال إىل فيأبون عليه فيقتله عدوله من أهل بيته من بين هاشم فإذا وثب عليه اختل

  خروج السفياين 
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٥٩٥

عن علي قال إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كان حسف قرية بارم يقال هلا حرستا وخروج الريات 
  الثالث باشام عندها 

  روان عن أرطأة بن املنذر عمن حدثه حدثنا عبد اهللا بن م - ٥٩٦
عن كعب قال إذا خلع من بين العباس رجالن ومها الفرعان وقع بينهما االختالف األول مث يتبعه االختالف اآلخر 

  الذي فيه الفناء وخروج السفياين عند اختالفهم الثاين 
  ثقة حدثين حامت بن أيب صغرية حدثنا أبو إسحاق األقرع عن سليمان بن كثري أيب دود الواسطي وكان  - ٥٩٧

  عن أيب اجللد قال ميلك رجل وولده من بين هاشم اثنني وسبعني سنة 
  حدثنا الوليد بن مسلم قال قرأت  - ٥٩٨

  عن كعب قال ميلك بنو العباس ألفا إال تسعة أشهر ويل هلم بعد ذلك وبعد الويل ويل 
  بن خليفة عن منذر الثوري حدثنا أبو يوسف املقدسي وكان كوفيا حدثنا فطر  - ٥٩٩

عن حممد بن احلنفية قال ميلك بنو العباس حىت يأتني الناس من اخلري مث يتشعب أمرهم فإن مل جتدوا إال جحر عقرب 
  فادخلوا فيه فإنه يكون يف الناس شر طويل مث يزول ملكهم ويقوم املهدي 

  حدثنا ابن أيب هريرة عن أبيه عن علي بن أيب طلحة  - ٦٠٠
ن عباس رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مات اخلامس من أهل بييت فاهلرج عن اب

  اهلرج ميوت السابع مث كذلك حىت يقوم املهدي 
  قال بلغين عن شريك أنه قال هو ابن العفر يعين هارون وكان اخلامس وحنن نقول هو السابع واهللا أعلم 

  سان بن نوبة قال ال بد أن ميلك ثالثة من بين العباس أول أمسائهم عني حدثنا ضمرة عن أيب ح - ٦٠١
حدثنا الوليد عن شيخ من خزاعة عن أيب وهب الكالعي قال ال يزال ملك بين العباس ظاهرا على من  - ٦٠٢

  ناوأهم حىت خيرج عليهم أهل املغرب 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٦٠٣

ا خسف بقرية يقال هلا حرستا وخلع خليفتان من بين العباس واختلف آل العباس بينهم حىت يرفع عن كعب قال إذ
فيهم إثنا عشر لواء وثنتا عشرة راية فعندها يغلب عليهم الفنت يف دار ملكهم وهبا جيتمعون فعند ذلك اآلخره ويعرب 

  جيحو وهبا جيتمعون وعند ذلك سقوط ملكهم وخروج الربير على الشام 



  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد  - ٦٠٤
  عن الزهري قال انتفاض ملكهم اختالفهم فيما بينهم من حيث بدأ 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان  - ٦٠٥
عن أرطاة قال آخر عالمة من زوال ملك بين العباس ثالثة ملوك منهم يتوالون أمساؤهم أمساء األنبياء ال جياوزوهم 

ك ومدة بين العباس من هؤالء امللوك الثالثة أربعني عاما فإذا رأيت االختالف فيهم ومجاعة من بين بعد هؤالء امللو
هاشم فيجتمعون بني النهرين ووالية رجل من بين العباس حنو املغرب واصطكاك الرايات السود والصفوف سره 

  الشام وقيل وايل مصر ومنع خراجها فهي من أمارة انقطاع مدهتم 
  نا إدريس اخلوالين عن الوليد بن يزيد عن أبيه حدث - ٦٠٦

عن شفي األصبحي قال يلي مخسة من ولد العباس كلهم جبابرة ويل لألرض منهم ميوت خامس بين العباس يثب 
عليه واثب شبه األسد يأكل بفمه ويفسد بيديه السموات تضج إىل اهللا تعاىل مما يهراق على األرض من الدماء ميلك 

ثة مث يلي وايل من بعض إخوة األبد مث يلي وايل ينادي منادي من السماء األرض اهللا والعبيد عبيد اهللا غداتني أو ثال
  مال اهللا بني عبيده بالسوية ميلك يف هذه الوالية عشر سنني 

  أول عالمة من عالمات انقطاع ملكهم يف خروج الترك بعد اختالفهم فيما بينهم

ا من مسع رسول الوليد بن يزيد إىل قسطنطني مسع الوليد بن يزيد يقول حدثنا الوليد بن مسلم أخربن - ٦٠٧
املالحم بينكم حىت تأتيكم الرايات السود مث خيرج عليكم الترك فيقاتلوهنم فيقتلوهنم مث ال جتف برادع دوابكم حىت 

  خيرج أهل املغرب 
ن الشام فلقوا هبا أبا مسلم فقالوا إنا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثين قوم قدموا من أهل أرمينية يريدو - ٦٠٨

كرهنا عبد اهللا بن علي وقد أردنا العزلة فقال أصبتم ال تزال الرايات السود ظاهرة على من ناوأهم حىت تدخل 
  الترك من باب أرمينية 

  قال الوليد وهو أول عالمة من عالمات انتفاض أمرهم بعد اختالفهم فيما بينهم 
وليد واحلكم قاال أخربنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن كعب قال كأين أمسع حدثنا بقية بن ال - ٦٠٩

  خفق جعاب الترك بني األغلة وبارق 
حدثنا عبد القدوس عن ابن عياش عن عصمة بن راشد عن عصام بن حيي احلضرمي عن عبد اهللا بن أيب  - ٦١٠

  قيس احلضرمي 
  كبون املخرمات سيقعون على تالل الشام واجلزيرة عن معاوية بن أيب سفيان أنه قال إن الذين ير

  حدثنا احلكم عن جراح  - ٦١١
عن أرطاة قال إذا خسف بقرية من قرى دمشق وسقطت طائفة من غريب مسجدها فعند ذلك جتتمع الترك والروم 

أخربين أبو حكيمة يقاتلون مجيعا وترفع ثالث رايات بالشام مث يقاتلهم السفياين حىت يبلغ هبم قرقيسيا قال عصمة ف
قال خرجت بابنة يل وأنا أسكن الشام فقيل إن الذين يركبون املخرمات سيقعون على تالل اجلزيرة والشام فيسبون 

  نسائهم حىت إن الرجل لريى بياض خلخال أمرأته فال يستطيع أن يدفع عنها 
  زين عن يزيد بن مخري قال ابن عياش فأخربين عتبة بن متيم التنوخي عن الوليد بن عامر الي - ٦١٢

عن كعب قال ترد الترك اجلزيرة حىت يسقوا خيوهلم من الفرات فيبعث اهللا عليهم الطاعون فيقتلهم فال يفلت منهم 



  إال رجل واحد 
  قال ابن عياش وأخربين عبد اهللا بن دينار 

 تلك اجلزيرة ال عن كعب قال ينزلون آمد ويشربون من الدجلة والفرات يسعون يف جلزيرة وأهل اإلسالم يف
يستطيعون هلم شيئا فيبعث اهللا عليهم الثلج فيه صر وريح وجليد فإذا هم خامدون قريجعون فيقولون إن اهللا قد 

  أهلكهم وكفاكم العدو ومل يبق منهم أحد قد هلكوا من عند آخرهم 
  حدثنا عبد اخلالق بن يزيد بن واقد عن أبيه  - ٦١٣

ه و سلم قال للترك خرجتان خرجة خيرجون والثانية يربطون خيوهلم بالفرات ال عن مكحول عن النيب صلى اهللا علي
  ترك بعدها 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ٦١٤
عن أرطاة قال يقاتل السفياين الترك مث يكون استئصاهلم على يدي املهدي وهو أول لواء يعقده املدي يبعثه إىل 

  الترك 
  ابن هليعة عن عبيد اهللا بن املغرية حدثنا الوليد بن مسلم عن  - ٦١٥

  عن عبد اهللا بن عمرو قال بقيت من املالحم واحدة أوهلا ملحمة الترك باجلزيرة 
  حدثنا الوليد عن ابن جابر وغريه  - ٦١٦

عن مكحول قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للترك خرجتان إحدامها خيربون أذربيجان والثانية يشرعون 
  لفرات على ثين ا

قال عبد الرمحن بن يزيد يف حديثه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال فبعث اهللا تعاىل على خيلهم املوت 
  فريحلهم فيكون فيهم ذبح اهللا األعظم ال ترك بعدها 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا عن عبد الرمحن بن زياد عن مكحول  - ٦١٧
ل الترك باجلزيرة فقاتلوهم حىت هتزموهم أو يكفيكم اهللا مؤنتهم فإهنم عن حذيفة رضى اهللا عنه قال إذا رأيتم أو

  يفضحوا احلرم هبا فهو عالمة خروج أهل املغرب وانتقاض ملك ملكهم يومئذ 
  حدثنا غري واحد عن ابن عياش عمن حدثه  - ٦١٨

ون ذوات احلجال فيظفر عن مكحول قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للترك خرجتان خرجة باجلزيرة حيتقب
  اهللا املسلمني هبم فيكون فيهم ذبح اهللا األعظم 

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة حدثنا أبو زرعة عن عبد اهللا بن زرير  - ٦١٩
عن عمار بن ياسر رضى اهللا عنه قال إن ألهل بيت نبيكم أمارات فالزموا األرض حىت تنساب الترك يف حالف 

سنتينن من بيعته وحيالف الترك على الروم وخيسف بغريب مسجد دمشق وخيرج ثالثة نفر  رجل ضعيف فيخلع بعد
  بالشام ويأيت هالك ملكهم من حيث بدأ ويكون بدو الترك باجلزيرة والروم بفلسطني 

  ويتبع عبد اهللا عبداهللا حىت تلتقي جنودها بقرقيسيا 
  اب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث حدثنا أبو عمرو البصري عن ابن هليعة عن عبد الوه - ٦٢٠

عن ابن مسعود رضى اهللا عنه قال إذا ظهر الترك واخلزر باجلزيرة وأذربيجان والروم بالعمق وأطرافها قاتل الروم 
رجل من قيس من أهل قنسرين والسفياين بالعراق يقالتل أهل املشرق وقد اشتغل كل ناحية عدو فإذا قاتلهم أربعني 

  ا ومل يأتيه مدد صاحل الروم على أن ال يؤدي أحد الفريقني إىل صاحبه شيئا يوم



  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر  - ٦٢١
  عن أيب جعفر إذا ظهر السفياين على األبقع واملنصور اليماين خرج الترك والروم فظهر عليهم السفياين 

  باسما يذكر من عالمات من السماء فيها يف انقطاع ملك بين الع

  حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شيخ عن يزيد بن الوليد اخلزاعي  - ٦٢٢
عن كعب قال عالمة انقطاع ملك ولد العباس محرة تظهر يف جو السماء وهذه تكون فيما بني العشر من رمضان 

ما يضيء إىل مخس عشرة وواهية فيما بني العشرين إىل الرابع والعشرين من رمضان وجنم يطلع من املشرق يضيء ك
  القمر ليلة البدر مث ينعقف 

  قال الوليد وبلغين عن كعب أنه قال قحط يف املشرق وواهية يف املغرب ومحرة يف اجلوف وموت فاشي يف القبلة 
  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر  - ٦٢٣

ك قوم نوح حني عن أيب جعفر قال إذا بلغ العباس خراسان طلع باملشرق القرن ذو الشفا وكان أول ما طلع هبال
غرقهم اهللا وطلع يف زمان إبراهيم عليه السالم حيث القوة يف النار وحني أهلك اهللا فرعون ومن معه وحني قتل حيىي 

بن زكريا فإذا رأيتم ذلك فاستعيذوا باهللا من شر الفنت ويكون طلوعه بعد انكساف الشمس والقمر مث ال يلبثون 
  حىت يظهر األبقع مبصر 

  لوليد عن شيخ حدثنا ا - ٦٢٤
  عن الزهري قال يف خروج السفياين ترى عالمة يف السماء 

حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل عن علي بن رباح عن ابن مسعود قال تكون عالمة  - ٦٢٥
  يف صفر ويبتدأ جنم له ذناب 

  قال ابن هليعة فأخربين عبد الوهاب بن خبت  - ٦٢٦
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السماء أية لليلتني خلتا و ويف شوال املهمة ويف ذي عن مكحول قال قال رسو

  القعدة املعمعة ويف ذي احلجة النزائل ويف احملرم وما احملرم 
قال عبد الوهاب بن خبت وبلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف رمضان آية يف السماء كعمود ساطع 

   ذي القعدة الفناء ويف ذي احلجة ينتهب احلاج احملرم وما احملرم ويف شوال البالء ويف
  حدثنا رشدين عن ابن ليعة عن عبد الغفار  - ٦٢٧

  عن سفيان الكليب قال يف سبع البالء ويف مثان الفناء ويف تسع اجلوع 
  حدثنا ابن وهب عن مسلمة بن علي عن قتادة عن سعيد بن املسيب  - ٦٢٨

 عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تكون آية يف شهر رمضان مث تظهر عصابة يف شوال عن ايب هريرة رضىاهللا
  مث تكون معمعة يف ذي القعدة مث يسلب احلاج يف ذي احلجة مث تنتهك احملارم يف احملرم مث يكون صوت 

تبة خري من دسكرة يف صفر مث تنازع القبائل يف شهري ربيع مث العجب كل العجب بني مجادي ورجب مث ناقة مق
  بغل مائة ألف 

  قال أبو عبد اهللا نعيم ال أعلم إال أين مسعت من مسلمة بن علي إن شاء اهللا وبينه وبني قتادة رجل 
  حدثنا الوليد عن صدقة بن يزيد عن قتادة  - ٦٢٩

ويف ذي عن سعيد بن املسيب قال يأيت على املسلمني زمان يكون منه صوت يف رمضان ويف شوال تكون مهمهة 



  القعدة تنحاز فيها القبائل إىل قبائلها وذو احلجة ينهب فيه احلاج واحملرم وما احملرم واحملرم وما احملرم 
  حدثنا الوليد عن عنبسة القرشي عن سلمة بن ايب سلمة  - ٦٣٠

مة عن شهر بن حوشب قال بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يكون يف رمضان صوت ويف شوال مه
ويف ذي القعدة حتارب القبائل ويف ذي احلجة ينتهب احلاج ويف احملرم ينادي منادى من السماء أال إن صفوة اهللا من 

  خلفه فالن فامسعموا له وأطيعوا 
  حدثنا أبو يوسف املقدسي عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٦٣١

قال يكون صوت يف رمضان ومعمعة يف شوال ويف ذي القعدة حتارب  عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم
  القبائل وعامئذ ينتهب احلاج وتكون ملحمة عظيمة مبىن يكثر فيها القتلى وتسيل فيها الدماء وهم على عقبة اجلمرة 

  حدثنا أبو يوسف عن حممد بن عبد اهللا عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٦٣٢
 عنهما قال حيج الناس معا ويعرفون معا على غري إمام فبيناهم نزول مبىن إذ أخذهم عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا

  كالكلب فسادت القبائل بعضها إىل بعض فاقتتلوا حىت تسيل العقبة دما 
  حدثنا عيسى بن يونس والوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد  - ٦٣٣

ن قبل املشرق يراه أهل األرض كلهم فمن أدرك عن خالد بن معدان قال إنه ستبدوا آية عمودا من نار يطلع م
  ذلك فليعد ألهله طعام سنة 

  قال الوليد فأخربناصفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري ابن نفري  - ٦٣٤
عن كثري بن مرة احلضرمي قال آية احلدثان يف رمضان عالمته يف السماء بعدها اختالف يف الناس فإن أدركتها 

  استطعت فأكثر من الطعام ما 
  قال الوليد فأخربين شيخ  - ٦٣٥

  عن الزهري قال ويف والية السفياين الثاين وخروجه عالمة ترى يف السماء 
  حدثنا ابن وهب عن ابن عياش عن صفوان بن عمرو  - ٦٣٦

  عن عبد الرمحن بن جبري 
  عن كثري بن مرة قال ال تنظر آية احلدثان يف رمضان منذ سبعني سنة 

  ادة بن عيسى عن أرطاة عن عبد الرمحن بن جبري حدثنا جن - ٦٣٧
  عن كثري بن مرة قال إين ألنتظر آية احلدثان يف رمضان منذ سبعني سنة 

حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة قال حدثين عبد الوهاب ابن حسني عن حممد بن ثابت البناين عن أبيه عن  - ٦٣٨
  احلارث اهلمداين 

نيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كانت صيحة يف رمضان فإن يكون معمعة يف عن ابن مسعود رضى اهللا عنه عن ال
شوال ومتيز القبائل يف ذي القعدة وتسفك الدماء يف ذي احلجة واحملرم وما احملرم يقوهلا ثالثا هيهات هيهات يقتل 

  الناس فيها هرجا هرجا 
  قال قلنا وما الصيحة يا رسول اهللا 
ليلة مجعة فتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم وخترج العواتق من خدورهن يف ليلة  قال هذه يف النصف من رمضان

مجعة يف سنة كثرية الزالزل فإذا صليتم الفجر من يوم اجلمعة فادخلوا بيوتكم واغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم 
س سبحان القدوس ودثروا أنفسك وسدوا آذانكم فإذا حسستم بالصيحة فخروا هللا سجدا وقولوا سبحان القدو



  ربنا القدوس فإن من فعل ذلك جنا ومن مل يفعل ذلك هلك 
حدثنا الوليد قال رأينا رجفة أصابت أهل دمشق يف أيام مضني من رمضان فهلك ناس كثري يف شر رمضان  - ٦٣٩

يت جنما له سنة سبع وثالثني ومائة ومل نرما ذكر من الواهية وهي اخلسف الذي يذكر يف قرية يقال هلا حرستا ورأ
ذنب طلع يف احملرم سنة مخس وأربعني ومائة مع الفجر من املشرق فكنا نراه بني يدي الفجر بقية احملرم مث خفي مث 

رأيناه بعد مغيب الشمس يف الشفق وبعده فيما بني اجلوف والفرات شهرين أو ثالثة مث خفي سنتني أو ثالثا مث رأينا 
لعني قريبا من اجلدي يستدير حوله بدوران الفلك يف مجادين وأياما من رجب جنما خفيا له شعلة قدر الذراع رأي ا

مث خفي مث رأينا جنما ليس باألزهر طلع عن ميني قبلة الشام مادا شعلته من القبلة إىل اجلوف إىل أرمينية فذكرت 
  ذلك لشيخ قدمي عندنا من السكاسك فقال ليس هذا بالنجم املنتظر 

  يف سنيات بقني من سين أيب جعفر مث انعقف حىت التقى طرفاه فصار كطوق ساعة من الليل قال الوليد ورأيت جنما 
  قال الوليد وقال كعب  - ٦٤٠

  هو جنم يطلع من املشرق ويضيء ألهل األرض كإضاءة القمر ليلة البدر 
يف اآلفاق يف صفر أو قال الوليد واحلمرة والنجوم اليت رأيناها ليست باآليات إمنا جنم اآليات جنم ينقلب  - ٦٤١

  يف ربيعني أو يف رجب وعند ذلك يسري خاقان باألتراك تتبعه روم الظواهر بالرايات والصلب 
  عن الوليد قال بلغين عن كعب أنه قال  - ٦٤٢

  يطلع جنم من املشرق قبل خروج املهدي له ذناب 
  شهر رمضان مرتني  قال وحدثت عن شريك أنه قال بلغين أنه قبل خروج املهدي تنكسف الشمس يف

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطأة بن املنذر عن تبيع  - ٦٤٣
عن كعب قال هالك بين العباس عند جنم يظهر يف اجلوف وهدة وواهية يكون ذلك أمجع يف شهر رمضان تكون 

بني العشرين إىل احلمرة ما بني اخلمس إىل العشرين من رمضان واهلدة فيما بني النصف إىل العشرين والواهية ما 
أربعة وعشرين وجنم يرمى به يضيء كما يضيء القمر مث يلتوي كما تلتوي احلية حىت يكاد رأساها يلتقيان 

والرجفتان يف ليلة الفسحني والنجم الذي يرمى به شهاب ينقض من السماء معها صوت شديد حىت يقع يف املشرق 
  ويصيب الناس منه بالء شديد 

  بن مروان عن أبيه عن أيب احلوصاء  حدثنا عبد اهللا - ٦٤٤
عن طاووس قال تكون ثالث رجفات رجفة باليمن شديدة ورجفة بالشام أشد منها ورجفة باملشرق وهي اجلاحف 

  وقد كان باليمن والشام ومل يكن باملشرق 
  حدثنا شيخ من الكوفيني عن ليث عن شهر بن حوشب  - ٦٤٥

هدة توقظ النائم وخترج العواتق من خدورها ويف شوال مهمهة ويف ذي  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال يف رمضان
القعدة متشي القبائل بعضها إىل بعض ويف ذي احلجة هتراق الدماء ويف احملرم وما احملرم يقوهلا ثالثا قال وهو عند 

  انقطاع ملك هؤالء 
  حدثنا عثمان بن كثري واحلكم بن نافع عن سعيد بن  - ٦٤٦

  اهرية عن سخربة كثري بن مرة عن ابن عمر سنان عن أيب الز
عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن تفىن أميت حىت تظهر فيهم التمايز 

  ولتمايل واملعامع 



  فقلت يا نيب اهللا ما التمايز 
  قال عصبية حيدثها الناس بعدي يف اإلسالم 

  فقلت فما التمايل 
  القبيل على القبيل فيستحل حرمتها  قال ميل

  قلت فما املعامع 
  مسري األمصار بعضها إىل بعض ختتلف أعناقها يف احلرب 

  حدثنا عثمان بن كثري عن جرير بن عثمان عن سليمان بن مسري  - ٦٤٧
احلجة وآية عن كثري بن مرة قال آية احلدثان يف رمضان واهليش يف شوال والنزائل يف ذي القعدة واملعمعة يف ذي 

  ذلك عمود ساطع يف السماء من نور 
  أخربنا جراح عن أرطاة قال  - ٦٤٨

  يف زمان السفياين الثاين املشوه اخللق هدة بالشام حىت يظن كل قوم أنه خراب ما يليهم 
  حدثنا عبد القدوس عن عبدة بنت خالد بن معدان  - ٦٤٩

من قبل املشرق يف شهر رمضان يف السماء فأعدوا من الطعام  عن أبيها خالد بن معدان قال إذا رأيتم عمودا من نار
  ما استطعتم فإهنا سنة جوع 

  حدثنا عبد القدوس وبقية واحلكم بن نافع عن صفوان عن عبد الرمحن بن جبري  - ٦٥٠
  عن كثري بن مرة احلضرمي قال إين ألنتظر ليلة احلدثان يف رمضان منذ سبعني سنة 

المة تكون يف السماء تكون اختالف بني الناس فإن أدركتها فأكثر من الطعام ما قال عبد الرمحن بن جبري ع
  استطعت 
قال صفوان وقال مهاجر النبال تكون يف رمضان فترمض قلوهبم وشوال يشال بينهم ويف ذي القعدة  - ٦٥١

  يستقعدهم ويف ذي احلجة تسفك الدماء 
عباد عن شهر بن حوشب قال احلدث يف رمضان حدثنا عبد القدوس عن ابن عياش عن الوليد بن  - ٦٥٢

  واملعمعة يف شوال والنزائل يف ذي القعدة وضرب الرقاب يف ذي احلجة ويف ذلك العام يغار على احلاج 
  حدثنا عبد القدوس عن حريز  - ٦٥٣

والقضاء يف  عن كثري بن مرة قال احلدثان يف رمضان واهليش يف شوال والنزائل يف ذي احلجة واملعمعة يف ذي احلجة
  احملرم مث قال إين ألنتظر احلدثان منذ سبعني سنة 

  حدثنا ابن املبارك وابن وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب  - ٦٥٤
  عن خالد بن يزيد بن معاوية قال إذا رأيت الرجل باحلرما معجبا برأيه فقد متت خسارته 

  بدؤ فتنة الشام

  كم بن نافع عن صفوان عن عبد الرمحن ابن جبري بن نفري حدثنا بقية وعبد القدوس واحل - ٦٥٥
عن هرقل عظيم الروم قال مثلنا ومثل العرب كرجل كانت له دار فأسكنها قوما فقال اسكنوا ما أصلحتم وإياكم 

أن تفسدوا فأخرجكم منها فعمروها زمانا مث أطلع إليهم وإذا هم قد أفسدوها فأخرجهم عنها وجاء بآخرين 
اها واشترط عليهم كما إشترط على الذين من قبلهم فالدار الشام ورهبا اهللا تعاىل أسكنها بين إسرائيل فأسكنهم أي



فكانوا أهلها زمانا مث غريوا وأفسدوا فاطلع إليهم فأخرجهم منها واسكنا بعدهم زمانا مث اطلع إلينا فوجدنا قد غرينا 
صلحوا فأنتم أهلها وإن تغريوا وتفسدوا أخرجكم عنها وأفسدنا فأخرجنا منها وأسكنكم إياها معشر العرب فإن ت

  كما أخرج من كان قبلكم 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٦٥٦

عن كعب قال ثالث فنت تكون بالشام فتنة إهراقة الدماء وفتنة قطع األرحام وهنب األموال مث يليها فتنة املغرب 
  وهي العمياء 

  لبصريني يكىن أبا هارون عن شعبة بن احلجاج عن معاوية بن قرة حدثين شيخ من ا - ٦٥٧
  عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا هلك أهل الشام فال خري يف أميت 

حدثنا الوليد بن مسلم عن حممد بن أيوب مسع أباه مسع ابن فاتك األسدي يقول أهل الشام سوط اهللا يف  - ٦٥٨
  ء من عباده وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم وال ميوتوا إال غما ومها أرضه ينتقم هبم ممن يشا

  حدثنا الوليد عن إمساعيل بن رافع عمن حدثه  - ٦٥٩
  عن أبن مسعود رضى اهللا عنه قال كل فتنة شوى حىت تكون بالشام فإذا كانت بالشام فهي الصليم وهي الظلمة 

  أيوب عن أيب قالبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن  - ٦٦٠
  عن كعب قال ال تزال الفتنة مؤامر هبا ما مل تبدو من الشام 

  قال عبد الوهاب وحدثين املهاجر أبو خملد عن أيب العالية  - ٦٦١
  قال أيها الناس ال تعدوا الفنت شيئا حىت تأيت من قبل الشام وهي العمياء 

  األزدي عن أبيه عن ربيعة القصري عن تبيع حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اجلبار بن رشيد  - ٦٦٢
  عن كعب قال الغربية هي العمياء 

  عن ابن املبارك اخربنا معمر عن الزهري  - ٦٦٣
عن صفوان بن عبد اهللا أن رجال قال يوم صفني اللهم العن أهل الشام فقال له علي رضى اهللا عنه مه ال تسب أهل 

  الشام جم غفري فإن فيهم األبدال 
  دثنا عبد القدوس وعمرو بن احلارث قاال حدثنا عبد اهللا بن سامل احلمصي عن علي بن أيب طلحة ح - ٦٦٤

عن كعب قال إن اهللا تعاىل خلق الدنيا مبنزلة الطائر فجعل اجلناحني املشرق واملغرب وجعل الرأس الشام وجعل 
وفيها القلب فإذا حترك القلب حترك رأس الرأس محص وفيها املنقار فإذا نقص املنقار الناس وجعل اجلؤجؤ دمشق 

اجلسد وللرأس ضربتان ضربة من اجلناح املشرقي وهي على دمشق وضربة من اجلناح الغريب وهي على محص وهي 
  أثقلها مث يقبل الرأس على اجلناحني فينتفهما ريشة ريشة 

  وحدثنا بقية وأبو املغرية عن صفوان بن عمرو عن سواد السكسكي  - ٦٦٥
بن حاطب احلمريي قال ليكونن بالشام فتنة يردد فيها كما يردد املاء يف السقاء تكشف عنكم وأنتم  عن سليمان

  نادمون عن جوع شديد فيكون ريح اجلنز فيها أطيب من ريح املسك 
  أخربت عن عبد الرمحن بن يزيد عن أيب عبد رب  - ٦٦٦

غرس فيها الشجر ما مل يغرس يف زمن نوح فقد عن تبيع قال إذا رأيت بالشام قصور البيض وؤسها إىل السماء و
  نزل بك األمر 

  حدثنا احلكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد  - ٦٦٧



  عن كعب قال رأس األرض الشام وجناحاها مصر والعراق والذنباء احلجاز وعلى الذناباء يسلح الباز 
   حدثنا ابن وهب عن عبد اهللا بن عمر عن أيب النضر - ٦٦٨

عن كعب قال ال يزال للناس مدة حىت يقرع الرأس فإذا قرع الرأس يعين الشام هلك الناس قيل لكعب وما قرع 
  الرأس قال الشام خيرب 

  حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه  - ٦٦٩
  عن كعب قال خترب األرض قبل الشام بأربيعني عاما 

الوارث عن محاد بن سلمة عن أيب هارون العبدي عن نوف البكايل قال البصرة ومصر  حدثنا ابن عبد - ٦٧٠
  جناحا األرض فإذا خربا وقع األمر 

  حدثنا ابن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن أيب املهزم  - ٦٧١
  مر مسع أبا هريرة رضى اهللا عنه يقول مثلت الدنيا على طائر فالبصرة ومصر جناحان وإذا خربا وقع األ

  حدثنا ضمام بن إمساعيل مسع أبا قبيل يذكر  - ٦٧٢
عن عبد اهللا بن عمرو قال تكون بالشام فتنة ترتفع فيها رشاها وأشرافها مث يكثر سفهاؤهم وسفلتهم فيها حىت 

  يستعبد رؤساؤهم كما كانوا يستعبدوهم قبل ذلك 
  حدثنا ابن املبارك وعبد الرزاق عن معمر عن رجل  - ٦٧٣

ن املسيب قال تكون بالشام فتنة كلما سكنت من جانب طمت من جانب فال تتناهى حىت ينادي مناد عن سعيد ب
  من السماء إن أمريكم فالن 

  حدثنا عبيد بن واقد القيسي عن حممد بن عيسى اهلثذيل عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا  - ٦٧٤
صلى اهللا عليه و سلم يقول خلق اهللا تعاىل ألف أمة ستمائة  عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا

  يف البحر وأربع مائة يف الرب وأول شيء من هذه األمم هالكا اجلراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه 
اء حدثنا عثمان بن كثري عن حممد بن مهاجر قال حدثين أبو بشر عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب املض - ٦٧٥

  الكالعي عن سليمان بن حاطب احلمريي قال حدثين رجل منذ أربعني سنة 
  مسع كعبا يقول إذا ثارت فتنة فلسطني فردد يف الشام تردد املاء يف القربة مث تنجلي حني تنجلي وأنتم قليل نادمون 

  قال حممد بن مهاجر وحدثين بن ميمون عن صفوان بن عمرو  - ٦٧٦
نه قال الفتنة الرابعة عمياء مظلمة متور مور البحر ال يبقى بيت من العرب والعجم إال عن أيب هريرة رضى اهللا ع

مألته ذال وخوفا تطيف بالشام وتعشى بالعراق وختبط باجلزيرة بيدها ورجلها تعرك األمة فيها عرك األدمي ويشتد 
  ه مه وال يرقعوهنا من ناحية إال تفتقت فيها البالء حىت ينكر فيها املعروف ويعرف فيها املنكر ال يستطيع أحد يقول م

من ناحية يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وال ينجو منها إال من دعا كدعاء الغرق يف البحر تدوم إثىن عشر 
  عاما تنجلي حني تنجلي وقد إحنسرت الفرات عن جبل من ذهب فيقتلون عليها حىت تقتل من كل تسعة سبعة 

  اء بن أيب سلمة عن ابن عون حدثنا ضمرة عن رج - ٦٧٧
  عن ابن سريين أنه كان إذا جلس قال هل جاءكم شيء من قبل خراسان هل جاءكم شيء من قبل الشام 

قال ضمرة قال ابن شوذب عن ابن سريين أنه قال أما لبنات العالء بن زياد من خيرجهن من الشام فإنا كنا نتحدث 
  أنه يكون بالشام فتنة 

  لة الناس وضعفائهمما يذكر من غلبة سف



  حدثنا رشدين عن ابن هليعة  - ٦٧٨
عن بكر بن سوادة قال قدم بنو خثعم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم ما رأيتم 
  قالوا ال شيء 
  قال لتخربين 

  قالوا رأينا محارا قد علته قوائمه 
  سفلة الناس وسقاطهم ويتضع أشرافهم  قال فما أولتم قالوا قلنا تعلو

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنه كما أولتم 
  حدثنا ضمام عن أيب قبيل  - ٦٧٩

عن عبد اهللا بن عمرو قال تكون بالشام فتنة ترتفع فيها ريساهم وأشرافهم مث ال يأيت عليها إال قليل حىت ترتفع فيها 
  ساهم وأشرافهم كما كانوا يستعبدوهنم من قبل ذلك سفهاؤهم وسفلتهم حىت يستعبدوا ري

  حدثنا بقية بن الوليد وأبو املغرية عن صفوان عن شريح ابن عبيد  - ٦٨٠
  عن كعب قال وددت أن كل در على وجه األرض سار قطرانا مث 

ن واجلماعات قال إن الناس ال ينتهون حىت يتخذ الغنم وحيبلوهنا ويتباروا فيها حىت إذا كثرت خرجوا من املد
واملساجد فبدوا هبا فلم يبعث اهللا نبيا وال جعل خالفة وال ملكا إال يف أهل القرى واحلضارة وكانوا ال يطمعون أن 

جيعلها يف أهل عمود وال بدو فإذا راى اهللا رغبتهم عن اجلماعات واملساجد ابتعث اهللا عليهم مما ملكت أمياهنم 
م باملشرفية حىت يعودوا إىل اجلماعة واملساجد فال تستكثروا من سيب العجم ولو أقواما يناطقوهنم بالعربية ويضربوهن

سلطت على ما يف أيديكم من سبيهم لقتلت من كل عشرة تسعة وانظروا إىل العشر الباقي فأنفيهم إىل وادي 
  الشجر ووادي العرج أو وادي العرعر فواهللا لن يفوا لكم ليموت عليكم العيش 

  املغرية عن ابن عياش عن عبد الرمحن بن جنيح القرشي حدثنا أبو  - ٦٨١
عن أيب الزاهرية قال كيف بكم إذا دخل أهل باديتكم فشاركوكم يف أموالكم ال متتنعون منهم حىت يقول القائل 

  طال ما كنتم يف النعمة وحنن يف الشقوة 
ما استغىن عنكم أهل بدوكم ولن تزالوا  قال عبد الرمحن بن جنيح وأخربين حيىي بن جابر قال لن تزالوا خبري - ٦٨٢

  خبري ما وجدمت ظهرا حتملون عليه 
قال ابن عياش وأخربين األزهري راشد عن أيب الزاهرية قال ليس من أهل ذمتكم قوم أشد عليكم يف تلك  - ٦٨٣

ة من نساء الباليا من أهل الشرقية أصحاب امللح والغسول إن املرأة من نسائهم لتطعن بإصبعها يف بطن املرأ
  املسلمني وتقول جزيانا مشاتة هبا تقول أعطوا اجلزية 

  قال ابن عياش وأخربين داود بن عبد الرمحن عن قيس بن عاصم الثقفي  - ٦٨٤
عن ابن املسيب قال قلت لو خرجت مع قومك فقال معاذ اهللا أن أترك مخسا وعشرين ومائة صالة إىل مخس 

  صلوات مث قال سعيد 
ر يقول ليت هذا اللنب عاد قطرانا قيل ومل ذاك قال إن قريشا اتبعت أذناب اإلبل يف الشعاب مسعت كعب األحبا

  وإن الشيطان مع الواحد وهو من األثنني أبعد 
  حدثنا احلكم بن نافع عن كثري بن مرة  - ٦٨٥



ىن أهل بدوكم عن عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن تنفكوا خبري ما استغ
أهل حضركم فإذا أتوكم مل متتنعوا منهم لكثرة من يسيل عليكم يقولون طال ما جعنا وشبعتم وطال ما شقينا 

  ونعمتم فواسونا اليوم 
  حدثنا ابن وهب عن حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن عبد اهللا بن عمر  - ٦٨٦

باملعروف وتنهن عن املنكر أو ليبعثن اهللا عليكم العجم  عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتأمرن
  فلبضربن رقابكم وليأكلن فيئكم وليكونن أسد ال يفرون 

  حدثنا ابن عيينة عن جمالد  - ٦٨٧
  عن عامر قال مسعت حممد بن األشعث يقول ما من شيء إال يدال منه حىت إن النوك ليكون له دولة على الكيس 

  عن جمالد عن عامر حدثنا ابو أسامة  - ٦٨٨
عن حممد بن األشعث يقول ما من شى األ يدال منة حىت ان النوك ليكونن هلم دولة وحىت أن للحمق على احلكم 

  دولة 
  حدثنا حممد بن عبداللة التيهريت عن عبد السالم بن مسلمة عن ايب قبيل  - ٦٨٩

تصيبنة فلألشراف على الصعاليك دولة مث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال لكل شيء دولة 
للصعاليك وسفلة الناس دولة يف اخر الزمان حىت يدال هلم من أشراف الناس فإذا كان ذلك فرويدك الدجال مث 

  الساعة والساعه أدهى وأمر 
  حدثنا ابن منري عن طلحة عن عطاء  - ٦٩٠

  ا قال ذهاب خيارها عن ابن عباس رضى اهللا عنه يف قولة عز و جل ننقصها من أطرافه
  حدثنا حممد بن محري عن عمرو بن قيس  - ٦٩١

  مسع عبداهللا بن عمرو يقول إن من أشرط الساعة أن توضع األجبار وترفع األشرار ويسود كل قوم منافقوهم 
  حدثنا توبة بن علوان عن مساك بن حرب عن عبداهللا بن عمرية  - ٦٩٢

  تقوم الساعة حىت يقوم على الناس من ال يزن شعرية يوم القيامة  عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال ال
  حدثنا ابن أيب حازم عن أبيه عن عمارة بن عمرو بن حزم  - ٦٩٣

عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كيف بكم وزمان يغربل الناس غربلة فال 
فخذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون وأقبلوا على أمر خاصتكم وذروا أمر  تبقى له حثالة من الناس فإذا كان ذلك

  العوام 
  حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عمن مسع  - ٦٩٤

عبد اهللا بن قيس قال كنا نسمع أنه كان يقال كيف أنتم وزمان إذا رأيت العشرين رجال أو أكثر ال يرى فيهم 
  رجال يهاب يف اهللا 

  لوليد عن معاوية بن حيىي بن سعيد التجييب عن أيب فبيل حدثنا بقية بن ا - ٦٩٥
عن عقبة بن عامر رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنا أخوف على أميت يف اللنب أخوف مين 

  عليهم يف اخلمر قالوا وكيف يا رسول اهللا قال حيبون اللنب فيتباعدون من اجلماعات ويضيعوهنا 
  احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  حدثنا - ٦٩٦

عن كثري بن مرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أشراط الساعة أن ميلك من ليس أهل أن ميلك 



  ويرفع الوضيع ويوضع الرفيع 
  حدثنا ابن وهب عن موسى بن أيوب عن سليط بن شعبة الشعثاين عن أبيه عن كريب بن  - ٦٩٧
عب قال إذا رأيت العرب هتاونت بأمر قريش مث رأيت املوايل هتاونت بأمر العرب مث رأيت مسلمة األرضني عن ك

  هتاونت بأمر املوايل فقد غشيتك أشراط الساعة 
  قال كريب فقلت له يا أبا إسحاق إن حذيفة حدثنا باألمحرين قال ذاك إذا منعت األقالم والوسائد 

  املعقل من الفنت

  الوليد ورشدين عن ابن هليعة قال حدثين أبو زرعة عن ابن زرير  حدثنا - ٦٩٨
  عن عمار بن ياسر رضى اهللا عنه قال إذا رأيتم الشام اجتمع أمرها على ابن أيب سفيان فاحلقوا مبكة 

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٦٩٩
  سفياين مل ينج من ذلك البالء إال من صرب على احلصار عن علي رضى اهللا عنه قال إذا ظهر أمر ال

  حدثنا حممد بن محري عن الصقر بن رستم قال  - ٧٠٠
مسعت سعيد بن مهاجر الوصايب يقول إذا كانت فتنة املغرب فشدوا قبل نعالكم إىل اليمن فإنه ال حيرزكم منها أرض 

  غريها 
  عبد اهللا بن سعيد عن طاووس  حدثنا حيىي بن سعيد العطار حدثنا احلجاج عن - ٧٠١

عن ابن عباس رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا التقت فتنة من املغرب وأخرى من املشرق 
  فالتقوا ببطن الشام فبطن األرض يومئذ خري من ظهرها 

  حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان عن أيب هزان  - ٧٠٢
  من ظهرها  عن كعب قال بطن األرض يومئذ خري

  حدثنا ضمرة عن حيىي بن أيب عمرو  - ٧٠٣
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينجوا منها إال كل خفي إذا ظهر مل يعرف وإن 

  جلس مل يفتقد أو رجل دعا كدعاء الغرق يف البحر 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطأة عن تبيع  - ٧٠٤

ل إذا كان ذلك فاطلب لنفسك موضعا يف نفس وفراغ كحيلة النملة لشتائها وليكن ذلك فيما جيمل عن كعب قا
  وال يشتهر به واحلرز من ذلك وغريه املدينة وما حوهلا من احلجاز والسواحل أسلم من غريها 

  حدثنا حممد بن محري  - ٧٠٥
ليل فدعا ألهله ثالث دعوات فقال اللهم من عن النجيب بن السري قال مر عيسى بن مرمي عليه السالم جببل اخل

  أتاه من خائف أمن فيه وال تسلط على أهله السبع وإذا أجدبت األرض ال جيدب 
  حدثنا حممد بن محري عن الوضني بن عطاء  - ٧٠٦

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جبل اخلليل جبل مقدس وإن الفتنة ملا ظهرت يف بين إسرائيل أوحى اهللا
  تعاىل إىل أنبيائهم أن يفروا بدينهم إىل جبل اخلليل 

  قال ابن محري وأخربين حممد بن يزيد الصنعاين  - ٧٠٧
عن عمري بن هاىنء العنسي أنه قال ليبلغين أن الرجل من إخواين اختذ جبل اخلليل منزال وأغبطه قيل ومل ذاك قال 



  حىت جبل يتماسحوا اخلليل بينهم باحلبال ألنه سينزله أهل مصر إما حيبس نيلهم وإما ميد فيغرق 
  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ٧٠٨

عن عبد اهللا قال ال ينجو من بليها إال من صرب على احلصار واملعقل من السفياين بإذن اهللا تعاىل ثالث مدن لألعاجم 
يقال هلا أنطاكية ومدينة يقال هلا قورس ومدينة يقال هلا مسيساط واملعقل من الروم جبل يقال هلا ناحية الثغور مدينة 

  املعتق 
  حدثنا عبد القدوس عن سعيد بن عبد العزيز عن عروة بن رومي  - ٧٠٩

عن كعب قال محص من اجلند الذي يشفع شهيدهم سبعني وأهل دمشق الذين يعرفون بالثياب اخلضر يف اجلنة 
  هل األردن من اجلند الذين هم يف ظل العرش يوم القيامة وأهل فلسطني ممن ينظر اهللا تعاىل إليهم كل يوم مرتني وأ

  حدثنا عبد القدوس عن عفري بن معدان عن قتادة  - ٧١٠
عن أيب ذر رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول اخلراب مبصر والعراق فإذا بلغ البناء يسلع 

  عليك يا أبا ذر بالشام ف
  قلت وإن أخرجوين منها 

  قال انسق هلم أين ساقوك 
  حدثنا احلكم بن نافع عن صفوان  - ٧١١

عن كعب قال شهيد أهل محص يشفع يف سبعني ألفا وأهل دمشق يكسوهم اهللا ثيابا خضرا يوم القيامة وأهل األردن 
ل يوم ثالث مرات آخر اجلزء الثالث من األصل واحلمد هللا يظلهم اهللا يف ظل عرشه وأهل فلسطني ينظر اهللا إليهم ك

  رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم يتلوه يف الرابع حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وهو حسيب ونعم الوكيل

ان بن أمحد حدثنا أبو زيد عبد الرمحن بن حامت املرادي أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ريذة أخربنا سليم
  مبصر حدثنا أبو عبد اهللا نعيم بن محاد 

  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان  - ٧١٢
عن كثري بن مرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عقر دار اإلسالم بالشام يسوق اهللا إليها صفوته من 

ال حمروم وال يرغب عنها إال مفتون وعليها عني اهللا تعاىل من أول يوم من الدهر إىل آخر يوم عباده وال ينزع إليها إ
  من الدهر بالظل واملطر فإن أعجزهم املال مل يعجزهم اخلبز واملاء 

  حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان  - ٧١٣
  عن شريح بن عبيد أن معاوية سأل كعبا عن محص ودمشق فقال 

سلمني من الروم ومربض ثور فيها أفضل من دار عظيمة حبمص ومن أراد النجاة من الدجال فنهر دمشق معقل امل
  أيب فطرس وإن أردت منزل اخللفاء فعليك بدمشق وإن أردت اجلهد واجلهاد فعليك حبمص 

  قال صفوان وأخربين أبو الزاهرية 
  رس ومن يأجوج ومأجوج الطور عن كعب قال معقل املسلمني من املالحم دمشق ومن الدجال هنر أيب فط

  حدثنا عبد القدوس عن صفوان عن سعيد بن خالد عن مطر موىل أم حكيم  - ٧١٤
  عن كعب قال أظلتكم فتنة كقطع الليل املظلم ال يبقى بيت من بيوت املسلمني بني املشرق واملغرب إال دخلته 



  قيل فما خيلص منها أحد 
بينه وبني البحر فهو أسلم الناس من تلك الفتنة قال فإذا كان مائة واثنني  قال خيلص منها من استظل بظل لبنان فيما

  وعشرين سنة احترقت داري هذه فاحترقت داره حينئذ 
  حدثنا عبد القدوس عن أرطاة بن املنذر  - ٧١٥

  عن ضمرة بن حبيب قال أجنى الناس من فتنة الصيلم أهل الساحل وأهل احلجاز 
  عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  حدثنا عثمان بن كثري - ٧١٦

عن كثري بن مرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال إن عقر دار اإلسالم بالشام ورددها ثالثا يسوق اهللا 
إليها صفوته من عباده ال ينزع إليها راغبا فيها إال مرحوم وال ينزع عنها راغبا عنها إال مفتون وعليها عني اهللا تعاىل 

  أول يوم من الدهر إىل آخر يوم من الدهر بالظل واملطر وإن أعجز أهلها املال مل يعجزهم اخلبز واملاء من 
قال أبو الزاهرية يف كتاب اهللا تعاىل أن خترب األرض قبل الشام بأربعني عاما فال يكون رعد وال برق يف سواها 

  وحىت تستوسع ملن حيشر 
  إليها كما يستوسع الرحم للولد 

  حدثنا عبد القدوس عن أيب بكر بن أيب مرمي عن حبيب ابن عبيد  - ٧١٧
  عن كعب قال أحب القدس إىل اهللا جبل نابلس ليأتني على الناس زمان يتما سحونه باحلبال بينهم 

  حدثنا عبد القدوس عن أيب بكر عمن حدثه  - ٧١٨
على الناس زمان ال ينفع فيه إال الدينار  عن املقدام بن معدي كرب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت

  والدرهم 
  حدثنا بقية وعبد القدوس عن أيب بكر عن عبد الرمحن ابن حيد  - ٧١٩

عن أبيه قال حدثين أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال معقل املسلمني من 
  طة املالحم مدينة يقال هلا دمشق أرض يقال هلا الغو

  حدثنا عثمان بن كثري عن حممد بن مهاجر عن جنيد بن ميمون عن ضرار بن عمرو  - ٧٢٠
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أسعد الناس يف الفنت كل خفي نقي إن ظهر مل 

شرها إال من أخلص  يعرف وإن غاب مل يفتقد وأشقى الناس فيها كل خطيب مسقع أو راكب موضع ال خيلص من
  الدعاء كدعاء الغرق قي البحر 

حدثنا ابن أيب حازم عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى  - ٧٢١
  اهللا عليه و سلم قال إذا كان ذلك فخذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون وأقبلوا على أمر خاصتكم ودعوا أمر العوام 

  دثنا ابو املغرية عن ابن عياش عن حيىي بن أيب عمرو عن زهري األبلي ح - ٧٢٢
عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه مر هبم وهو يسرع بعدما أصيب بصره فتعدى مث قال أين أرم قال قلت مستك حنو 

قلت  املغرب على إثىن عشر ميال قال فكم بيين وبني السراه قلت كذا وكذا ميال قال هل لك علم بصور وقرين
نعم هبما عامل قال فهل إىل اتباعها سبيل قلت ال قال ومل قلت وقعتا عند رجل مل يكن له ببالد قومه منزل فأصاهبما 
من ذي قرابة له ومها بني ظهري قومه فلن خيتار عليهما منزال قال ومن هو قلت روح بن زيناع قال فصمت قال 

ين أنظر إىل الفساطيط يف آخر الزمان كأمثال النجوم حول أرم قلت فسألتين رمحك اهللا فأخربتك فعم ذاك فقال لكأ
  وإن خري منازل املسلمني يومئذ وأرفقه هبم لصور وقرين 



  حدثنا عبد الوهاب عن حيىي بن سعيد قال أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة مسع أباه حيدث  - ٧٢٣
هللا عليه و سلم قال يوشك أن يكون خري مال إمريء غنم يتبع عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى ا

  هبا شعف اجلبال أو شعب اجلبال أو مواقع القطر يفر بدينه من الفنت 
  حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء  - ٧٢٤

  عن عبد اهللا قال خري مال الرجل يومئذ فرسه وسالحه يزول معهما حيث زاال 
  حدثنا بقية عن معاوية بن حيىي عن معاوية بن سعد التجييب عن أيب قبيل  - ٧٢٥

عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألنا على أميت يف اللنب أخوف مين عليهم يف 
  اخلمر 

  قالوا وكيف ذلك يا رسول اهللا 
   قال حيبون اللنب فيتباعدون من اجلماعات ويضيعوهنا

  حدثنا ابن عيينة عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األنصاري عن أبيه  - ٧٢٦
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا 

  شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت 
  حدثنا ابن عيينة عن مسعر  - ٧٢٧

  بد اهللا قال بينما رجل مبصر يف فتنة ابن الزبري ينكت يف األرض إذ قام عليه رجل عن عون بن ع
  فقال له بأي شيء حتدث نفسك أبا الدنيا 

  قال بل أتفكر يف الذي نزل بالناس 
  قال فإن اهللا جناك منها بتفكرك فيها من الذي سأل اهللا فلم يعطه 

  أو أتكل عليه فلم يكفه 
  سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء  حدثنا ابن مهدي عن - ٧٢٨

  عن عبد اهللا قال خري املال يومئذ فرس صاحل وسالح صاحل يزول عليه العبد أين مازال 
  حدثنا ابن املبارك عن إمساعيل بن عيا ش حدثنا شرحبيل ابن مسلم اخلوالين  - ٧٢٩

  عن أبيه قال كان يقال من أدركته الفتنة فعليه فيها بذكر خامل 
  حدثنا ابن املبارك عن معمر عن ابن طاوس  - ٧٣٠

عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الناس يف الفنت رجل اخذ برأس فرسه خييف العدو وخييفونه 
  أو رجل معتزل يؤدي حق اهللا تعاىل عليه 

  قال معمر وأخربنا ابن خثيم  - ٧٣١
 الناس يف الفنت رجل يأكل من يفء سيفه يف سبيل اهللا ورجل يف رأس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خري

  شاهقة يأكل من رسل غنمه 
  حدثنا ابن املبارك عن املسعودي  - ٧٣٢

عن عون بن عبد اهللا قال ستكون أمور فمن رضيها ممن غاب عنها كان كمن شهدها ومن كرهها ممن شهدها فهو 
  كمن غاب عنها 

  عن مالك بن مغول عن القاسم بن عبد الرمحن أو عون بن عبد اهللا  حدثنا ابن املبارك - ٧٣٣



عن عبد اهللا قال إن الرجل ليشهد املعصية يعمل هبا فيكرهها فيكون كمن غاب عنها ويغيب عنها فريضاها فيكون 
  كمن شهدها 

قال إذا رأيت  قال مالك وأخربين طلحة اليامي عن عمارة بن عمري عن الربيع بن عميلة مسع ابن مسعود - ٧٣٤
  املنكر فلم تستطع له غريا فحسبك أن يعلم اهللا تعاىل أنك تنكره بقلبك 

  حدثنا ابن املبارك عن أيب بكر بن عياش قال  - ٧٣٥
  قيل لعلي بن أيب طالب رضى اهللا عنه ما النومة 
  قال الرجل يسكت يف الفتنة فال يبدو منه شيء 

ل من أهل الكوفة أحسبه قال امسه مسافر عن علي قال ينجو يف قال ابن املبارك وأخربنا عوف عن رج - ٧٣٦
  ذلك الزمان كل مؤمن نومه 

  أول عالمة تكون من عالمة الرببر وأهل املغرب يف خروجهم

  حدثنا حممد بن محري عن الصقر بن رستم قال حدثين العالء بن سليمان قال  - ٧٣٧
 يعين منرب مصر فيقرأ لعبد اهللا عبد اهللا أمري املؤمنني فأوشك أن مسعت أبا قبيل يقول إذا مسعت أو إذا جئت هذا املنرب

  تسمع لعبد اهللا عبد الرمحن أمري املؤمنني 
  حدثنا حممد بن عبد اهللا عن عبد السالم بن مسلمة  - ٧٣٨

قرأ من عبد مسع أبا قبيل يقول إذا قريء على منرب مصر من عبد اهللا عبد اهللا أمري املؤمنني مل يلبث إال يسريا حىت ي
  اهللا عبد الرمحن أمري املؤمنني وهو صاحب املغرب وهو شر من ملك 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن عبد اهللا العمري عن القاسم بن حممد  - ٧٣٩
عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه أنه قال لقوم من أهل مصر إذا أتاكم كتاب من قبل املشرق يقرأ عليكم من عبد 

أمري املؤمنني فانتظروا كتابا آخر يأتيكم من املغرب يقرأ عليكم من عبد اهللا عبد الرمحن أمري املؤمنني والذي اهللا 
نفسي حذيفة بيده لتقتتلن أنتم وهم عند القنطرة وليخرجنكم من أرض مصر وأرض الشام كفرا كفرا ولتباعن 

  املرأة العربية على درج دمشق خبمسة وعشرين درمها 
  نا عبد اهللا بن مروان عن سلمة بن خالد اليزين حدث - ٧٤٠

عن أيب سبأ عتبة بن متيم التنوخي قال امللك لبين العباس حىت يبلغكم كتاب قريء مبصر من عبد اهللا عبد اهللا أمري 
  املؤمنني فإذا كان ذلك فهو أول زوال ملكهم وانقطاع مدهتم 

  س التنوخي عن إمساعيل بن العالء بن حممد الكليب حدثنا عبد اهللا بن مروان وحدثين أبو عاصم يون - ٧٤١
عن أبيه قال إذا قريء كتاب أول النهار لبين العباس من عبد اهللا عبد اهللا أمري املؤمنني فأنتظروا كتابا يقرأ عليكم 

  من آخر النهار من عبد اهللا عبد الرمحن أمري املؤمنني 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه  - ٧٤٢

ال إذا ملك رجل من بين العباس يقال له عبد اهللا وهو ذو العني االخرة منهم هبا افتتحوا وهبا خيتمون عن كعب ق
فهو مفتاح البالء وسيف الفناء فإذا قريء كتاب له بالشام من عبد اهللا عبداهللا أمري املؤمنني مل تلبثوا أن يبلغكم 

املؤمنني فإذا كان ذلك ابتدر أهل املشرق وأهل املغرب  كتاب قد قريء على منرب مصر من عبد اهللا عبد الرمحن أمري
  الشام كفرسي رهان يرون أن امللك ال يتم إال ملن ضبط الشام كل يقول من غلب عليها فقد حوى على امللك 



  حدثنا عثمان بن كثري عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  - ٧٤٣
  لعبد اهللا من عبد الرمحن  عن حبري بن نفري قال ويل لعبد اهللا من عبد اهللا ويل

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد  - ٧٤٤
عن الزهري قال إذا دخلت الرايات الصفر مصر فاجتمعوا يف القنطرة انتظروا حىت يستجيش أهل املشرق وأهل 

ى أهل املشرق حىت املغرب ويقتتلون هبا سبعا يكون بينهم من الدماء مثلما كان يف مجيع الفنت مث تكون الدبرة عل
  ينزلوهنم الرملة 

  حدثنا عبد القدوس عن حريز بن عثمان  - ٧٤٥
  عن حبيب بن صاحل قال ليخرجن رجل يقال له عبد الرمحن بأهل املغرب حىت يأيت محص فيصعد إىل منربها 

  م عني حدثنا ضمرة عن أيب حسان بن نويه قال ال بد من أن ميلك من بين العباس ثالثة أول أساميه - ٧٤٦

  ما تقدم إىل الناس يف خروج الرببر وأهل املغرب

  حدثنا الوليد بن مسلم أخربين من مسع رسول الوليد بن يزيد إىل قسطنطني  - ٧٤٧
مسع الوليد بن يزيد يقول إذا خرج الترك على أصحاب الرايات السود فقاتلوهم مل جتف براذع دواهبم حىت خيرج 

  أهل املغرب 
  محاد بن عيسى وأبو أيوب عن أرطاة بن املنذر عن أزهر اهلوزين حدثنا بقية و - ٧٤٨

عن عصمة بن قيس السلمي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يتعوذ باهللا من فتنة املشرق قال فقيل 
  له فاملغرب قال تلك أعظم وأطم 

  زهر اهلوزين حدثنا عثمان بن كثري وعبد القدوس وبقية عن حريز بن عثمان عن األ - ٧٤٩
  عن عصمة بن قيس السلمي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يتعوذ يف صالته من فتنة املغرب 

  حدثنا الوليد بن مسلم مسع رجال من جتيب  - ٧٥٠
  مسع ابن املسيب يقول ال بد ألهل املغرب من دولة دولة كفر 

  دث حممد بن كعب أو من حيدث عن حممد بن كعب القرظي قال الوليد حدثين أبو جبري قال مسعت من حي - ٧٥١
  يقول ميلك أهل املغرب وهم شر من ملك 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت عن عبد السالم بن مسلمة  - ٧٥٢
  عن أيب قبيل قال صاحب املغرب عبد الرمحن وهو شر من ملك 

  ن أيب سعيد حدثنا عبد اهللا بن مروان عن عون امليثمي عن سعيد ب - ٧٥٣
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما حتت أدمي السماء خلق أشر من بربر وألن 

  أتصدق بعالقة سوط يف سبيل اهللا أحب إيل من أن أعتق مائة رقبة من بربر 
  حدثنا ضمام عن أيب قبيل  - ٧٥٤

  رسول ال تعطي منها بربريا شيئا ولو أن تطعمه الكالب عن عائشة رضى اهللا عنها أهنا أمرت بصدقة فقالت لل
  حدثنا الوليد عن عبد اجلبار بن رشيد األزدي عن أبيه عن ربيعة القصري عن تبيع  - ٧٥٥

عن كعب أنه قال الغربية هي العمياء وأن أهلها احلفاة العراة ال يدينون اهللا دينا يدوسون األرض كما يدوس البقر 
   أن تدركوها البيدر فتعوذوا باهللا



  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن ربيعة بن سيف  - ٧٥٦
عن تبيع قال صاحب املغرب عبد الرمحن بن هند طويل العشون على مقدمته رجل امسه اسم شيطان الويل ملن يقتل 

  حتت لوائه مصريه إىل النار 
  بد امللك قال حدثنا حممد بن محري حدثنا الصقر بن رستم موىل مسلمة بن ع - ٧٥٧

  مسعت مسلمة ابن عبد امللك يقول ليملكن أهل املغرب محص ستة عشر شهرا فكأين أنظر إليه يعقد ستة عشر 
قال الصقر ومسعت سعيد بن مهاجر الوصايب يقول إذا كانت فتنة املغرب فشد قبال نعلك إىل اليمن فإنه ال حيرزكم 

  منها أرض غريها 
  أيب الوليد األزهر بن عبد اهللا اهلوزين  حدثنا بقية عن صفوان عن - ٧٥٨

عن عصمة بن قيس صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يتعوذ باهللا من فتنة املشرق مث من فتنة املغرب يف 
  صالته 
  حدثنا حيىي بن سعيد العطار حدثنا حجاج عن عبد اهللا ابن سعيد عن طاوس  - ٧٥٩

 صلى اهللا عليه و سلم قال أحذركم فتنة تقبل من املشرق مث فتنة تقبل من عن ابن عباس رضى اهللا عنهما عن النيب
  املغرب 
  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن أيب هاينء حدثنا أبو عبد الرمحن احلبلى  - ٧٦٠

عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال قسم الشر سبعني جزء فجعل تسعة وستني جزء يف الرببر وجزء واحدا 
  ر الناس يف سائ
  حدثنا بقية بن الوليد عن بسر بني عبد اهللا بن يسار قال  - ٧٦١

مسعت بعض املشايخ يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساء الرببر خري من رجاهلم بعث فيهم نيب فقتلوه 
  فولينه النساء فدفنه 

  عبد الرمحن عن شبيب بن بشر قال حيىي بن سعيد وأخربين عثمان بن عبد الرمحن عن عنبسة ابن  - ٧٦٢
عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعي وصيف بربري فقال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم إن قوم هذا أتاهم نيب قبلي فذحبوه وطبخوه وأكلوا حلمه وشربوا مرقه 
  مشاخينا عمن شهد فتح محص قال حدثنا عبد القدوس عن صفوان قال حدثين بعض  - ٧٦٣

  كان الروم الذين كانوا حبمص يتخوفون الرببر وتقول 
  قال صفوان كانوا يسمون محص التمرة يقولون ويلك يا مترة من الرببر 

  ما يكون من فساد الرببر وقتاهلم يف أرض الشام ومصر ومن يقاتلهم ومنتهى

  خروجهم وما جيرى على أيديهم من سوء سريهتم 
  حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت عن عبد السالم بن مسلمة  - ٧٦٤

  مسع أبا قبيل يقول إن صاحب املغرب وبين مروان وقضاعة جتتمع على الرايات السود يف بطن الشام 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن عبد اهللا العمري عن القاسم بن حممد  - ٧٦٥

كم عبد اهللا بن عبد الرمحن من املغرب أقتتلتم أنتم وهم عن القنطرة فيكون عن حذيفة أنه قال ألهل مصر إذا جاء
بينكم سبعون ألفا من القتلى وليخرجنكم من أرض مصر وأرض الشام كفرا كفرا ولتباعن املرأة العربية على درج 



ويقتلون  دمشق خبمسة وعشرين درمها مث يدخلون أرض محص فيقيمون مثانية عشر شهرا يقتسمون فيها األموال
  فيها الذكر واألنثى مث خيرج عليهم رجل شر من أظلته السماء فيقتلهم فهزمهم حىت يدخلهم أرض مصر 

حدثنا حممد بن محري عن الصقر بن رستم مسع مسلمة بن عبد امللك يقول ميلك أهل املغرب محص ستة  - ٧٦٦
  عشر شهرا 

فتنة املغرب فشد قبال نعليك إىل اليمن فإنه ال حيرزكم قال الصقر ومسعت سعيد بن مهاجر الوصايب يقول إذا كانت 
  منها أرض غريها 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن العمري عن القاسم بن حممد  - ٧٦٧
عن حذيفة قال إذا دخل أهل املغرب أرض مصر فأقاموا فيها كذا وكذا تقتل وتسيب أهلها يومئذ تقوم النائحات 

ل فروجها وباكية تبكي على ذهلا بعد عزها وباكية تبكي على قتل رجاهلا وباكية تبكي فباكية تبكي على استحال
  شوقا إىل قبورها 

  حدثنا الوليد بن مسلم قال أخربين شيخ من خزاعة  - ٧٦٨
عن أيب وهب الكالعي قال إذا خرج أهل املغرب فاشتد أمرهم خرجت عليهم العرب فتجتمع العرب كلها يف 

ع رايات راية لقريش وما لف لفها وراية لقيس وما لف لفها وراية لليمن وما لف لفها وراية أرض الشام على أرب
لقضاعة وما لف لفها فتقول العرب لقريش تقدموا فقاتلوا على ملككم أو دعوا فتقدم قريش فتقال فال تصنع شيئا 

وهب منكب خالد بن ظهري الكليب  مث تقدم قيس فتقاتل فال تصنع شيئا مث تقدم اليمن فال تصنع شيئا مث ضرب أبو
  مث قال رايتك وراية قومك البلق البقع هو يومئذ واهللا يظهر عليهم 

  قال الوليد قضاعة يومئذ تظهر على أهل املغرب ومنهم من يتبعه 
  مث يستقبل القبائل فيقاتل أهل املشرق 

  حدثنا الوليد قال أخربين شيخ عن الزهري قال  - ٧٦٩
ت السود وأصحاب الرايات الصفر فيقتتلون حىت يأتوا فلسطني فيخرج على أهل املشرق يلتقي أصحاب الرايا

السفياين فإذا نزل أهل املغرب األردن مات صاحبهم فيفترقون ثالث فرق فرقة ترجع من حيث جاءت وفرقة حتج 
  وفرقة تثبت فيقاتلهم السفياين فهزمهم فيدخلون يف طاعته 

  اهللا عن مسلم بن األخيل عن عبد الكرمي أيب أمية  حدثنا الوليد عن أيب عبد - ٧٧٠
عن حممد بن احلنفية قال يدخل أوائل أهل املغرب مسجد دمشق فبيناهم كذلك ينظرون يف أعاجيبه إذ رجفت 

األرض فانقعر غريب مسجدها وخيسف بقرية يقال هلا حرستا مث خيرج عند ذلك السفياين فيقتلهم حىت يدخلهم مصر 
  أهل املشرق حىت يردهم إىل العراق  مث يرجع فيقاتل

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة بن املنذر عن تبيع  - ٧٧١
عن كعب قال إذا خرج الرببر فنزلوا مصر كان بينهم وقعتان وقعة مبصر ووقة بفلسطني وفيما بني ذلك حىت ينزلوا 

هم مث يفتحوهنا ويدخلوهنا فيخرجون منها ما بني محص فويل هلا منهم فيصيبهم فيها ثلج شديد أربعني ليلة فيكاد يفني
  الباب الغريب إىل القنطرة اليت وسط السوق مث يرحتلون منها فينزلون ببحرية فامية أو دوهنا بفرسخ 

فيخرج عليهم الناس فيقلوهنم قائدهم رجل من ولد إمساعيل يقتلون يف قرية يقال هلا أم العرب مث يثور ثائر فيقتل 
الذرية ويبقر بطون النساء ويهزم اجلماعة مرتني مث يهلك ولتذحبن امرأة من قريش وفيها تبقر بطون احلرية ويسيب 

  من تبقر من نساء بين هاشم 



  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد التنوخي  - ٧٧٢
طرة أهل مصر فيقتتل عن الزهري قال إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفر فيجتمعون يف قن

أهل املشرق وأهل املغرب سبعا مث تكون الدبرة على أهل املشرق حىت ينزلوا الرملة فيقع بني أهل الشام وأهل 
املغرب شيء فيغضب أهل املغرب فيقولون إنا جئنا لننصركم مث تفعلون ما يفعلون واهللا لنخلن بينكم وبني أهل 

  يف أعينهم مث خيرج السفياين ويتبعه أهل الشام فيقاتل أهل املشرق  املشرق فينبهونكم لقلة أهل الشام يومئذ
  حدثنا عبد القدوس عن صفوان عن مشيخة قالوا  - ٧٧٣

  أهل محص أشقى أهل الشام بالرببر 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٧٧٤

وأشقى أهل الشام وأجنادها أهل محص عن كعب قال أسلم أهل الشام وأسعد أجنادها بالرايات الصفر أهل دمشق 
  وأهنم ليغمرن الشام كما يغمر املاء القربة 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اجلبار بن رشيد األزدي عن أبيه عن ربيعة القصري عن تبيع  - ٧٧٥
ا عن كعب قال والذي نفسي بيده ليخربن الرببر محص آخر عركتني اآلخرة منها ينزعون مسامري أبواب أهله

  ويكون هلم وقعة بفلسطني مث يسريون من محص إىل حبرية فامية أو دوهناا بفرسخ فيخرج عليهم خارجي فيقتلهم 
  حدثنا أبو يوسف املقدسي عن حممد بن عبيد اهللا عن يزيد بن سندي  - ٧٧٦

ند عن كعب قال إذا ظهر املغرب على مصر فبطن األرض يومئذ خري من ظهرها ألهل الشام ويل للجندين ج
  فلسطني واألردن وبلد محص من بربر يضربون بسيوفهم إىل باب للعطر وصاحب املغرب رجل من كنده أعرج 

  حدثنا ضمرة عن األوزاعي عن حسان أو غريه قال  - ٧٧٧
يقال إذا بلغت الرايات الصفر مصر فاهرب يف األرض جهدك هربا فإذا بلغك أهنم نزلوا الشام وهي السره فإن 

  مس سلما يف السماء أو نفقا يف األرض فافعل استطعت أن تلت
  حدثنا حيىي بن اليمان عن ابن املبارك عن األوزاعي  - ٧٧٨

  عن حسان بن عطية قال كان يقال إذا رأيتم الرايات الصفر فبطن األرض يومئذ خري من ظهرها 
  حدثنا بقية عن األمخوسي عن أبيه عن تبيع  - ٧٧٩

فن اجلون مث خيرجون بأسيافهم يستنون حىت يدخلوا محص وبلغين أن شعارهم عن كعب قال ينزل الرببر من الس
  يومئذ يا محص يا محص 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة قال حدثين حمدث  - ٧٨٠
عن كعب قال إذا خرج الرببر من محص إىل فاميه أرحلهم اهللا وبعث على دواهبم داء فال يبقى منها شيء إال نفق مث 

وتان والبطن فيهربون إىل مشارق اجلبل األسود ليختفوا فيه فيتبعهم املسلمون فيقتلوهنم مقتلة عظيمة حىت نفاهم بامل
  إن الرجل الواحد منهم ليقتل منهم السبعني فما دون ذلك فال يفلت منهم إال القليل 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٧٨١
فر نزلت األسكندرية مث نزلوا سرة الشام فعند ذلك خيسف بقرية من قرى عن كعب قال إذا رأيت الرايات الص

  دمشق يقال هلا حرستا 
  حدثنا احلكم بن نافع عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ٧٨٢

  عن كعب قال ليقتسمن أهل مصر اجلون باحلبال بينهم وذلك حلسور نيلهم أو مدة فيغرقهم 



  عن عمرو بن شعيب حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه  - ٧٨٣
عن أبيه قال دخلت على عبد اهللا بن عمر حني نزل احلجاج بالكعبة فسمعته يقول إذا أقبلت الرايات السود من 

  املشرق والرايات الصفر من املغرب حىت يلتقوا يف سره الشام يعين دمشق فهنالك البالء هنالك البالء 
  ليمان بن عطاء بن يزيد الليثي قال أبوه وحدثين أمية بن يزيد القرشي عن س - ٧٨٤

  عن امرأة أبيه قالت مسعت أباه يقول مثل ذلك 
  حدثنا حممد بن محري عن جنيب بن السري قال  - ٧٨٥

  ألهل املغرب خرجتان خرجة ينتهون إىل قنطرة الفسطاط يربطون خيوهلم فيها وخرجة أخرى إىل الشام 
  ن سوادة قال حدثنا حممد بن محري عن ابن هليعة عن بكر ب - ٧٨٦

  قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه لرجل من أهل مصر ليأتينكم أهل األندلس حىت يقاتلونكم بوسيم 
  حدثنا حيىي بن سعيد عن أيب إسحاق شيخ من أهل الكوفة عن أيب شريح قال حدثين أبو اخلري اليزين  - ٧٨٧

لى املغرب فتخرب عند ذلك األسكندرية عن عقبة بن عامر اجلهين قال إذا خرج أهل املغرب خلفت الروم ع
  ومصر وساحل الشام 

  حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا احلجاج عن عبد اهللا بن سعيد عن طاوس  - ٧٨٨
عن ابن عباس رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أقبلت فتنة من املشرق وفتنة من املغرب فالتقوا 

  ري من ظهرها ببطن الشام فبطن األرض يومئذ خ
  قال حيىي بن سعيد وأخربين أيوب بن شعيب عن األعمش عن أيب عبيدة  - ٧٨٩

  عن عبد اهللا أنه صعد داره فنظر إىل الكوفة فقال أعظم هبا خربة من قوم حييطون هبا يأتون من قبل املغرب 
  حدثنا حممد بن محري عن النجيب بن السري قال  - ٧٩٠

  وقد استولت الروم على األسكندرية فهم فيها فيقاتلوهنم فيهزموهنم وينفوهنم عنها  خيرج عبد الرمحن بأهل املغرب
  حدثنا عبد القدوس عن صفوان  - ٧٩١

عن مشيخته قال كان الروم الذين كانوا حبمص يتخوفون عليها الرببر ويقولون ويلك يا مترة من بربر يعنون ويلك 
  يا محص من بربر 

  فوان بن عمرو عن أيب هزان حدثنا بقية وغريه عن ص - ٧٩٢
  عن كعب قال إذا التفت الرايات السود والرايات الصفر يف سره الشام فبطن األرض خري من ظهرها 

  قال صفوان لينزعن الرببر أبواب محص عما سواها 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد  - ٧٩٣

يات صفر مبصر فيقتتلون عند القنطرة سبعا مث يبلغون عن الزهري قال إذا اجتمع أهل املشرق وأهل املغرب برا
  الرملة 
  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ٧٩٤

عن ابن مسعود قال إذا خرج رجل من فهر جيمع بربر خرج رجل من ولد أيب سفيان فإذا بلغ الفهري خروجه 
فرقة يرجعون وفرقة تثبت معه يسريون إىل الشام وفرقة إىل احلجاز فيلتقون يف وادي العنصل  افترقوا ثالث فرق

  بالشام فهزم الرببر مث يقاتل أهل الشام 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان  - ٧٩٥



 عن أرطاة قال إذا اصطكت الرايات الصفر والسود يف سره الشام فالويل لساكنها من اجليش املهزوم مث الويل هلا
  من اجليش اهلازم ويل هلم من املشوه امللعون 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ٧٩٦
عن أرطاة بن املنذر قال جييء الرببر حىت ينزلوا بني فلسطني واألردن فتسري إليهم مجوع املشرق والشام حىت ينزلوا 

ريدعهم عنها مث يلقاهم من الغد اجلابية وخيرج رجل من ولد صخر يف ضعف فيلقى جيوش املغرب على ثنية بيسان ف
فريدعهم عنها فينحازون وراءها مث يلقاهم يف اليوم الثالث فريدعهم إىل عني الريح فيأتيهم موت رئيسهم فيفترقون 

ثالث فرق فرقة ترتد على أعقاهبا وفرقة تلحق باحلجاز وفرقة تلحق بالصخري فيسري إىل بقية مجوعهم حىت يأيت ثنية 
ا فيدال عليهم الصخري مث تعطف إىل مجوع املشرق والشام فتلقاهم فيدال عليهم ما بني اجلابية فتق قيلتقون عليه

واخلربة حىت ختوض اخليل يف الدماء ويقتل أهل الشام رئيسهم وينحازون إىل الصخري فيدخل دمشق فيمثل هبا 
ضعه فيتحني ذلك اجليش مث وخترج رايات من املشرق مسوده فتنزل الكوفة فيتوارى رئيسهم فيها فال يدرى مو

خيرج رجل كان خمتفيا يف بطن الوادي فيلي أمر ذلك اجليش وأصل خمرجه غضب مما صنع الصخري بأهل بيته 
فيسري جبنود املشرق حنو الشام ويبلغ الصخري مسريه إليه فيتوجه جبنود أهل املغرب إليه فيلتقون جببل أهل احلص 

  ي منصرفا ويتبعه فيهلك بينهما عامل كثري ويويل املشرق
الصخري فيدركه بقرقيسيا عند جممع النهرين فيلتقيان فيفرغ عليهم الصرب فيقتل من جنود املشرقي من كل عشرة 

سبعة مث يدخل جنود الصخري الكوفة فيسوم أهلها اخلسف ويوجه جندا من أهل املغرب إىل من بإزائه من جنود 
  يه خرب ظهور املهدي مبكة فيقطع إليه من الكوفة بعثا خيسف به املشرق فيأتونه بسبيهم فإنه لعلى ذلك إذ يأت

قال أرطاة ويكون بني أهل املغرب وأهل املشرق بقنطرة الفسطاط سبعة أيام مث يلتقون بالعريش فتكون الدبرة على 
فون عليها أهل املشرق حىت يبلغوا األردن مث خيرج عليهم السفياين بعد وكان الروم الذين كانوا حبمص كانوا يتخو

  الرببر ويقولون ويلك يا مترة من بربر 
  حدثنا ابن محري عن النجيب قال  - ٧٩٧

  خيرج عبد الرمحن بأهل املغرب وقد استولت الروم على األسندرية وهم فيها فيقاتلوهنم فيهزموهنم وينفوهنم عنها 
   حدثنا حيىي بن سعيد عن أيب هاىنء قال حدثنا أبو عبد الرمحن احلبلي - ٧٩٨

عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال قسم الشر سبعني جزء فجعل تسعة وستون يف الرببر وجزء يف سائر 
  الناس 
  حدثنا بقية بن الوليد عن بشر بن عبد اهللا بن يسار قال  - ٧٨٩

هم نيب مسعت بعض أشياخنا يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نساء الرببر خري من رجاهلم بعث في
  فقتلوه فولينه النساء فدفنه 

  حدثنا حيىي بن سعيد عن عثمان بن عبد الرمحن عن عنبسة بن عبد الرمحن عن شبيب بن بشر  - ٨٠٠
عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعي وصيف بربري فقال النيب صلى 

   قبلي فذحبوه وطبخوه فأكلوا حلمه وشربوا مرقه اهللا عليه و سلم إن قوم هذا أتاهم تنيب
  حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن أيب هزان  - ٨٠١

  عن كعب قال إذا التقت الرايات السود والصفر يف سره الشام فبطن األرض خري من ظهرها 
  قال صفوان لينزعن الرببر أبواب محص فضال عما سواه 



  صفة السفياين وامسه ونسبه

  نا الوليد عن أيب عبدة املشجعي عن أيب أمية الكليب حدث - ٨٠٢
  عن شيخ أدرك اجلاهلية قال بدؤالسفياين خروجه من قرية من غرب الشام يقال هلا أندرا يف سبعة نفر 

  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر عن أيب جعفر قال ميلك السفياين محل امرأة  - ٨٠٣
  عبد الكرمي حدثنا الوليد عن أيب عبد اهللا عن  - ٨٠٤

عن ابن احلنفية قال بني خروج الراية السوداء من خراسان وشعيب بن صاحل وخروج املهدي وبني أن يسلم األمر 
  للمهدي اثنان وسبعون شهرا 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل عن علي بن رباح  - ٨٠٥
  العني مث يكون اخلسف بعد ذلك عن ابن مسعود قال يتبدى جنم ويتحرك بإيليا رجل أعور 

  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر  - ٨٠٦
  عن أيب جعفر قال هو أخوص العني 

  حدثنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن عيسى قال بلغين أن السفياين ميلك ثالث سنني ونصف  - ٨٠٧
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٨٠٨

  امسه عبد اهللا بن يزيد وهو األزهر ابن الكلبية أو الزهري بن الكلبية املشوه السفياين عن كعب قال ميلك محل امرأة 
  حدثنا احلكم عن جراح عن أرطاة قال  - ٨٠٩

يدخل األزهر بن الكلبية الكوفة فتصيبه قرحة فيخرج منها فيموت يف الطريق مث خيرج رجل آخر منهم بني الطائف 
وطباق وشجر باحلجاز مشوه اخللق مصفح الرأس محش الساعدين غائر العينني ومكة أو بني مكة واملدينة من شيب 

  يف زمانه تكون هدة 
  حدثنا عبداهللا بن مروان عن ارطاة  - ٨١٠

قال السفياين الذي ميوت الذي يقاتل اول شيء من الرايات السود والرايات الصفر يف سره الشام خمرجه من 
يه تاج يهزم اجلماعة مرتني مث يهلك وهو يقبل اجلزية ويسيب الذرية ويبقر املندرون شرقي بيسان على مجل أمحر عل

  بطون احلباىل 
حدثنا بقية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب عن أيب هزان عن كعب قال واليته تسعة أو سبعة  - ٨١١
  أشهر 

  قال أبو بكر وقال ضمرة ودينار بن دينار واليته محل امرأة 
  عبد القدوس وغريه عن ابن عياش عمن حدثه عن حممد بن جعفر حدثنا  - ٨١٢

عن علي قال السفياين من ولد خالد بن يزيد بن أيب سفيان رجل ضخم اهلامة بوجهه آثار جدري وبعينه نكتة بياض 
 خيرج من ناحية مدينة دمشق يف واد يقال له وادي اليابس خيرج يف سبعة نفر مع رجل منهم لواء معقود يعرفون يف

  لوائه النصر يسري بني يديه على ثالثني ميال ال يرى ذلك العلم أحد يريده إال اهنزم 
  حدثنا بقية وعبد القدوس عن أيب بكر عن األشياخ قال  - ٨١٣

  خيرج السفياين من الوادي اليابس خيرج إليه صاحب دمشق ليقاتله فإذا نظر إىل رايته اهنزم 
   العباس يومئذ قال عبد القدوس وايل دمشق وايل لبين

  حدثنا عبد القدوس عن أرطاة  - ٨١٤



  عن ضمرة قال السفياين رجل أبيض جعد الشعره ومن قبل من ماله شيئا كان رضفا يف بطنه يوم القيامة 
  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه  - ٨١٥

لد أيب سفيان يف الوادي اليابس يف رايات محر دقيق الساعدين والساقني عن احلارث بن عبد اهللا خيرج رجل من و
  طويل العنق شديد الصفرة به أثر العبادة 

  حدثنا عثمان بن كثري عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  - ٨١٦
  عن جبري بن نفري قال ويل لعبد الرمحن من عبد اهللا ويل لعبد اهللا من عبد الرمحن 

  املغرية عن هشام بن الغاز عن مكحول  حدثنا أبو - ٨١٧
عن أيب عبيدة بن اجلراح رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال هذا األمر قائما بالقسط 

  حىت يكون أول من يثلمه رجل من بين أمية 
  د بن علي يقول حدثنا بقية بن الوليد عن الوليد بن حممد بن يزيد مسع حممد بن زيد مسع حمم - ٨١٨

  بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليفتقن رجل من ولد أيب سفيان يف اإلسالم فتقا ال يسده شيء 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عنن أيب وائل عن عزرة ابن قيس قال  - ٨١٩

هرت فقال خالد أما وابن قام رجل إىل خالد بن الوليد رضى اهللا عنه وهو خيطب بالشام فقال إن الفنت قد ظ
اخلطاب حي فال إمنا ذلك إذا كان الناس تذنب يل وذنب يل وجعل الرجل يتذكر األرض ليس هبا مثل الذي يفر 

  إليها فال جيده فعند ذلك الفنت 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة بن املنذر عمن حدثه عن كعب قال اسم السفياين عبد اهللا  - ٨٢٠

  ياينبدء خروج السف

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة  - ٨٢١
عن أيب قبيل قال ميلك رجل من بين هاشم فيقتل بين أمية فال يبقي منهم إال اليسري ال يقتل غريهم مث خيرج رجل من 

  بين أمية فيقتل بكل رجل رجلني حىت ال يبقى إال النساء مث خيرج املهدي 
الد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان قال خيرج السفياين بيده ثالث حدثنا عبد القدوس عن عبدة ابنة خ - ٨٢٢

  قصبات ال يقرع هبن أحدا إال مات 
  حدثنا عبد القدوس عن أيب بكر بن أيب مرمي  - ٨٢٣

عن أشياخه قال يؤتى السفياين يف منامه فيقال له مث فاخرج فيقوم فال جيد أحدا مث يؤتى الثانية فيقال له مثل ذلك مث 
ل له الثالثة قم فاخرج فانظر من على باب دارك فينحدر يف الثالثة على باب داره فإذا هو بسبعة نفر أو تسعة يقا

نفر و معهم لواء فيقولون حنن أصحابك فيخرج فيهم ويتبعه ناس من قريات وادي اليابس فيخرج إليه صاحب 
  وال لبين العباس  دمشق ليلقاه ويقاتله فإذا نظر إىل رايته اهنزم ووايل دمشق يومئذ

  حدثنا عبد القدوس عن هشام بن الغاز عن مكحول  - ٨٢٤
عن أيب عبيدة بن اجلراح رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزال هذا األمر قائما بالقسط حىت 

  يكون أول من يثلمه رجل من بين أمية 
  مة حدثنا حممد بن عبد اهللا عن عبد السالم بن مسل - ٨٢٥

  عن أيب قبيل قال السفياين شر من ملك يقتل العلماء وأهل الفضل ويفنيهم ويستعني هبم فمن أىب عليه قتله 



  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل عن علي بن رباح  - ٨٢٦
  يش إىل املدينة عن ابن مسعود قال يتحرك بإيلياء رجل أعور العني فيكثر اهلرج وحيل السبا وهو الذي يبعث جب

  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش قال حدثين بعض أهل العلم عن حممد بن جعفر قال  - ٨٢٧
قال علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه خيرج رجل من ولد خالد بن يزيد ابن معاوية بن أيب سفيان يف سبعة نفر مع 

  ى ثالثني ميال اليرى ذلك العلم أحد إال اهنزم رجل منهم لواء معقود يعرفون يف لوائه النصر يسري بني يديه عل
  حدثنا الوليد عن شعيب موىل أم حكيم  - ٨٢٨

عن أيب إسحاق أنه قال يف زمان هشام ال ترون سفيانيا حىت يأتيكم أهل املغرب فإن رأيته خرج حىت يستوي على 
  منرب دمشق فليس بشيء حىت ترى أهل املغرب 

  دثه حدثنا رشدين عن ليث عمن ح - ٨٢٩
  عن تبيع قال إذا كانت هدة بالشام قبل البيداء فال تبدوا أوال سفياين 

  قال الليث كانت اهلدة بطربية فاستيقظت هلا بالفسطاط وخنلع هلا أجنحة فإذا هي ليلة طربية 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب قال  - ٨٣٠

  فياين بعد تسع وثالثني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خروج الس
  قال ابن هليعة وأخربين عبد العزيز بن صاحل عن عكرمة  - ٨٣١

عن ابن عباس رضى اهللا عنه قال كان خروج السفياين يف سبع وثالثني كان ملكه مثانية وعشرين شهرا وإن خرج 
  يف تسع وثالثني كان ملكه تسعة أشهر 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ٨٣٢
  قال يف زمان السفياين الثاين تكون اهلدة حىت يظن كل قوم أنه قد خرب ما يليهم  عن أرطاة

  يف الرايات الثالث

حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال إذا اجتمع الترك والروم وخسف بقرية بدمشق وسقط  - ٨٣٣
صر بدمشق رجل فيقتل ومن معه طائفة من غريب مسجدها رفع بالشام ثالث رايات األبقع واألصهب والسفياين وحي

وخيرج رجالن من بين سفيان فيكون الظفر للثاين فإذا أقبلت مادة األبقع من مصر ظهر السفياين جبيشه عليهم فيقتل 
  الترك والروعم بقرقيسيا حىت تشبع سباع األرض من حلومهم 

  يف الرايات اليت تفترق يف أرض مصر والشام وغريها والسفياين وظهوره عليهم

  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب عبيدة املشجعي عن أيب أمية الكليب  - ٨٣٤
  عن شيخ أدرك اجلاهلية و قد سقط حاجباه على عينيه قال 

إذا اختلف أهل الرايات السود افترقوا ثالث فرق فرقة تدعوا لبين فاطمة وفرقة تدعوا لبين العباس وفرقة تدعوا 
  ألنفسها 
  وأخربين أبو عبد اهللا عن مسلم بن األخيل عن عبد الكرمي أيب أمية حدثنا الوليد قال  - ٨٣٥

  عن حممد بن احلنفية قال إذا اختلفوا بينهم رفع بالشام ثالث رايات راية األبقع وراية األصهب وراية السفياين 
  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر  - ٨٣٦



مل يلبثوا إال يسريا حىت يظهر األبقع مبصر يقتلون عن أيب جعفر قال إذا اختلف كلمتهم وطلع القرن ذو الشفا 
الناس حىت يبلغوا أرم مث بثور املشوه عليه فتكون بينهما ملحمة عظيمة مث يظهر السفياين امللعون فيظهر هبما مجيعا 

ويرفع قبل ذلك ثنيت عشرة راية بالكوفة معروفة ويقبل بالكوفة رجل من ولد احلسني يدعوا إىل أبيه مث يبث 
  سفياين جيوشه ال

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن سعيد بن األسود  - ٨٣٧
عن ذي قرنات قال فتختلف الناس على أربع نفر رجالن بالشام ورجل من آل احلكم أزرق أصهب ورجل من 

  مضر قصري جبار والسفياين والعائذ مبكة فذلك أربعة نفر 
  ن جابر قال الوليد فحدثين شيخ ع - ٨٣٨

عن أيب جعفر حممد بن علي قال يقتل أربعة نفر بالشام كلهم ولد خليفة رجل من بين مروان ورجل من آل أيب 
سفيان قال فيظهر السفياين على املروانيني فيقتلهم مث يتبع بين مروان فيقتلهم مث يقبل على أهل املشرق وبين العباس 

  حىت يدخل الكوفة 
ين بدمشق أحد بين مروان فيظهر على املواين فيقتله مث يقتل بين مروان ثالثة أشهر مث قال أبو جعفر ينازع السفيا

  يدخل على أهل املشرق حىت يدخل الكوفة 
قال الوليد فأخربين موىل خالد بن يزيد بن معاوية قال خيرج من الكوفة ملرض يصيبه هبا فيموت بني أرك  - ٨٣٩

  وتدمر من واهية تصيبه 
  املغرية عن ابن عياش عمن حدثه حدثنا أبو  - ٨٤٠

عن كعب قال جيتمع للسفاح ظلمة أهل ذلك الزمان حىت اذا كانوا حيث ينظرون اىل عدوه وظنوا أهنم موافقوا 
بالدهم أقبل رأس طاغيتهم مل يعرف قبل ذلك وهو رجل ربعة جعد الشعر غائر العينني مشرف احلاجبني مصفار 

ك السنة الذي جيتمع فيها ظلمة اهل ذلك الزمان للسفاح ميوت املنصور وهم حىت اذا نظر اىل املنصور يف اخر تل
مفترقون يف غري بلدة واحدة فإذا إنتهى إليهم اخلرب ضربوا حيث كانوا فيبايعون لعبد اهللا ويرجع السفياين فيدعوا 

قطع بعثا من الكوفة فإن يكن جبماعة من أهل املغرب فيجتمعون ما مل جيتمعوا ألحد قط ملا سبق يف علم اهللا تعاىل مث ي
البعث من البصرة فعند ذلك يهلك عامتهم من احلرق والغرق ويكون حينئذ بالكوفة حسف وإن يكن البعث من 

قبل املغرب كانت الوقعة الصغرى فويل عند ذلك لعبد اهللا من عبد اهللا مث يثور حبمص ويوقد بدمشق وخيرج 
هالك أهل املشرق ميلك محل إمرأة خترج له ثألثة جيوش اىل كوفان بفلسطني رجل يظهر على من ناوأه على يديه 

  يصيبون هبا أبيات من قريش يستنقذون من يومهم 
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٨٤١

 مث عن علي قال إذا إختلفت أصحاب الرايات السود خيسف بقرية من قرى أرم ويسقط جانب مسجدها الغريب
خترج بالشام ثالث رايات األصهب واألبقع والسفياين فيخرج السفياين من الشام واألبقع من مصر فيظهر السفياين 

  عليهم 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن سعيد بن األسود  - ٨٤٢

جلني بالشام أحدمها عن ذي قرنات قال خيتلف الناس يف صفر ويفترق الناس على أربعة نفر رجل مبكة العائذ ور
  السفياين واآلخر من ولد احلكم أزرق أصهب ورجل من أهل مصر جبار فذلك أربعة 

  قال ابن هليعة وأخربين أبو زرعة عن ابن زرير قال  - ٨٤٣



خيتلفون على أربعة نفر جبار يبايع لنفسه بيعة خالفة يعطي الناس مائة دينار مائة دينار ورجالن بالشام يعطيان ما مل 
  عط أحد قبلهما فأيهما غلب على دمشق فله الشام ي

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة عن ابن زرير  - ٨٤٤
عن عمار بن ياسر رضى اهللا عنه قال فتخرج ثالثة نفر كلهم يطلب امللك رجل أبقع ورجل أصهب ورجل من أهل 

  بيت أيب سفيان خيرج بكلب وحيصر الناس بدمشق 
  ل ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان قا - ٨٤٥

عن علي قال خترج بالشام ثالث رايات األصهب واألبقع والسفياين خيرج السفياين من الشام واألبقع من مصر 
  فيظهر السفياين عليهم 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن سعيد بن األسود  - ٨٤٦
فترقون على أربعة نفر رجل مبكة العائذ ورجلني بالشام أحدمها عن ذي قرنات قال خيتلف الناس يف صفر وي

السفياين واآلخر من ولد احلكم أزرق أصهب ورجل من أهل مصر جبار فذلك أربعة فيغضب رجل من كنده 
  فيخرج إىل الذين بالشام فيأيت اجليش إىل مصر فيقتل ذلك اجلبار ويفت مصر فت البعرة مث يبعث إىل الذي مبكة 

  دثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن عبد اهللا العمري عن القاسم بن حممد ح - ٨٤٧
عن حذيفة قال إذا دخل السفياين أرض مصر قام فيها أربعة أشهر يقتل ويسيب أهلها فيومئذ تقوم النائحات باكية 

كية تبكي شوقا إىل تبكي على استحالل فروجها وباكية تبكي على قتل أوالدها وباكية تبكي على ذهلا بعد عزها وبا
  قبورها 
  حدثنا الوليد عن شيخ من خزاعة  - ٨٤٨

عن أيب وهب الكالعي قال يفترق الناس والعرب يف بربر على أربع رايات فتكون الغلبة لقضاعة وعليهم رجل من 
  ولد أيب سفيان 

ها فيظهر عليهم مجيعا مث قال الوليد مث يستقبل السفياين فيقاتل بين هاشم وكل من نازعه من الرايات الثالث وغري
يسري إىل الكوفة وخيرج بين هاشم إىل العراق مث يرجع من الكوفة فيموت يف أدىن الشام ويستخلف رجال آخر من 

  ولد أيب سفيان تكون الغلبة له ويظهر على الناس وهو السفياين 
  حدثنا سعيد أبو عثمان  - ٨٤٩

سام فتكون بينهم ملحمة عظيمة مث يظهر األخوص السفياين عن أيب جعفر قال إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي أج
امللعون فيقاتلهما مجيعا فيظهر عليهما مجيعا مث يسري إليهم منصور اليماين من صنعاء جبنوده وله فورة شديدة يستقتل 

األخوص الناس قتل اجلاهلية فيلتقي هو واألخوص وراياهتم صفر وثياهبم ملونة فيكون بينهما قتال شديد مث يظهر 
السفياين عليه مث يظهر الروم وخروج إىل الشام مث يظهر األخوص مث يظهر الكندي يف شارة حسنة فإذا بلغ تل مسا 

فأقبل مث يسري إىل العراق وترفع قبل ذلك ثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل بالكوفة رجل من ولد 
  وايل فإذا استبان أمره وأسرف يف القتل قتله السفياين احلسن أو احلسني يدعو إىل أبيه ويظهر رجل من امل

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تتبيع  - ٨٥٠
عن كعب قال إذا كانت رجفتان يف شهر رمضان انتدب هلا ثالثة نفر من أهل بيت واحد أحدهم يطلبها باجلربوت 

قتل وامسه عبد اهللا ويكون بناحية الفرات جمتمع عظيم واآلخر يطلبها بالنسك والكسينة والوقار والثالث يطلبها بال
  يقتتلون على املال يقتل من كل تسعة سبعة 



  حدثنا الوليد عن شيخ  - ٨٥١
عن الزهري قال إذا التقى أصحاب الرايات السود وأهل الرايات الصفر عند القنطرة كانت الدبرة على أهل 

ل املشرق السفياين فإذا نزل أهل املغرب األردن مات صاحبهم املشرق فيهزمون حىت يأتوا فلسطني فيخرج على أه
وافترقوا ثالث فرق فرقة ترجع من حيث جاءت وفرقة حتج وفرقة تثبت فيقاتلهم السفياين فيهزمهم ويدخلون يف 

  طاعته 
  حدثنا الوليد عن أيب عبد اهللا عن عبد الكرمي أيب أمية  - ٨٥٢

  على األبقع دخل مصر فعند ذلك خراب مصر عن ابن احلنفية قال إذا ظهر السفياين 
حدثنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث أن بكر بن سواده أخربه أن أبا سامل اجليشاين أخربه عن أيب زمعة  - ٨٥٣

  وعبد اهللا بن عمرو وأيب ذر رضى اهللا عنهم قالوا ليخرجن من مصر اآلمن قبل 
  ال بل تقطعت أقراهنا  قال خارجة قلت أليب ذر فال إمام جامع حني خيرج قال

  قال ابن وهب أخربنا ابن هليعة وليث عن يزيد عن أيب اخلري عن الصناحبي  - ٨٥٤
  عن كعب قال لتفنت مصر كما تفت البعرة 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة عن صباح عن سعيد بن األسود  - ٨٥٥
ر فاخرج من الفسطاط على رأس بريد فإنه يقتله عن ذي قرنات قال إذا رأيت رجال أعرج من بين أمية على مص

رجل من أهل بيته مث يبعث إليهم أهل الشام جيشا فيلقاهم رجل من كنده بالعريش فيمت بطاعتهم األوىل واآلخرة 
ويقول أنا أكفيكم هذا األمر فيقبل باجليش فيقتل ذلك الرجل ومن يتابعه حىت يسيب أهل مصر ويتبعوهنم بسوق 

  مازن 

  بني بين العباس وأهل املشرق والسفياين واملروانيني يف أرض الشام ما يكون

  وخارج منها إىل العراق 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن أيب عامر عن أيب أمساء  - ٨٥٦

 عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ألم حبيبة وذكر بين العباس ودولتهم فالتفت إىل أم حبيبة مث قال
  هالكهم على يدي رجل من جنس هذه 

حدثنا الوليد بن مسلم قال إذا غلبت قضاعة وظهرت على املغرب فأتى صاحبهم بين العباس فيدخل ابن  - ٨٥٧
أختهم الكوفة مع من معه فيخرهبا مث تصيبه هبا قرحة وخيرج منها يريد الشام فيهلك بني العراق والشام مث يولون 

هو الذي يفعل بالناس األفاعيل ويظهر أمره وهو السفياين مث جتتمع العرب عليه بأرض عليهم رجال من أهل بيته ف
  االشام فيكون بينهم قتال حىت يتحول القتال إىل املدينة فتكون امللحمة ببقيع الغرقد 

  حدثنا الوليد عن شيخ  - ٨٥٨
منهم امسه اسم أبيه وامسه على عن الزهري قال خرج هاربا من الكوفة من قرحة تصيبه فيموت مث يلي بعده رجل 

  مثانية أحرف متزجل املنكبني محش الذراعني والساقني مصفح الرأس غائر العينني فيهلك الناس بعده 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٨٥٩

  عن كعب قال يشعل أمره حبمص ويوقد بدمشق مهته بوار بين العباس 
  ن عن سعيد بن يزيد حدثنا عبد اهللا بن مروا - ٨٦٠



عن الزهري قال يبايع السفياين أهل الشام فيقاتل أهل املشرق فيهزمهم من فلسطني حىت ينزلوا مرج الصفر مث 
يلتقون فتكون الدبرة على أهل املشرق حىت ينزلون مرج الثنية مث يقتتلون فتكون الدبرة على أهل املشرق حىت يأتوا 

أهل املشرق حىت يبلغوا إىل املدينة اخلربة يعين قرقيسيا مث يقتتلون فتكون  احلص مث يقتتلون فتكون الدبرة على
الدبرة على أهل املشرق حىت ينتهوا إىل عاقر قوفا مث يقتتلون فتكون الدبرة على أهل املشرق فيحوز السفيانيث 

وشه فإاذ كان بأفواه األموال مث خترج يف حلق السفياين قرحة مث يدخل إىل الكوفة غدوة وخيرج منها بالعشي جبي
الشام تويف وثار أهل الشام فبايعوا ابن الكلبية امسه عبد اهللا بن يزيد بن الكلبية غائر العينني مشوه الوجه فيبلغ أهل 

املشرق وفاة السفياين فيقولون ذهبت دولة أهل الشام فيثورون ويبلغ ابن الكلبية فيثور مبجموعة إليهم فيقتتلون 
رة على أهل املشرق حىت يدخلوا الكوفة فيقتل املقاتلة ويسيب الذرية والنساء مث خيرب الكوفة مث باأللوية فتكون الدب

  يبعث منها جيشا إىل احلجاز 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة بن املنذر قال  - ٨٦١

تني مث يهلك وهو خيرج املشوه امللعون من عند املندرون شرقي بيسان على مجل أمحر وعليه تاج يهزم اجلماعة مر
  يقبل اجلزية ويسيب الذرية ويبقر بطون النساء 

  حدثنا عبد القدوس عن ابن عياش عمن حدثه  - ٨٦٢
عن كعب قال إذا رجع السفياين دعا إىل نفسه جبماعة أهل املغرب فيجتمعون له مامل جيتمعوا ألحد قط ملا سبق يف 

لتقي اجلمعان بقرقيسيا فيفرغ عليهما الصرب ويرفع عنهما النصر علم اهللا تعاىل مث يبعث بعثا من كوفة األنبار مث ي
حىت يتفانوا وإن كان بعثه من قبل املغرب كانت يف الوقعة الصغرى فويل عند ذلك لعبد اهللا من عبداهللا يثور حبمص 

  وهو أخبث الب ويوقد بدمشق على يديه هالك أهل املشرق 
  حدثنا حممد بن محري عن بعض املشيخة  - ٨٦٣

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يلتقي أهل الشام وأهل العراق باحلص فتكون الدبرة على أهل العراق فيقتلوهنم 
  حىت يبلغوا بالدهم 

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة عن عبد اهللا بن زرير  - ٨٦٤
  على النهر  عن علي قال يتبع عبد اهللا عبد اهللا حىت تلتقي جنودمها بقرقيسيا

  حدثنا عبد القدوس عن أرطاة عن سنان بن قيس  - ٨٦٥
  عن خالد بن معدان قال يهزم السفياين اجلماعة مرتني مث يهلك 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٨٦٦
يبقر بطون من  عن كعب قال يهزم السفياين اجلماعة مرتني ويقبل اجلزية ويسىب الذرية وليذحبن إمرأة من قريش هبا

  يبقر من نساء بين 
هاشم مث ميوت مث يثور من أهل بيت تلك املرأة ثائر بعد أعوام يدعى عبد اهللا ما عبد اهللا تعاىل قط أخبث الربية 

مشوة ملعون من تبعه ودعا إليه يلعنه أهل السماء وأهل األرض وهو ابن آكلة األكباد يأيت يف دمشق فيجلس على 
حبمص ويوقد بدمشق وذلك إن خلع من بين العباس رجالن ومها الفرعان وعند إختالف الثاين  منربها فيشتعل أمره

  خروج السفياين حديث السن جعد الشعر أبيض مديد اجلسم 
  يكون بينه وبينهم وقعات بالشام ويسىب نساء بين العباس حىت يوردهن دمشق 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ٨٦٧



لسفياين كل من عصاه وينشرهم باملناشري ويطبخهم بالقدور ستة أشهر قال ويلتقي املشرقني عن أرطاة قال يقتل ا
  واملغربني 

  ما يكون بني أهل الشام وبني ملك من بين العباس بني الرقة وما يكون من

  السفياين 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب حبيب  - ٨٦٨

  الرقة عن الوضني بن عطاء قال الفتنة الرابعة بدؤها من 
حدثنا الوليد حدثين حمدث أن بدو اختالف بين العباس راية خترج من خراسان فتكون بينهم ملحمة مبنابت  - ٨٦٩

الزعفران يقتل فيها من مجيع الناس والقبائل فيبلغ الناس الوقعة اليت كانت مبنابت الزعفران وهو يف املدينة الطاهرة 
ألموال حىت ينزل مدينة األصنام يعين حران مث يأتيه اخلرب أن ملكا باملغرب بني األهنار فيخرج مبا كان مجع فيها من ا

قد ثار فيبعث إليه جنودا ينهزم عنهم حىت ينزل مبن معه الشام فينادي مناد من السماء الويل لبلد محص العني 
هبا جبارا عظيما السنحة فتحتمل كل ذات بعل بعلها وكل ذات ابن ابنها مث ميضي حىت ينزل بني األهنار فيقتل 

ويقسم هبا مث ميضي إىل مدينة األصنام يعين حران فيبقر فيها بطن صاحبها ويفض مجوعه ويبعث إىل املشرق ويبايعهم 
كارها غري طايع ويقيم هبا مثانية أشهر مث ميضي إىل اخلابور فيقيم به سبع سابوع مث ميضي إىل مربض الثور فيتركها 

جبال اجلوف مث يغدر به رجل من بيته فيقتله مث جييء صاحب املشرق حىت ينزل  رمضة ويعتزله صاحب املشرق إىل
  ما بني حران والرها مث خيرج األمرد من بيت الراس 

  قال الوليد فأخربين أبو عبدة املشجعي  - ٨٧٠
القرى  عن أيب أمية الكليب قال بينما أصحاب الرايات السود يقتتلون فيما بينهم إذ خرج سابع سبعة فيبعث أهل

يسأهلم نصرته فيأبون عليه ويبلغ عامل بين العباس على طربية خمرجه فيبعث إليه مجعا عظيما فإذا واجهوه مالوا إليه 
بأمجعهم إال صاحبهم الذي قادهم ينصرف إىل صاحبه فيخربه ومييل اخلارجي ومن معه إىل السدرة اليت إىل جانب 

نه ويسري هبم فيلقاه صاحب طربية عند األقحوانة فيقاتله عند حبرية طربية التل فينزل حتتها ويأتيه أهل القرى فيبايعو
حىت حتمار عجراء البحرية من دمائهم مث يهزمهم مث جيمعون له باجلابية مجعا عظيما فويل ملن كان أهله من اجلابية 

مجعهم الذي دخلوا على مخسة أميال وطوىب ملن كان أهله خلف ذلك فيهزمهم مث جيمعون له بدمشق مجعا حنو من 
  به دمشق فيقتتلون هنالك حىت تركض اخليل يف الدم إىل ثنيها مث يهزمهم 

  حدثنا الوليد قال أخربين ابن هليعة عن أيب قبيل  - ٨٧١
عن ابن عباس رضى اهللا عنه قال خيرج رجل من املشرق فينفر منه ملكهم فيقتل بني الرقة وحران يقتله رجل من 

  من آل أيب سفيان رجل من املغرب ويقتل ملك الكوفة حبران  قريش وخيرج من الربية
حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي والوليد بن سليمان وعيسى بن موسى قالوا مسعنا ربيعة القصري  - ٨٧٢

  حيدث عن أيب أمساء الرحيب 
مث يكون نائبه من عدو فال عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سيكون خليفة تقصر عن بيعة الناس 

   ٢جيد بدا من أن يسري بنفسه فيسري قيظهر على عدوه فرييده أهل العراق على الرجوع إىل عراقهم فيأىب 
ويقول هذه أرض اجلهاد فيخلعونه يولون عليهم رجال فيسريون إليه حىت يلقوه باحلص جبل حناصره فيبعث إىل 

فيقتلهم هبم قتاال شديدا حىت أن الرجل ليقوم على ركائبه فيكاد يعد أهل الشام فيجتمعون له على قلب رجل واحد 



رجال الفريقني مث ينهزم أهل العراق فيطلبوهنم حىت يدخلوهنم الكوفة فيقتلوهنم بكل من أطاق محل السالح منهم 
ليه و سلم قال فهزمهم ويقتلون من جرت عليهم املواسي قيل أليب أمساء ممن مسعه ثوبان أمن رسول اهللا صلى اهللا ع

  فممن إذا 
  قال الوليد فأخربين أبو عبد اهللا عن الوليد بن هشام قال  - ٨٧٣

يقتتلون هنالك قتاال شديدا فبيناهم كذلك إذ ثار هبم السفياين فيهزم الفريقني حىت يدخلهم اهللا الكوفة فيكون أول 
  النهار له وآخره عليه 

عن أيب النضر قال حدثين رجل من أصحاب رسول اهللا صلى حدثنا حممد بن محري عن جنيب بن السري  - ٨٧٤
اهللا عليه و سلم قال ينزل العراق ملك يكره أهل الشام على بيعته فيكون ما كان مث يبلغه أن عدوه قد سار إليه فال 

بالدي جيد من املسري إليه بدا فيسري إليه بالشام فيلقاه فيهزمه ويقتله مث يقول ألهل نصرته من أهل العراق هذه 
وهذه أرضي ووطين ارجعوا إىل بالدكم فقد استغنيت عنكم فريجعون إىل بالدهم فيقولون حنن ملكناه وحنن نصرناه 
وحنن قتلنا الناس دونه مث اختار على بالدنا بالدا غريها هلموا حىت جنمع له فنقاتله فسريوا إليه ومجعهم يومئذ إخال 

  يه ثلثمائة ألف حىت يلتقوا باحلص فيقتتلون ف
فتكون بينهم ملحمة عظيمة مل تكن بني العرب مثلها يلقى عليهم الصرب ويرفع عنهم النصر حىت إن الرجل ليقوم 

  ينظر إىل الصفني فلو يشأ أن حيصيهم أحصاهم لقلة من بقي منهم 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٨٧٥

اس وذلك بعد خروج السفياين ابن آكلة األكباد ويف اختالفهم عن كعب قال إذا وقع اإلختالف اآلخر يف بين العب
اآلخر الفناء فحينئذ فانتظروا وقعة الثنية ووقعة التدمر قرية غريب سليمة ووقعة باحلص عظيمة فتغلب بنوا العباس 

  وأهل املشرق حىت تسىب نساؤهم ويدخلوا الكوفة 
  إسحاق وكان رجال عالمة يف الفنت قال  حدثنا عبد اهللا بن مروان عمن حدثه عن يعقوب بن - ٨٧٦

ينزل الرقة رجل من ولد العباس فيمكث فيها سنتني مث يغزو الروم فتكون بليته على املسلمني أعظم من بليته على 
الروم مث يرجع من غزوة إىل الرقة فيأتيه من املشرق ما يكره فريجع إىل الشرق فال يرجع منها مث يويل ابنه فعلى 

  روج السفياين وانقطاع ملكهم رأسه يكون خ
  حدثنا حممد بن محري عن النجيب بن السري قال  - ٨٧٧

يكون خليفة من املشرق يرحتل هاربا إىل اجلزيرة مث يستغيث بأهل الشام فيجتمعون إليه ويقبل أهل املشرق فيلتقون 
  جببل يقال له احلص فيقتل فيه عامل كثري 

  عمن حدثه عن حممد بن جعفر قال  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش - ٨٧٨
قال علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه يبعث السفياين على جيش العراق رجال من بين حارثة له غدريرتان يقال له منر 

أو قمر بن عباد رجال جسيما على مقدمته رجال من قومه قصري أصلع عريض املنكبني فيقاتله من بالشام من أهل 
ه البنية وأهل محص يف حرب املشرق وأنصارهم وهبا يومئذ منهم جند عظيم يقاتلهم فيما املشرق ويف موضع يقال ل

يلي دمشق كل ذلك يهزمهم مث ينحاز من دمشق ومحص مع السفياين ويلتقون وأهل املشرق يف موضع يقال له 
الدبرة عليهم ويسري  اليدين مما يلي شرق محص فيقتل هبا نيف وسبعون ألفا ثالثة أرباعهم من أهل املشرق مث تكون

اجليش الذي بعث إىل املشرق حىت ينزلوا الكوفة فكم من دم مهراق وبطن مبقور ووليد مقتول ومال منهوب ودم 
  مستحل مث يكتب إليه السفياين أن يسري إىل احلجاز بعد أن يعركها عرك األدمي 



  حدثنا بقية بن الوليد عن حريز بن عثمان قال  - ٨٧٩
ري األهلاين يقول لينزلن الكوفة خليفة يهزم أهل الشام مث يرغب فيهم ويف الشام ويقال له عليك مسعت سلمان بن مس

بالشام فإهنا أرض املقدس وأرص األنبياء ومنزل اخللفاء وإليها كانت جتىب األموال ومنها كانت تفرق البعوث 
بدمائنا وأنفسنا وأموالنا فآثر علينا فاخلعوه فيجيبهم فإذا أجاهبم نقم عليه أهل املشرق فقالوا قاتلناه معه وخاطرنا 

  قال فيسري أهل الشام إىل الكوفة فتعرك عرك األدمي 
  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني  - ٨٨٠

  عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث 
ىل ذلك فيقول إين أسري فيكم بسرية عن ابن مسعود قال السابع من ولد العباس يدعو الناس إىل العرك فال جييبونه إ

أيب بكر وعمر رضى اهللا عنهما وأقسم الفيء يالسوية فيقول له أهل بيته أتريد أن خترجنا من معايشنا فيأبون عليه 
فيقتل من أهل بيته عدة فيختلفون فيما بينهم فعند ذلك خيرج رجل من ولد فهر جيمع من بربر حىت يأخذ منابر 

  ولد أيب سفيان فإذا بلغ الفهري خروجه افترقوا ثالث فرق إىل آخر احلديث مصر مث خيرج رجل من 
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٨٨١

عن علي قال يظهر السفياين على الشام مث يكون بينهم وقعة بقرقيسيا حىت يشبع طري السماء وسباع األرض من 
من خلفهم فيقبل طائفة منهم يدخلوا أرض خراسان وتقبل خيل السفياين يف طلب أهل جيفهم مث يفتق عليهم فتق 

  خراسان فيقتلون شيعة آل حممد بالكوفة مث خيرج أهل خراسان يف طلب املهدي 
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة  - ٨٨٢

قيسيا على النهر فيكون قتال عظيم ويسري صاحب عن عمار بن ياسر قال فيتبع عبداهللا عبداهللا فتلتقي جنودمها بقر
املغرب فيقتل الرجال ويسيب النساء مث يرجع يف قيس حىت ينزل اجلزيرة إىل السفياين فيتبع اليماين فيقتل قيسا بأرحيا 

  وحيوز السفياين ما مجعوا مث 
الث مث يكون هلم وقعة بعد قرقيسيا يسري إىل الكوفة فيقتل أعوان آل حممد مث يظهر السفياين بالشام على الرايات الث

عظيمة مث ينفتق عليهم فتق من خلفهم فيقبل طائفة منهم حىت يدخلوا أرض خراسان وتقبل خيل السفياين كالليل 
والسيل فال متر بشيء إال أهلكته وهدمته حىت يدخلون الكوفة فيقتلون شيعة من آل حممد مث يطلبون أهل خراسان 

  سان يف طلب املهدي فيدعون له وينصرونه يف كل وجه وخيرج أهل خرا
  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان  - ٨٨٣

عن سلمان بن مسري األهلاين قال سينزل الكوفة خليفة وليوطني أهل الشام هزمية مث يرغب فيهم ويقال له عليك 
األموال ومنها كانت تفرق  بأرض الشام فإهناا أرض املقدسة وأرض األنبياء ومنازل اخللفاء وإليها كانت جتىب

البعوث فيجيبهم فإذا أجاهبم نقم عليه أهل املشرق فيقولون خاطرنا معه بدمائنا وأنفسنا وأموالنا وآثر علينا غرينا 
  فيخالفونه فيسري أهل الشام إىل الكوفة فيومئذ تعرك عرك األدمي 

  لعراقما يكون من السفياين يف جوف بغداد ومدينة الزوراء إذا بلغ بعثه ا

  وما يذكر من خراهبا 
  حدثنا أبو عثمان عن جابر عن أيب جعفر قال  - ٨٨٤

إذا ظهر السفياين على األبقع وعلى املنصور والكندي والترك والروم خرج وصار إىل العراق مث يطلع القرن ذو 



هل فيظهر األخوص الشفاء فعند ذلك هالك عبد اهللا وخيلع املخلوع وينتسب إىل أقوام يف مدينة الزوراء على ج
  على مدينة عنوة فيقتل هبا مقتلة عظيمة ويقتل ستة أكبش من آل العباس ويذبح فيها ذحبا صربا مث خيرج إىل الكوفة 

  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ٨٨٥
عليه و سلم قال إذا عرب السفياين الفرات وبلغ موضعا يقال له عن ابن مسعود رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 

عاقر قوفا حمى اهللا تعاىل اإلميان من قلبه فيقتل هبا إىل هنر يقال له الدجيل سبعني ألفا متقلدين سيوفا حماله وما سواهم 
ن لعلها حبلى بغالم أكثر منهم فيظهرون على بيت الذهب فيقتلون املقاتلة واألبطال ويبقرون بطون النساء يقولو

وتستغيث نسوة من قريش على شط الدجلة إىل املارة من أهل السفن يطلنب إليهم أن حيملوهن حىت يلقوهن إىل 
  الناس فال حيملوهن بغضا لبين هاشم فال تبغضوا بين هاشم فإن منهم نيب الرمحة ومنهم الطيار يف اجلنة فأما 

مكانا خمافة الفساق مث يأتيهم املدد من النصرة حىت يستنقذوا ما مع النساء فإذا جهنم الليل أوين إىل أغورها 
  السفياين من الذراري والنساء من بغداد والكوفة 

  حدثنا عبد القدوس حدثنا أرطاة بن املنذر عمن حدثه عن ابن عباس  - ٨٨٦
 على هنر من أهنار املشرق تبىن أن حذيفة رضى اهللا عنهما قال لينزلن رجل من أهل بيته يقال له عبد اإلله أو عبد اهللا

عليها مدينتان يشق النهر بينهما فإذا أذن اهللا تعاىل يف زوال ملكهم وانقطاع مدهتم بعث اهللا على أحديهما ليال نارا 
فاصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأهنا مل تكن يف مكاهنا وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت فما يكون إال بياض 

اهللا فيها كل جبار عنيد مث خيسف اهللا هبا وهبم مجيعا فذلك قوله عز و جل حم عسق عزمية من اهللا يومها حىت جيمع 
  وقضاء والعني عذاب والسني يقول سيكون قذف واقع هبما يعين املدينتني 

  حدثنا غري واحد عن عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن حوشب  - ٨٨٧
قعدان على ثفال رحا يطحنان خيسف بإحدامها واألخرى تنظر عن عبد الرمحن بن غنم قال توشك أمتان أن ت

وسيكون حيان متجاوران يشق بينهما هنر يسقيان منه مجيعا يقتبس بعضهم من بعض فيصبحان يوما من األيام قد 
  خسف بإحدامها واألخرى تنظر 

  حدثنا نوح بن أيب مرمي عن مقاتل بن سليمان عن عطاء  - ٨٨٨
  عن عبيد بن عمري 

يفة أنه سئل عن هم عسق وعمر وعلي وابن مسعود وأيب كعب وابن عباس وعدة من أصحاب رسول اهللا عن حذ
  صلى اهللا عليه و سلم رضى اهللا عنهم حضور فقال حذيفة 

  العني عذاب والسني السنة واجملاعة والقاف قوم يقذفون يف آخر الزمان 
  فقال له عمر رضى اهللا عنه ممن هم 

  مدينة يقال هلا الزوراء يقتل فيها مقتلة عظيمة وعليهم تقوم الساعة  قال من ولد العباس يف
  فقال ابن عباس ليس ذلك فينا ولكن القاف قذف وخسف يكون 

قال عمر حلذيفة أما أنت أصبت التفسري وأصاب ابن عباس املعىن فأصابت ابن عباس احلمى حىت عاده عمر وعدة 
  مما مسع من حذيفة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حدثنا الوليد عن أيب عبد اهللا عن الوليد بن هشام املعيطي عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أيب معيط  - ٨٨٩
  مسع ابن عباس رضى اهللا عنه يقول خيرج السفياين فيقاتل حىت يبقر بطون النساء ويغلي األطفال يف املراجل 

  عن تبيع حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة  - ٨٩٠



  عن كعب قال تسىب نساء بين العباس حىت يوردهن قرى دمشق 
  حدثنا ابن محري  - ٨٩١

عن أرطاة قال إذا بنيت مدينة على الفرات فهو النفق والنقاف وإذا بنيت مدينة على ستة أميال من دمشق فتحزموا 
  للمالحم 

  دخول السفياين وأصحابه الكوفة

  حلكم بن نافع عن صفوان ابن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري حدثنا عبد القدوس وبقية وا - ٨٩٢
  عن كعب قال الكوفة آمنة من اخلراب حىت خترب مصر 

قال احلكم يف حديثه عن صفوان قال حدثين من مسع كعبا يقول تعرك الكوفة عرك األدمي مث امللحمة العظمى بعد 
  الكوفة 
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ٨٩٣

يدخل السفياين الكويف فيسبيها ثالثة أيام ويقتل من أهلها ستني ألفا مث ميكث فيها مثانية عشر ليلة  عن أرطاة قال
يقسم أمواهلا ودخوله مكة بعدما يقاتل الترك والروم بقرقيسيا مث ينفتق عليهم من خلفهم فتق فترجع طائفة منهم إىل 

ويطلب أهل خراسان ويظهر خبراسان قوم يدعون  خراسان فيقتل خيل السفياين ويهدم احلصون حىت يدخل الكوفة
إىل املهدي مث يبعث السفياين إىل املدينة فيأخذ قوما من آل حممد حىت يرد هبم الكوفة مث خيرج املهدي ومنصور من 

الكوفة هاربني ويبعث السفياين يف طلبهما فإذا بلغ املهدي ومنصور مكة نزل جيش السفياين البيداء فيخسف هبم مث 
املهدي حىت مير باملدينة فيستنقذ من كان فيها من بين هاشم وتقبل الرايات السود حىت تنزل على املاء فيبلغ  خيرج

  من بالكوفة من أصحاب السفياين نزوهلم فيهربون مث 
ينزل الكوفة حىت يستنقذ من فيها من بين هاشم وخيرج قوم من سواد الكوفة يقال هلم العصب ليس معهم سالح 

وفيهم نفر من أهل البصرة فيدركون أصحاب السفياين فيستنفذون ما يف أيديهم من سيب الكوفة وتبعث إال قليل 
  الرايات السود بالبيعة إىل املهدي 

  الرايات السود للمهدي بعد رايات بين العباس وما يكون بينهم وبني أصحاب

  السفياين والعباسي 
  عبد الكرمي أيب أمية  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب عبد اهللا عن - ٨٩٤

عن حممد بن احلنفية قال خترج راية سوداء لبين العباس مث خترج من خراسان أخرى سوادء قالنسهم سود وثياهبم 
بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صاحل أو صاحل بن شعيب من متيم يهزمون أصحاب السفياين حىت ينزل 

يه ثلثمائة من الشام يكون بني خروجه وبني ان يسلم األمر للمهدي اثنان ببيت املقدس يوطأ للمهدي سلطانه وميد إل
  وسبعون شهرا 

  حدثنا حممد بن فضيل وعبد اهللا بن إدريس وجرير عن يزيد بن أيب زياد عن إبراهيم عن علقمة  - ٨٩٥
  من بين هاشم فتغري لونه عن عبد اهللا رضى اهللا عنه قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء فتية 

  فقلنا يا رسول اهللا ما نزل نرى يف وجهك شيئا نكرهه 
فقال إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا وإن أهل بييت هؤالء سيقتلون بعدي بالء وتطريدا وتشريدا حىت 



  يأيت قوم من هاهنا 
ني أو ثالثا فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا من حنو املشرق أصحاب رايات سود يسألون احلق فال يعطونه مرت

فال يقبلوها حىت يدفعوها إىل رجل من أهل بييت فيملؤها عدال كما ملؤها ظلما فمن أدرك ذلك منكم فليأهتم ولو 
  حبوا على الثلج فإنه املهدي 

  حدثنا أبو نصر اخلفاف عن خالد عن أيب قالبة  - ٨٩٦
لسود خرجت من قبل خراسان فائتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة اهللا عن ثوبان قال إذا رأيتم الرايات ا

  املهدي 
  حدثنا عبد اهللا بن إمساعيل البصري عن أبيه عن احلسن قال  - ٨٩٧

خيرج بالري رجل ربعة أمسر موىل لبين متيم كوسج يقال له شعيب بن صاحل يف أربعة آالف ثياهبم بيض وراياهتم سود 
  مه املهدي ال يلقاه أحد إال فله يكون على مقد

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة قال أخربين عبد الرمحن بن سامل عن أبيه عن أيب رومان وأيب ثابت  - ٨٩٨
  عن علي رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج رجل من أهل بييت يف تسع رايات يعين مبكة 

  عة قال أخربين أبو زرعة عن ابن زرير حدثنا رشدين عن ابن هلي - ٨٩٩
  عن عمار بن ياسر قال املهدي على لوائه شعيب بن صاحل 

  قال ابن هليعة عن ربيعة بن سيف  - ٩٠٠
عن تبيع قال خترج الرايات السود من خراسان معه قوم ضعفاء جيتمعون يؤيدهم اهللا بنصره مث خيرج أهل املغرب 

  على إثر ذلك 
  و عثمان عن جابر حدثنا سعيد أب - ٩٠١

عن أيب جعفر قال خيرج شاب من بين هاشم بكفه اليمىن خال من خراسان برايات سود بني يديه شعيب بن صاحل 
  يقالتل أصحاب السفياين فيهزمهم 

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن كعب بن علقمة  - ٩٠٢
خفيف اللحية أصفر ومل يذكر الوليد أصفر لو عن سفيان الكليب قال خيرج على لواء املهدي غالم حديث السن 

  قاتل اجلبال هلزها وقال الوليد هلدها حىت ينزل أيلياء 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن شفي عن تبيع  - ٩٠٣

عن كعب قال إذا ملك رجل الشام وآخر مصر فاقتتل الشامي واملصري وسىب أهل الشام قبائل من مصر وأقبل 
  شرق برايات سود صغار قبل صاحب الشام فهو الذي يؤدي الطاعة إىل املهدي رجل من امل

قال أبو قبيل يكون بأفريقية أمريا إثنا عشر سنة مث تكون بعده فتنة مث ميلك رجل أمسر ميلؤها عدال مث يسري إىل 
  املهدي فيؤدي إليه 
  الطاعة ويقاتل عنه 

  تبة حدثنا عبد اهللا بن مروان عن العالء بن ع - ٩٠٤
عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر بالء يلقاه أهل بيته حىت يبعث اهللا راية من املشرق سوداء من 

  نصرها نصره اهللا ومن خذهلا خذله اهللا حىت يأتوا رجال امسه كامسي فيوليه أمرهم فيؤيده اهللا وينصره 
بد الرمحن بن آدم األودي قال مسعت عبد الرمحن بن حدثنا الوليد عن روح بن أيب العيزار قال حدثين ع - ٩٠٥



  الغاز بن ربيعة اجلرشي يقول 
مسعت عمرو بن مرة اجلملي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لتخرجن من خراسان راية سوداء حىت 

  تربط خيوهلا هبذا الزيتون الذي بني بيت هليا وحرستا 
  قلنا ما نرى ما بني هاتني زيتونة 

  ال سينصب بينهما زيتون حىت ينزهلا أهل تلك الراية فتربط خيوهلا هبا ق
قال عبد اهللا بن آدم وحدثت هبذا احلديث عبد الرمحن بن سليمان فقال إمنا يربط هبا أهل الراية السواء الثانية اليت 

ية األوىل إال خمتفيا خترج على الراية األوىل فإذا نزلوها خرج عليهم خارجي من أهل هذه فال جيد من أهل الرا
  فيهزمهم 
  حدثنا حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا التيهريت عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن مسلم بن يسار  - ٩٠٦

عن سعيد بن املسيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج من املشرق رايات سود لبين العباس مث ميكثون 
سود صغار تقاتل رجال من ولد أيب سفيان وأصحابه من قبل املشرق يؤدون الطاعة  ما شاء اهللا مث خترج رايات

  للمهدي 
  حدثنا الوليد ورشدين عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٩٠٧

عن علي قال خترج رايات سود تقاتل السفياين فيهم شاب من بين هاشم يف كتفه اليسرى خال وعلى مقدمته رجل 
  احل فيهزم أصحابه من بين متيم يدعا شعيب بن ص

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة قال حدثين أبو زرعة عن ابن زرير  - ٩٠٨
  عن عمار بن ياسر قال إذا بلغ السفياين الكوفة وقتل أعوان آل حممد خرج املهدي على لوائه شعيب بن صاحل 

  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر  - ٩٠٩
  د اليت خترج من خراسان الكوفة فإذا ظهر املهدي مبكة بعث إليه بالبيعة عن أيب جعفر قال تنزل الرايات السو

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٩١٠
عن كعب قال إذا رأيت رحابين العباس وربط أصحاب الرايات السود خيوهلم بزيتون الشام ويهلك اهللا هلم 

يبقى أموي منهم إال هارب أو خمتفي ويسقط السعفتان بنوا  األصهب ويقتله وعامة أهل بيته على أيديهم حىت ال
جعفر وبنوا العباس وجيلس ابن آكلة األكباد على منرب دمشق وخيرج الرببر إىل سره الشام فهو عالمة خروج 

  املهدي 
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال  - ٩١١

  قى الناس باملسودة الثانية كنت عند احلسن فذكرنا محص فقال هم أسعد الناس باملسودة األوىل وأش
  قال فقلنا وما املسودة الثانية يا أبا سعيد 

قال أبو الطهوي خيرج من قبل املشرق يف مثانني ألفا حمشوه قلوهبم إميانا حشو الرمانة من احلب بوار املسودة األوىل 
  على أيديهم 

  صحابهأول انتفاض أمر السفياين وخروج اهلامشي من خراسان برايات سود وعلى أ

  وما يكون بينهم من الوقائع حىت تبلغ خيل السفياين املشرق 
  حدثنا الوليد بن مسلم ورشدين بن سعد عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٩١٢



عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال إذا خرجت خيل السفياين إىل الكوفة بعث يف طلب أهل خراسان وخيرج 
املهدي فيلتقي هو واهلامشي برايات سود على مقدمته شعيب بن صاحل فيلتقي هو وأصحاب  أهل خراسان يف طلب

السفياين بباب اصطخر فتكون بينهم ملحمة عظيمة فتظهر الرايات السود وهترب خيل السفياين فعند ذلك يتمىن 
  الناس املهدي ويطلبونه 

لسفياين جنوده يف أآلفاق بعد دخوله الكوفة حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر عن أيب جعفر قال يبث ا - ٩١٣
وبغداد فيبلغه فرعه من وراء النهر من أهل خراسان فيقبل أهل املشرق عليهم قتال ويذهب جبيشهم فإذا بلغه ذلك 

بعث جيشا عظيما إىل اصطخر عليهم رجل من بين أمية فيكون هلم وقعة بقومس ووقعة بدوالت الري ووقعة بتخوم 
أمر السفياين بقتل أهل الكوفة وأهل املدينة عند ذلك تقبل الرايات السود من خراسان على مجيع زريح فعند ذلك ي
  الناس شاب من 

بين هاشم بكفه اليمىن خال يسهل اهللا أمره وطريقه مث تكون له وقعة بتخوم خراسان ويسري اهلامشي يف طريق الري 
 إىل اصطخر إىل األموي فيلتقي هو واملهدي واهلامشي فيسرح رجل من بين متيم من املوال يقال له شعيب بن صاحل

ببيضاء اصطخر فتكون بينهما ملحمة عظيمة حىت تطأ اخليل الدماء إىل أرساغها مث تأتيه جنود من سجستان عظيمة 
عليهم رجل من بين عدي فيظهر اهللا أنصاره وجنوده مث تكون وقعة باملدائن بعد وقعيت الري ويف عاقر قوفا وقعة 

يمة خيرب عنها كل ناج مث يكون بعدها ذبح عظيم بباكل ووقعة يف أرض من أرض نصيبني مث خيرج على صيل
األخوص قوم من سوادهم وهم العصب عامتهم من الكوفة والبصرة حىت يستنفذوا ما يف يديه من سيب كوفان آخر 

عن أيب قبيل واحلمد هللا وحده والصالة  اجلزء الرابع من األصل يتلوه يف اخلامس حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة
  والسالم األكمالن على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني 

  وهو حسيب ونعم الوكيل

أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ريذة أخربنا أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين أخربنا أبو زيد عبد 
  ومائتني حدثنا نعيم بن محاد  الرمحن بن حامت املرادي مبصر سنة مثانني

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٩١٤
عن علي رضى اهللا عنه قال يلتقي السفياين والرايات السود فيهم شاب من بين هاشم يف كفه اليسرى خال وعلى 

هم ملحمة عظيمة فتظهر الرايات السود مقدمته رجل من نيب متيم يقال له شعيب بن صاحل بباب اصطخر فتكون بين
  وهترب خيل السفياين فعند ذلك يتمىن الناس املهدي ويطلبونه 

حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت عن معاوية بن صاحل عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وضمرة بن  - ٩١٥
  حبيب ومشاخيهم 

خراسان وأرض فارس فيثور هبم أهل املشرق  قالوا يبعث السفياين خيله وجنوده فيبلغ عامة الشرق من أرض
فيقاتلوهنم ويكون بينهم وقعات يف غري موضع فإذا طال عليهم قتاهلم إياه بايعوا رجال من بين هاشم وهو يومئذ يف 
آخر الشرق فيخرج بأهل خراسان على مقدمته رجل من بين متيم موىل هلم أصفر قليل اللحية خيرج إليه يف مخسة 

خروجه فيبايعه فيصريه على مقدمته لو استقبله اجلبال الرواسي هلدها فيلتقي هو وخيل السفياين  آالف إذا بلغه
  فيهزمهم ويقتل منهم مقتلة عظيمة وال يزال يهزمهم من بلدة إىل بلدة حىت يهزمهم إىل العراق مث 

بن صاحل خمتفيا إىل بيت  يكون بينهم وبني خيل السفياين مث تكون الغلبة للسفياين ويهرب اهلامشي وخيرج شعيب



  املقدس يوطيء للمهدي منزله إذا بلغه خروجه إىل الشام 
  حدثنا الوليد قال بلغين أن هذا اهلامشي أخو املهدي ألبيه وقال بعضهم هو ابن عمه  - ٩١٦
  قال الوليد وقال بعضهم إنه ال ميوت ولكنه بعد اهلزمية خيرج إىل مكة فإذا ظهر املهدي خرج معه  - ٩١٧
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٩١٨

  قال يبعث السفياين جنوده إىل مرو الروذ ليحوز ما وراءها 
قال عبد اهللا بن مروان فأخربين سعيد بن يزيد عن الزهري قال يبعث من الكوفة بعثا إىل مرو وبعثا إىل  - ٩١٩

  احلجاز 
  بد الرمحن عمن حدثه حدثنا عبد اهللا بن مروان عن اهليثم بن ع - ٩٢٠

عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته باملشرق حيمل السيف على عاتقه 
  مثانية أشهر يقتل وميثل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حىت ميوت ذ 

  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر عن أيب جعفر  - ٩١٢
  ليت تقبل من خراسان الكوفة فإذا ظهر املهدي مبكة بعث بالبيعة إىل املهدي قال تنزل الرايات السود ا

  بعثه اجليوش إىل املدينة وما يصنع فيها من القتل

  حدثنا عبد القدوس عن ابن عياش قال حدثين بعض أهل العلم عن حممد بن جعفر  - ٩٢٢
الكوفة خبيله بعدما يعركها عرك األدمي  عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال يكتب السفياين إىل الذي دخل

يأمره بالسري إىل احلجاز فيسري إىل املدينة فيضع السيف يف قريش فيقتل منهم ومن األنصار أربعمائة رجل ويبقر 
البطون ويقتل الولدان ويقتل أخوين من قريش رجل وأخته يقال هلما حممد وفاطمة ويصلبهما على باب املسجد 

  باملدينة 
  ثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان حد - ٩٢٣

عن علي قال يبعث جبيش إىل املدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل حممد صلى اهللا عليه و سلم ويقتل من بين 
  أمنه هاشم رجال ونساء فعند ذلك يهرب املهدي واملبيض من املدينة إىل مكة فيبعث يف طلبهما وقد حلقا حبرم اهللا و

  حدثنا الوليد عن ليث بن سعد عن عياش بن عباس عمن حدثه  - ٩٢٤
عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال يهرب ناس من املدينة إىل مكة حني يبلغهم جيش السفياين منهم ثالثة نفر 

  من قريش منظور إليهم 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٩٢٥

  ملدينة حينئذ وتقتل النفس الزكية عن كعب قال تستباح ا
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة حدثهم عن خالد بن أيب عمران عن حنش بن عبد اهللا  - ٩٢٦

مسع ابن عباس رضى اهللا عنه يقول سيكون خليفة من بين هاشم باملدينة فيخرج ناس منهم إىل مكة فإذا قدموها 
أن جتدوا الفرج فرياجعه رجل من بين هاشم فيغلظ عليه أرسل إليهم صاحب مكة ما جاء بكم أعندنا تظنوا 

  فيغضب صاحب مكة فيأمر به فيقتل فإذا كان من الغد جاءه رجل منهم قد اشتمل بثوبه على سيفه 
  فيقول من محلك على قتل صاحبنا 

  فيقول أغضبين 



  مث ينحازون حنو الطائف  فيقول اشهدوا يا معشر املسلمني إنه إمنا قتله ألنه أغضبه فيخترط سيفه فيضربه به
  فيقول أهل مكة واهللا لئن تركنا هؤالء حىت يبلغ خربهم اخلليفة ليهلكنا 

قال فيسريون إليهم فيناشدهم اهلامشيون اهللا اهللا يف دمائنا ودمائكم قد علمتم أنه قتل صاحبنا ظلما فال يرجعون 
  دينة أمرهم عنهم حىت يقاتلوهنم فيهزموهم ويستولون على مكة ويبلغ صاحب امل

فيقولون واهللا لئن تركناهم لنلقني من اخلليفة بالء فيبعث إليهم صاحب املدينة جيشا فيهزموهنم فإذا بعث اخلليفة 
  إليهم بعثا فهم الذين يباد هبم 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن سعيد بن األسود عن يوسف بن ذي قريات قال  - ٩٢٧
و املدينة فإذا بلغ أهل املدينة خروج اجليش إليهم خرج سبعة نفر منهم إىل مكة فاستخفوا يكون خليفة بالشام يغز

هبا فكتب صاحب املدينة إىل صاحب مكة إذا قدم عليك فالن وفالن يسميه بأمسائهم فاقتلهم فيعظم إىل صاحب 
 يبعث إىل رجلني منهم فيقتل مكة مث يتوامرون بينهم فيأتونه ليال ويستجريون به فيقول اخرجوا آمنني فيخرجون مث

أحدمها واآلخر ينظر مث يرجع إىل أصحابه فيخرجون حىت ينزلوا جبال من جبال الطائف فيقيمون فيه ويبعثون إىل 
الناس فينساب اليهم ناس فإذا كان ذلك غزاهم أهل مكة فيهزموهنم ويدخلون مكة فيقتلون أمريها ويكونون هبا 

  ه وخرج حىت إذا خسف باجليش استعد أمر
  حدثنا الوليد عن شيخ عن ابن شهاب قال  - ٩٢٨

  إذا أتوا املدينة قتلوا أهلها ثالثة أيام 
  حدثنا الوليد قال أخربين شيخ عن جابر  - ٩٢٩

عن أيب جعفر قال فيبلغ أهل املدينة فيخرج اجليش إليهم فيهرب منها من كان من آل حممد صلى اهللا عليه و سلم 
الضعيف والكبري الصغري فيدركون نفسا من آل حممد صلى اهللا عليه و سلم فيذحبونه عند إىل مكة حيمل الشديد 

  أحجار الزيت 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن فالن املعافري مساه ابن وهب مسع أبا فراس  - ٩٣٠

  مسع عبد اهللا بن عمرو قال عالمة وقعة املدينة إذا أقبل أمري مصر 
  اهللا التيهريت عن عبد السالم بن مسلمة مسع أبا قبيل حدثنا حممد بن عبد  - ٩٣١

يقول يبعث السفياين جيشا إىل املدينة فيأمر بقتل كل من كان فيها من بين هاشم حىت احلباىل وذلك ملا يصنع اهلامشي 
ون حىت الذي خيرج على أصحابه من املشرق يقول ما هذا البالء كله وقتل أصحايب إال من قبلهم فيأمر بقتلهم فيقتل

ال يعرف منهم باملدينة أحد ويفترقوا منها هاربني إىل البوادي واجلبال وإىل مكة حىت نساؤهم يضع جيشه فيهم 
السيف أياما مث يكف عنهم فال يظهر منهم إال خائف حىت يظهر أمر املهدي مبكة فإذا ظهر اجتمع كل مرشد منهم 

  إليه مبكة 
  عن حنش بن عبد الرمحن العكلي حدثنا أبو يوسف عن فطر بن خليفة  - ٩٣٢

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال تكون باملدينة وقعة تغرق فيها أحجار الزيت ما احلرة عندها إال كضربة سوط 
  فينتحى عن املدينة قدر بريدين مث يبايع إىل املهدي 

  اخلسف جبيش السفياين الذي يبعثه إىل املهدي



  هليعة عن فالن املعافري مساه ابن وهب قال مسعت أبا فراس قال حدثنا عبد اهللا بن وهب عن ابن  - ٩٣٣
  مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول عالمة خروج املهدي خسف يكون بالبيداء جبيش فهو عالمة خروجه 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران عن حنش بن عبد اهللا مسع  - ٩٣٤
حب املدينة إىل اهلامشيني مبكة جيشا فيهزموهم فيسمع بذلك اخلليفة بالشام ابن عباس رضى اهللا عنه يقول يبعث صا

فيقعطع إليهم بعثا فيهم ستمائة عريف فإذا أتوا البيداء فنزلوها يف ليلة مقمرة أقبل راعي ينظر إليهم ويعجب ويقول 
م فيقول سبحان اهللا يا ويح أهل مكة ما أصاهبم فينصرف إىل غنمه مث يرجع فال يرى أحدا فإذا هم قد خسف هب

ارحتلوا يف ساعة واحدة فيأيت منزهلم فيجد قطيفة قد خسف ببعضها وبعضها على ظهر األرض فيعاجلها فال يطيقها 
فيعرف أنه قد خسف هبم فينطلق إىل صاحب مكة فيبشره فيقول صاحب مكة احلمد هللا هذه العالمة اليت كنتم 

  ختربون فيسريون إىل الشام 
  وليد بن مسلم عن صدقة بن خالد عن عبد الرمحن بن محيد عن جماهد حدثنا ال - ٩٣٥

عن تبيع قال سيعوذ مبكة عائذ فيقتل مث ميكث الناس برهة من دهرهم مث يعوذ آخر فإن أدركته فال تغزونه فإنه 
  جيش اخلسف 

عن عبد اهللا حدثنا ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرمحن ابن موسى  - ٩٣٦
بن صفوان عن حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم رضى اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم يقول يأيت جيش من قبل املغرب يريدون هذا البيت حىت إذا كانوا بالبيداء خسف هبم فريجع من كان أمامهم 
م من خلفهم لينظر ما فعلوه فيصيبهم ما أصاهبم فمن كان منهم لينظر ما فعلوه القوم فيصيبهم ما أصاهبم ويلحق هب

  مستكرها أصاهبم ما أصاهبم مث يبعث اهللا تعاىل كل امريء منهم على نيته 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة  - ٩٣٧

الثنية دخل عن حممد بن علي قال سيكون عائذ مبكة يبعث إليه سبعون ألفا عليهم رجل من قيس حىت إذا بلغوا 
آخرهم ومل خيرج منها أوهلم نادى جربيل بيداء يا بيداء يابيداء يسمع مشارقها ومغارهبا خذيهم فال خري فيهم فال 

  يظهر على هالكهم إال راعي غنم يف اجلبل ينظر إليهم حني ساخوا فيخرب هبم فإذا مسع العائذ هبم خرج 
  سعيد بن األسود حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن  - ٩٣٨

عن ذي قربات قال فإذا بلغ السفياين الذي مبصر بعث جيشا إىل الذي مبكة فيخربون املدينة أشد من احلرة حىت إذا 
  بلغوا البيداء خسف هبم 

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث إىل مكة جيش من  - ٩٣٩
  انوا بالبيداء خسف هبم الشام حىت إذا ك

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل عن علي بن رباح  - ٩٤٠
  عن ابن مسعود قال يبعث جيش إىل املدينة فيسخف هبم بني اجلماوين ويقتل النفس الزكية 

  حدثنا الوليد عن شيخ عن جابر  - ٩٤١
  من كلب امسهما وبر ووبري تقلب وجوههما يف أقفيتهما  عن أيب جعفر قال خيسف هبم فال ينجو منهم إال رجالن

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٩٤٢
عن علي رضى اهللا عنه قال إذا نزل جيش يف طلب الذين خرجوا إىل مكة فنزلوا البيداء خسف هبم ويباد هبم وهو 

من حتت أقدامهم وخيرج رجل من  ٥١خذوا من مكان قريب سبأقوله عز و جل ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأ



  اجليش يف طلب ناقة له مث يرجع إىل الناس فال جيد منهم أحدا وال حيس هبم وهو الذي حيدث الناس خبربهم 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطأة عن تبيع  - ٩٤٣

  بالبيداء عن كعب قال يوجه جيش إىل املدينة يف اثنا عشر ألفا فيخسف هبم 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد عن الزهري  - ٩٤٤

قال يبعث من أهل الكوفة بعثني بعث إىل مرو وبعث إىل احلجاز فيخسف بثلث بعثه إىل احلجاز وثلث ميسخون 
صدور حيول وجوههم بني أكتافهم يرون أدبارهم كما يرون فروجهم ميشون القهقري بأعقاهبم كما كانوا ميشون ب

  أقدامهم ويبقى الثلث فيسريون إىل مكة 
  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر عن أيب جعفر قال  - ٩٤٥

إذا بلغ السفياين قتل النفس الزكية وهو الذي كتب عليه فهرب عامة املسلمني من حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
دينة عليهم رجل من كلب حىت إذا بلغوا البيداء خسف سلم إىل حرم اهللا تعاىل مبكة فإذا بلغه ذلك بعث جندا إىل امل

  هبم وينفلت أمريهم وذكروا أنه من مذحج وقال بعضهم من كلب 
  حدثنا الوليد عن شيخ عن جابر  - ٩٤٦

  عن أيب جعفر قال ال ينجو منهم إال رجالن من كلب امسهما وبر ووبري حتول وجوههما يف أقفيتهما 
  التيهريت عن عبد السالم بن مسلمة  حدثنا حممد بن عبد اهللا - ٩٤٧

عن أيب قبيل قال ال يفلت منهم أحد إال بشري ونذير فأما البشري فإنه يأيت املهدي مبكة وأصحابه فيخربهم مبا كان من 
أمرهم ويكون شاهد ذلك يف وجهه قد حول وجهه يف قفاه فيصدقونه ملا يرون من حتويل وجهه ويعلمون أن القوم 

اين مثل ذلك قد حول وجهه إىل قفاه يأيت السفياين فيخربه مبا أنزل بأصحابه فيصدقه ويعلم أنه قد خسف هبم والث
  حق ملا يرى فيه من العالمة ومها رجالن من كلب 

  حدثنا أبو عمر البصري عن الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ٩٤٨
دي بأهلك فتبيد هبم إال رجل من جبيلة حيول اهللا وجهه إىل قفاه ليخرب عن عبد اهللا قال يقول اهللا تعاىل يا بيداء بي

  الناس بأمرهم 
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ٩٤٩

  عن أرطاة قال ال ينجو منهم أحد إال رجل واحد حيول اهللا وجهه إىل قفاه فيمشي كمشيته كان مستويا بني يديه 

  باب آخر من عالمات املهدي يف خروجه

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن فالن املعافري مسع أبا فراس  - ٩٥٠
  مسع عبد اهللا بن عمرو ويقول إذا خسف جبيش بالبيداء فهو عالمة خروج املهدي 

  حدثنا ابن املبارك وابن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس  - ٩٥١
  س آية عن علي بن عبد اهللا بن عباس قال ال خيرج املهدي حىت تطلع الشم

  حدثنا أبو يوسف عن حممد بن عبيد اهللا بن يزيد بن السندي  - ٩٥٢
  عن كعب قال عالمة خروج املهدي ألوية تقبل من املغرب عليها رجل أعرج من كندة 

  حدثنا أبو يوسف عن فطر بن خليفة عن احلسن بن عبد الرمحن العكلي  - ٩٥٣
ملهدي كفرسي رهان فيغلب السفياين على ما يليه واملهدي على عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال خيرج السفياين وا



  ما يليه قال فطر وقال أبو جعفر يقوم املهدي سنة مائتني 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن شيخ  - ٩٥٤

  عن الزهري قال يف والية السفياين الثاين ترى عالمة يف السماء 
  حدثنا حيىي بن اليمان عن حيىي بن سلمة عن أبيه  - ٩٥٥

  عن أيب صادق قال ال خيرج املهدي حىت يقوم السفياين على أعوادها 
  حدثنا حيىي بن اليمان عن هارون بن هالل  - ٩٥٦

  عن أيب جعفر قال ال خيرج السفياين حىت ترقى الظلمة 
  حدثنا حيىي بن اليمان عن املنهال بن خليفة  - ٩٥٧

  رة عن مطر الوراق قال ال خيرج املهدي حىت يكفر باهللا جه
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب  - ٩٥٨

  عن ابن سريين قال ال خيرج املهدي حىت يقتل من كل تسعة سبعة 
  حدثنا حيىي بن اليمان عن كيسان الرواسي القصار وكان ثقة قال حدثين موالي قال  - ٩٥٩

  مسعت عليا رضى اهللا عنه يقول ال خيرج املهدي حىت يقتل ثلث وميوت ثلث ويبقى ثلث 
  حدثنا ابن اليمان عن شيخ من بين فزارة عمن حدثه  - ٩٦٠

  عن علي قال ال خيرج املهدي حىت يبصق بعضكم يف وجه بعض 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن فالن املعافري مسع أبا فراس  - ٩٦١

و عالمة مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما يقول عالمة خروج املهدي إذا خسف جبيش بالبيداء فه
  خروج املهدي 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل قال  - ٩٦٢
  اجتماع الناس على املهدي سنة أربع ومائتني قال ابن هليعة حبساب العجم ليس حبساب العرب 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة قال حدثين أبو زرعة عن ابن زرير  - ٩٦٣
ملهدي إذا انساب عليكم الترك ومات خليفتكم الذي جيمع األموال عن عمار بن ياسر رضى اهللا عنه قال عالمة ا

ويستخلف بعده ضعيف فيخلع بعد سنتني من بيعته وخيسف بغريب مسجد دمشق وخروج ثالثة نفر بالشام وخروج 
  أهل املغرب إىل مصر وتلك أمارة السفياين 

  من أهل املغرب قال  وأخربت عن ابن عياش عن سامل بن عبد اهللا عن أيب حممد عن رجل - ٩٦٤
  ال خيرج املهدي حىت خيرج الرجل باجلارية احلسناء اجلمالء فيقول من يشتري هذه بوزهنا طعاما مث خيرج املهدي 

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٩٦٥
عند ذلك يظهر املهدي على أفواه الناس عن علي رضى اهللا عنه قال إذا نادى مناد من السماء إن احلق يف آل حممد ف

  ويشربون حبه وال يكون هلم ذكر غريه 
  حدثنا املعتمر بن سليمان عن رجل عن عمار بن حممد عن عمر بن علي  - ٩٦٦

أن عليا قال تكون فنت مث تكون مجاعة على رأس رجل من أهل بييت ليس له عند اهللا خالق فيقتل أو ميوت فيقوم 
  املهدي 
  نا ضمرة عن ابن شوذب عن بعض أصحابه حدث - ٩٦٧



  قال ال خيرج املهدي حىت ال يبقى قيل وال ابن قيل إال هلك والقيل الرأس 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل قال  - ٩٦٨

ميلك رجل من بين هاشم فيقتل بين أمية حىت ال يبقى منهم إال اليسري ال يقتل غريهم مث خيرج رجل من بين أمية 
  قتل لكل رجل اثنني حىت ال يبقى إال النساء مث خيرج املهدي في

  حدثين غري واحد عن ابن عياش عن حيىي بن أيب عمرو  - ٩٦٩
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيسر الفرات عن جبل من ذهب وفضة فيقتل عليه 

  من كل تسعة سبعة فإن أدركتموه فال تقربوه 
  حدثنا عثمان بن كثري عن حممد بن مهاجر قال حدثين جنيد بن ميمون عن ضرار بن عمرو  - ٩٧٠

عن أيب هريرة قال تدوم الفتنة الرابعة إثنا عشر عاما تنجلي حني تنجلي وقد أحسرت الفرات عن جبل من ذهب 
  فيقتل عليه من كل تسعة سبعة 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة عن تبيع  - ٩٧١
ن كعب قال تكون ناحية الفرات يف ناحية الشام أو بعدها بقليل جمتمع عظيم فيقتتلون على األموال فيقتل من كل ع

تسعة سبعة وذاك بعد اهلدة والواهية يف شهر رمضان وبعد افتراق ثالث رايات يطلب كل واحد منهم امللك لنفسه 
  فيهم رجل امسه عبد اهللا 

  ار بن عمرو عن إسحاق ابن أيب فروة حدثنا حيىي بن سعيد عن ضر - ٩٧٢
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفتنة الرابعة مثانية عشر عاما مث تنجلي حني 

  تنجلي وقد احنسر الفرات عن جبل من ذهب تكب عليه األمة فيقتل عليه من كل تسعة سبعة 

  عالمة أخرى عند خروج املهدي

  دثنا ابن املبارك وعبد الرزاق عن معمر ح - ٩٧٣
عن رجل عن سعيد بن املسيب قال تكون فتنة كان أوهلا لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب 
فال تتناهى حىت ينادي مناد من السماء أال أن األمري فالن وفتل ابن املسيب يديه حىت إهنما لتنقصان فقال ذلكم 

  األمري حقا ثالث مرات 
  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر  - ٩٧٤

عن أيب جعفر قال ينادي مناد من السماء أال إن احلق يف آل حممد وينادي مناد من األرض أال إن احلق يف آل عيسى 
  أو قال العباس أنا أشك فيه وإمنا الصوت األسفل من الشيطان ليلبس على الناس شك أبو عبد اهللا نعيم 

  سلم عن شيخ عن ابن شهاب حدثنا الوليد بن م - ٩٧٥
قال يؤمر من آل أيب سفيان الثاين أمري على املوسم ويبعث معه بعثا فإذا كانوا باملوسم مسعوا مناديا من السماء إال 

إن األمري فالن وينادي مناد من األرض كذب وينادي مناد من السماء صدق فيطول ذلك فال يدرون أيهما يتبعون 
الصوت الثاين الذي ينادي من السماء أول مرة فإذا مسعتم ذلك فاعلموا أن كلمة اهللا وإمنا يصدق من يف السماء 

  هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى 
  حدثنا ابن وهب عن إسحاق عن حيىي التيمي عن املغرية بن عبد الرمحن  - ٩٧٦

  الناس  عن أمه وكانت قدمية قال قلت هلا يف فتنة ابن الزبري إن هذه الفتنة يهلك فيها



  فقالت كال يا بين ولكن بعدها فتنة يهلك فيها الناس ال يستقيم أمرهم حىت ينادي مناد من السماء عليكم بفالن 
  حدثنا ابن وهب عن إسحاق بن حيىي عن حممد بن بشر بن هشام  - ٩٧٧

شيء وال تكون هلم عن ابن املسيب قال تكون فتنة بالشام كان أوهلا لعب الصبيان مث ال يستقيم أمر الناس على 
  مجاعة حىت ينادي منادي من السماء عليكم بفالن وتطلع كف بشري 

  حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد اهللا الفهري عن حممد بن يزيد بن املهاجر  - ٩٧٨
  عن ابن املسيب حنوه إال أنه قال ينادي منادي من السماء أمريكم فالن 

  مسع عبد امللك بن مروان يذكر عن رجل من علمائهم حنوه قال عياض وأخربنا حممد بن املنكدر  - ٩٧٩
  حدثنا الوليد بن مسلم عن عنبسة القرشي عن مسلمة بن أيب سلمة عن شهر بن حوشب قال  - ٩٨٠

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احملرم ينادي مناد من السماء أال إن صفوة اهللا من خلقه فالنا فامسعوا له 
  ة الصوت واملعمعة وأطيعوا يف سن

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة قال حدثين أبو زرعة عن عبد اهللا بن زرير  - ٩٨١
عن عمار بن ياسر رضى اهللا عنه قال إذا قتل النفس الزكية وأخوه يقتل مبكة ضيعة نادى مناد من السماء إن 

  أمريكم فالن وذلك املهدي الذي ميأل األرض حقا وعدال 
  حاق األقرع حدثين أبو احلكم املدين قال حدثين حيىي بن سعيد حدثنا أبو إس - ٩٨٢

  عن سعيد بن املسيب قال تكون فرقة واختالف حىت يطلع كف من السماء وينادي مناد أال أن أمريكم فالن 
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٩٨٣

مناد من السماء إن احلق يف آل حممد يف أول النهار مث ينادي مناد يف  عن علي رضى اهللا عنه قال بعد اخلسف ينادي
  آخر النهار إن احلق يف ولد عيسى وذلك حنوه من الشيطان 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد التنوخي  - ٩٨٤
لياء اهللا أصحاب فالن عن الزهري قال إذا التقى السفياين واملهدي للقتال يومئذ يسمع صوت من السماء أال إن أو

  يعين املهدي 
  قال الزهري وقالت أمساء بنت عميس إن أمارة ذلك اليوم أن كفا من السماء مدالة ينظر إليها الناس 

  حدثنا احلكيم بن نافع عن جراح  - ٩٨٥
ه صوت آخر عن أرطاة قال إذا كان الناس مبىن وعرفات نادى مناد بعد أن حتازب القبائل أال إن أمريكم فالن ويتبع

أال إنه قد كذب ويتبعه صوت آخر أال أنه قد صدق فيقتتلون قتاال شديدا فجل سالحهم الرباذع وهو جيش 
الرباذع وعند ذلك ترون كفا معلمة يف السماء ويشتد القتال حىت ال يبقى من أنصار احلق إال عدة أهل بدر 

  فيذهبون حىت يبايعون صاحبهم 

  مهدي فيها وما يكون تلك السنة مبكة منإجتماع الناس مبكة وبيعتهم لل

  االختالط والقتال وطلبهم املهدي بعد القتال واجتماعهم عليه 
  حدثنا أبو يوسف املقدسي عن عبد امللك بن ايب سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٩٨٦

نتهب احلاج فتكون عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذي القعدة حتازب القبائل وعامئذ ي
ملحمة مبىن فيكثر فيها القتلى وتسفك فيها الدماء حىت تسيل دماؤهم على عقبة اجلمرة حىت يهرب صاحبهم فيؤتى 



به بني الركن واملقام فيبايع وهو كارة ويقال له ان أبيت ضربنا عنقك فيبايعه مثل عدة أهل بدر يرضى عنه ساكن 
  السماء وساكن األرض 

  وسف فحدثين حممد بن عبيد اهللا عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال أبو ي - ٩٨٧
عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال حيج الناس معا ويعرفون معا على غري إمام فبينما هم نزول مبىن إذ 

أخذهم كالكلب فثارت القبائل بعضهم إىل بعض فاقتتلوا حىت تسيل العقبة دما فيفزعون إىل خريهم فيأتونه وهو 
  لصق وجهه إىل الكعبة يبكي كأين أنظر إليه و إىل دموعه فيقولون هلم فانبايعك فيقول وحيكم من م

عهد قد نقضتموه وكم من دم قد سفكتموه فيبايع كرها فإن أدركتموه فبايعوه فإنه املهدي يف األرض واملهدي يف 
  السماء 
  حدثنا الوليد عن صدقة بن يزيد عن قتادة  - ٩٨٨

سيب قال يف ذي القعدة تنحاز فيها القبائل إىل قبائلها وذو احلجة ينهب احلاج فيها واحلرم وما عن سعيد بن امل
  احملرم 
  قال الوليد وأخربين عنبسة القرشي عن سلمة بن أيب سلمة عن شهر بن حوشب قال  - ٩٨٩

حلاج ويف احملرم ينادي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذي القعدة حتازب القبائل ويف ذي احلجة ينهب ا
  مناد من السماء 

حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب عبد اهللا عن الوليد بن هشام املعيطي عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أيب  - ٩٩٠
  معيط 

مسع ابن عباس رضى اهللا عنه يقول يبعث اهللا تعاىل املهدي بعد إياس وحىت يقول الناس ال مهدي وأنصاره ناس من 
م عدهتم ثلثمائة ومخسة عشر رجال عدة أصحاب بدر يسريون إليه من الشام حىت يستخرجوه من بطن أهل الشا

  مكة من دار عند الصفا فيبايعونه كرها فيصلي هبم ركعتني صالة املسافر عند املقام مث يصعد املنرب 
  حدثنا أبو يوسف عن فطر بن خليفة عن احلسن بن عبد الرمحن العكلي  - ٩٩١

  يرة رضى اهللا عنه قال يبايع املهدي بني الركن واملقام ال يوقظ نائما وال يهريق دما عن أيب هر
  حدثنا الوليد عن شيخ عن الزهري قال  - ٩٩٢

ينادي تلك السنة مناديان مناد من السماء أال إن األمري فالن وينادي مناد من األرض كذب فيقتتل أنصار الصوت 
ما وذلك اليوم الذي قال عبد اهللا بن عمرو جيش يسمى جيش الرباذع األسفل حىت أن أصول الشجر ليخضب د

يشقون الرباذع فيتخذوهنا جمانا قد فيومئذ ال يبقى من أنصار ذلك الصوت األعلى إال عدة أهل بدر ثلثمائة وبضعة 
 من شر ما عشر رجال فينصرون مث ينصرفون إىل صاحبهم فيجدونه ملصقا ظهره إىل الكعبة ترعد فرائصه يتعوذ باهللا

يدعونه إليه فيكرهونه على البيعة ويرجع أنصار الصوت األسفل إىل الشام فيقولون قاتلنا قوما ما رأينا مثلهم قط 
  وإمنا هم شرذمة قليلة 

  حدثنا معتمر بن سليمان عن األخضر بن عجالن عن عطاء بن زهري بن فزارة العامري عن أبيه  - ٩٩٣
هنا ستكون فتنة والناس يصلون معا وحيجون معا ويعرفون معا ويضحون معا مث هتيج عن عبد اهللا بن عمرو قال أما إ

فيهم كالكلب فيقتتلون حىت تسيل العقبة دما وحىت يرى الربيء أن براءته لن تنجيه ويرى املعتزل أن إعتزاله لن 
  ينفعه مث يستكرهون رجال شابا 

  رض وهو املهدي يف السماء فمن أدركه فليتبعه مسندا ظهره بالركن ترعد فرائصه يقال له املهدي يف األ



  حدثنا ابن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال  - ٩٩٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه خيرج من املدينة إىل مكة فيستخرجونه الناس من بينهم فيبايعونه بني الكن 

  واملقام وهو كاره 
  أيوب عن ابن سريين عن أيب اجللد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن  - ٩٩٥

  قال تأتيه إمارته هنيا وهو يف بيته 
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب رومان  - ٩٩٦

عن علي رضى اهللا عنه قال إذا هزمت الرايات السود خيل السفياين اليت فيها شعيب بن صاحل متين الناس باملهدي 
ومعه راية النيب صلى اهللا عليه و سلم فيصلي ركعتني بعد أن يئس الناس من خروجه ملا فيطلبونه فيخرج من مكة 

طال عليهم من البالء فإذا فرغ من صالته انصرف فقال أيها الناس أجل البالء يأمة حممد صلى اهللا عليه و سلم ويا 
  أهل بيته خاصة قهرنا وبغي علينا 

  عن عياش بن العباس القتباين عمن حدثه  حدثنا الوليد بن مسلم عن ليث بن سعد - ٩٩٧
عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال خيرج ثالثة نفر من قريش إىل مكة من جيش السفياين منظور إليهم فإذا 

  بلغهم اخلسف اجتمعوا مبكة ألولئك النفر الثالثة من البالد فيبايع أحدهم كرها 
  يد حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يز - ٩٩٨

  عن الزهري قال يستخرج املهدي كارها من مكة من ولد فاطمة فيبايع 
  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر  - ٩٩٩

عن أيب جعفر قال مث يظهر املهدي مبكة عند العشاء ومعه راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقميصه وسيفه 
ل أذكركم اهللا أيها الناس ومقامكم بني يدي ربكم وعالمات ونور وبيان فإذا صلى العشاء نادى بأعلى صوته يقو

فقد اختذ احلجة وبعث األنبياء وأنزل الكتاب وأمركم أن ال تشركوا به شيئا وأن حتافظوا على طاعته وطاعة رسوله 
ا وأن حتيوا ما أحيا القرآن ومتيتوا ما أمات وتكونوا أعوانا على اهلدى ووزرا على التقوى فإن الدنيا قد دنا فناؤه

وزواهلا وأذنت بالوداع فإين أدعوكم إىل اهللا وإىل رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته فيظهر يف ثلثمائة 
وثالثة عشر رجال عدة أهل بدر على غري ميعاد قرعا كقرع اخلريف رهبان بالليل أسد بالنهار فيفتح اهللا للمهدي 

هاشم وتنزل الرايات السود الكوفة فيبعث بالبيعة إىل املهدي  أرض احلجاز ويستخرج من كان يف السجن من بين
  ويبعث املهدي جنوده يف اآلفاق ومييت اجلور وأهله وتستقيم له البلدان ويفتح اهللا على يديه القسطنطينية 

  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ١٠٠٠
هللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال إذا انقطعت التجارات والطرق وكثرت الفنت خرج سبعة رجال علماء عن عبد ا

  من أفق شىت على غري ميعاد يبايع لكل رجل منهم ثلثمائة وبضعة عشر رجال حىت جيتمعوا 
  مبكة فيلتقي السبعة 

  فيقول بعضهم لبعض ما جاء بكم 
غي أن هتدأ على يديه هذه الفنت وتفتح له القسطنطية قد عرفناه بامسه فيقولون جئنا يف طلب هذا الرجل الذي ينب

  واسم أبيه وأمه وحليته فيتفق السبعة على ذلك فيطلبونه فيصيبونه مبكة 
  فيقولون له أنت فالن بن فالن 

  فيقول ال بل أنا رجل من األنصار حىت يفلت منهم فيصفونه ألهل اخلربة واملعرفة به 



  لذي تطلبونه وقد حلق باملدينة فيطلبونه باملدينة فيخالفهم إىل مكة فيطلبونه مبكة فيصيبونه فيقال هو صاحبكم ا
  فيقولون أنت فالن بن فالن وأمك فالنة بنت فالن وفيك آية كذا وكذا وقد أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك 

 يفلت منهم فيطلبونه باملدينة فيقول لست بصاحبكم أنا فالن بن فالن األنصاري مروا بنا أدلكم على صاحبكم حىت
  فيخالفهم إىل مكة فيصيبونه مبكة عند الركن 

فيقولون إمثنا عليك ودماؤنا يف عنقك إن مل متمد يدك نبايعك هذا عسكر السفياين قد توجه يف طلبنا عليهم رجل 
يسري مع قوم أسد بالنهار من جرم فيجلس بني الركن واملقام فيمد يده فيبايع له ويلقي اهللا حمبته يف صدور الناس ف

  رهبان بالليل 
  حدثنا أبو ثور وعبد الرزاق وابن معاذ عن معمر  - ١٠٠١

عن قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتيه عصاب العراق وأبدال الشام فيبايعونه بني الركن واملقام 
  فيلقي اإلسالم جبرانه 

  ام بعدما يبايع له وما يكون يفخروج املهدي من مكة إىل بيت املقدس والش

  مسريه بينه وبني السفياين وأصحابه 
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة قال حدثين أبو زرعة عن حممد بن علي  - ١٠٠٢

قال إذا مسع العائذ الذي مبكة باخلسف خرج مع اثىن عشر ألفا فيهم األبذال حىت ينزلوا إليالء فيقول الذي بعث 
ه اخلرب بإيلياء لعمرو اهللا لقد جعل اهللا يف هذا الرجل عربة بعثت إليه ما بعثت فساخوا يف األرض إن اجليش حني يبلغ

  هذا لعربة وبصرية ويؤدي إليه السفياين الطاعة مث خيرج حىت يلقى كلبا وهم أحواله فيعرونه مبا صنع 
  ويقولون كساك اهللا قميصا فخلعته 

  فيقول ما ترون أستقيله البيعة 
  ون نعم فيأتيه إىل إيلياء فيقول

  فيقول أقلين 
  فيقول إين غري فاعل 

  فيقول بلى 
  فيقول له أحتب أن أقيلك 

  فيقول نعم فيقيله 
مث يقول هذا رجل قد خلع طاعيت فيأمر به عند ذلك فيذبح على بالطة أيلياء مث يسري إىل كلب فينهبهم فاخلائب من 

  خاب يوم هنب كلب 
  حديث رشدين عن أيب قبيل عن سعيد بن األسود عن ذي قربات  قال ابن هليعة يف - ١٠٠٣

  قال يسري حىت ينزل أيلياء ويبايعه اآلخر فرقا منه مث يندم فيستقيله فيقيله مث يأمر بقتله وقتل من أمر بالغدر 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد  - ١٠٠٤

  عن الزهري قال يتلقاه اآلخر ببعثه 
  ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد مسع ابن زرير الغافقي حدثنا  - ١٠٠٥

مسع عليا يقول خيرج يف اثين عشر ألفا إن قلوا أو مخسة عشر ألفا إن كثروا يسري الرعب بني يديه ال يلقاه عدو إال 



م فهزمهم وميلك هزمهم بإذن اهللا شعارهم أمت أمت ال يبالون يف اهللا لومة الئم فيخرج إليهم سبع رايات من الشا
  فترجع إىل الناس حمبتهم ونعمتهم وفاصتهم وبزارهتم فال يكون بعدهم إال الدجال 

  قلنا وما الفاصة والبزارة 
  قال يفيض األمر حىت يتكلم الرجل مبا شاء ال خيشى شيئا 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عياش بن عباس الزرقي عن ابن زرير  - ١٠٠٦
قال يا رسول اهللا على أهل الشام من يفرق مجاعتهم حىت لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم وعند  عن علي رضى اهللا عنه

ذلك خيرج رجل من أهل بييت يف ثالث رايان املكثر يقول مخسة عشر ألفا واملقلل يقول اثنا عشر ألفا أمارهتم أمت 
ويرد اهللا على املسلمني ألفتهم وفاصتهم  أمت على راية منها رجل يطلب امللك أو يبتغي له امللك فيقتلهم اهللا مجيعا

  وبزارهتم 
  قال ابن هليعة وأخربين إسرائيل بن عبادة عن حممد بن علي مثله إال أنه قال تسع رايات سود  - ١٠٠٧
  حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثين حمدث  - ١٠٠٨

ى بالسيفاين أسريا فيأمر به فيذبح على أن املهدي والسفياين وكلب يقتتلون يف بيت املقدس حني يستقيله البيعة فيؤت
  باب الرجة مث تباع نساؤهم وغنائمهم على درج دمشق 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن اهليثم بن عبد الرمحن  - ١٠٠٩
قال حدثين من مسع عليا رضى اهللا عنه يقول إذا بعث السفياين إىل املهدي جيشا فخسف هبم بالبيداء وبلغ ذلك 

خلليفتهم قد خرج املهدي فبايعه وادخل يف طاعته وإال قتلناك فريسل إليه بالبيعة ويسري املهدي حىت  أهل الشام قالوا
ينزل بيت املقدس وتنقل إليه اخلزائن وتدخل العرب العجم وأهل احلرب والروم وغريهم يف طاعته من غري قتال 

ته بأهل املشرق حيمل السيف على عاتقه مثانية حىت تبىن املساجد بالقسطنطينة وما دوهنا وخيرج قبله رجل من أهل بي
  أشهر يقتل وميثل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حىت ميوت 

  حدثنا احلكم بن نافع البهراين عن صفوان بن عمرو عن الفرج بن حيمد  - ١٠١٠
  عن كعب قال وددت أين أدرك هنب األعراب وهي هنبة كلب فاخلايب من خاب يوم كلب 

  نا أبو هارون عن عمرو بن قيس املالئي عن املنهال عن زر بن حبيش حدث - ١٠١١
مسع عليا رضى اهللا عنه يقول يفرج اهللا الفنت برجل منا يسومهم خسفا ال يعطيهم إال السيف يضع السيف على 

ين العباس وبين عاتقه مثانية أشهر هرجا حىت يقولوا واهللا ما هذا من ولد فاطمة لو كان من ولدها لرمحنا يغريه اهللا بب
  أمية 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران عن حنش بن عبد اهللا  - ١٠١٢
مسع ابن عباس رضى اهللا عنه يقول إذا خسف جبيش السفياين قال صاحب مكة هذه العالمة اليت كنتم ختربون هبا 

 تأتيه كلب بعد ذلك فيقولون ما صنعت فيسريون إىل الشام فيبلغ صاحب دمشق فريسل إليه ببيعته ويبايعه مث
انطلقت إىل بيعتنا فخلعتها وجعلتها له فيقول ما أصنع أسلمين الناس فيقولون فإنا معك فاستقل بيعتك فريسل إىل 

اهلامشي فيستقيله البيعة مث يقاتلونه فيهزمهم اهلامشي فيكون يومئذ من ركز رحمه على حي من كلب كانوا له فاخلائب 
  م هنب كلب من خاب يو

  حدثنا الوليد عن ليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباين عمن حدثه  - ١٠١٣
عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال يسري هبم يف اثين عشر ألفا إن قلوا ومخسة عشر ألفا إن كثروا شعارهم 



كلمه فيسلم له األمر ويبايعه أمت أمت حىت يلقاه السفياين فيقول أخرجوا إيل ابن عمي حىت أكلمه فيخرج إليه في
فإذا رجع السفياين إىل أصحابه ندمه كلب فريجع ليستقيله فيقيله ويقتتل هو وجيش السفياين علي سبع رايات كل 

  صاحب راية منهم يرجوا األمر لنفسه فيهزمهم املهدي 
  قال أبو هريرة فاحملروم من حرم هنب كلب 

  األسود عمن حدثه عن أيب هريرة رضى اهللا عنه  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن أيب - ١٠١٤
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احملروم من حرم غنيمة كلب 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد  - ١٠١٥
عن الزهري قال خيرج املهدي من مكة بعد اخلسف يف ثلثمائة وأربعة عشر رجال عدة أهل بدر فيلتقي هو وصاحب 

فياين وأصحاب املهدي يومئذ جنتهم الرباذع يعين تراسهم كان يسمى قبل ذلك يوم الرباذع ويقال إنه جيش الس
يسمع يومئذ صوت من السماء مناديا ينادي أال إن أولياء اهللا أصحاب فالن يعين املهدي فتكون الدبرة على 

فيخربونه وخيرج املهدي إىل الشام فيتلقى  أصحاب السفياين فيقتتلون ال يبقى منهم إال الشريد فيهربون إىل السفياين
  السفياين املهدي ببيعته ويتسارع الناس إليه من كل وجه ومتأل األرض عدال كما ملئت جورا 

  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن  - ١٠١٦
  حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث 
ايع املهدي سبعة رجال علماء توجهوا إىل مكة من أفق شىت على غري عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال يب

ميعاد قد بايع لكل رجل منهم ثلثمائة وبضعة عشر رجال فيجتمعون مبكة فيبايعونه ويقذف اهللا حمبته يف صدور 
به الناس فيسري هبم وقد توجه إىل الذين بايعوا خيل السفياين عليهم رجل من جرم فإذا خرج من مكة خلف أصحا

ومشى يف إزار ورداء حىت يأيت اجلرمي فيبايع له فيندمه كلب على بيعته فيأتيه فيستقيله البيعة فيقيله مث يعبأ جيوشه 
  لقتاله فيهزمه ويهزم اهللا على يديه الروم ويذهب اهللا على يديه الفنت وينزل الشام 

  شد موالنا عن تبيع حدثنا الوليد بن مسلم عن خري بن حممد الرعيين قال أخربين را - ١٠١٧
  عن كعب قال إذا رأيت خليفة ببيت املقدس وآخر دونه يعين بدمشق فال تتبع الذي دونه فإنه أضل من محار أهله 

  حدثنا الوليد عن بالل العكي عن حيىي بن أيب عمرو عن عبد اجلبار األزدي  - ١٠١٨
  يقتل اخلليفة الذي ببيت املقدس الذي دونه عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ف

  حدثنا عبد القدوس عن أيب بكر قال حدثين أشياخنا  - ١٠١٩
  قال السفياين هو الذي يدفع اخلالفة إىل املهدي 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال  - ١٠٢٠
بعثا فيخسف به فال ينجوا منهم إال بشري يدخل الصخري الكوفة مث يبلغه ظهور املهدي مبكة فيبعث إليه من الكوفة 

إىل املهدي ونذير ينذر الصخري فيقبل املهدي من مكة والصخري من الكوفة حنو الشام كاهنما فرسا رهان فيسبقه 
  الصخري فيقطع بعثا آخر من الشام إىل املهدي فيلقون املهدي بأرض احلجاز فيقيم هبا ويقال له انفذ فيكره اجملاز 

إىل ابن عمي فإن خيلع طاعته فأنا صاحبكم فإذا وصل الكتاب إىل الصخري سلم له وبايع وسار ويقول أكتب 
املهدي حىت ينزل بيت املقدس فال يترك املهدي بيد رجل من الشام فترأ من األرض إال ردها على أهل الذمة ورد 

ل له كنانة بعينه كوكب يف رهط املسلمني مجيعا إىل اجلهاد فيمكث يف ذلك ثالث سنني مث خيرج رجل من كلب يقا
  من قومه حىت يأيت الصخري 



  فيقول بايعناك ونصرناك حىت إذا ملكت بايعت عدونا لنخرجن فلنقاتلن 
  فيقول فيمن أخرج 

فيقول ال يبقى عامرية أمها أكرب منك إال حلقتك ال يتخلف عنك ذات خف وال ظلف فريحل وترحل معه عامر 
إليهم املهدي راية وأعظم راية يف زمان املهدي مائة رجل فينزلون على فاثور  بأسرها حىت ينزل بيسان ويوجه

إبراهيم فتصف كلب خيلها وإبلها وغنمها فإذا تشامت اخليالن ولت كلب أدبارها وأخذ الصخري فيذبح على 
  الصفا املعترضة على وجه األرض عند الكنيسة اليت يف بطن الوادي على طرف 

اليت على ميني الوادي على الصفا املعترضة على وجه األرض عليها يذبح كما تذبح الشاة درج طور زيتا القنطرة 
  فاخلايب من خاب يوم كلب حىت تباع اجلارية العذراء بثمانية دراهم 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١٠٢١
من كان يف أرض أرم  عن أرطاة قال يبايعه مث يعود املهدي إىل مكة ثالث سنني مث خيرج رجل من كلب فيخرج

  كرها فيسري إىل املهدي إىل بيت املقدس يف اثين عشر ألفا فيأخذ السفياين فيقتله على باب جريون 

  سرية املهدي وعدله وخصب زمانه

  حدثنا أبو يوسف املقدسي عن صفوان بن عمرو عن عبد اهللا بن بشر اخلثعمي  - ١٠٢٢
ه عشرة يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية فيه التوارة عن كعب قال املهدي يبعث بقتال الروم يعطي فق

اليت أنزل اهللا تعاىل على موسى عليه السالم واإلجنيل الذي أنزل اهللا عز و جل على عيسى علسه السالم حيكم بني 
  اهل التوراة بتوراهتم وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم 

  ن حدثه حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عم - ١٠٢٣
  عن كعب قال إمنا مسي املهدي ألنه يهدي ألمر قد خفي ويستخرج التوراة واإلجنيل من أرض يقال هلا أنطاكية 

  حدثنا معتمر بن سليمان عن جعفر بن سيار الشامي قال  - ١٠٢٤
  يبلغ من رد املهدي املظامل حىت لو كان حتت ضرس إنسان شيء انتزعه حىت يرده 

  اليمان عن قيس عن عبد اهللا بن شريك قال  حدثنا حيىي بن - ١٠٢٥
  مع املهدي راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغلبة ليتين أدركته وأنا أجدع 

  حدثنا حيىي بن اليمان عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق  - ١٠٢٦
  عن نوف البكايل قال يف راية املهدي مكتوب البيعة هللا 

  حيىي عن ابن سريين  حدثنا حيىي عن السري بن - ١٠٢٧
  قيل له املهدي خري أو بكر وعمر رضى اهللا عنهما 

  قال هو خري منهما ويعدل بنيب 
  حدثنا حيىي عن سيف بن واصل عن أيب يونس عن أيب رؤبة قال  - ١٠٢٨

  املهدي كأمنا يعلق املساكني الزبد 
  حدثنا حيىي عن املنهال بن خليفة عن مطر الوراق قال  - ١٠٢٩
  رج التوراة غضة يعين طرية من أنطاكية املهدي خي
  حدثنا الوليد عمن حدثه وقرأه  - ١٠٣٠



عن كعب قال قادة املهدي خري الناس أهل نصرته وبيعته من أهل كوفان واليمن وأبدال الشام مقدمته جربيل 
رأة لتحج يف مخس نسوة وساقته ميكائيل حمبوب يف اخلالئق يطفيء اهللا تعاىل الفتنة العمياء وتأمن األرض حىت إن امل

  ما معهن رجل ال تتقي شيئا إال اهللا تعطي األرض زكاهتا والسماء بركتها 
  حدثنا فضيل بن عياض وابن عيينة مجيعا عن ليث عن طاوس قال  - ١٠٣١

  عالمة املهدي أن يكون شديدا على العمال جوادا باملال رمحيا باملساكني 
  يب نضرة حدثنا أبو معاوية عن داود عن أ - ١٠٣٢

  عن أيب سعيد رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خيرج يف آخر الزمان خليفة يعطي املال بغري عدد 
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر قال  - ١٠٣٣

  ذكر عنده عمر بن عبد العزيز فقال بلغنا أن املهدي يصنع شيئا مل يصنعه عمر بن عبد العزيز 
  قلنا ما هو 

  يأتيه رجل فيسأله  قال
  فيقول ادخل بيت املال فخذ فيدخل فيأخذ فيخرج فريى الناس شباعا فيندم فريجع إليه 

  فيقول خذ ما أعطيتين 
  فيأىب ويقول إنا نعطي وال نأخذ 

حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب املنهال عن أيب زياد مسعت كعبا يقول إين أجد املهدي مكتوبا يف  - ١٠٣٤
  بياء ما يف عمله ظلم وال عيب أسفار األن
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر  - ١٠٣٥

عن كعب قال إمنا مسي املهدي ألنه يهدى إىل أسفار من أسفار التوراة يستخرجها من جبال الشام يدعو إليها اليهود 
  فيسلم على تلك الكتب مجاعة كثرية مث ذكر حنوا من ثالثني ألفا 

  شوذب عن حممد بن سريين  حدثنا ضمرة عن ابن - ١٠٣٦
أنه ذكر فتنة تكون فقال إذا كان ذلك فاجلسوا يف بيوتكم حىت تسمعوا على الناس خبري من أيب بكر وعمر رضى 

  اهللا عنهما 
  قيل يا أبا بكر خري من أيب بكر وعمر 
  قال قد كان يفضل على بعض األنبياء 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر  - ١٠٣٧
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه يستخرج الكنوز ويقسم املال ويلقي اإلسالم جبرانه عن قتادة قال قال ر

  قال معمر وأخربنا أبو هارون عن معاوية عن أيب الصديق الناجي  - ١٠٣٨
عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يرضى عنه ساكن السماء وساكن األرض 

  اء من قطرها شيئا إال صبته وال األرض من نباهتا شيئا إال أخرجته حىت يتمىن األحياء أال موات ال تدع السم
  حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن أيب نضرة  - ١٠٣٩

عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيثي املال حثيا ال يعده عدا ميأل األرض 
  ت جورا وظلما عدال كما ملئ

  قال الوليد عن أيب رافع إمساعيل بن رافع عمن حدثه  - ١٠٤٠



عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة يعسو هبا ميأل األرض 
  عدال كما ملئت جورا حىت يكون الناس على مثل أمرهم األول ال يوقظ نائما وال يهريق دما 

  حدثنا ابن وهب عن احلارث بن نبهان عن عمرو بن زياد عن أيب نضرة  - ١٠٤١
  عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ميأل األرض عدال كما ملئت قبله ظلما وجورا ميلك سبع سنني 

  حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال  - ١٠٤٢
  قلت لطاوس عمر بن عبد العزيز املهدي 

  إنه مل يستكمل العدل كله  قال ال
  حدثنا الوليد قال مسعت رجال حيدث قوما فقال  - ١٠٤٣

املهديون ثالثة مهدي اخلري وهو عمر بن عبد العزيز ومهدي الدم وهو الذي يسكن عليه الدماء ومهدي الدين 
  عيسى بن مرمي عليه السالم تسلم أمته يف زمانه 

  مهدي اخلري خيرج بعد السفياين  قال الوليد بلغين عن كعب أنه قال - ١٠٤٤
  حدثنا محيد الرؤاسي عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة  - ١٠٤٥

  عن طاوس قال إذا كان املهدي زيد احملسن يف إحسانه وتيب 
  على املسيء من إساءته وهو يبذل املال على العمال ويرحم املساكني 

  ل حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قا - ١٠٤٦
  قال طاوس وددت أين ال أموت حىت أدرك زمن املهدي يزاد احملسن يف إحسانه ويتاب على املسيء 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة عن صباح  - ١٠٤٧
  قال يتمىن يف زمن املهدي الصغري أن يكون كبريا والكبري أن يكون صغريا 

  ة عن زيد العمي عن أيب الصديق حدثنا حممد بن مروان عن عمارة بن أيب حفص - ١٠٤٨
عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن الين صلى اهللا عليه و سلم قال تنعم أميت يف زمن املهدي نعمة مل ينعموا 
مثلها قط ترسل السماء عليهم مدرارا وال تزرع األرض شيئا من النبات إال أخرجته واملال كدوس يقوم الرجل 

  خذ  فيقول يا مهدي أعطين فيقول
  حدثنا أبو معاوية عن موسى عن زيد عن أيب الصديق عن أيب سعيد  - ١٠٤٩

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه إال أنه مل يذكر املال 
  حدثنا حيىي بن سعيد العطار البصري عن سليمان بن عيسى قال  - ١٠٥٠

حيمل فيوضع بني يديه ببيت املقدس فإذا بلغين أنه على يدي املهدي يظهر تابوت السكينة من حبرية الطربية حىت 
  نظرت إليه اليهود أسلمت إال قليال منهم مث ميوت املهدي 

  وحدثين غري واحد عن ابن عياش عن سامل بن عبد اهللا عن أيب حممد  - ١٠٥١
ريد املال عن رجل من أهل املغرب قال إذا خرج املهدي ألقى اهللا تعاىل الغىن يف قلوب العباد حىت يقول املهدي من ي

فال يأتيه أحد إال واحد يقول أنا فيقول احث فيحثي فيحمل على ظهره حىت إذا أتى أقصى الناس قال أال أراين شر 
  من هاهنا فريجع فريده إليه فيقول خذ مالك ال حاجة يل فيه 

  حدثنا عبد القدوس عن أيب بكر عن يزيد بن سليمان الرحيب  - ١٠٥٢
املهدي وقد تفرق الفيء فيواسي بني الناس فيما وصل إليه ال يؤثر فيه أحدا على أحد  عن دينار بن دينار قال يظهر



  ويعمل باحلق حىت ميوت مث تصري الدنيا بعده هرجا 
حدثنا القاسم بن مالك املزين عن ياسني بن سيار قال مسعت إبراهيم بن حممد بن احلنفية قال حدثين أيب  - ١٠٥٣

  قال 
ضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املهدي يصلحه اهللا تعاىل يف ليلة حدثين علي بن أيب طالب ر

  واحدة 
  حدثنا ابن وهب عن إسحاق بن حيىي بن طلحة التيمي  - ١٠٥٤

عن طاوس قال ودع عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه البيت مث قال واهللا ما أراين أدع خزائن البيت وما فيه من 
  م أقسمه يف سبيل اهللا السالح واملال أ

فقال له علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه امض يا أمري املؤمنني فلست بصاحبه إمنا صاحبه منا شاب من قريش 
  يقسمه يف سبيل اهللا يف آخر الزمان 

  حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن اجلريري عن أيب نضرة  - ١٠٥٥
اهللا عليه و سلم قال يكون يف أميت خليفة حيثى املل حثيا وال عن جابر بن عبد اهللا رضى اهللا عنهما عن النيب صلى 

  يعده عدا 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عطية  - ١٠٥٦

عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خيرج رجل من أهل بييت عن انقطاع من 
  السفاح الزمان وظهور من الفنت يكون عطاؤه حثيا يقال له 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب عبدة املشجعي عن أيب أمية الكليب  - ١٠٥٧
عن شيخ حدثهم زمن ابن الزبري أدرك اجلاهلية عالمة قال تنزل اخلالفة بيت املقدس تكون بيعة هدى حيل ملن بايعه 

  هبا نساؤهم يقول ال يأخذ عليهم بطالق وال عتق 
  خري بن حممد الرعيين قال أخربين راشد موالنا عن تبيع حدثنا الوليد بن مسلم عن  - ١٠٥٨

  عن كعب قال إذا رأيت خليفة ببيت املقدس وآخر دونه يعين بدمشق فال تتبع دونه فإنه أضل من محار أهله 
  قال الوليد فأخربين بالل العكي عن حيىي بن أيب عمرو السيباين عن عبد اجلبار األزدي  - ١٠٥٩

   عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فيقتل اخلليفة الذي ببيت املقدس الذي دونه عن أيب هريرة رضى اهللا
حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال أول لواء يعقده املهدي يبعثه إىل الترك فيهزمهم ويأخذ  - ١٠٦٠

  عطى أصحابه قيمهم ما معهم من السيب واألموال مث يسري إىل الشام فيفتحها مث يعتق كل مملوك معه وأ

  صفة املهدي ونعته

  حدثنا أبو يوسف عن صفوان بن عمرو عن عبد اهللا بن بشري  - ١٠٦١
  عن كعب قال املهدي خاشع هللا كخشوع النسر ينشر جناحه 

حدثنا املعتمر بن سليمان عن القاسم بن الفضل عن أيب الصديق عن أيب سعيد رضى اهللا عنه عن النيب  - ١٠٦٢
  ه و سلم صلى اهللا علي

  وعبد الرزاق عن مطر الوراق عن أيب سعيد مل يرفعه 
  وحيىي بن اليمان عن شيبان النحوي عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي ومل يذكر أبا سعيد 



  قالوا املهدي أقىن أجلى 
  حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن أيب نضرة أو أيب الصديق  - ١٠٦٣

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للمهدي أجلى اجلبني أقىن األنف  عن أيب سعيد اخلدري عن رسول
  قال الوليد عن أيب رافع إمساعيل بن رافع عمن حدثه  - ١٠٦٤

  عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املهدي أقىن أجلى 
  حدثنا ابن وهب عن احلارث بن نبهان عن عمرو بن دينار عن أيب نضرة  - ١٠٦٥

  عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املهدي أقىن األنف أجلى اجلبني 
  حدثنا املعتمر بن سليمان عن عمران بن حدير عن مسيط  - ١٠٦٦

  عن كعب قال املهدي ابن أحد أو اثنني ومخسني سنة 
  حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة  - ١٠٦٧

  ارث قال خيرج املهدي وهو ابن أربعني سنة كأنه رجل من بين إسرائيل عن عبد اهللا بن احل
  حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أيب معبد  - ١٠٦٨

  عن ابن عباس قال هو شاب 
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن إسرائيل بن عبادة عن ميمون القداح  - ١٠٦٩

 عليه و سلم وصف املهدي فذكر ثقال يف لسانه وضرب عن أيب الطفيل رضى اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا
  بفخذه اليسرى بيده اليمىن إذا أبطأ عليه الكالم امسه امسي واسم أبيه اسم أيب 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عطية العويف  - ١٠٧٠
ع من الزمان وظهور عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خيرج رجل يف انقطا

  من الفنت يكون عطاؤه حثيا يقال له السفاح 
  حدثنا رشدين والوليد عن ابن هليعة عن كعب بن علقمة  - ١٠٧١

عن سفيان الكليب قال خيرج على لواء املهدي غالم حديث السن خفيف اللحية أصفر ومل يذكر الوليد أصفر لو 
  ل أيلياء قابل اجلبال هلزها وقال الوليد هلدها حىت ينز

  حدثنا حممد بن محري عن السقر بن رستم عن أبيه قال  - ١٠٧٢
  املهدي رجل أزج أبلج أعني جييء من احلجاز حىت يستوي على منرب دمشق وهو ابن مثان عشرة سنة 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن اهليثم بن عبد الرمحن عمن حدثه  - ١٠٧٣
هدي مولده باملدينة من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمسه امسي عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال امل

أبيه اسم أيب ومهاجره بيت املقدس كث اللحية أكحل العينني براق الثنايا يف وجهه خال أقىن أجلى يف كتفه عالمة 
منذ تويف رسول اهللا  النيب خيرج براية النيب صلى اهللا عليه و سلم من مرط خمملة سوداء مربعة فيها حجر مل ينشر

صلى اهللا عليه و سلم وال تنشر حىت خيرج املهدي ميده اهللا بثالثة اآلف من املالئكة يضربون وجوه من خالفهم 
  وأدبارهم يبعث وهو ما بني الثالثني إىل األربعني 

  حدثنا ابن وهب عن إسحاق بن حيىي بن طلحة التيمي  - ١٠٧٤
  ضى اهللا عنه هو فىت من قريش ادم ضرب من الرجال عن طاوس قال قال علي بن أيب طالب ر

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال املهدي ابن ستني سنة  - ١٠٧٥



  اسم املهدي

  حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن زر  - ١٠٧٦
ه غري مرة ال عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املهدي يواطيء امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ومسعت

  يذكر اسم ابيه 
  حدثنا حيىي بن اليمان عن اثوري سفيان وزائدة عن عاصم عن أيب وائل عن زر  - ١٠٧٧

  عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املهدي يواطيء امسه امسي واسم أبيه اسم أيب 
  قال أبو القاسم الطرباين والصواب عن عاصم عن زر بال أيب وائل 

  عن كعب قال اسم املهدي حممد أو قال اسم نيب  - ١٠٧٨
  حدثنا حيىي بن اليمان عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع  - ١٠٧٩

  عن أيب مثامة قال إين ألعرف امسه واسم أبيه واسم أمه 
  حدثنا الوليد عن أيب رافع عمن حدثه  - ١٠٨٠

  و سلم قال اسم املهدي امسي عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن إسرائيل بن عباد عن ميمون القداح عن أيب الطفيل رضى اهللا  - ١٠٨١

  عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املهدي امسه امسي واسم أبيه اسم أيب 

  نسبة املهدي

زاق عن معمر عن قتادة قال عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن حدثنا ابن املبارك وابن ثور وعبد الر - ١٠٨٢
  أيب عروبة عن قتادة 

  قال قلت لسعيد بن املسيب املهدي حق هو 
  قال حق 

  قال قلت ممن هو 
  قال من قريش 

  قلت من أي قريش 
  قال من بين هاشم 

  قلت من أي بين هاشم 
  قال من بين عبد املطلب 
  قلت من أي عبد املطلب 

  لد فاطمة قال من و
  حدثنا املعتمر عن رجل عن أيب الصديق  - ١٠٨٣

  عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هو رجل من عتريت أو قال من أهل بييت 
  حدثنا حيىي بن اليمان عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم  - ١٠٨٤

  عن علي قال هو رجل مين 



  اليمان عن شيبان النحوي عن جابر عن عامر  حدثنا حيىي بن - ١٠٨٥
  عن ابن عباس قال منا اهلادي واملهتدي ومنا الضال املضل 

  حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أيب معبد  - ١٠٨٦
  عن ابن عباس قال املهدي شاب منا أهل البيت 

  قال قلت عجز عنها شيوخكم ويرجوها شبابكم 
  قال يفعل اهللا ما يشاء 

  الوليد بن مسلم عن أيب عبد اهللا عن الوليد بن هشام املعيطي عن أبان بن الوليد قال  حدثنا - ١٠٨٧
  مسعت ابن عباس وهو عند معاوية يقول يبعث اهللا املهدي منا أهل البيت 

  حدثنا الوليد وغريه عن عبد امللك بن أيب غنية عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري  - ١٠٨٨
  منا يدفعها إىل عيسى بن مرمي عليه السالم  عن ابن عباس قال املهدي

  حدثنا الوليد عن علي بن حوشب مسع مكحوال حيدث عن  - ١٠٨٩
  علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا املهدي منا أئمة اهلدى أم من غرينا 

تنقذوا من ضاللة الشرك وبنا يؤلف قال بل منا بنا خيتم الدين كما بنا فتح وبنا يستنقذون من ضاللة الفتنة كما اس
  اهللا بني قلبوهم يف الدين بعد عداوة الفتنة كما ألف اهللا بني قلوهبم ودينهم بعد عداوة الشرك 

  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن إسرائيل بن عباد عن ميمون القداح  - ١٠٩٠
عليه و سلم وقال أحدمها عن علي رضى اهللا عنه عن أيب الطفيل رضى اهللا عنه قال قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وابن هليعة عن أيب زرعة عن عمر بن علي 

  عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بنا خيتم الدين كما بنا فتح وبنا يستنقذون من الشرك 
  داوة الشرك وقال أحدمها من الضاللة وبنا يؤلف اهللا بني قلوهبم بعد ع

  وقال أحدمها الضاللة والفتنة 
  حدثنا الوليد عن ابن هليعة واخربين عياش بن عباس عن ابن زرير  - ١٠٩١

  عن علي رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هو رجل من أهل بييت 
  حدثنا الوليد عن شيخ عن الزهري عن عروة  - ١٠٩٢

لى اهللا عليه و سلم قال هو رجل من عتريت يقاتل على سنيت كما قاتلت أنا عن عائشة رضى اهللا عنها عن النيب ص
  على الوحي 

  حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن أيب الصديق  - ١٠٩٣
  عن أيب سعيد اخلذري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هو رجل من أميت 

  حدثنا الوليد وقال أبو رافع  - ١٠٩٤
  يد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هو من عتريت عن أيب سع
  حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٠٩٥

عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق ولو استقبلته اجلبال هلدمها 
  واختذ فيها طرقا 



سني بن فرات عن ابيه عن أفلت بن صاحل عن عبد اهللا بن احلارث أو عن عبد حدثنا ابن إدريس عن ح - ١٠٩٦
  اهللا بن احلارث عن أفلت بن صاحل قال 

  قلت حملمد بن احلنفية يف املهدي 
  قال إنه إذا كان فإنه من ولد عبد مشس 

  حدثنا ابن إدريس عن األعمش عمن حدثه  - ١٠٩٧
  ي الذي تقولون عن ابن عمر أنه قال البن احلنفية ما املهد

  قال كما يقول الرجل الصاحل إذا كان الرجل صاحلا قيل املهدي 
  فقال ابن عمر قبح اهللا احلماقة كأنه أنكر قوله 

  حدثنا سريج بن سراج اجلرمي عن أشعث بن عبد الرمحن  - ١٠٩٨
  مسع أبا قالبة يقول عمر بن عبد العزيز هو املهدي حقا 

  أبو قبيصة  حدثنا أبو معاوية حدثنا - ١٠٩٩
  عن احلسن أنه سئل عن املهدي فقال ما أرى مهديا فإن كان مهدي فهو عمر بن عبد العزيز 

  حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة  - ١١٠٠
على  عن طاوس قال قد كان عمر بن بعد العزيز مهديا وليس به إن املهدي إذا كان زيد احملسن يف إحسانه وتيب

  املسيء من إساءته 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة  - ١١٠١

  عن أيب قبيل قال خيرج رجل من ولد احلسني لو استقبلته اجلبال الرواسي هلدها واختذ فيها طرقا 
  حدثنا سعيد أبو عثمان عن جابر  - ١١٠٢

  عن أيب جعفر قال هو من بين هاشم من ولد فاطمة 
  ن سلمة عن علي بن زيد عن رجل وعن غري واحد عن محاد ب - ١١٠٣

عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال املهدي الذي ينزل عليه عيسى بن مرمي ويصلي خلفه عيسى عليهما 
  السالم 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن ابن زرير الغافقي  - ١١٠٤

  هللا عليه و سلم مسع عليا رضى اهللا عنه يقول هو من عترة النيب صلى ا
  حدثنا الوليد عن شيخ عن يزيد بن الوليد اخلزاعي  - ١١٠٥

  عن كعب قال املهدي من ولد العباس 
  حدثنا ابن وهب عن احلارث بن نبهان عن عمرو بن دينار عن أيب نضرة  - ١١٠٦

  عن أيب سعيد رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هو رجل مين 
  أبو أسامة عن هشام حدثنا  - ١١٠٧

  عن حممد قال املهدي من هذه األمة وهو الذي يؤم عيسى بن مرمي عليهما السالم 
  حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام  - ١١٠٨

  عن احلسن قال املهدي عيسى بن مرمي عليه السالم 
  وحدثين غري واحد عن محاد بن سلمة عن محيد  - ١١٠٩



  عن احلسن قال هو عيسى بن مرمي 
  قال محاد عن عاصم عن أيب صاحل  - ١١١٠

  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال هو رجل من آل حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عطية العويف  - ١١١١

  عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هو رجل من أهل بييت 
  بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب عن أيب هزان حدثنا بقية  - ١١١٢

  عن كعب قال املهدي من ولد فطامة 
  حدثنا غري واحد عن ابن عياش عمن حدثه عن حممد بن جعفر  - ١١١٣

عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال مسى النيب صلى اهللا عليه و سلم احلسن سيدا وسيخرج من صلبه رجل 
  سم نبيكم ميأل األرض عدال كما ملئت جورا امسه ا

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد التنوخي  - ١١١٤
  عن الزهري قال املهدي من ولد فاطمة رضى اهللا عنها 

  حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١١١٥
  ري أن له أصال ونسبا يف اليمن عن كعب قال ما املهدي إال من قريش وما اخلالفة إال فيهم غ

  حدثنا غري واحد عن ابن عياش قال حدثين سامل قال  - ١١١٦
  كتب جندة إىل ابن عباس يسأله عن املهدي 

فقال إن اهللا تعاىل هدى هذه األمة بأول أهل هذا البيت ويستنفذها بآخرهم ال ينتطح فيه عنزان مجاء وذات قرن 
  ا عمر األشج وقال مهديان من بين عبد مشس أحدمه

  حدثنا أبو هارون عن عمرو بن قيس املالئي عن املنهال ابن عمرو عن زر بن حبيش  - ١١١٧
  مسع عليا رضى اهللا عنه يقول املهدي رجل منا من ولد فاطمة رضى اهللا عنها 

  حدثنا القاسم بن مالك املزين عن ياسني بن سيار قال مسعت إبراهيم بن حممد بن احلنفية قال حدثين أيب  - ١١١٨
  أهل البيت  حدثين علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املهدي منا

  حدثنا هشيم عن منصور  - ١١١٩
  عن احلسن قال املهدي عيسى بن مرمي عليه السالم 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١١٢٠
  عن أرطاة قال يبقى املهدي أربعني عاما 

  قدر ما ميلك املهدي

  حدثنا أبو معاوية عن موسى اجلهين عن زيد العمي عن أب الصديق  - ١١٢١
اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املهدي يعيش يف ذلك يعين بعدما ميلك  عن أيب سعيد

  سبع سنني أو مثان أو تسع 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيب هارون عن معاوية بن قرة عن أيب الصديق  - ١١٢٢

  عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا علي وسلم مثله 



  قتادة  قال معمر وقال - ١١٢٣
  بلغين ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يعيش يف ذلك سبع سنني 

  حدثنا املعتمر بن سليمان عن القاسم بن الفضل املراغي عن رجل من أهل عن أيب الصديق  - ١١٢٤
  عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يعيش سبعا أو تسعا 

  لم عن سعيد عن قتادة عن أيب الصديق حدثنا الوليد بن مس - ١١٢٥
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يعيش سبعا مث ميوت 

  قال الوليد وقال أبو رافع  - ١١٢٦
  عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم سبعا مثانيا تسعا 

  حدثنا ابن وهب عن احلارث بن نبهان عن عمرو بن دينار عن أيب نضرة 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ميلك سبع سنني  عن أيب سعيد عن

  حدثنا حممد بن مروان العجلي عن عماره بن أيب حفصة عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي  - ١١٢٧
عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون املهدي يف أميت إن قصر فسبعا 

  تسعا وإال فثمان وإال ف
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة  - ١١٢٨

  عن صباح قال ميكث املهدي فيكم تسعا وثالثني سنة يقول الصغري ياليتين قد بلغت ويقول الكبري ياليتين صغريا 
  حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب قال  - ١١٢٩

  سنة حياة املهدي ثالثون 
  حدثنا حممد بن محري عن الصقر بن رستم عن أبيه قال  - ١١٣٠

  ميلك املهدي سبع سنني وشهرين وأيام 
  حدثنا بقية وعبد القدوس عن أيب بكر بن أيب مرمي عن يزيد بن سلمان عن دينار بن دينار قال  - ١١٣١

  بقاء املهدي أربعون سنة وقال أحدمها مرة أربعني ومرة أربع وعشرين 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد عن يزيد التنوخي  - ١١٣٢

  عن الزهري قال يعيش املهدي أربع عشرة سنة مث ميوت موتا 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن اهليثم بن عبد الرمحن عمن حدثه  - ١١٣٣

  عن علي قال يلي املهدي أمر الناس ثالثني أو أربعني سنة 

  ما يكون بعد املهدي

ا بقية بن الوليد والوليد بن مسلم عن أيب بكر بن أيب مرمي حدثين يزيد بن سلمان عن دينار بن حدثن - ١١٣٤
  دينار قال 

بلغين أن املهدي إذا مات صار األمر هرجا بني الناس ويقتل بعضهم بعضا وظهرت األعاجم واتصلت املالحم فال 
  نظام وال مجاعة حىت خيرج الدجال 

  م عمن حدثه حدثنا الوليد بن مسل - ١١٣٥
عن كعب قال ميوت املهدي موتا مث يلي الناس بعده رجل من أهل بيته فيه خري وشر وشره أكثر من خريه يغضب 



الناس يدعوهم إىل الفرقة بعد اجلماعة بقاؤه قليل يثور به رجل من أهل بيته فيقتله فيقتتل الناس بعده قتاال شديدا 
مث يليهم رجل من مضر من الشرق يكفر الناس وخيرجهم من دينهم يقاتل وبقاء الذي قتله بعده قليل مث ميوت موتا 

  أهل اليمن قتاال شديدا فيما بني النهرين فيهزمه اهللا ومن معه 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن سعيد بن يزيد التنوخي  - ١١٣٦

بين خمزوم فيبايع له فيمكث عن الزهري قال ميوت املهدي موتا مث يصري الناس بعده يف فتنة ويقبل إليهم رجل من 
زمانا مث مينع الرزق فال جيد من يغري عليه مث مينع العطاء فال جيد أحدا يغري عليه وهو ينزل بيت املقدس فيكون هو 
وأصحابه مثل العجاجيل املريبة ومتشي نساؤهم ببطيطات الذهب وثياب ال تواريهن فال جيد من يغري عليه فيأمر 

  ومذحج ومهدان ومحري واألزد  بإخراج أهل اليمن قضاعة
وغسان ومجيع من يقال له من اليمن فيخرجهم حىت ينزلوا شعاب فلسطني فريجع إليهم جديس وخلم وجذام 

والناس غضىب من تلك اجلبال بالطعام والشراب ليكون هلم مغوثة كما كان يوسف مغوثة إلخوته إذ نادى مناد من 
وال ترجعوا على أعقابكم بعد اهلجرة فينظرون فال يعرفون الرجل مث ينادي السماء ليس بإنس وال جان بايعوا فالنا 

ثالثا مث يبايع املنصور فيبعث عشرة وفد إىل املخزومي فيقتل تسعة ويدع واحدا مث يبعث مخسة فيقتل أربعة ويسرح 
من معه وال ينفلت إال الشريد واحدا مث يبعث ثالثة فيقتل اثنني ويدع واحدا فيسري إليه فينصره اهللا عليه فيقتله اهللا و

وال يدع قرشيا إال قتله فيلتمس إذ ذاك قرشي فال يوجد كما يلتمس اليوم رجل من جرهم فال يوجد فكذلك تقتل 
  قريش فال يوجدوا بعدها 

  حدثنا الوليد بن مسلم عمن حدثه  - ١١٣٧
ومن معه فما يروع أهل املشرق ومن معه عن كعب قال يقاتل أهل اليمن قتاال شديدا فيما بني النهرين فيهزمه اهللا 

إال بالقتلى يطفون على النهر فيعلمون هبزميتهم فيقبل راكبهم إىل اليمن وهم نزول بني النهرين فيظهره اهللا تعاىل 
ومن معه فيصلح أمر الناس وجتتمع كلمتهم هنية مث يسريون حىت ينزلوا الشام وميكثون زمانا يف والية صاحلة مث يثور 

س فيقتلهم أهل اليمن حىت يظن الظان أن مل يبق من قيس أحد مث يقوم رجل من أهل اليمن فيقول اهللا اهللا يف هبم قي
إخوانكم اهللا والبقية فتسري قيس فيمن بقى منها حىت ينزلوا بني النهرين فيجمعوا مجعا عظيما فيولون أمرهم رجال 

   املخزومي حىت إذا جاز آخرهم الفرات مات املخزومي من بين خمزوم مث ميوت وايل اليمن فتفرح قيس مبوته فيسري
فيصري اليمن على حده وقيس على حده فيغضب املوايل عن ذلك وهم أكثر الناس يومئذ فيقولون هلموا نويل رجال 

من أهل الدين فيبعثون رهطا من أهل اليمن ورهطا من مضر ورهطا من املوايل إىل بيت املقدس فيتلون كتاب اهللا 
ويسألونه اخلرية فريجع أولئك الرهط وقد ولوا رجال من املوايل فويل للناس بالشام وأرضها من واليته فيسري تعاىل 

إىل مضر يريد قتاهلم مث يسري رجال من أهل املغرب رجل طويل جسيم عريض ما بني املنكبني فيقتل من لقي حىت 
ما كانت مث يلي من بعده رجل من أهل مضر يقتل يدخل بيت املقدس فتصيبه الدابة فيموت موتا فتكون الدنيا شر 

أهل الصالح ملعون مشؤم مث يلي من بعده املضري العماين القحطاين يسري بسرية أخيه املهدي وعلى يديه تفتح 
  مدينة الروم 

  قال أبو عبد اهللا نعيم خيرج من قرية يقال هلا يكال خلف صنعاء مبرحلة أبوه قرشي وأمه ميانية 
  الوليد عن ابن هليعة عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر الصديف قال  حدثنا - ١١٣٨

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما القحطاين بدون املهدي 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي  - ١١٣٩



  سوق الناس رجل من قحطان عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال ال تذهب األيام والليايل حىت ي
  حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أيب الغيث  - ١١٤٠

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان يسوق 
  الناس بعصاه 

  عن ابن طاوس عن املطلب بن حنطب قال حدثنا ابن ثور وعبد الرزاق عن معمر  - ١١٤١
  قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ال أم ملن أدركته خالفة املخزومي 

  حدثنا الوليد عن معاوية بن حيىي عن أرطاة بن املنذر عن حكيم بن عمري عن تبيع  - ١١٤٢
لك إذا ملك اخلامس عن كعب قال قال علي عليه السالم على يدي ذلك اليماين تكون ملحمة عكا الصغرى وذ

  من أهل هرقل 
  حدثنا الوليد عن يزيد بن سعيد عن يزيد بن أيب عطاء  - ١١٤٣

  عن كعب قال فيظهر اليماين ويقتل قريشا ببيت املقدس وعلى يديه تكون املالحم 
بن حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد مسع عقبة بن راشد الصديف قال حدثنا عبد اهللا  - ١١٤٤

  احلجاج قال 
مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يعد اجلبابرة اجلابر مث املهدي مث املنصور مث السالم مث أمري الغضب فمن قدر أن 

  ميوت بعد ذلك فليمت 
  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن الفضل بن عفيف الدؤيل  - ١١٤٥

معشر اليمن تقولون إن املنصور منكم والذي نفسي بيده إنه لقرشي أبوه ولو أشاء  عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال يا
  أن أمسيه إىل أقصى جد هو له لفعلت 

  حدثنا ابن هليعة عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر الصديف  - ١١٤٦
ا مث جييء بعده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سيكون من أهل بييت رجل ميأل األرض عدال كما ملئت جور

  القحطاين والذي بعثين باحلق ما هو دونه 
  حدثنا الوليد عن جراح  - ١١٤٧

  عن أرطاة قال على يدي ذلك اخلليفة اليماين ويف واليته تفتح رومية 
  حدثنا سليمان بن داود عن عاصم بن حممد بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه  - ١١٤٨

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال مسعت رس
  يف الناس رجالن 

  حدثنا حممد بن يزيد عن العوام بن حوشب قال  - ١١٤٩
  بلغين أن عليا رضى اهللا عنه قال ليس بعد قريش إال اجلاهلية 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وهب  - ١١٥٠
على الناس زمان إذا وجد الرجل من قريش صنع به ما يصنع حبمار وحش إذا صيد وتوجد  عن عمار قال ليأتني

  العمامة على رأسه فتنزع عن رأسه مث تضرب عنقه 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري  - ١١٥١

  حيزهنا وقد قتلت عن علي رضى اهللا عنه قال وددت أن النفس اليت يذل اهللا عند قتلها قريشا و



  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة عن تبيع  - ١١٥٢
عن كعب قال إذا كثر اهلرج يف الناس قال الناس إمنا هذا القتال يف قريش وهلا فاقتلوهم حىت تسترحيوا فيقتلوهنم 

  من املوايل  حىت ال يبقى منهم أحد ويغزو الناس بعضهم بعضا كما كانوا يف جاهليتهم وميلك الناس رجل
حدثنا الوليد عن يزيد بن سعيد عن يزيد بن أيب عطاء عن كعب قال إذاذ ظهر اليماين قتلت قريش  - ١١٥٣

  يومئذ ببيت املقدس 
  حدثنا بقية وأبو املغرية عن جرير عن راشد بن سعد عن أيب حي املؤذن  - ١١٥٤

  يف محري فنزعه عن ذي خمرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان هذا األمر 
  اهللا تعاىل منهم وصريه يف قريش وسيعود إليهم 

حدثنا عبد امللك بن عبد الرمحن أبو هشام الذماري حدثنا عمر بن عبد الرمحن أبو أمية الذماري قال  - ١١٥٥
  أراه أدرك ذاك قال 

وحمررى نح يثور وجد حجر يف قرب بظفار مكتوب فيها باملسند خورى وطرىب كيل يسك رعل ومحادى ونيلك جل 
عاد يكونن بك هجر حلمري األخيار مث احلبش األشرار مث الفارس األحرار مث لقريش اجتار مث حار حممار جنح حار 

  وكل مرة ذن شعبتني زحرة ومعدي زحرة عمه خموار 
  حدثنا بقية وعبد القدوس عن أيب بكر عن املشيخة عن  - ١١٥٦

س أقبلوا على قريش فقتلوهم فال يبقى منهم أحد إال قتلوه حىت كعب قال إذا قاتلت اليمن صاحب بيت املقد
  يصاب نعل من نعاهلم فيقال هذه نعل قرشي 

  حدثنا بقية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١١٥٧
عن كعب قال كان امللك يف جرهم فاستكربوا فاقتتلوا بينهم حتاسدا على امللك حىت تفانوا ولتقتتلن قريش مثلها 

  لك حىت يلتمس الرجل من قريش مبكة واملدينة فال يقدر عليه كما ال يقدر على رجل من جرهم اليوم حتاسدا يف امل
  حدثنا ضمرة عن أيب حممد القرشي  - ١١٥٨

عن أيب بكر األزدي قال ينزل بيت املقدس ملك فيطأه حىت يلبس التاج وهو الذي خيرج أهل اليمن وكأين أنظر إىل 
  ب اليمن فيبعثون إليه رجال رسوال فيقتله مث رجال آخر الصخرة اليت جيلس عليها صاح

  فيقتله فإذا رأو ذلك عقدوا لرجل منهم مث ثاروا حىت ينتهوا إليه فيقتلونه 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن جراح  - ١١٥٩

الناس عن أرطاة قال ينزل املهدي بيت املقدس مث يكون خلفاء من أهل بيته بعده تطول مدهتم ويتجربون حىت يصلي 
  على بين العباس وبين أمية مما يلقون منهم 

  قال جراح أجلهم حنو من مائيت سنة 
  حدثنا حممد بن عبد اهللا التيهريت عن عبد السالم بن مسلمة  - ١١٦٠

عن أيب قبيل قال ال يكون بعد املهدي أحد من أهل بيته يعدل يف الناس وليطولن جورهم على الناس بعد املهدي 
س على بين العباس ويقولون ياليتهم مكاهنم فال يزال الناس كذلك حىت يغزوا مع واليهم القسطنطية حىت يصلي النا

وهو رجل صاحل ليسلمها إىل عيسى بن مرمي عليه السالم وال يزال الناس يف رخاء مامل ينتقض ملك بين العباس فإذا 
  انتقض ملكهم مل يزالوا يف فنت حىت يقوم املهدي 

  ليد عن يزيد بن سعيد عن يزيد بن أيب عطاء السكسكي حدثنا الو - ١١٦١



عن كعب قال ال تنقضي األيام حىت ينزل خليفة من قريش بيت املقدس جيمع فيها مجيع قومه من قريش منزهلم 
  وقرارهم فيغلبون يف أمرهم ويترفون يف ملكهم حىت يتخذوا اسكفات البيوت من ذهب 

  ويدر هلم اخلراج وتضع احلرب وأزارها  وفضة ومتت هلم البالد وتدين هلم األمم
  حدثنا الوليد عن أيب بكر بن عبد اهللا عن أيب الزاهرية  - ١١٦٢

  عن كعب قال ينزل رجل من بين هاشم بيت املقدس حرسه إثنا عشر ألفا 
  حدثنا الوليد عن أيب النضر عمن حدثه  - ١١٦٣

  قدس إثنا عشر ألفا عن كعب قال حرسه ستة وثالثون ألفا على كل طريق لبيت امل
  قال الوليد وأخربين جراح  - ١١٦٤

عن أرطاة فيطول عمره ويتجرب ويشتد حجابه يف آخر زمانه وتكثر أمواله وأموال من عنده حىت يصري مهزوهلم 
كسمني سائر املسلمني ويطفىء سننا قد كانت معروفة ويبتدع أشياء مل تكن ويظهر الزىن وتشرب اخلمر عالنية 

اء حىت إن الرجل لريكب راحلته مث يشخص إىل مصر من األمصار ال جيد فيها رجال حيدثه حبديث علم خييف العلم
ويكون اإلسالم يف زمانه غريبا كما بدأ غريبا فيومئذ املتمسك بدينه كالقابض على اجلمرة وحىت يصري من أمره أن 

ط عليها لباس ال يواريها مقبلة ومدبرة ولو يرسل جبارية يف األسواق عليها بطيطان من ذهب يعين اخلفني ومعها شر
  تكلم يف ذلك رجل كلمة صربت عنقه 

  قال الوليد فأخربين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  - ١١٦٥
  عن القاسم أيب عبد الرمحن قال ليطافن يف مسجدكم هذا جبارية 

وطأ ذلك الرجل حىت ميوت فياليتين يرى شعر قبلها من وراء ثوهبا فليقولن رجل من الناس واهللا ليس اهلدى هذا في
  أنا ذلك الرجل 

  قال الوليد وأخربين جراح  - ١١٦٦
عن أرطاة قال يكون يف زمانه رجف ومسخ وخسف أول زمانه لكم يا أهل اليمن وآخره عليكم حىت يأمر بإخراج 

  أهل اليمن من الشام واحلمراء فيخرجون حىت ينتهوا إىل أطراف الريف من حيث ما أخرجوا 
  حدثنا الوليد عن عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر  - ١١٦٧

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال إذا اجتمع الناس بوادي إيلياء فقالت نزار يال نزار وقالت قحطان يالقحطان أنزل 
  الصرب ورفع النصر وسلط احلديد بعضه على بعض 

من مسع عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما يقول إن أدركت حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن أيب قبيل ع - ١١٦٨
  ذاك كنت مع أهل اليمن وهلم الغلبة 

  حدثنا ابن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد اهللا عن أيب الطفيل قال  - ١١٦٩
  مسعت حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه يقول لعمرو بن صليع 

  وعمرو بن صليع يقول له حدثنا 
يفة إن قيسا ال تنفك تبغي دين اهللا سرا حىت يركبها اهللا جبنوده فال مينعون ذنب بطن تلعة مث قال لعمرو يا فقال حذ

  أخا حمارب إذا رأيت قيسا توالت بالشام فخذ حذرك 
  حدثنا الوليد عن يزيد بن سعيد عن يزيد بن أيب عطاء  - ١١٧٠

لذي ببيت املقدس إن اهللا أعطاك مامل يعط أحدا عن كعب قال إذا وضعت احلرب أوزارها قالت مضر للقرشي ا



  فاقتصر به على بين أبيك 
فيقول من كان من أهل اليمن فليلحق بيمنه ومن كان من أهل األعاجم فليلحق بأنطاكية وقد أجلناكم ثالثا فمن مل 

  يفعل ذلك فقد حل بدمه 
  قال فتلحق اليمن بزبراء واألعاجم بإنطاكية 

بزبراءإذ مسعوا مناديا ينادي من الليل يا منصور يا منصور فيخرج الناس إىل الصوت فال جيدون قال فبينما اليمانيون 
  أحدا مث ينادي الليلة الثانية مث الثالثة 

قال فيجتمعون فيقولون يا أيها الناس أترجعون إىل األعرابية بعد اهلجرة وترجعون على أعقابك وتدعون جماهدكم 
  موتاكم وخططكم ودار هجرتكم ومقابر 

  قال فيولون عليهم رجال 
  قال الوليد فأخربين جراح عن أرطاة قال  - ١١٧١

فيجتمعون وينظرون ملن يبايعون فبيناهم كذلك إذ مسعوا صوتا ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنا بامسه ليس من ذي 
  وال ذو ولكنه خليفة مياين 

العصب والعصب فيه انتقاص أهل اليمن ومن تبعهم من  قال الوليد قال كعب إنه مياين قرشي وهو أمري - ١١٧٢
... تعود بامللك بعد الكرب ... وبالشطر أحبه من قومنا ... سائر الذين خرجوا من بيت املقدس وذلك قول تبع 

  ... اجلموع ومجع العصب ... هذا اخللف العابر يفض 
  حدير بن كريب حدثنا أبو بكر عن أيب بكر بن عبد اهللا عن أيب الزاهرية  - ١١٧٣

  عن كعب قال فيخرج أهل اليمن إىل مقدم األرض فينزلون على خلم وجذام 
  فيواسوهنم يف معايشهم حىت يكونوا فيها سواء 

  حدثنا الوليد عن جراح عن أرطاة قال  - ١١٧٤
اء فتكون خلم وجذام وجدس وعاملة مغوثة هلم يومئذ كما كان يوسف مغوثة آلل يعقوب فتراسل اليمن واحلمر

  وهم املوايل فيجتمعون عصبا كاجتماع قزع اخلريف يعين السحاب املتقطع 
  حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة وحيىي بن اليمان عن األعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه  - ١١٧٥

  عن علي رضى اهللا عنه قال ينقص الدين حىت ال يقول أحد ال إله إال اهللا 
 مث يضرب يعسوب الدين بذنبه مث يبعث اهللا قوما قزع كقزع اخلريف إين ألعرف وقال بعضهم حىت ال يقال اهللا اهللا

  اسم أمريهم ومناخ ركاهبم 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد مسع عقبة بن راشد الصديف عن عبد اهللا بن حجاج  - ١١٧٦

  وت بعد أمري العصب فليمت عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما قال من استطاع أن مي
  حدثنا ابن وهب عن ابن أنعم عن أيب عبد الرمحن احلبلي  - ١١٧٧

عن عبد اهللا بن عمر قال ثالثة أمراء يتوالون تفتح األرضني كلها عليهم كلهم صاحل اجلابر مث املفرح مث ذو العصب 
  ميكثون أربعني سنة مث ال خري يف الدنيا بعدهم 

  الوليد وعبد القدوس وعبد اهللا بن مروان عن أيب بكر بن أيب مرمي عن املشيخة  حدثنا بقية بن - ١١٧٨
عن كعب قال صاحب جالء أهل اليمن رجل من بين هاشم منزله ببيت املقدس حرسه إثنا عشر ألفا جيلي أهل 

ا سواء مث يقبل اليمن حىت ينتهوا إىل مقدم األرض فينزلوا على خلم وجذام فيواسوهنم يف معايشهم حىت يصريوا فيه



  أهل اليمن بعضهم على بعض 
  فيقولون أين تذهبون وإىل ما ترجعون فينتدب هلم رجل منهم 

فيقول أنا رسولكم إىل واليكم هذا برسالتكم فينطلق حىت يقدم عليه ببيت املقدس بكتاهبم ورسالتهم أن يعفيهم 
 آخر فإذا قدم عليه أمر بضرب عنقه فإذا أبطو ويردهم إىل منازهلم فيأمر بضرب عنقه فإذا أبطأ عليهم بعثوا رجال

عليهم بعثوا رجال آخر فيأمر بضرب عنقه فيخلصه اهللا تعاىل حىت يقدم عليهم فيخربهم بقتل صاحبيه وما أراد من 
قتله فيجتمعون فيولون عليهم أمريا منهم مث يسريون إليه فيقاتلونه فينصرهم اهللا تعاىل عليه ويقتلوه مث يقبلوا على 

  ريش فال يبقى قرشي إال قتلوه حىت يصاب نعل من نعاهلم فيقال هذه نعل قرشي 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن يونس بن عبد الرمحن بن أيب زرعة قال  - ١١٧٩

مسعت تبيعا يقول جتتمع مضر ال أدري أتتبعهم ربيعة أم ال وأهل اليمن بوادي إيلياء فيقتتلوا فيقتل مضر حىت يسيل 
  مائهم الوادي بد
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن خالد عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين  - ١١٨٠

  عن الصناحبي قال تقبل قيس يومئذ حىت ال يبقى منهم ما ميأل بطن واد وال رأس أكمة 
  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن سليمان بن عيسى وكان عالمة يف الفنت قال  - ١١٨١

شر سنة ببيت املقدس مث ميوت مث يكون من بعده شريف الذكر من قوم تبع يقال له بلغين أن املهدي ميكث أربعة ع
منصور ببيت املقدس إحدى وعشرين سنة مخسة عشر منها عدل وثالث سنني جور وثالث سنني منها حرمان 

يدوس  األموال ال يعطى أحد درهم يقسم أهل الذمة بني مقاتلته وهو الذي يبقى املوايل عمق األعماق وهو الذي
ولد إمساعيل كما يدوس البقر األندر وهو الذي خيرج عليه املوىل امسه اسم نيب وكنيته كنية نيب يسري إليه من 

األعماق حىت يلقى منصور ببطن أرحياء فيقاتله فيقتله مث ميلك املوىل وينفى ولد قحطان وولد إمساعيل إىل مدينيت كنز 
يديه الترك والروم حىت ميلوكا ما بني عمق أنطاكية إىل جبل الكربل العرب املدينة وصنعاء وهو الذي خيرج على 

بفلسطني مبرج مدينة عكا ميلك املوىل ثالث سنني مث يقتل مث ميلك من بعده هيم املهدي الثاين وهو الذي يقتل الروم 
رمي عليه السالم ويهزمهم ويفتح القسطنطينية ويقيم فيها ثالث سنني أربعة أشهر وعشرة أيام مث ينزل عيسى بن م

  فيسلم امللك إليه 
  حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد  - ١١٨٢

عن كعب قال سيلي أموركم غلمان من قريش يكونوا مبنزلة العجاجيل املريبة على املذاود إن تركت أكلت ما بني 
  يديها وإن أفلتت نطحت من أدركت 

  وعبد القدوس عن صفوان بن عمرو قال  حدثنا بقية - ١١٨٣
  حدثين رجل من شعبان قال 

  جلس عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما يف مسجد دمشق ليس فيهم إال أهل اليمن 
  فقال يا أهل اليمن كيف أنتم إذا أخرجناكم من الشام واستأثرنا هبا عليكم 

  قالوا أو يكون ذلك قال نعم ورب الكعبة 
  لكم ال تكلمون فقال ما

  فقال بعض القوم أفنحن أظلم فيه أم أنتم 
  قال بل حنن 

ق



  فقال اليماين احلمد هللا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
  حدثنا بقية عن صفوان عن عامر بن عبد اهللا أيب اليمان اهلوزين  - ١١٨٤

  دس عن كعب قال لن تزالوا يف رخاء من العيش مامل ينزل اخلليفة بيت املق
قال الوليد يلي املهدي فيظهر عدله مث ميوت مث يلي بعده من أهل بيته من يعدل مث يلي منهم من جيور  - ١١٨٥

ويسيء حىت ينتهي إىل رجل منهم فيجلي اليمن إىل اليمن مث يسريون إليه فيقتلونه ويولون عليهم رجال من قريش 
  يقال له حممد 

  ذلك اليماين تكون املالحم  وقال بعض العلماء انه من اليمن على يدي
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١١٨٦

عن عبد اهللا بن عمرو قال بعد املهدي الذي خيرج أهل اليمن إىل بالدهم مث املنصور مث من بعده املهدي الذي تفتح 
  على يديه مدينة الروم 

  حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان بن عمرو عن شريح  - ١١٨٧
  ن كعب قال ما املهدي إال من قريش وما اخلالفة إال يف قريش غري أن له أصال ونسبا يف اليمن ع

  حدثنا أبو املغرية عن سعيد بن سنان  - ١١٨٨
عن أيب الزاهرية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن قريشا أعطيت مامل يعط الناس أعطيت ما أمطرت 

ا سالت به السيول وملن مضى منهم خري ممن بقى وال يزال رجل من قريش يتصدى السماء وما جرت به األهنار وم
هلذا األمر إما ابتزازا وإما انتزاء وأمي اهللا لئن أطعتم قريشا لتقطعنكم يف األرض أسباطا أيها الناس امسعوا قول قريش 

  وال تعملوا بأعماهلم 
  حممد بن عمرو بن سعد قال  حدثنا الوليد عن إمساعيل بن رافع عن إمساعيل بن - ١١٨٩

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر قريش ال تزالوا والة هذا األمر ما أطعتم اهللا تعاىل فإذا عصيتموه 
  التحاكم عن وجه األرض كما التحي عصاي هذه مث قشع طائفة من حلاها فألقاه يف األرض 

  املشيخة  حدثنا أبو املغرية قال حدثين ابن عياش عن - ١١٩٠
عن كعب قال يكون بعد املهدي خليفة من أهل اليمن من قحطان أخو املهدي يف دينه يعمل بعمله وهو الذي يفتح 

  مدينة الروم ويصيب غنائمها 
قال كعب ويلي الناس رجل من بين هاشم ببيت املقدس يطفىء سننا كانت معروفة ويبتدع سننا مل تكن حىت ال جتد 

د ويف زمانه اخلسف واملسخ ويعود اإلسالم غريبا كما بدأ غريبا فاملتمسك يومئذ بدينه عاملا حيدث حبديث واح
  كالقابض على اجلمر وكخارط القتاد يف ليلة مظلمة 

ويرسل ابنته ختطر يف األسواق معها الشرط عليها بطيطان من ذهب ال توارى مقبلة وال مدبرة فلو تكلم يف ذلك 
  رجل ضربت عنقه 

بن وهب عن ابن هليعة عن حممد بن زياد بن املهاجر عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن شرحبيل بن حدثنا ا - ١١٩١
  حسنة قال 

  حدثين عمرو بن العاص رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول الناس فناء بقريش 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن عمر بن حممد بن زيد عمن حدثه  - ١١٩٢
يب هريرة رضى اهللا عنه قال إذا قالت نزار يا نزار وقالت أهل اليمن يا قحطان نزل الصرب ورفع النصر وسلط عن أ



  عليم احلديد 
  حدثنا رشدين عن ابن ليعة عن عبد الرمحن بن قيس الصديف عن أيب  - ١١٩٣

  ما هو دونه عن جد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال القحطاين بعد املهدي والذي بعثين باحلق 
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال  - ١١٩٤

يكون بني املهدي وبني الروم هدنة مث يهلك املهدي مث يلي رجل من أهل بيته يعدل قليال مث يسل سيفه على أهل 
 فلسطني فيثورون هبه فيستغيث بأهل بأهل األردن فيمكث فيهم شهرين يعدل بعد املهدي مث يسل سيفه عليهم

فيثورون به فيخرج هاربا حىت ينزل دمشق فهل رأيت األسكفة اليت عند باب اجلابية حيث موضع توابيت الصرف 
احلجر املستدير دونه على مخسة أذرع عليها يذبح وال ينطفىء ذكر دمه حىت يقال قد أرسلت الروم فيها بني صور 

  إىل عكا فهي املالحم 
أيب قبيل عن رجل منهم مسع عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنه يقول  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن - ١١٩٥

  كيف أنتم يا معشر أهل 
  اليمن إذا أخرجتكم مضر 

  قلنا يكون ذلك يا أبا حممد 
  قال نعم والذي نفسي بيده وهم لكم ظاملون 

  فقال رجل من اليمن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
  لكنت معكم  قال عبد اهللا أما لو أدركت ذلك

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١١٩٦
عن مرة بن ربيعة أيب مشر املعافري قال صاحب اجلند يوم عقبة أفيق غالم من مذحج على فرس أبىن بفخذها أو 

  بساقها أثر 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن قيس بن رافع  - ١١٩٧

وا هلكة قريش فإهنم أول من يهلك حىت إن النعل ليوجد يف املزبلة فيقال عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال ال تستريب
  خذوا هذه النعل إهنا لنعل قريشي 

  حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب  - ١١٩٨
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة رضى اهللا عنها إن قومك أسرع الناس فناء فبكت عائشة 

ة تظين بين متيم دون قريش إين مل أرد رهطك خاصة ولكين أردت قريشا كلها يفتح اهللا فقال ما يبكيك يا عائش
  عليهم الدنيا فتستشرفهم العيون وتستحليهم املنايا فهم أسرع الناس فناء 

  حدثنا ابن وهب عن موسى بن أيوب عن سليط بن شعبة الشعباين عن أبيه عن كريب بن أبرهة  - ١١٩٩
لعرب هتاونت بأمر قريش مث رأيت املوايل هتاونت بأمر العرب مث رأيت مسلمة األرضني عن كعب قال إذا رأيت ا

  هتاونت بأمر املوايل فقد غشيتك أشراط الساعة 
  قال كريب فقلت له يا أبا إسحاق إن حذيفة حدثنا حديثا باألمحرين 

  قال ذاك إذا منعت األقالم والوسائد 
  الم الكتاب قال أبو عبد اهللا الوسائد العمال واألق

  حدثنا الوليد عن أيب عبد اهللا موىل بين أمية  - ١٢٠٠



عن حممد بن احلنفية قال ينزل خليفة من بين هاشم بيت املقدس ميأل األرض عدال يبين بيت املقدس بناءا مل يبىن مثله 
تمعون له بالعمق ميلك أربعني سنة تكون هدنة الروم على يديه يف سبع سنني بقني من خالفته مث يغدرون به مث جي

فيموت فيها غما مث يلي بعده رجل من نيب هاشم مث تكون هزميتهم وفتح القسطنطينية على يديه مث يسري إىل رومية 
فيفتحها ويستخرج كنوزها ومائدة سليمان بن داود عليهما السالم مث يرجع إىل بيت املقدس فينزهلا وخيرج الدجال 

  السالم فيصلي خلفه يف زمانه وينزل عيسى بن مرمي عليه 
  قال الوليد قال جراح  - ١٢٠١

  عن أرطاة على يدي ذلك اخلليفة وهو ميان تكون غزوة اهلند اليت قال فيها أبو هريرة 
  حدثنا الوليد عن صفوان بن عمرو عمن حدثه  - ١٢٠٢

مبلوك اهلند مغلولني يف  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يغزوا قوم من أميت اهلند فيفتح اهللا عليهم حىت يلقوا
  السالسل يغفر اهللا هلم ذنوهبم فينصرفون إىل الشام فيجدون عيسى بن مرمي بالشام 

  حدثنا الوليد وغريه عن عبد اهللا بن أيب عتبة عن املنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبري  - ١٢٠٣
  عن ابن عباس رضى اهللا عنه أهنم ذكروا عنده إثين عشر خليفة مث األمري 

  ال ابن عباس واهللا إن منا بعد ذلك السفاح واملنصور واملهدي يدفعها إىل عيسى بن مرمي فق
  حدثنا ابن ثور وعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حممد بن عقبة بن أوس  - ١٢٠٤

منهم عن عبد اهللا بن عمرو قال السفاح مث املنصور مث جابر مث املهدي مث األمني مث سني وسالم مث أمري العصب ستة 
  من ولد كعب بن لؤي ورجل من قحطان ال يرى مثلهم كلهم صاحل 

  حدثنا ابن علية عن ابن عون عن حممد بن عقبة بن أوس  - ١٢٠٥
عن عبد اهللا بن عمرو قال السفاح وسالم ومنصور وجابر واألمني وأمري العصب كلهم صاحل ال يدرك مثلههم 

  ن ال يكون إال يومين كلهم من بين كعب بن لؤي ورجل من قحطان منهم م
  حدثنا الوليد عن شيخ عن يزيد بن الوليد اخلزاعي  - ١٢٠٦

  عن كعب قال املنصور واملهدي والسفاح من ولد العباس 
  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن يزيد بن قوذر عن تبيع  - ١٢٠٧

  عن كعب قال املنصور منصور بين هاشم 
  حدثنا الوليد عن جراح  - ١٢٠٨

  قال أمري العصب مياين عن أرطاة 
  قال الوليد ويف علم كعب مياين قرشي وهو أمري العصب 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن عبد الرمحن بن قيس بن جابر الصديف  - ١٢٠٩
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال القحطاين بعد املهدي وما هو دونه 

عباس مسع يعفر بن مجرة قال أخربين معدي كرب بن عبد  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن عياش بن - ١٢١٠
  كالل 

  عن كعب قال املنصور محري خامس مخسة عشر خليفة 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد مسع عتبة بن راشد الصديف مسع عبد اهللا بن احلجاج  - ١٢١١

ر مث املهدي مث املنصور مث السالم مث أمري العصب فمن مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضى اهللا عنهما يقول اجلاب



  استطاع أن ميوت بعد ذلك فليمت 
  حدثنا ابن وهب عن عبد الرمحن بن زياد عن أيب عبد الرمحن احلبلي  - ١٢١٢

 عن عبد اهللا بن عمرو قال ثالثة خلفاء يتوالون كلهم صاحل عليهم تفتح األرضني أوهلم جابر والثاين املفرح والثالث
  ذو العصب ميكثون أربعني سنة ال خري يف الدنيا بعدهم 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عطية  - ١٢١٣
عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خيرج رجل من أهل بييت يقال له السفاح 

  عند إنقطاع من الزمان وظهور من الفنت يكون عطاؤه حثيا 
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١٢١٤

عن أرطاة قال بلغين أن املهدي يعيش أربعني عاما مث ميوت على فراشه مث خيرج رجل من قحطان مثقوب األذنني 
على سرية املهدي بقاؤه عشرين سنة مث ميوت قتال بالسالح مث خيرج رجل من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قيصر وهو آخر أمري من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم مث خيرج يف زمانه الدجال  مهدي حسن السرية يفتح مدينة
  وينزل يف زمانه عيسى بن مرمي عليه السالم 

  حدثنا احلكم بن نافع عمن حدثه  - ١٢١٥
عن كعب قال يبعث ملك يف بيت املقدس جيشا إىل اهلند فيفتحها ويأخذ كنوزها فيجعله حلية لبيت املقدس 

  لي ملوك اهلند مغلوبني يقيم ذلك اجليش يف اهلند إىل خروج الدجال ويقدموا ع
  حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشامي عن أرطاة بن املنذر عن أيب اليمان اهلوزين  - ١٢١٦

  عن كعب قال لن تزالوا يف رخاء من العيش حىت تنزل اخلالفة بيت املقدس 
  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة  - ١٢١٧
لرمحن بن جبري بن نفري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليدركن املسيح بن مرمي رجال من أميت عن عبد ا

  هم مثلكم أو خريهم مثلكم أو أخري 
  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة عمن حدثه  - ١٢١٨

اس عن كعب قال يستخلف رجل من قريش من شر اخللق ينزل بيت املقدس وتنقل إليه اخلزائن وأشراف الن
فيتجربون فيها ويشتد حجابه وتكثر أمواهلم حىت يطعم الرجل منهم الشهر واآلخر الشهرين والثالثة حىت يكون 

مهزوهلم كسمني سائر الناس وينشوا فيهم نشوا كالعجول املريبة على املذاود ويطفىء اخلليفة سننا كانت معروفة 
تشرب اخلمر عالنية وخييف العلماء يف زمانه خوفا حىت لو ويبتدع سننا مل تكن ويظهر الشر يف زمانه ويظهر الزىن و

أن رجال ركب راحلة مث طاف األمصار كلها مل جيد رجال من العمالء حيدثه حبديث علم من اخلوف ويف زمانه يكون 
املسخ واخلسف ويكون اإلسالم غريبا كما بدأ غريبا ويكون املتمسك بدينه كالقابض على اجلمرة وكخارط القتاد 

الليلة املظلمة حىت يصري من شأنه أن يرسل ابنته متر يف السوق ومعها الشرط عليها بطيطان من ذهب وثوب ال  يف
  يواريها مقبلة وال مدبرة فلو 

تكلم أحد من الناس يف اإلنكار عليه يف ذلك بكلمة واحدة ضربت عنقه يبدأ فيمنع الناس الرزق مث مينعهم العطاء 
هل اليمن من الشام فتخرجهم الشرط متفرقني ال تترك جندا يصل إىل جند حىت مث بعد ذلك يأمر بإخراج أ

خيرجوهم من الريف كله فينتهون إىل بصرى وذلك عند آخر عمره فيتراسل أهل اليمن فيما بينهم حىت جيتمعوا 
  كاجتماع قزع اخلريف فينصبون من حيث كانوا بعضهم إىل بعض عصبا عصبا 



كون أرضكم ومهاجركم فيجتمع رأيهم على أن يبايعوا رجال منهم فبيناهم يقولون نبايع مث يقولون أين تذهبون وتتر
فالنا بل فالنا إذ مسعوا صوتا ما قاله إنس وال جانن بايعوا فالنا يسميه هلم فإذا هو رجل قد رضو به وقنعت به 

رجال منهم خيربهم ما قد كان األنفس ليس من ذي وال من ذي مث يرسلون إىل جبار قريش نفرا منهم فيقتلهم ويرد 
مث إن أهل اليمن يسريون إليه واجلبار قريش من الشرط عشرون ألفا فيسري أهل اليمن فيقابلهم خلم وجذام وعاملة 
وجدس فينزلون هلم الطعام والشراب والقليل والكثري ويكونون يومئذ مغوثة لليمن كما كان يوسف مغوثة إلخوته 

خلم وجذام وعاملة وجدس ملن أهل اليمن يأهل اليمن فإن جاؤكم يلتمسون  مبصر والذي نفس كعب بيده إن
نسبهم فيكم فصلوهم فإهنم منكم مث يسريون مجيعا حىت يشرفوا على بيت املقدس فيلقاهم جبار قريش فاجلموع 

  فيهزمهم أهل اليمن وال يقومون ألهل اليمن اقتناع الرجل بثوبه يف القتال 
  أيب عبد اهللا موىل بين أمية عن الوليد حدثنا الوليد عن  - ١٢١٩

  ابن هشام املعيطي عن أبان بن الوليد املعيطي 
مسع ابن عباس حيدث معاوية رضى اهللا عنهما يقول يلي رجل منا يف آخر الزمان أربعني سنة تكون املالحم لسبع 

ن الفتح يومئذ يعين فتح الروم سنني بقني من خالفته فيموت باألعماق جنما مث يليها رجل منهم ذو فعلى يديه يكو
  باألعماق 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة  - ١٢٢٠

  عن أيب قبيل قال صاحب رومية رجل من بين هاشم امسه األصبغ بن يزيد وهو الذي يفتحها 
  حدثنا رشدين والوليد عن ابن هليعة قال حدثين عبد الرمحن بن قيس الصديف عن أبيه  - ١٢٢١

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون بعد املهدي القحطاين والذي بعثين باحلق ما هو دونه عن جده قال قال رسول 
  حدثنا أبو املغرية عن أرطاة بن املنذر عن أيب عامر األهلاين قال  - ١٢٢٢

قال يل ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا عامر إشحذ سيفك واختذ أربعني عنزا شعراء وأعد محولة 
  أنساعا وقربا فكأنك أخرجت منها كفرا كفرا و

  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن مالك بن عبد اهللا الكالعي عن عثمان بن معدان القرشي  - ١٢٢٣
عن عمران بن سليم الكالعي قال ويل للمسمنات وطوىب للفقراء ألبسوا نساءكم اخلفاف املنعلة وعلموهن املشي 

  ن خيرجن إىل ذلك يف بيوهتن فإنه يوشك هبن أ
  حدثنا إبراهيم بن أيب حبة اليماين عن ابن جريج عن عطاء  - ١٢٢٤

عن ابن عباس رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال الدين واصبا ما بقي من قريش 
  عشرون رجال 

  بن سعد املقرائي عن أيب حي املؤذن  حدثنا أبو املغرية وبقية مجيعا عن حريز بن عثمان قال حدثنا راشد - ١٢٢٥
عن ذي خمرب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان هذا األمر يف محري فنزعه اهللا منهم فجعله يف قريش 

  وسيعود إليهم 
  حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أيب راشد مسع أبا الطفيل  - ١٢٢٦

تنون كل عبد هللا صاحل ويقتلونه حىت يضرهبم اهللا ومالئكته مسع حذيفة رضى اهللا عنه يقول ال تزال ظلمة مضر يع
  واملؤمنون مبن عنده فال مينعهم ذنب تلعة 

  فقال له عمرو بن صليع مالك هم إال مضر وما لك ذكر غريهم 



  فقال أمن حمارب أنت 
  قال نعم 

  قال أرأيت حمارب خصفه أم قيس 
  قال نعم 

  قال إذا رأيت قيسا توالت الشام فخذ حذرك 
  حدثنا مروان الفزاري عن إمساعيل بن مسيع عن بكري  - ١٢٢٧

  الطويل عن أيب أرطاة 
مسع عليا رضى اهللا عنه يقول الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار مث قال الناس منهم براء غري 

  ن رأسه ال يغري من شر بالئهم قريش مث قال ال تذهب األيام والليايل حىت يؤتى بالرجل من قريش فتنزع عمامته م
  حدثنا حممد بن جعفر غندر عن شعبة عن مساك بن حرب عن مالك بن ظامل  - ١٢٢٨

مسع أبا هريرة رضى اهللا عنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول هالك أميت أو فساد أميت على رأس إمرة أغيلمة 
  من قريش 
  ة عن عمار بن أيب عمار عن يزيد بن شريك حدثنا ابن عبد الوارث عن محاد بن سلم - ١٢٢٩

  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 
  قال محاد وأخربين ابن خيثم عن أيب الطفيل  - ١٢٣٠

عن حذيفة رضى اهللا عنه أنه قال يا عمرو بن صليع إذا رأيت قيسا توالت بالشام فخذ حذرك مث قال إنفكت مضر 
  منني وتنعتهم حىت يضرهبم اهللا ومالئكته واملؤمنون حىت ال مينعوا ذنب تلعة تقتل املؤ
  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن الوليد ابن عامر  - ١٢٣١

  عن يزيد بن محري قال امللك ظفار حلمري التجار 
  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  - ١٢٣٢

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن قريشا أعطيت مامل يعط الناس أعطوا ما أمطرت به عن أيب حلبس قال 
السماء وجرت به األهنار وسالت به السيول وملن مضى منهم خري ممن بقي وال يزال الرجل من قريش يتصدى هلذا 

سباطا أيها الناس امسعوا قول قريش وال األمر إما انتزاء وإما ابتزازا وأمي اهللا لئن أطعتم قريشا لتقطعنكم يف األرض أ
تعملوا أعماهلم خيار الناس خليار قريش تبع وشرار الناس لشرار قريش تبع فمنهم األلوية ما وفوا لكم خبمس مامل 
خيونوا أمانة ومل ينقضوا عهدا وما عدلوا يف القسم وقسطوا يف احلكم وإذا استرمحوا رمحوا فمن مل يفعل ذلك منهم 

  اهللا  فعليه هبلة
حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن حممد بن زيد بن املهاجر عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن شرحبيل  - ١٢٣٣

  أخربه قال 
حدثين عمرو بن العاص رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول الناس فناء قريش وأوهلم فناء 

  أهل بييت 
  جراح حدثنا احلكم بن نافع عن  - ١٢٣٤

عن أرطاة قال بعد املهدي رجل من قحطان مثقوب األذنني على سرية املهدي حياته عشرون سنة مث ميوت قتال 



بالسالح مث خيرج رجل من أهل بيت أمحد صلى اهللا عليه و سلم حسن السرية يفتح مدينة قيصر وهو آخر ملك أو 
  ال وينزل يف زمانه عيسى عليه السالم أمري من أمة أمحد صلى اهللا عليه و سلم وخيرج يف زمانه الدج

  غزوة اهلند

  حدثنا احلكم بن نافع عمن حدثه  - ١٢٣٥
عن كعب قال يبعث ملك يف بيت املقدس جيشا إىل اهلند فيفتحها فيطئوا أرض اهلند ويأخذوا كنوزها فيصريه ذلك 

ما بني املشرق واملغرب ويكون امللك حلية لبيت املقدس ويقدم عليه ذلك اجليش مبلوك اهلند مغللني ويفتح له 
  مقامهم يف اهلند إىل خروج الدجال 

  حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان عن بعض املشيخة  - ١٢٣٦
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر اهلند فقال ليغزون اهلند لكم جيش 

بالسالسل يغفر اهللا ذنوهبم فينصرفون حني ينصرفون فيجدون ابن مرمي يفتح اهللا عليهم حىت يأتوا مبلوكهم مغللني 
  بالشام 

قال أبو هريرة إن أنا أدركت تلك الغزوة بعت كل طارف يل وتالد وغزوهتا فإذا فتح اهللا علينا وانصرفنا فأنا أبو 
  د صحبتك يا رسول اهللا هريرة احملرر يقدم الشام فيجد فيها عيسى بن مرمي فألحرصن أن أدنوا منه فأخربه أين ق

  قال فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضحك مث قال هيهات هيهات 
  حدثنا هشيم عن سيار أيب احلكم عن جرب بن عبيدة  - ١٢٣٧

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال وعدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة اهلند فإن أدركتها أنفقت فيها نفسي 
  ستشهدت كنت من أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة احملرر ومايل فإن ا
  حدثنا الوليد بن مسلم عن جراح  - ١٢٣٨

عن أرطاة قال على يدي ذلك اخلليفة اليماين الذي تفتح القسطنطينية ورومية على يديه خيرج الدجال و يف زمانه 
اهلند وهو من بين هاشم غزوة اهلند اليت قال فيها  ينزل عيسى ابن مرمي عليه السالم يف زمانه على يديه تكون غزوة

  أبو هريرة 
  حدثنا الوليد حدثنا صفوان بن عمرو عمن حدثه  - ١٢٣٩

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يغزو قوم من أميت اهلند يفتح اهللا عليهم حىت يأتوا مبلوك اهلند مغلولني يف 
  الشام فيجدون عيسى بن مرمي عليه السالم بالشام  السالسل فيغفر اهللا هلم ذنوهبم فينصرفون إىل

  ما يكون حبمص يف والية القحطاين وبني قضاعة واليمن وبعد املهدي

  حدثنا ابو املغرية عن ابن عياش قال حدثين املشيخة  - ١٢٤٠
علق عن كعب قال يف والية القحطاين تقتتل قضاعة حبمص ومحري وعليها يومئذ رجل من كنده فتقتله قضاعة وت

رأسه يف شجرة يف املسجد فتغضب له محري فيقتتلون بينهم قتاال شديدا حىت هتدم كل دار عند املسجد كي تتسع 
صفوفهم للقتال فعند ذلك يكون الويل للشرقي من الغريب وعند ذلك حبمص فتكون أشقى قبائل اليمن هبم 

  السكون ألهنم جرياهنم 
  يح بن عبيد عن كعب حدثنا أبو املغرية عن صفوان عن شر - ١٢٤١



  وبقية عن أيب بكر بن مرمي عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري 
عن كعب األحبار قال تقتتل محري وقضاعة حبمص يف بغل أشهب فتجلب قضاعة على محري ما بينهم وبني الفرات 

ن احلوانيت فكنا فيقتتلون يف سوق الرسنت فتسري اخليالن يف السوقني ال ترى إحديهما األخرى وذلك قبل بنيا
نعجب كيف تسري اخليالن ال ترى إحديهما األخرى والسوق فضاء حىت بنيت احلوانيت فعلمنا أن ذلك تأويل 

احلديث الذي كنا نسمع وتصديقه فتقتتل اخليالن قتاال شديدا مث خيرج عليهم ملك من زقاق القطن ويف حديث 
  صفوان زقاق العطر على برذون أشهب 

رف الفريقان وهم قليل نادمون فويل لعاد من أمي وويل ألمي من عاد وعاد محري من أمي وعاد أهل فيقرع بينهم فينص
  اليمن وأمي قضاعة 

  ويف حديث صفوان فهنالك هتلك القصيعة 
  حدثنا الوليد عن حريز بن عثمان قال  - ١٢٤٢

  ظيمة تقتتل قضاعة ومحري حبمص فيما بني باب الرسنت إىل القبة فتكون بينهم مقتلة ع
  قال الوليد فأخربين عبد السالم بن مروان عمن حدثه  - ١٢٤٣

عن تبيع قال فيشتد القتال حبمص حىت يهدم ما بني أسواقها وحىت يأيت قضاعة مددها من بني الفرات فما دونه مث 
  تكون الدبرة عليهم إذا اقتتلوا حتت قبة محص 

حىت هتدم قضاعة ما حول سوقها من الدور إىل باب قال عبد السالم وقال كعب تقتتل محري وقضاعة يف محص 
الرسنت ليوسعوه لصف القتال ويهدم أهل اليمن ما بينهم من الدور عند األسواق فيوسعوه لصف القتال مث تقعد 
كل قبيلة من محري براية غريب محص وشرقيها فيجتمعون عند جمتمع األسواق ويشتد القتال يف محص ويكثر فيها 

تلصق حوافز اخليل على الصفا يف األسواق من الدماء حىت تسيل الدماء يف جمامع األسواق  سفك الدماء حىت
فيكون فيها مقتلة عظيمة فمن حضر ذلك فقدر أن خيرج من محص فليفعل فطوىب ملن كان يسكن يومئذ يف قرية أو 

  يسكن حنو القبلة من محص مث تشتد محري على قضاعة حىت خيرجوهنم 
شتد قتاهلم حىت جييء ملك على فرس يراه الناس وقد كادوا يتفانون فيحجز بينهم وتشتد قضاعة من باب الرسنت وي

  على محري أهل احلاضرين وما حول الفرات من قضاعة فيقبلون جبيش عظيم فتكثر الفنت والقتال بالشام 
  قال الوليد وقال حريز بن عثمان  - ١٢٤٤

ل قضاعة واليمن حبمص عصبية حىت يهدم الفريقان مجيعا ما بني مسعت يف والية يزيد بن عبد امللك أنه ستقتت
السوقني بني باب الرسنت ليتسع هلم القتال وليس يومئذ عند سوق محص حوانيت مث بناها بعد هشام فقلنا هذه اليت 

  هتدم يومئذ 
يمان صاحب قال حريز فكنا نسمع إذا بىن حبمص أربعة مساجد كان ذلك وهذا املسجد الذي بناه موسى بن سل

  خراج محص املسجد الثالث 
  حدثنا بقية وغريه عن حريز بن عثمان عن األشياخ  - ١٢٤٥

عن كعب قال يف محص ثالثة مساجد مسجد للشيطان وأهله يعين للشيطان ومسجد هللا وأهله للشيطان ومسجد هللا 
ذي هللا وأهله للشيطان فمسجدنا وأهله هللا فاملسجد الذي للشيطان وأهله للشيطان فكنيسة مرمي وأهله واملسجد ال

  وأهله أخالط من الناس واملسجد الذي هللا وأهله هللا فمسجد كنيسة زكريا وأهله محري وأهل اليمن جيمعون فيه 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش قال مسعت املشيخة يذكرون  - ١٢٤٦



ذ مسجدا عن قريب يقع مسجدكم هذا فتنتقلون عن أيب الزاهرية كان يقول ال هتريقوا املاء يف دار العباس فإهنا تتخ
  إليها وتتخذون هبا مسجدا فال تبولوا فيها 

  حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن أيب الصلت شريح بن عبيد  - ١٢٤٧
  عن كعب قال ويل لعاد من أمي إذا كربت كلب حبمص واألنبا 

  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان  - ١٢٤٨
  تكون حبمص صيحة فليلبث أحدكم يف بيته فال خيرج ثالث ساعات عن األشياخ قال 

  قال أبو عبد اهللا نعيم  - ١٢٤٩
  مسعت بقية يقول رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف النوم متشمرا قال 

  فقلت يا رسول اهللا مايل أراك متشمرا 
  قال استعدوا لنزول عيسى بن مرمي عليه السالم 

  نطينيةاألعماق وفتح القسط

حدثنا عبد الوهاب عن عبد احلميد الثقفي حدثنا أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن عقبة بن  - ١٢٥٠
  أوس الثقفي 

عن عبد اهللا بن عمرو قال ميلك الروم ملك ال يعصونه أو ال يكاد يعصونه شيئا فيسري هبم حىت ينزل هبم أرض كذا 
  وكذا أياما نسيتها 

اب أن املؤمنني ليمدهم من عدن أبني على قلصاهتم فيسريون فيقتتلون عشرا ال تأكلون إال قال فإنه مكتوب يف الب
  يف إداوتكم وال حيجز بينكم إال الليل وال تكل سيوفهم وال نشاهبم وال نيازكهم وأنتم مثل ذلك 

 لتمر جبنباهتم فيموت من قال وجيعل اهللا الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة ال يكاد يرى مثلها وال يرى مثلها حىت أن الطري
ننت رحيهم للشهيد يومئذ كفالن على من مضى قبلهم من الشهداء أو للمؤمنني يومئذ كفالن على من مضى قبلهم 

  من املؤمنني وبعثهم ال يزلزل أبدا وبقيتهم تقاتل الدجال 
  ي حىت تضعوه بني الصفني قال حممد ونبئت أن عبد اهللا بن سالم قال إن أدركين وليس يف قوة فامحلوين على سرير
  قال حممد ونبئت أن كعبا كان يقول هللا ذحبان يف النصارى مضى أحديهما وبقي اآلخر 

  حدثنا ضمرة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين  - ١٢٥١
  عن مسلمة بن عبد امللك أنه بينما هو نازل على القسطنطينية إذ جاءه رجل شاب جيد الكسوة فاره الدابة 

  طبارس  فقال له أنا
فأكرمه وأدىن جملسه وقربه مث أرسل إىل مسلم الرومي وكان موىل لبين مروان سيب من الروم إن هذا يزعم أنه 

  طبارس 
فقال كذب أصلح اهللا األمري أنا أعرف الناس بطبارس لوكان بني عشرة ألف ألخرجته طبارس رجل آدم جسيم 

  م شرب املاء أجبه قبيح األسنان خيرج وهو ابن ستني سنة يرى بالد
  يقول إىل مىت نترك أكلة اجلمل يف بالدنا وأرضنا سريوا بنا إىل أكلة اجلمل نستبيحهم 

قال فيسريون إليه جبمع مل يسريوا مبثله قط حىت ينزلوا عمقا ويبلغ املسلمني مسريه ومنزله فيستمدون حىت يأتيهم 
رة والشام فيسري املسلمون إليهم فريفع النصر أقاصي اليمن ينصرون اإلسالم وميد هؤالء النصارى نصارى اجلزي



عنهم وينزل الصرب عليهم ويسلط احلديد بعضه على بعض ال يضر الرجل أن يكون معه سيف ال جيدع األنف ال 
يكون مكانه الصمصامة ال يضعه على شيء إال أبانه وترجع طائفة من املسليمن خيذلوهنم فيذهبون يف مهبل من 

وال أهاليهم أبدا وتقتل طائفة وينزل اهللا نصره على طائفة هم أخري أهل األرض يومئذ للشهيد األرض ال يرون اجلنة 
  منهم أجر سبعني شهيدا على من كان قبله وللباقي كفالن من األجر فإذا التقوا أخذ الراية رجل فيقتل مث آخر 

له فيقتلهم ويهزمهم ويتبع فللهم وهو  فيقتل مث آخر فيقتل حىت يأخذها رجل آدم جعد الشعرة أجبه أقىن فيفتح اهللا
معتقل رايته ال حيملها غريه حىت ينتهي إىل اخلليج فإذا انتهى إىل اخلليج يقدم ليتوضأ منه فيتباعد املاء عنه مث يدنوا 

فيتباعد املاء منه فإذا رأى ذلك رجع إىل دابته فأخذها مث جاز اخلليج واملاء فرقبان نصف عن ميينه ونصف عن مشاله 
وأشار إىل أصحابه أن أجيزوا فإن اهللا تعاىل قد فرق لكم البحر كما فرقه لبين إسرائيل فجازوا إليه فيأيت عينا عند 

  كنيسة من ذلك اجلانب من اخلليج 
  قال أبو زرعة قد رأيت تلك العني وتوضأت منها عني عذبة فيتوضأ منها ويصلي ركعتني 

ه فكربوه وهللوه وامحدوه فيفعلون فيميل ما بني إثنا عشر برجا منها ويقول ألصحابه هذا أمر أذن اهللا تعاىل في
  فيسقط إىل األرض فيدخلوهنا فيومئذ يقتل مقاتلتها ويقسم هنبها وتترك خرابا ال تعمر أبدا 

حدثنا أبو عمر صاحب لنا من أهل البصرة حدثنا ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن  - ١٢٥٢
  ن احلارث اهلمداين ثابت عن أبيه ع

عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يكون بني املسلمني وبني الروم هدنة 
وصلح حىت يقاتلوا معهم عدوا هلم فيقامسوهنم غنائمهم مث إن الروم يغزون مع املسلمني فارس فيقتلون مقاتلتهم 

  ويسبون ذراريهم 
  ا الغنائم كما قامسناكم فيقامسوهنم األموال فتقول الروم قامسون

  وذراري الشرك 
  فتقول الروم قامسونا ما أصبتم من ذراريكم 
  فيقولون ال نقامسكم ذراري املسليمن أبدا 

  فيقولون غدرمت بنا فترجع الروم إىل صاحبهم بالقسطنطينية 
  د منهم قوة فأمدنا نقاتلهم فيقولون إن العرب غدرت بنا وحنن أكثر منهم عددا وأمت منهم عدة وأش

فيقول ما كنت ألغدر هبم قد كانت هلم الغلبة يف طول الدهر علينا فيأتون صاحب رومية فيخربونه بذلك فيوجه 
  مثانني غاية حتت كل غاية إثنا عشر ألفا يف البحر 

ذلك ويأخذون أرض  ويقول هلم صاحبهم إذا رسيتم بسواحل الشام فاحرقوا املراكب لتقاتلوا عن أنفسكم فيفعلون
  الشام كلها برها وحبرها ما خال مدينة دمشق واملعتق وخيربون بيت املقدس 

  قال فقال ابن مسعود وكم تسع دمشق من املسلمني 
قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده لتتسعن على من يأهتا من املسلمني كما يتسع الرحم على 

  الولد 
  ا نيب اهللا قلت وما املعتق ي

قال جبل بأرض الشام من محص على هنر يقال له األرنط فتكون ذراري املسلمني يف أعلى املعتق واملسلمون على هنر 
األرنط واملشركون خلف هنر األرنط يقاتلوهنم صباحا ومساء فإذا أبصر ذلك صاحب القسطنطينية وجه يف الرب إىل 



  قنسرين ستمائة ألف حىت جتيهم مادة 
سبعني ألفا ألف اهللا قلوهبم باإلميان معهم أربعون ألفا من محري حىت يأتوا بيت املقدس فيقاتلون الروم فيهزموهنم اليمن 

  وخيرجوهنم من جند إىل جند حىت يأتوا قنسرين وجتيهم مادة املوايل 
  قال قلت وما مادة املوايل يا رسول اهللا 

يقولون تعصبتم علينا يا معشر العرب النكون مع أحد من قال هم عتاقتكم وهم منكم قوم جييؤن من قبل فارس ف
الفريقني أو جتتمع كلمتكم فتقاتل نزار يوما واليمن يوما واملوايل يوما فيخرجون الروم إىل العمق وينزل املسلمون 

هللا تعاىل على هنر يقال له كذا وكذا يغزى واملشركون على هنر يقال له الرقبة وهو النهر األسود فيقاتلوهنم فريفع ا
  نصره عن العسكرين وينزل صربه عليهما حىت يقتل من املسلمني الثلث ويفر ثلث ويبقى الثلث 

فأما الثلث الذين يقتلون فشهيدهم كشهبد عشرة من شهداء بدر يشفع الواحد من شهداء بدر لسبعني وشهيد 
  املالحم يشفع لسبع مائة 

ثالث ثلث يلحقون بالروم ويقولون لو كان اهللا هبذا الدين من حاجة وأما الثلث الذين يفرون فإهنم يفترقون ثالثة أ
لنصرهم وهم مسلمة العرب هبزا وتنوخ وطيء وسليم وثلث يقولون منازل آبائنا وأجدادنا خري ال تنالنا الروم أبدا 

بنا إىل مروا بنا إىل البدو وهم األعراب وثلث يقولون إن كل شيء كامسه وأرض الشام كامسها الشؤم فسريوا 
  العراق واليمن واحلجاز حيث ال خناف الروم 

وأما الثلث الباقي فيمشي بعضهم إىل بعض يقولون اهللا اهللا دعوا عنكم العصبية ولتجتمع كلمتكم وقاتلوا عدوكم 
صر فإنكم لن تنصروا ما تعصبتم فيجتمعون مجيعا ويتبايعون على أن يقاتلوا حىت يلحقوا بإخواهنم الذين قتلوا فإذا أب
الروم إىل من قد حتول إليهم ومن قتل ورأو قلة املسلمني قام رومي بني الصفني معه بند يف أعاله صليب فينادي 

غلب الصليب غلب الصليب فيقوم رجل من املسلمني بني الصفني ومعه بند فينادي بل غلب أنصار اهللا بل غلب 
  قوهلم غلب الصليب  أنصار اهللا وأولياؤه فيغضب اهللا تعاىل على الذين كفروا من

فيقول يا جربيل أغث عبادي فينزل جربيل يف مائة ألف من املالئكة ويقول يا ميكائيل أغث عبادي فينحدر ميكائيل 
يف مائيت ألف من املالئكة ويقول يا إسرافيل أغث عبادي فينحدر إسرافيل يف ثلثمائة ألف من املالئكة وينزل اهللا 

على الكفار فيقتلون ويهزمون ويسري املسلمون يف أرض الروم حىت يأتوا عمورية نصره على املؤمنني وينزل بأسه 
وعلى سورها خلق كثري يقولون ما رأينا شيئا أكثر من الروم كم قتلنا وهزمنا وما أكثرهم يف ههذه املدينة وعلى 

  سورها 
ى أداء اجلزية وجتتمع إليهم فيقولون أمنونا على أن نؤدي إليكم اجلزية فيأخذون األمان هلم وجلميع الروم عل

  أطرافهم 
  فيقولون يا معشر العرب إن الدجال قد خالفكم إىل دياركم 

واخلرب باطل فمن كان فيهم منكم فال يلقني شيئا مما معه فإنه قوة لكم على ما بقي فيخرجون فيجدون اخلرب باطال 
بأرض الروم عريب وال عربية وال ولد عريب إال  وتثب الروم على ما بقي يف بالدهم من العرب فيقتلوهنم حىت ال يبقى

قتل فيبلغ ذلك املسلمني فريجعون غضبا هللا عز و جل فيقتلون مقاتلتهم ويسبون الذراري وجيمعون األموال ال 
ينزلون على مدينة وال حصن فوق ثالثة أيام حىت يفتح هلم وينزلون على اخلليج وميد اخلليج حىت يفيض فيصبح أهل 

ة يقولون الصليب مد لنا حبرنا واملسيح ناصرنا فيصبحون واخلليج يابس فتضرب فيه األخبية وحيسر القسطنطيني
البحر عن القسطنطينية وحييط املسلمون مبدينة الكفر ليلة اجلمعة بالتحميد والتكبري والتهليل إىل الصباح ليس فيهم 



  ط ما بني الربجني نائم وال جالس فإذا طلع الفجر كرب املسلمون تكبرية واحدة فيسق
فتقول الروم إمنا كنا نقاتل العرب فاآلن نقاتل ربنا وقد هدم هلم مدينتنا وخرهبا هلم فيمكثون بأيديهم ويكيلون 

الذهب باألترسة ويقتسمون الذراري حىت يبلغ سهم الرجل منهم ثلثمائة عذراء ويتمتعوا مبا يف أيديهم ما شاء اهللا 
 القسطنطينية على يدي أقوام هم أولياء اهللا يرفع اهللا عنهم املوت واملرض والسقم مث خيرج الدجال حقا ويفتح اهللا

  حىت ينزل عليهم عيسى بن مرمي عليه السالم فيقاتلون معه الدجال 
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة بن املنذر قال حدثين تبيع  - ١٢٥٣

  ا عن كعب قال ال جتري يف البحر سفينة بعد فتح رومية أبد
قال كعب وقتال األعماق جعلت مع الفنت ألن ثالث قبائل بأسرها تلحق بالكفر برياهتم وتصدع طائفة من احلمراء 

  فتلحق هبم أيضا 
قال كعب لوال ثالث ألحببت أن ال أحيا ساعة أوهلا هنبة األعراب فإهنم يستنفرون يف بعض ما يكون وحيدث من 

الم أول مرة حني استنصروا شغلتنا أموالنا وأهلونا فأجاب من أجاب وترك املالحم فيقولون كما قالوا يف بدء اإلس
من ترك فإذا استنصروا املرة الثانية يف زمن املالحم فأبوا أحل اهللا هبم اآلية اليت وعدهم اهللا تعاىل يف كتاب قل 

ة األعراب واخلايب من للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أوىل بأس شديد تقاتلومن أو يسلمون اآلية فهي هنب
  خاب يوم هنبة كلب 

والثانية لوال أن أشهد امللحمة العظمى فإن اهللا تعاىل حيرم على كل حديدة أن جتنب فلو ضرب الرجل يومئذ بسفود 
  لقطع 

  والثالثة لوال أن أشهد فتح مدينة الكفر وإن دون فتحها لصغار كبري 
  قيل لكعب فمن هذه القبائل اليت تلحق بالكفر 

قال تنوخ وهبزا وكلب وتريد من قضاعة رجل أولئك املوايل موايل هؤالء القبائل اليت تلحق بالكفر هم نفعانية 
  الشام يعين مساملتهم 

  حدثنا حممد بن شابور عن النعمان بن املنذر وسويد بن  - ١٢٥٤
بن شابور قال مكحول عبد العزيز عن إسحاق بن أيب فروة مجيعا عن مكحول عن حذيفة بن اليمان وقال حممد 

  حدثين غري واحد عن حذيفة يزيد أحدمها على صاحبه يف احلديث 
  قال حذيفة فتح لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتح مل يفتح له مثله منذ بعثه اهللا تعاىل 

  فقلت له يهنئك الفتح يا رسول اهللا قد وضعت احلرب أوزارها 
  هنا يا حذيفة خلصاال ستا أوهلن مويت فقال هيهات هيهات والذي نفسي بيده إن دو

  قال قلت إنا هللا وإنا إليه راجعون 
مث يفتح بيت املقدس مث يكون بعد ذلك فتنة تقتتل فئتان عظيمتان يكثر فيها القتل ويكثر فيها اهلرج دعوهتما واحدة 

ل إىل مائة دينار مث يسلط عليكم موت فيقتلكم قعصا كما متوت الغنم مث يكثر املال فيفيض حىت يدعا الرج
  فيستنكف أن يأخذها مث ينشأ لبين األصفر غالم من أوالد ملوكهم 

  قلت ومن بنو األصفر يا رسول اهللا 
قال الروم فيشب يف اليوم الواحد كما يشب الصيب يف الشهر ويشب يف الشهر كما يشب الصيب يف السنة فإذا بلغ 

  ظهراهنم  أحبوه واتبعوه مامل حيبوا ملكا قبله مث يقوم بني



فيقول إىل مىت نترك هذه العصابة من العرب ال يزالون يصيبون منكم طرفا وحنن أكثر منهم عددا وعدة يف الرب 
  والبحر إىل مىت يكون هذا فأشريوا علي مبا ترون فيقوم أشرافهم فيخطبون بني أظهرهم 

  ويقولون نعم ما رأيت واألمر أمرك 
لكهم فيكتب إىل جزائر الروم فريمونه بثمانني غياية حتت كل غياية إثنا فيقول والذي نقسم به ال ندعهم حىت هن

عشر ألف مقاتل والغياية الراية فيجتمعون عنده سبع مائة ألف وستمائة مقاتل ويكتب إىل كل جزيرة فيبعثون 
أنطاكية إىل بثلثمائة سفينة فريكب هو يف سفينة منها ومقاتلته حبده وحديده وما كان له حىت يرسى هبا ما بني 

  العريش فيبعث اخلليفة يومئذ اخليول بالعدد والعدة وما ال حيصى فيقوم فيهم خطيب 
فيقول كيف ترون أشريوا علي برأيكم فإين أرى أمرا عظيما وإين أعلم أن اهللا تعاىل منجز وعده ومظهر ديننا على 

إىل مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه و كل دين ولكن هذا بالء عظيم فإين قد رأيت من الرأي أن أخرج ومن معي 
سلم وأبعث إىل اليمن والعرب حيث كانوا وإىل األعاريب فإن اهللا ناصر من نصره وال يضرنا أن خنلي هلم هذه 

  األرض حىت تروا الذي يتهيأ لكم 
لمني فينزلون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيخرجون حىت ينزلوا مدينيت هذه وامسها طيبة وهي مساكن املس

مث يكتبون إىل من كان عندهم من العرب حيث بلغ كتاهبم فيجيبوهنم حىت تضيق هبم املدينة مث خيرجون جمتمعني 
  جمردين قد بايعوا إمامهم على املوت فيفتح اهللا هلم فيكسرون أغماد سيوفهم مث ميرون جمردين 

لوا إليكم وهم ال يرجون حياة فإين كاتب إليهم أن فيقول صاحب الروم إن القوم قد استماتوا هلذه األرض وقد أقب
  يبعثوا إيل مبن عندهم من العجم وخنلي هلم أرضهم هذه فإن لنا عنها غىن فإن فعلوا فعلنا 

  وإن أبوا قاتلناهم حىت يقضي اهللا بيننا وبينهم فإذا بلغ أمرهم وايل املسلمني يومئذ 
  ىل الروم فليفعل قال هلم من كان عندنا من العجم أراد أن يسري إ

فيقوم خطيب من املوايل فيقول معاذ اهللا أن نبتغي باإلسالم دينا وبدال فيبايعون على املوت كما بايع قبلهم من 
املسلمني مث يسريون جمتمعني فإذا رآهم أعداء اهللا طمعوا واحردوا وجهدوا مث يسل املسلمون سيوفهم ويكسروا 

تل املسلمون منهم حىت يبلغ الدم ثنن اخليل مث يسري من بقي منهم بريح أغمادها ويغضب اجلبار على أعدائه فيق
طيبة يوما وليلة حىت يظنوا أهنم قد عجزوا فيبعث اهللا عليهم رحيا عاصفا فتردهم إىل املكان الذي منه أصروا فيقتلهم 

  بأيدي املهاجرين فال يفلت أحد وال خمرب 
ن يف ذلك ما شاء اهللا مث يأتيهم من قبل املشرق خرب الدجال أنه قد فعند ذلك يا حذيفة تضع احلرب أوزارها فيعيشو

  خرج فينا 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل

أخربنا الشيخ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ريذة قال أنبأنا ابو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين 
  مت املرادي سنة مثانني ومائتني حدثنا نعيم بن محاد حدثنا أبو زيد عبد الرمحن بن حا

  حدثنا الوليد عن األوزاعي  - ١٢٥٥
عن كعب قال يكون إمام املسلمني ببيت املقدس فيبعث إىل مصر وأهل العراق يستمدهم وال ميدون ومير بريده 

ري مبن حضره من املسلمني مبدينة محص فيجد عجمها قد أغلقوا على من فيها من ذراري املسلمني فيعظمه ذلك فيس
حىت يلقاهم بسهلة عكا فيقاتلهم فيهزمهم اهللا ويطلبهم املسلمون حىت يلحقوهنم ببالدهم ويسري إىل محص فيفتحها 



  اهللا على يديه 
قال األوزاعي فأخربين حسان بن عطية قال تنزل الروم بسهل عكا وتغلب على فلسطني وبطن األردن  - ١٢٥٦

ون عقبة أفيق أربعني يوما مث يسري إليهم إمام املسلمني فيحوزوهنم إىل مرج عكا فيقتتلون هبا وبيت املقدس وال جييز
  حىت يبلغ الدم ثنن اخليل فيهزمهم اهللا ويقتلوهنم إال عصيبة يسريون إىل جبل لبنان مث إىل جبل بأرض الروم 

  قال الوليد أخربين سعيد بن عبد العزيز  - ١٢٥٧
  روم الشام أربعني صباحا ال ميتنع منها إال دمشق وأعايل البلقاء عن مكحول قال لتمخرن ال

حدثنا الوليد عن عبد اهللا بن العالء بن زبر مسع أبا األعيس عبد الرمحن بن سليمان قال يغلب ملك من  - ١٢٥٨
ل الشام ملوم الروم على اشام كله إال دمشق وعمان مث ينهزم وتبىن قيسارية أرض الروم فتصري جند من أجناد أه

  مث تظهر نار من عدن أبني 
  حدثنا الوليد عن معاوية بن حيىي عن أرطاة بن املنذر عن حكيم بن عمري  - ١٢٥٩

عن تبيع قال مث يبعث الروم يسألونكم الصلح فتصاحلوهنم فيومئذ تقطع املرأة الدرب إىل الشام آمنة وتبىن مدينة 
كوفة عرك األدمي وذلك لتركهم أن ميدوا املسلمني فاهللا أعلم قيسارية اليت بأرض الروم ويف ذلك الصلح تعرك ال

أكان مع خذالهنم حدث آخر يستحل غزوهم فيه وتستمدون الروم عليهم فيمدونكم فتنصفرون حىت تنزلوا مبرج 
ذي تلول فيقول قائل النصارى بصليبنا غلبتم فأعطونا حظنا من الغنيمة والنساء والذرية فيأبون أن يعطوهنم من 

  نساء والذرية فيقتتلون مث ينصرفون فيجتمعون للملحمة ال
  حدثنا الوليد عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري  - ١٢٦٠

عن ذي خمرب بن أخي النجاشي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تصاحلون الروم صاحا آمنا حىت 
  ائهم تغزوا أنتم وهم عدوا من ور

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب فراس  - ١٢٦١
عن عبد اهللا بن عمرو قال تغزون القسطنطينية ثالث غزوات األوىل يصيبكم فيها بالء والثانية تكون بينكم وبينهم 

  صلحا حىت 
غزوهنا الثالثة فيفتحها اهللا تبنوا يف مدينتهم مسجدا وتغزون أنتم وهم عدوا من وراء القسطنطينية مث ترجعون مث ت

  عليكم 
  حدثنا الوليد عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري  - ١٢٦٢

عن ذي خمرب مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول فتنصرفون وقد نصرمت وغنمتم فينزلون مبرج ذي تلول فيقول 
فيتداولوهنا ساعة فيثب املسلم إىل صليبهم وهو منه غري بعيد فيدقه  قائلهم غلب الصليب ويقول مسلم بل اهللا غلب

ويثورون إليه فيقتلونه فيثور املسلمون إىل سالحهم فيكرم اهللا عز و جل تلك العصابة من املسلمني بالشهادة فيأتون 
  ملكهم فيقولون كفيناك حد العرب فيغدرون فيجمعون للملحمة 

  سعيد العنسي عن مدجل بن املقدام العذري  حدثنا الوليد عن يزيد بن - ١٢٦٣
عن كعب قال فتعذر الروم مبن كان فيها فتجتمع وتأيت جبيش يف البحر من رومية عليهم صاحب هلم يقال له اجلمل 

  أحد أبويه جنية أو قال شيطان فيسري بسفنه حىت ينزل ديرا يقال له عمقا يف عكا 
  حدثنا حممد بن محري  - ١٢٦٤

  ملنذر قال إذا ابتنيت مدينة على ستة أميال من دمشق فتحزموا للمالحم عن أرطاة بن ا



  حدثنا الوليد عن عثمان بن أيب العاتكة  - ١٢٦٥
  عن كعب قال خيرج يف ستة آالف سفينة مث يأمر بالسفن فتحرق 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن حجاج بن شداد عن أيب صاحل الغفاري  - ١٢٦٦
   عنه قال حيرق حىت تضيء أعناق اإلبل ليال جبسم جدام من نارهم عن أيب هريرة رضى اهللا

  حدثنا محاد عن عبد اهللا بن العالء مسع منر بن أوس يذكر  - ١٢٦٧
عن أيب موسى األشعري رضى اهللا عنه أنه قال لقومه بالشام يا معشر األشعريني إياكم واملزارع والدور فإنه يوشك 

  قر واخليل وطول الرماح أال تالئمكم وعليكم باملعز الش
  حدثنا الوليد عن شيخ  - ١٢٦٨

  عن ابن شهاب قال يوشك أزارق رومية أن خترج أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم من منا القمح 
  حدثنا الوليد عن بطريق بن يزيد الكليب عن عمه قال  - ١٢٦٩

م ليخرجنكم الروم من شامكم وليقفن فوارس قال يل عروة بن الزبري ورأسه وحليته يومئذ كالثغامة يا أخا أهل الشا
  من الروم على هذا اجلبل وهو يومئذ على جبل سلع فليسبني أهل املدينة مث ينزل اهللا نصره عليهم 

  حدثنا الوليد عن األوزاعي عن حسان بن عطية  - ١٢٧٠
  عن كعب قال حيضر امللحمة الكربى إثنا عشر ملكا من ملوك 

هم جنودا صاحب الروم وهللا تعاىل يف اليمن كنزان جاء بأحدمها يوم الريموك كانت األعاجم اصغرهم ملكا وأقل
  األزد يومئذ ثلث الناس وجييء باآلخر يوم امللحمة العظمى سبعون ألفا محايل سيوفهم املسد 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن احلارث بن عبيدة عن عبد الرمحن بن سلمان  - ١٢٧١
رضى اهللا عنهما قال إذا عبد صنم اخلاصة ظهرت الروم على الشام فيومئذ يبعثون إىل أهل عن عبد اهللا بن عمرو 

  قرظ يستمدوهنم فيأتون على قلصاهتم قرظ يعين أهل احلجاز أو قال الوليد اليمن 
  قال نعيم أشك فيه 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن أيب حممد اجلنيب  - ١٢٧٢
  بن عمرو قال ليأتني مدد من اجلند وما قضي بينهم عن عبد اهللا 

  حدثنا الوليد وبقية عن صفوان بن عمرو عن فرج بن حممد  - ١٢٧٣
عن كعب يف قوله تعاىل ستدعون إىل قوم أوىل بأس شديد قال الروم يوم امللحمة قال كعب قد استفز اهللا األعراب 

ستدعون إىل قوم أوىل بأس شديد يوم امللحمة فيقولون كما قالوا  يف بدء اإلسالم فقالت شغلتنا أموالنا وأهلونا فقال
يف بدء اإلسالم شغلتنا أموالنا وأهلونا فتحل هبم اآلية يعذبكم عذابا أليما فحدثت به عبد الرمحن بن يزيد يومئذ 

  فقال صدق 
  قال بقية يف حديثه 

  حمرم يومئذ على كل حديدة أن جتنب  ولوال أن أشهد فتح مدينة الكفر ما أحببت أن أحيا فإن اهللا تعاىل
قال وقال صفوان حدثنا مشيختنا أن من األعراب من يرتد يومئذ كافرا ومنهم من يول على نصرة اإلسالم 

وعسكرهم شاكا فإذا فتح للمسلمني يومئذ بعثوها غارة على ما ترك الفئة الكافرة املرتدة والفئة الشاكة اخلاذلة 
  يومئذ  فاخلائب من خاب من غنيمتهم

  حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن حممد بن سريين  - ١٢٧٤



  عن عبد اهللا بن مسعود قال يكون عند ذلك القتال ردة شديدة 
  قال حممد واخربنا عقبة بن أوس  - ١٢٧٥

عن عبد اهللا بن عمرو قال يطهر اهللا الطائفة اليت تظهر فريغب فيهم من يليهم من عدوهم فيتقحم رجال يف الكفر 
  ما تقح

  قال حممد ال أعلم الردة عن اإلسالم والتقحم يف الكفر إال واحدا 
  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن أيب حممد اجلنيب  - ١٢٧٦

  مسع عبد اهللا بن عمرو يقول ليلحقن قبائل من العرب بالروم بأسرها 
  قلت وما أسرها 

  فقال رعاهتا وكالهبا 
  اهللا يا أبا حممد فقام مغضبا فقال إن شاء 

  فقال قد شاء اهللا وكتبه 
  حدثنا الوليد عن ابن عياش عن إسحاق بن أيب فروة عن يوسف بن سليمان  - ١٢٧٧

  عن عبد الرمحن بن سنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يكفر ثلث ويرجع ثلث شاكا فيخسف هبم 
  سليمان بن أيب السائب  حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن - ١٢٧٨

مسع القاسم أبا عبد الرمحن يقول الفئة اخلاذلة للمسلمني بعمق عكا وأنطاكية يتخرق هلم من األرض خرقا يدخلون 
  فيه ال يرون اجلنة وال يرجعون إىل أهليهم أبدا 

  لمان حدثنا الوليد حدثنا ابن هليعة عن احلارث بن عبيدة عن أيب األعيس عبد الرمحن بن س - ١٢٧٩
  عن عبد اهللا بن عمرو قال ينهزم ثلث فأولئك شر الربية عند اهللا عز و جل 

  حدثنا الوليد عن أيب عبد اهللا موىل بين أمية عن الوليد بن هشام املعيطي عن أبان بن الوليد املعيطي  - ١٢٨٠
أربعني سنة تكون املالحم  مسع ابن عباس حيدث معاوية وسأله عن الزمان فأخربه أنه يلي رجل منهم يف آخر الزمان

  لسبع سنني بقني من خالفته فيموت باألعماق غما مث يليها رجل ذو شامتني فعلى يديه يكون الفتح يومئذ 
  حدثنا الوليد عن صفوان  - ١٢٨١

  أن كعبا قال فيقتل خليفة املسلمني يومئذ يف ألف وأربع مائة كلهم 
  مصيبتهم بالنيب صلى اهللا عليه و سلم مبثلها  أمري وصاحب لواء فلم يصاب املسلمون يومئذ بعد

  حدثنا الوليد عن عبد امللك بن محيد بن أيب غنية عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري  - ١٢٨٢
عن ابن عباس أنه ذكر عنده إثنا عشر خليفة مث األمري فقال واهللا إن منا بعد ذلك السفاح واملنصور واملهدي يدفعها 

  عليه السالم  إىل عيسى بن مرمي
  حدثنا الوليد عن كلثوم بن زياد عن سليمان بن حبيب احملاريب  - ١٢٨٣

عن كعب قال يقتتلون باألعماق قتاال شديدا فريفع النصر ويفرغ الصرب ويسلط احلديد بعضه على بعض حىت 
قول عمائر من الناس يعين تركض اخليل يف الدم إىل ثننها ثالثة أيام متوالية ال حيجز بينهم إال الليل حىت يقوم في

طوائف ما كان اإلسالم إال إىل أجل ومنتهى وقد بلغ أجله ومنتهاه فاحلقوا مبولد آبائنا فيلحقون بالكفر ويبقى أبناء 
املهاجرين فيقول رجل منهم يا هؤالء أال ترون إىل ما صنع هؤالء قوموا بنا نلحق باهللا فما يتبعه أحد فيمشي إليهم 

  ونه بنيازكهم حىت إن دمائهم لتبل أذرعهم فيهزمهم اهللا حىت يأتيهم فينشل



  قال الوليد فحدثين عثمان بن أيب العاتكة عن كعب مثله  - ١٢٨٤
قال كعب فذلك أكرم شهيد كان يف اإلسالم إال محزة بن عبد املطلب فتقول املالئكة ربنا أال تأذن لنا بنصرة عبادك 

  ه ويضرب بسيفه وسيفه أمره فيهزمهم اهللا فيقول أنا أوىل بنصرهتم يومئذ يطعن برحم
  تعاىل ومينحهم فيدوسوهنم كما تداس املعصرة فال يكون للروم بعدها مجاعة وال ملك 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١٢٨٥
عن أرطاة قال إذا ظهر صاحب األدهم باألسكندرية وأرض مصر حلقت العرب بيثرب واحلجاز وجيلى من الشام 

بيل بأهلها ويبعث اهللا إليهم جيشا فإذا انتهوا بني اجلزيرتني نادى مناديهم ليخرج إلينا كل صريح أو ويلحق كل ق
دخيل كان منا يف املسلمني فتغضب املوايل فيبايعون رجال يسمى صاحل بن عبد اهللا بن قيس بن يسار فيخرج هبم 

قدس وقد استولوا عليها فيموتون موت اجلراد فيلقى جيش الروم فيقتلهم ويقع املوت يف الروم وهم يومئذ ببيت امل
وميوت صاحب األدهم وينزل صاحل باملوايل بأرض سورية ويدخل عمورية وقد نزله وينزل قمولية ويفتح بزنطية 
وتكون أصوات جيشه فيها بالتوحيد عالية ويقسم أمواهلا بينهم باآلنية ويظهر على رومية ويستخرج منها باب 

فيه قرط حواء وكفوته آدم يعين كساءه وحلة هارون عليهم السالم فبيناهم كذلك إذ  صهيون وتابوت من خرع
  أتاه خرب وهو باطل فريجع 

قال جراح عن أرطاة فامللحمة األوىل يف قول دانيال تكون باألسكندرية خيرجون بسفنهم فيستغيث أهل  - ١٢٨٦
ن الروم بعد جهد شديد مث يقيمون عليها وجيمعون مصر بأهل الشام فيلتقون فيقتتلون قتاال شديدا فيهزم املسلمو

مجعا عظيما مث يقبلون فينزلون يافا فلسطني عشرة أميال ويعتصم أهله بذراريهم يف اجلبال فيلقاهم املسلمون 
  فيظفرون هبم ويقتلون ملكهم 

قد هلك ملكهم ابن وامللحمة الثانية جيمعون بعد هزميتهم مجعا أعظم من مجعهم األول مث يقبلون فينزلون عكا و
املقتول فيلتقي املسلمون بعكا وحيبس النصر عن املسلمني أربعني يوما ويستغيث أهل الشام بأهل األمصار فيبطؤن 
عن نصرهم فال يبقى يومئذ مشرك حر وال عبد من النصرانية إال أمد الروم فيفر ثلث أهل الشام ويقتل الثلث مث 

  ة مل يسمع مبثلها ويقتلون ملكهم ينصر اهللا البقية فيهزمون الروم هزمي
وامللحمة الثالث يرجع من رجع منهم يف البحر وينضم إليهم من كان فر منهم يف الرب وميلكون ابن ملكهم املقتول 

صغري مل حيتلم وتقذف له مودة يف قلوهبم فيقبل مبا مل يقبل به ملكاهم األوالن من العدد فينزلون عمق أنطاكية 
نزلون بإزائهم فيقتتلون شهرين مث ينزل اهللا نصره على املسلمني فيهزمون الروم ويقتلون فيهم وجيتمع املسلمون في

وهم هاربون طالعون يف الدرب مث يأتيهم مدد هلم فيقفون ويبدأ من املسلمني فتكر عليهم كرة فيقتلوهنم وملكهم 
صليب وينطلق الروم إىل أمم من ورائهم من وتنهزم بقيتهم فيطلبهم املهاجرون فيقتلوهنم قتال ذريعا فحينئذ يبطل ال

األندلس فيقبلون هبم حىت ينزلوا الدرب فيتميز املهاجرون نصفني فيسري نصف يف الرب حنو الدرب والنصف اآلخر 
يركبون يف البحر فيلتقي املهاجرون الذين يف الرب ومن يف الدرب من عدوهم فيظفرهم اهللا بعدوهم فيهزمهم هزمية 

  مي األوىل ويوجهون البشري إىل إخواهنم يف البحر أعظم من اهلزا
إن موعدكم املدينة فيسريهم اهللا أحسن سرية حىت ينزلوا على املدينة فيفتحوهنا وخيربوهنا مث يكون بعد ذلك أندلس 

  وأمم فيجتمعون فيأتون الشام فيلقاهم املسملون فيهزمهم اهللا عز و جل 
  حدثنا احلكم بن نافع عمن حدثه  - ١٢٨٧

عن كعب قال يدخل الروم بيت املقدس سبعون صليبا حىت يهدموه وال تزال طاعة معمول هبا ما كانت اخلالفة يف 



أرض القدس والشام وأول السواحل يغضب اهللا عليه فيخسف به الصارفية وقيسارية وبريوت وميلك الروم والشام 
للمسلمني عليهم يصاحلوهنا حىت جيري سلطاهنم  أربعني يوما من شاطىء البحر إىل األردن وبيسان مث تكون الغلبة

  عليهم وتأمن األرض كلها سبعا تسعا 
قال كعب خيلع أهل العراق الطاعة ويقتلون أمريهم من أهل الشام فيغزوهم أهل الشام ويستمدون عليهم الروم 

ون الظفر ألهل الشام وقد صاحلوا الروم قبل أن يستمدوهم فيمدوهم بعشرة آالف حىت يبلغوا الفرات فيلتقون فيك
  عليهم مث يدخلون الكوفة فيسبون أهلها مث يقول الروم للشاميني أشركونا فيما أصبتم من السيب 

  فيقولون أما ما كان من املسلمني فال سبيل إليه ونقامسكم األموال فيقول الروم إمنا غلبتموهم بالصليب 
غلبناهم فيتداولونه بينهم فيغضب الروم فيقوم إىل صليبهم  ويقول املسلمون بل باهللا وبرسوله صلى اهللا عليه و سلم

رجل من املسلمني فيكسره فيفترقون وحيوز الروم إىل هنر حيول بينهم وبينهم وتنقض الروم صلحها ويقتلون من 
بالقسطنطينية من املسلمني مث خيرج الروم يف ساحل محص فيخرج أهل محص إليهم فيغلق األعاجم أبواب مدينة 

  ليهم وينزل ملك الروم فحمايا ال جياوز القنطرة اليت دون دير هبرا محص ع
فيقول الروم للمسليمن خلوا لنا محصا فإهنا منزل آبائنا فيقتتلون حىت يبلغ الدم األحجار السبع األواسط منها 

  األبارص مث يهزمون الروم 
عليها ويهدمون كنيسة دير مسحل وتفتح ويرجع املسلمون إىل محص ويربطون خيوهلم بالزيتون وينصبون اجملانيق 

محص للمسلمني برجل من اليهود من باهبا الغريب األمين أو من الباب املغلق الذي بني باب دمشق وباب اليهود 
فيدخلها املهاجرون وهترب طائفة من أنصارها إىل دير بين أسد فيقتلهم املسلمون ومن هبا من األعاجم وخيربوا ثلثها 

  ويغرقوا ثلثها وال تزال الشام عامرة ما عمرت محص وحيرقوا ثلثها 
  حدثنا أبو املغرية عن أيب بكر بن أيب مرمي  - ١٢٨٨

مسع األشياخ يقولون ستفجر عني بتل ذي مني يكثر ماؤها فتغرق محص أو جلها وهي شرقي محص على عشرة 
  أميال 
  حدثنا أبو املغرية عن أرطاة  - ١٢٨٩

  نت يف قرية فجاءين احلارث بن أيب أنعم حني انتصف النهار واشتدت الظهرية عن أيب عامر األهلاين قال ك
  فقلت يا عم ما جاء بك هذا احلني 

قال استقرأت هذا الوادي الذي مير على باب اليهود مث إنه خفي علي مذهبه حىت خالط تلك احلقول فهل يف 
  قريتك هذه رجل له قدم وسن 

  الكرب فانطلقنا إليه فسأله احلارث عن ذلك اخلليج  قلت نعم هاهنا شيخ كبري ما خيرج من
فقال الشيخ مسعت أيب يقول إن ماءه كان ظاهرا ال تشرب منه حامل إال ألقيت ما يف بطنها وال ينال شجرة إال 

  تناثر ورقها فأهم الناس ذلك فالتمسوا له فجاء رجل فجعلوا له جعال فدعاهم بلبنة من 
  قوا إىل سرب فصنع ما صنع فخفي ذلك املاء رصاص وشحم وزفت وصوف مث انطل

قال أبو عامر فلما خرجنا قال مسعت بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إنه واد من أودية جهنم وإن 
  محص يغرق نصفها منه والنصف اآلخر يصيبه حريق 

  حدثنا احلكم بن نافع قال أخربين الذي حدثين  - ١٢٩٠
مد الروم باألمم الثانية فتجيش عليهم األلسنة املختلفة وجيتمع إليهم أهل رومية عن كعب يف حديثه مث تست



والقسطنطنية وأرمينية حىت الرعاة واحلراثون يغضبون مللك الروم فيقبل بأمم كثرية سوى الروم ملوك عشرة يبلغ 
جلناحان مصر والعراق مجعهم مائة ألف ومثانني ألفا وتنزوي العرب بعضها إىل بعض من أقطار األرض وجيتمع ا

بالشام وهي الرأس ويقبل ملك الروم على منرب حممول على بغلني فيوجهون جيوشهم فيحولون الشام كلها غري 
دمشق فيسري إليهم املسلمون على أقدامهم فيلتقون يف عمق كذا وكذا أربع مواطن فيسري اجلمعان على هنر ماؤه 

يكثر يومئذ فينزل املهاجرون أدناه والروم أقصاه ويربطون خيوهلم بارد يف الصيف حار يف الشتاء فيفور ماؤه و
بالشجر الذي عند رحاهلم ويستعدوا للقتال حىت يصريوا يف أرض قنسرين فيكون منزهلم ما بني محص وأنطاكية 
معان والعرب فيما بني بصرى ودمشق وما ورائهما فال يبقى الروم خشبا وال حطبا وال شجرا إال أوقدوه فيلتقي اجل

عند هنري فيما بني حلب وقنسرين مث يصريون إىل عمق من األرض فيه عظم قتاهلم فمن حضر ذلك اليوم فليكن يف 
  الزحف األول فإن مل يستطع 

ففي الثاين أو الثالث أو الرابع أو اآلخر فإن مل يطق فليلزم فسطاط اجلماعة ال يفارقها فإن يد اهللا تعاىل عليهم ومن 
  ح ريح اجلنة هرب يومئذ مل ير

  فيقول الروم للمسلمني خلوا لنا أرضنا وردوا إلينا كل أمحر وهجني منكم وأبناء السراري 
فيقول املسلمون من شاء حلق منكم ومن شاء دفع عن دينه ونفسه فيغضب بنوا هجن والسراري واحلمراء فيعقدون 

طوا يف آخر الزمان فيبايعونه مث يقاتلون لرجل من احلمراء راية وهو السلطان الذي وعد إبراهيم وإسحاق أن يع
وحدهم الروم فينصرون على الروم وينحاز فجرة العرب إىل الروم ومنافقوهم حني يرون نصرة املوايل على الروم 

وهترب قبائل بأسرها جلها من قضاعة وناس من احلمراء حىت يركزوا راياهتم فيهم مث تنادي الرفاق بالتميز فإذا حلق 
نادوا غلب الصليب فخري العرب يومئذ اليمانيون املهاجرون ومحري واهلان وقيس أولئك خري الناس هبم من حلق 

يومئذ فقيس يومئذ تقتل وال تقتل وجدس مثلها واألزد يقتلون ويقتلون وميومئذ يفترق جيش املسملني أربع فرق 
  فرقة تستشهد وفرقة تصرب وفرقة تفر وفرقة تلحق بعدوها 

على العرب شدة فيقبل خليفتهم القرشي اليماين الصاحل يف ثالثة آالف فيؤمرون عليهم أمريا وقال ويشد الروم 
ومعه سبعون أمريا كلهم صاحل صاحب راية فاملقتول والصابر يومئذ يف األجر سواء مث يسلط اهللا على الروم رحيا 

مهوى بعد صواعق ورواجف وطريا تضرب وجوههم بأجنحتها فتفقأ أعينهم وتتصدع هبم األرض فيتلجلجوا يف 
  تصيبهم ويؤيد اهللا الصابرين ويوجب هلم األجر كما أوجب ألصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم وميأل 

  قلوهبم وصدورهم شجاعة وجرأة فإذا رأت الروم قلة الفرقة الصابرة طمعت 
ر عن ميينه ومشاله وبني وقالت اركبوا على كل حافر فطؤهم وأبيدوهم فيقوم راكب من املسلمني على مرجه فينظ

  يديه فال يرى طرفا وال انقطاعا 
فيقول أتاكم اخللق وال مدد لكم إال اهللا فموتوا وأميتوا فيبايعون رجال منهم بيعة خالفة فيأمرهم فيصلون الصبح 

دبة الطري فينظر اهللا تعاىل إليهم فينزل عليهم النصر ويقول مل يبق إال أنا ومالئكيت وعبادي املهاجرون اليوم ومأ
والوحش ألطمعنها حلوم الروم وأنصارها وألسقينها دماءها فيفتح ربك خزانة سالحه اليت يف السماء الرابعة 

وسالحه العز واجلربوت فينزل عليهم املالئكة ويقذف املسلمون قسيهم ويدقوا أغماد سيوفهم ويصلتوها عليهم 
لكفار فيضمه فال يقطع فتغل أيديهم إىل أعناقهم ويسلط ويوجهوا أسنة رماحهم إليهم ويبسط ربك يده إىل سالح ا

أسلحة املوحدين عليهم فلو ضرب مؤمن يومئذ بوتد لقطع ويهبط جربيل وميكائيل فيدفعوهنم مبن معهم من املالئكة 
فيهزمهم اهللا فيسوقوهنم كالغنم حىت ينتهوا هبم إىل ملوكهم فيخر ملوكهم من الرعب لوجوههم وتنزع أتوجتهم عن 



ؤوسهم فيطؤهنم باخليل واألقدام حىت يقلتوهنم حىت يبلغ دماؤهم ثنن اخليل فال ينشفه األرض وكل دم يبلغ ثنن ر
اخليل فهي ملحمة وهو ذبح فذلك انقطاع ملك الروم ويبعث اله تعاىل مالئكة إىل مالء جزائرها خيربوهنم بقتل 

  الروم 
عبد اهللا الكالعي عن عثمان بن معدان القرشي عن عمران حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن مالك بن  - ١٢٩١

  بن سليم الكالعي قال 
ما عدت امرأة يف ربعتها بأفضل هلا من ميضأة ونعلني ويل للمسمنات وطوىب للفقراء ألبسوا نساءكم اخلفاف املنعلة 

  وعلموهن املشي يف بيوهتن فإنه يوشك هبن أن حيوجن إىل ذلك 
  وليد عن أيب بكر بن عبد اهللا حدثنا بقية بن ال - ١٢٩٢

عن أيب الزاهرية قال ينتهي الروم إىل دير هبرا فعند ذلك يكون احللفة ال جياوزها إىل محص مث يرجع إليهم املسلمون 
  فيهزموهنم 
  قال أبو بكر وأخربين عمرو بن قيس عن أيب حبرية قال  - ١٢٩٣

به وبنوده على هذا التل تل فحمايا فيكون أول هالكهم ليسرين الروم حىت ينزلوا دير هبرا وحىت يضع ملكهم صلي
على يدي رجل من أنطاكية يدعو الناس فينتدب معه رجال من املسلمني فهو أول من حيمل عليهم من املسلمني 

  فيهزمهم اهللا تعاىل 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش قال  - ١٢٩٤

كم يا أهل محص فإن هالكهم عند تل فحمايا ال يصلون إليكم مسعت مشاخينا يقولون إذا كان ذلك فاثبتوا يف منازل
  فمن ثبت جنا ومن سار إىل دمشق هلك عطشا 

حدثنا عبد اهللا بن مروان وأبو أيوب وأبو املغرية وأبو حيوة شريح بن يزيد احلضرمي عن أرطاة عن أيب  - ١٢٩٥
  عامر األهلاين قال 

  إذا نسفت هاتان املزبلتان فأخرج أهلك من محص  خرجت مع تبيع من باب الرسنت فقال يا أبا عامر
  قلت أرأيت إن مل أفعل 

  قال فإذا دخلت أنطرسوس فقتل حتت الكرمة ثلثمائة شهيد فأخرج أهلك من محص 
  قلت أرأيت إن مل أفعل 

  قال فإذا خرج رأس اجلمل يف القطع ففرقها بني يافا واألقرع فأخرج أهلك من محص 
  عل قال قلت أرأيت إن مل أف

  قال إذا يصيبك ما يصيب أهل محص 
  قلت وما يصيبهم 

  قال عند ذلك يكون إغالقها 
  قال مث مشى حىت أتينا دير مسحل قال يا أبا عامر هل ترى هذا اخلشب هي جمانيق املسلمني يومئذ 

  قال قلت كم بني دخول أنطرسوس وبني خروج رأس اجلمل 
  حمة األوىل قال ال حيل هلا أن تكمل ثالث سنني هذه املل

حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس وأيوب عن صفوان بن عمرو عن أيب الصلت جد عيسى بن املعتمر  - ١٢٩٦
  وشريح بن عبيد 



  مسع كعبا يقول لقيت أبا ذر وهو ميشي قريبا من جملس أيب عرباض وهو يبكي 
  فقال له كعب ماذا يبكيك يا أبا ذر 

  قال أبكي على ديين 
اليوم تبكي وإمنا فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه منذ قريب والناس خبري واإلسالم جديد حىت خرج فقال له كعب 

  من باب اليهود مث قام على املزبلة 
فقال يا أبا ذر ليأتني على أهل هذه املدينة يوما يأتيهم فزع من حنو ساحلهم فيسريون إليهم فيلقوهم يف عقبة 

فيقتلوهنم يف أوديتها وشعاهبا فإهنم لعلى ذلك حىت يأتيهم خرب من ورائهم إن أهلها  سليمان فيقاتلوهنم فيهزمهم اهللا
قد أغلقوها على من كان فيها من ذراري املهاجرين فينصرفون إليها فريابطوهنا حىت يفتح اهللا عليهم فلو يعلم أهل 

الدهن يدهنون خشبها فإذا فتحها اهللا هذه املدينة ماهلم يف الكنيسة اليت يف دير مسحل من املنفعة يومئذ لعادوها ب
عليهم مل يبقوا فيها على ذي شعر إال قتلوه حىت يقتل الرجل من املهاجرين الرجل من النصارى وإن كان قد نازعه 

  ثدي أمه وحىت خترج قناة من محص اليت ينصب فيها املاء دما ما يكاد خيالطه شيء 
  حدثنا أبو املغرية عن صفوان قال  - ١٢٩٧
ا بعض مشاخينا قال جاءنا رجل وأنا نازل عند خنت يل بعرقة فقال هل من منزل الليلة فأنزلوه فإذا برجل خليق حدثن

  للخري حني تنظر إليه كأنه يلتمس العلم 
  فقال هل لكم علم بسوسية 

  قالوا نعم 
  قال واين هي 

  قلنا خربة حنو البحر 
  قال هل فيها عني يهبط اليها بدرج وماء بارد عذب 

  الوا نعم ق
  قال فهل إىل جانبها حصن خرب 

  قالوا نعم 
  قلنا من أنت يا عبد اهللا 
  قال أنا رجل من أشجع 
  قالوا فما بال ما ذكرت 

قال تقبل سفن الروم يف البحر حىت ينزلوا قريبا من تلك العني فيحرقون سفنهم فيبعث إليهم أهل دمشق فيمكثون 
البلد فيأبون عليهم فيقاتلوهنم املهاجرون فيكون أول يوم القتل يف الفريقني ثالثا يدعوهنم الروم على أن خيلوا هلم 

  كالمها واليوم الثاين على العدو والثالث يهزمهم اهللا فال يبلغ سفنهم منهم إال أقلهم وقد حرقوا سفنا كثرية 
م على ذلك قد هزم اهللا وقالوا ال نربح هذا البلد فيهزمهم اهللا وصف املسلمني يومئذ حبذاء الربج اخلرب فبيناه

عدوهم حىت يأيت آت من خلفهم فيخربهم أن أهل قنسرين قد أقبلوا مقبلني إىل دمشق وان الروم قد محلت عليهم 
  وكان موعد منهم يف الرب والبحر فيكون معقل املسلمني يومئذ بدمشق 

  بري بن نفري احلضرمي حدثنا ضمرة عن حيىي ابن ايب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا عن ج - ١٢٩٨
أن كعبا حدثه أن باملغرب ملكة متلك أمة من األمم تنبهر تلك األمة بالنصرانية فتصنع سفنا تريد هذه األمة حىت 



  إذاا فرغت من صنعتها وجعلت فيها شحنتها ومقاتلتها 
تزال تصنع كذلك وتقول قالت لتركنب إن شاء اهللا وإن مل يشأ فيبعث اهللا عليها قاصفا من الريح فدقت سفنها فال 

كذلك ويفعل اهللا هبا كذلك حىت إذا أراد اهللا أن يأذن هلا باملسري قالت لتركنب إن شاء اهللا فتسري بسفنها وهي ألف 
  سفينة مل توضع على البحر سفن مثلها قط فيسريون حىت ميرون بأرض الروم فيفرع هلم الروم 

  ويقولون ما أنتم 
  انية نريد أمة حدثنا أهنا قهرت األمم فإما أن نبتزهم وإما أن يبتزونا فيقولون حنن أمة ندعا بالنصر

قال فتقول الروم فأولئك الذين أخربوا بالدنا وقتلوا رجالنا واختدموا أبناءنا ونساءنا فأمدونا عليهم فيمدوهم 
  خبمسني وثلثماية سفينة فيسريون حىت يرسوا بعكا مث ينزلون عن سفنهم فيحرقوهنا 

  ذه بالدنا فيها حنيا وفيها منوت فيأيت الصريخ أمام املسلمني وهم يومئذ يف بيت املقدس ويقولون ه
  فيقول نزل عدو ال طاقة لكم هبم فيبعث بريدا إىل مصر وإىل العراق يستمدهم فيأيت بريدهم من مصر فيقول 

حر فنقاتل عن ذراريكم قال أهل مصر حنن حبضرة العدو وإمنا جاءكم عدوكم من قبل البحر وحنن على ساحل الب
  وخنلي ذرارينا للعدو 

  ويقول أهل العراق حنن حبضرة عدو فنقاتل عن ذراريكم وخنلي ذرارينا للعدو 
ومير الربيد الذي أتى من العراق حبمص فيجدوا من هبا من األعاجم قد أغلقوا على من هبا من ذراري املسلمني 

  ءهم حىت يأتيهم اخلرب بذلك ثالث مرات وجاءهم اخلرب أن العرب قد هلكوا فكذبوا مبا جا
  فيقول الوايل هل انتظر إال أن تغلق كل مدينة بالشام على من فيها فيقوم يف الناس فيحمد اهللا ويثىن عليه 

  فيقول بعثنا إىل إخوانكم أهل العراق وأهل مصر ميدونكم فأبوا أن ميدوكم ويكتم أمر محص 
ىل سريوا إىل عدوكم فيلتقون بسهل عكا والذي نفس كعب بيده ال يصربوا ويقول ال مدد لكم إال من قبل اهللا تعا

ألهل الشام كالتفاعك بثوبك حىت ينهزموا فيأتون الساحل فال جيدون هبا غوثا يغيثهم فلكأين أنظر إىل املسلمني 
يف جبل لبنان يضربون أقفاهم يف سهل عكا حىت يصلوا يف جبل لبنان ال يفلت منهم إال حنو من مائيت رجل يضلون 

حىت يلحقوا جببال أرض الروم فينصرف املسلمون إىل محص فيحاصروهنا ولريمني إليكم منها برؤس تعرفوهنا لعله أن 
  ال يكون إال رأس أو رأسني فلتتركن منذ يومئذ خاوية وال تسكن 

  يقولون كيف نسكن بقعة فضحت فيها نساؤنا 
  ر ملكا أدناهم صاحب الروم قال السيباين جيتمع حتت مجريات يافا إثنا عش

  حدثنا أبو املغرية وبقية عن صفوان  - ١٢٩٩
عن كعب قال املنصور مهدي يصلي عليه أهل السماء واألرض وطري السماء يبتلي بقتال الروم واملالحم عشرين 

بة بعد سنة مث يقتل شهيدا يف امللحمة العظمى هو وألفني معه كلهم أمري وصاحب راية فلم يصب املسلمون مبصي
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعظم منها 

  حدثنا أبو داود سليمان بن داود حدثنا أرطاة بن املنذر قال  - ١٣٠٠
مسعت أبا عامر األهلاين يقول خرجت مع تبيع من باب الرسنت فقال يا أبا عامر إذا نسفت هاتان املزبلتان فأخرج 

  أهلك من محص 
  قال قلت فإن مل أفعل 

  ا دخلت أنطرسوس فقتل فيها ثلثمائة شهيد فأخرج أهلك من محص قال فإذ



  قال قلت فإن مل أفعل 
  قال فإذا جاء اجلمل من األندلس بألف قلع مث فرقها بني األقرع ويافا فأخرج أهلك من محص 

  قلت وما الذي يصيبهم 
  قال يغلقها أعامجها على ذراري املسلمني ونسائهم 

  ا دير مسحل فقال ترى هذا اخلشب هو يومئذ جمانيق املسلمني قال مث إنا حتوطنا حىت دخلن
  قلت كم بني رأس اجلمل وأنطرسوس 
  قال ال حيل هلا أن تكمل ثالث سنني 

مث قال يل للروم ثالث خرجات فهذه األوىل واألخرى يقبل جيش يف البحر بألف قلع فيفرقوهنا لكل جند حصتهم 
ذلك اليوم خرج كل قوم إىل من يليهم من املسلمني وحيرقون سفنهم  ويتواعدون للخروج يف يوم واحد فإذا كان

وجيعلون قلوعها خياما مث يقاتلون ويشتد البالء والقتال يف الشام كلها ال يستطيع بعضهم يغلب بعضا وحيبس اهللا 
روم يف النصر ويسلط السالح ويرزق الناس حىت يصري من شأن املسلمني أن يتحصنوا يف املدائن وحيظر كتاب ال

خلل املدائن وعند ذلك يغلق أعاجم محص أبواهبا على من فيها من ذراري املسلمني ونسائهم ويشتد القتال يف أرض 
  فلسطني أربعة أيام متوالية 

وقال أبو الزاهرية إن شئت أخربتك أول يوم من األربعة وآخره فيفتح اهللا تعاىل للمسلمني يف اليوم الرابع وهتزم 
ملسلمون يقتلوهنم يف كل سهل وجبل حىت يدخل بقايا الروم القسطنطينية وال يلبثوا إال يسريا حىت الروم ويتبعهم ا

  يبعثوا إليكم يسألونكم الصلح 
قال كعب فتصاحلوهنم على عشر سنني ويف ذلك الصلح تقطع املرأة الدرب آمنة وتغزون أنتم والروم من وراء 

فإذا أنصرفتم ورأيتم القسطنطينية ورأيتم أنكم قد بلغتم أهاليكم  خلف القسطنطينية إىل عدو هلم فتنصرون عليهم
  وأهل صلحكم مث تغزون أنتم وهم الكوفة فتعركوهنا عرك األدمي 

مث تغزون أنتم والروم أيضا بعض أهل املشرق فتنصرون عليهم فتسبون الذرية والنساء وتأخذون األموال مث إنكم 
  ة غنائمكم تنزلون إذا قفلتم منزال حىت تلوا قسم

  فتقول الروم أعطونا حظنا من الذراري والنساء 
  فيقول املسلمون إن هذا ال يسعنا يف ديننا ولكن خذوا من سائر األشياء 

  فتقول الروم ال نأخذ إال من كل شيء 
  فيقول املسلمون إن هذا شيء ال تصلوا إليه أبدا 

  فيقول الروم إمنا غلبتم بنا وبصليبنا 
  ل نصر اهللا تعاىل دينه فيقول املسلمون ب

فبيناهم كذلك يتنازعون إذ رفعوا الصليب فيغضب املسلمون فيثب إليه رجل فيكسره فينحاز بعض القوم من بعض 
  وكأن بينهم قتال يسري فينصرف الروم غضابا حىت يأتوا ملكهم 

ضبا شديدا وجيمع مجعا فيقولون إن العرب غدرت بنا ومنعونا حقنا وكسروا صليبنا وقتلوا فينا فيغضب ملكهم غ
عظيما من الروم ويصاحل من استطاع من األمم فهذا أول امللحمة العظمى مث يسريون فينفر إليهم املسلمون 

وخليفتهم يومئذ اليماين كان كعب يقول هو مياين وهو من قريش فيقتتلون يف مقدم األرض فيكون للروم السيف 
  كلما التقوا يكون للروم الشف  على املسلمني حىت خيرجوهم من معسكرهم وكذلك



على املسليمن وكذلك يبلغ األخبار محص فال يزالون كذلك حىت يعاين أهل محص الغربة والرهج فعند ذلك ينجفل 
أهل محص الذراري والنساء ومن كان فيها من ضعفة الناس هاربني حنو دمشق فيموت ما بني محص وثنية العقاب 

  يغين العطش حىت إن املرأة لتنشد كما ينشد الفرس أال من رأى فالنة بنت فالن ألوف من الناس من احلفا والوغا 
  فيقول رجل يا عبد اهللا لقد رأيتها يف مكان كذا وكذا قد عصبت قدمها خبمرها قد اختضبت دما 

قتل ويشتد القتال بني املسلمني والروم وحيبس النصر ويسلط السالح بعضه على بعض فال يتنبؤا عن شيء أصابه وي
خليفة املسلمني يومئذ يف سبعني امريا يف يوم واحد ويبايع الناس رجال من قريش فال يبقى صاحب فدان وال عمود 

إال حلق بالروم وتلحق قبائل بأسرها وراياهتا بالروم ويصرب املسلمون إىل أن تلحق فرقة بالكفر وتقتل فرقة وتفر فرقة 
  وتنصر فرقة 

إن قد علمنا أنكم قد كرهتم قتالنا هلموا سلموا إلينا من كان أصله منا واحلقوا مث تقول الروم يا معشر العرب 
  بأرضكم ومواليكم 

  فتقول العرب للروم هاهم قد مسعوا ما تقولون فهم أعلم 
  فعند ذلك يغضب املوايل وهي محية املوايل اليت كانت تذكر 
بايعون رجال منهم مث ينحازون فيقاتلون من ناحيتهم فيقول املوايل للعرب أظننتم أن يف أنفسنا من اإلسالم شيء في

ويقاتل العرب من ناحية فينزل اهللا نصره ويهلك ملك الروم عند ذلك وينهزم الروم فيقوم رجال على سروجهم 
  عن متون خيوهلم فينادون بالصوت العوايل 

عنه ويلحقهم املسلمون ويقتلوهنم يف يا معشر املسلمني إن اهللا لن يرد هذا الفتح أبدا حتىت تكونوا أنتم تنصرفون 
كل سهل وجبل ال حيل ملطمورة أن متتنع وال مدينة حىت ينزلوا القسطنطينية ويوايف املسلمني عند ذلك أمة من قوم 

موسى يشهدون الفتح معهم يكرب املسلمون من ناحية منها فينصدع احلائط فيقع وينهض الناس فيدخلون 
مواهلا وسبيها إذ تقع نار من السماء من ناحية املدينة فإذا هي تلتهب فيخرج القسطنطينية فبيناهم حيرزون أ

املسلمون مبا قد أصابوا حىت ينزلوا الفرقدونه فبيناهم يقتسمون ما أفاء اهللا عليهم إذ مسعوا أن الدجال قد خرج بن 
  خروج الدجال  ظهري أهليكم فينصرفون فيجدون اخلرب باطال فيلحقون ببيت املقدس فتكون معقلهم إىل

  حدثنا أبو املغرية عن أيب بكر  - ١٣٠١
عن أيب الزاهرية قال تنتهي الروم إىل دير هبرا فعند ذلك يكون اجلفلة ال جياوزوهنا إىل محص مث يرجع إليهم املسلمون 

  فيهزمهم اهللا تعاىل 
  حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٣٠٢

وية بن أيب سفيان ليغشني الناس حبمص أمر يفزهم من اجلفلة حىت خيرجوا منها مبادرين قد عن كعب أنه قال ملعا
تركوا دنياهم خلفهم حىت إن املرأة لتخرج تتبعها جارهتا حىت تنزع رداءها تقول أين أين وحىت ميوت منهم ما بني 

  بالغوطة من رآها من أحسها دمشق إىل ثنية العقاب سبعون ألفا من العطش وحىت إن الرجل ليظل ينشد أهله 
  فيقول القائل قد رأيتها يف حاملة ولدها على عاتقها عاصبة ساقيها خبمارها ال أدري ما فعلت بعد 

فكيف بكم يا أهل محص إذا كان ما خف من نسائكم رحلتم هبن بني أيديكم وما ثقل منهن كان لعدوكم فلما مسع 
  أوا املرأة املثقلة لعنوها بلعنة اهللا الناس هذا احلديث يف ذلك الزمان كانوا إذ ر

  حدثنا بقية وأبو املغرية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٣٠٣
  عن كعب قال ينزل ملك االروم ديرهبرا فتكون عندها معركة حىت يبلغ الدم احلجر األبيض العظيم األبرص 



  ائري قال صفوان وحدثين األزهر بن راشد الكندي عن سليم بن عامر اخلب - ١٣٠٤
عن كعب قال يهلك ما بني محص وثنية العقاب سبعون ألفا من الوغا فمن أدرك ذلك منكم فعليه بالطريق الشرقية 

من محص إىل سربل ومن سربل إىل احلمرياء ومن احلمرياء إىل الدخرية ومن الدخرية إىل النبك ومن النبك إىل 
  يزل يف مياه متصلة القطيفة ومن القطيفة إىل دمشق فمن أخذ هذه الطريق مل 

  قال صفوان وأخربين أبو الزاهرية  - ١٣٠٥
عن كعب قال ال تزالوا خبري مامل يركب أهل اجلزيرة أهل قنسرين وأهل قنسرين أهل محص فإذا كان ذلك فحينئذ 

  تكون اجلفلة ويفزع الناس إىل دمشق 
  وحدثنا أبو ايوب عن أرطاة عن ايب الزاهرية  - ١٣٠٦

  عن كعب مثله 
  وحدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب التياح  - ١٣٠٧

  عن أبيه قال قال يل أيب بين إنا كنا نتحدث أن قوما ستحبسهم عياالهتم على املهالك 
  قال ضمرة وأخربنا ابن شوذب عن شهر بن حوشب  - ١٣٠٨

السالم حىت ال عن عبد اهللا بن عمرو قال ستكون هجرة بعد هجرة جيتاز أهل األرضني إىل مهاجر إبراهيم عليه 
  يبقى يف األرض إال شرار أهلها 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٣٠٩
  عن عبد اهللا بن عمرو قال إذا مسعت على املنرب من عبد اهللا إىل عبد اهللا فاخرج من مصر 

  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب التياح عن خالد ابن سبيع  - ١٣١٠
  ول اهللا الدجال قبل أو عيسى بن مرمي عن حذيفة قال قلت يا رس

  قال الدجال مث عيسى مث لو أن رجال أنتج فرسا مل يركب مهرها حىت تقوم الساعة 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عياش بن عباس عن أيب عبد الرمحن احلبلي  - ١٣١١

  عن عبد اهللا بن عمرو قال ليأتني على الناس زمان يتمىن فيه املرء لو 
  فلك مشحون هو وأهله ميوج هبم يف البحر من شدة ما يف األرض من البالء  أنه يف
حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبد امللك ابن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام  - ١٣١٢

  حدثه أن أباه أخربه 
  لكع بن لكع أن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثه قال يوشك أن يغلب على الدنيا 

  ما بقي من األعماق وفتح القسطنطينية

  حدثين أبو أيوب عن أرطاة عن شريح عن كعب  - ١٣١٣
  وبقية بن الوليد وأبو املغرية عن صفوان بن عمرو حدثنا شريح بن عبيد قال 

ون مسعت كعب احلرب يقول مسيت القسطنطينية خبراب بيت املقدس فتعززت وجتربت فدعيت املستكربة وقالت يك
عرش ريب بين على املاء فقد بنيت على املاء فوعدها اهللا تعاىل العذاب قبل يوم القيامة فقال ألنزعن حليك وحريرك 

ومخريك وألتركنك ال يصيح فيك ديك وال أجعل لك عامرا إال الثعالب وال نباتا إال احلجارة والينبوت وألنزلن 
من نفط وألتركنك جلحاء قرعاء ال حيول بينك وبني السماء عليك ثالث نريان نار من زفت ونار من كربيت ونار 



شيء وليبلغن صوتك ودخانك وأنا يف السماء فإنه طال ما أشرك باهللا تعاىل فيها وعبد غريه وليقترعن فيها جبوار ما 
يكدن يرين الشمس من حسنهن فال يعجزن من بلغ منكم أن ميشي منكم إىل بيت بالط ملكهم فإنكم ستجدون 

نز إثين عشر ملكا من ملوكهم كلهم يزيد فيه وال ينقص منه على متاثيل بقر أو خيل من حناس جيري على فيه ك
رؤسها املاء فليقتسمن كنوزها كيال باألترسة وقطعا بالفؤس فإنكم منه على ذلك حىت يعجلكم النار اليت وعدها اهللا 

يكم آت من قبل الشام إن الدجال قد خرج فتحتملون ما استطعتم من كنوزها حىت تقتسموه بالفرقدونه فيأت
  فترفضون ما يف أيديكم فإذا بلغتم الشام وجدمت األمر باطال وإمنا هي نفجة كذب 

  وقال أبو أيوب نفجة وقال يف الفرقدونه وقال ال يقوم رجل من بيته إىل جدار من جدرك يبول عليك 
  بائرين قال صفوان وحدثين شريح بن عبيد وسليم بن عامر اجل - ١٣١٤

أن كعبا كان يقول إذا كانت امللحمة العظمى ملحمة الروم هربت منكم ثلة فلحقت بالعدو خرجت ثلة أخرى 
فأسلموكم خسف اهللا ببعضهم وبعث على من بقي منهم طريا خيطف أبصارهم مث تبقى الثلة الباقية فيا عباد اهللا من 

ة أو ميسك بعمود فسطاطه وليصرب فإن اهللا تعاىل ناصر أدرك ذلك منكم فغلبته نفسه على اجلنب فليدخل حتت إكاف
  الثلة الباقية وذلكم حني يستضعفكم الروم ويطمعون فيكم 

يقول صاحب الروم إذا أصبحتم فاركبوا على ذات حافر من الدواب مث أوطؤهم وطئة واحدة ال يذكر هذا الدين 
ك حىت يكون يف السماء الرابعة وفيها سالح اهللا يف األرض أبدا يعين اإلسالم قال فيغضب اهللا عز و جل عند ذل

وعذابه فيقول مل يبق إال أنا وديين اإلسالم وأهل اليمن قيس ألنصرن عبادي اليوم ويد اهللا بني الصفني إذا أماهلا على 
فسا قوم كانت الدبرة عليهم فيا أهل اليمن ال تبغضوا قيسا ويا قيس أحبوا اهل اليمن فإن قيسا من خيار الناس أن

وأخالقا والذي نفس كعب بيده ال جيالد عن دين اإلسالم يومئذ إال أنتم يا أهل اليمن وقيس وقيس يومئذ يقتلون 
  األعداء وال يقتلون واألزد يقتلون األعداء ويقتلون أو قال وال يقتلون وخلم وجذام يقتلون األعداء وال يقتلون 

  ثىن قال صفوان وأخربين شريح بن عبيد وأبو امل - ١٣١٥
  عن كعب قال تفتح القسطنطينية على يدي ولد سبأ وولد قاذر 

  حدثنا بقية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٣١٦
عن كعب قال تكون وقعة بيافا يقاتلهم املسلمون تقع األربعاء واخلميس واجلمعة والسبت واألحد مث يفتح اهللا 

  للمسلمني يوم اإلثنني 
ن كيسان فقال حدثين أيب قال إذا هزم اهللا الروم من يافا ساروا حىت جيتمعوا قال صفوان فسألت عن ذلك خالد ب

  باألعماق فتكون امللحمة ملحمة األعماق 
  حدثنا عبد القدوس عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٣١٧

عن كعب قال ستعمر قيسارية الروم حىت يقسم املسلمون مرجها باحلبال واألذرع حىت خترج املرأة تريد بيت 
املقدس آمنة على محريها يتبعها كلبها تسأل أي الدروب أقرب إىل بيت املقدس ال ختاف شيئا ويأمن الناس وتلقى 

  العصى 
  حدثنا بقية عن صفوان عن حامت بن حرب  - ١٣١٨

عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال لتخرجنكم الروم كفرا كفرا حىت يوردونكم خلماو جذام حىت جيعلونكم يف 
  من األرض طنبوب 
  حدثنا بقية حدثنا عبد القدوس عن صفوان عن عامر ابن عبد اهللا أيب اليمان اهلوزين  - ١٣١٩



عن كعب قال إن اهللا تعاىل ميد أهل الشام إذا قاتلهم الروم يف املالحم بقطيعتني دفعة سبعني ألفا ودفعة مثانني ألفا من 
  أهل اليمن محائل سيوفهم املسد 

 حقا حقا نقاتل أعداء اهللا رفع اهللا عنهم الطاعون واألوجاع واألوصاب حىت ال يكون بلد أبرأ يقولون حنن عباد اهللا
  من الشام ويكون ما كان يف الشام من تلك األوجاع والطاعون يف غريها 

قال كعب وإن باملغرب حلمل الضان ملك من ملوكهم يعد ألهل الشام ألف قلع وكلما أعدها بعث اهللا عليها 
  ن الريح حىت يأذن اهللا خبروجها فترسى ما بني عكا والنهر فيشغلوا كل جندان ميد جندا قاصفا م

  فسألته أي هنر هو 
  قال مهراق األرنط هنر محص ومهراقة ما بني األقرع إىل املصيصة 

  حدثنا بقية وأبو املغرية عن بشري بن عبد اهللا بن يسار قال  - ١٣٢٠
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأذين فقال يا ابن أخي لعلك تدرك فتح أخذ عبد اهللا بن بسر املزين صاحب ر

  قسطنطينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فإن بني فتحها وبني خروج الدجال سبع سنني 
  ضمرة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين قال  - ١٣٢١

قي بشر املسلمني وبشر الروم جببل طور زيتا مث تكون لتضربن الروم النواقيس ببيت املقدس أربعني يوما حىت يلت
الدبرة للمسلمني على الروم فيخرجوهنم إىل باب أرحياء مث خيرجوهنم من باب داود فال يزال يقتلوهنم حىت يبلغوا هبم 

  البحر فتسمى فيما بينهم وبني بيت املقدس أودية اجليف إىل يوم القيامة 
  ة والليث بن سعد عن أيب قبيل حدثننا رشدين عن ابن هليع - ١٣٢٢

عن غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يكون بني املسلمني وبني الروم هدنة على أن يبعث 
املسلمون إليهم جيشا يكون بالقسطنطينية غوثا هلم فيأتيهم عدو من ورائهم يقاتلوهنم فيخرج إليهم املسلمون 

  ليهم ويهزموهنم ويقتلوهنم والروم معهم فينصرهم اهللا ع
  فيقول قائل من الروم غلب الصليب 

  ويقول قائل من املسلمني بل اهللا غلب 
فيتراجع القوم ذلك بينهم فيقوم املسلم إىل الرومي فيضرب عنقه فتنتكث الروم حىت إذا رجعوا إىل القسطنطينية 

هنم بدمائهم فيخرج الروم على مثانني غياية حتت وأمنوا قتلوهم وهم آمنون فإذا قتلوهم عرفوا أن املسليمن سيطلبو
  كل غياية إثنا عشر ألفا 

  قال أبو قبيل فإذا جاءت الروم مل يكن للناس بعدهم قوام ومعهم يومئذ الترك وبرجان والسقالبة 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٣٢٣

صلى اهللا عليه و سلم إذا ملك العتيقان عتيق العرب عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 
  وعتيق الروم كانت على أيديهما املالحم 

  حدثنا أبو املغرية عن أرطاة بن املنذر عن املهاجر بن حبيب  - ١٣٢٤
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخلامس من آل هرقل الذي يكون على يديه 

ن بعده قسطة بن هرقل مث ابنه قسطنطني بن قسطة مث ابنه اصطفار بن قسطنطني مث املالحم وقد ميلك هرقل مث ابنه م
خرج ملك الروم من آل هرقل إىل لبون وولده من بعده وسيعود امللك من اخلامس من آل هرقل الذي تكون على 

  يديه املالحم 



  حدثنا مسلمة بن علي الدمشقي عن عبد اهللا بن السائب عن أيب مدجل  - ١٣٢٥
بد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري قتلى قتلت حتت ظل السماء عن ع

مذ خلق اهللا تعاىل خلقه أوهلم هابيل الذي قتله قابيل اللعني ظلما مث قتلى األنبياء الذين قتلهم أممهم املبعوثة إليهم 
ن مث صاحب ياسني مث محزة بن عبد املطلب مث قتلى بدر مث قتلى أحد حني قالوا ربنا اهللا ودعوا إليه مث مؤمن آل فرعو

مث قتلى احلديبية مث قتلى األحزاب مث قتلى حنني مث قتلى تكون من بعدي يقتلهم خوارج مارقة فاجرة مث أرجع يدك 
الترك قتالهم إىل ما شاء اهللا من اجملاهدين يف سبيله حىت تكون ملحمة الروم قتالهم كقتلى بدر مث تكون ملحمة 

كقتلى يوم أحد مث ملحمة الدجال قتالهم كقتلى يوم احلديبية مث ملحمة يأجوج ومأجوج قتالهم كقتلى يوم 
األحزاب مث ملحمة املالحم قتالهم كقتلى يوم حنني مث ال يكون بعد ذلك ملحمة يف اإلسالم ألهلها فيها إىل يوم 

  ينفخ يف الصور 
  ابن هليعة عن أيب قبيل قال حدثنا الوليد ورشدين عن  - ١٣٢٦

  إذا افتتحتم رومية فادخلوا كنيستها العظمى الشرقية من باهبا 
  الشرقي فاعتدوا سبع بالطات مث اقتلعوا الثامنة فإن حتتها عصى موسى واإلجنيل طرية وحلي بيت املقدس 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٣٢٧
  لقسطنطينية رجل امسه امسي عن عبد اهللا بن عمرو قال يفتح ا

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن أيب فراس  - ١٣٢٨
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال تغزون القسطنطينية ثالث غزوات فأما غزوة واحدة فتلقون بالء وشدة 

عهم من وراء القسطنطينية مث والغزوة الثانية يكون بينكم وبينهم صلح حىت يبتين فيها املسلمون املساجد ويغزون م
يرجعون إليها والغزوة الثالثة يفتحها اهللا لكم بالتكبري فتكون على ثالث أثالث خيرب ثلثها وحيرق ثلثها ويقسمون 

  الثلث الباقي كيال 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل ويسري بن عمرو  - ١٣٢٩

بن أسطبيان بن األخرم بن قسطنطني بن هرقل قال ومسعت أنه قاال أألسكندرية ومالحم األعماق على يدي طبارس 
  برومية 
  حدثنا ابو وهب ورشدين مجيعا عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن حيوئل بن شراحيل قال  - ١٣٣٠

مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول إن أهل األندلس يأتون يف البحر وإن طول سفنهم يف البحر مخسني ميال 
  ة عشر ميال حىت ينزلوا يف األعماق وعرضها ثالث

  وقال ابن وهب الرب والبحر 
حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن عبداهللا بن عمرو بن العاص أن رجال من أعداء املسلمني  - ١٣٣١

م هبم باألندلس يقال له ذو العرف جيمع من قبائل الشرك مجعا عظيما يعرف من باألندلس من املسلمني أن ال طاقة هل
فيهرب من هبا من املسلمني فيسري أهل القوة من املسلمني يف السفن إىل طنجة ويبقى ضعفاؤهم ومجاعتهم ليس هلم 

  سفن جييزون فيها 
قال فيبعث اهللا هلم وعال فييسر اهللا تعاىل هلم يف البحر طريقا فيجيزوه فيفطن له الناس فيتبعون الوعل وجييزون على 

ى ما كان عليه قبل ذلك وجييز العدو يف املراكب يف طلبهم فإذا علم هبم أهل إفريقية خرجوا أثره مث يعود البحر عل
ومن كان باألندلس من املسلمني حىت يقدموا مصر ويتبعهم العدو حىت ينزلوا ما بني مريوط إىل األهرام مسرية مخسة 



هنم إىل لوبية مسرية عشر ليال قتال فينقل أبرد فتخرج إليهم راية املسلمني فينصرهم اهللا عليهم فيهزموهنم ويقتلو
أهل مصر أمتعاهتم بعجلهم وأداهتم سبع سنني فيهرب ذو العرف ومعه كتاب كتب له أال ينظر فيه حىت يقدم مصر 

فينظر فيه وهو منهزم فيجد فيه ذكر اإلسالم ويؤمر بالدخول فيه فيسأل األمان على نفسه وعلى من أجابه إىل 
  فيسلم ويصري من املسلمني اإلسالم من أصحابه 

فإذا كان من العام الثاين أقبل من احلبشة رجل يقال له أسيس أو أسبس وقد مجع مجعا عظيما فيهرب املسلمون منهم 
  من اسوان حىت ال يبقى هبا وال فيما دوهنا أحد من املسلمني إال قدم الفسطاط وتسري احلبشة 

هتم فينصرهم اهللا عليهم فيقاتلوهنم ويأسروهنم فيباع األسود يومئذ حىت ينزلوا منف فيخرج إليهم املسلمون برايا
  بعباءة 
  حدثنا الوليد وابن وهب ورشدين عن ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن أيب حممد اجلنيب  - ١٣٣٢

  مسع عبد اهللا بن عمرو يقول ليلحقن من العرب بالروم قبائل بأسرها 
  قلت وما أسرها 

  قال برعاهتا وكالهبا 
  فقال له سليم بن عتر إن شاء اهللا يا أبا حممد فقام مغضبا 

  فقال قد شاء اهللا وكتبه 
  حدثنا الوليد عن احلارث بن عبيدة عن عبد الرمحن بن سلمان  - ١٣٣٣

  عن عبد اهللا بن عمرو قال إذا عبدت ذو اخللصة كان ظهور الروم على الشام 
  عن سليمان بن حبيب  حدثنا الوليد عن عثمان بن أيب العاتكة - ١٣٣٤

  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إذا وقعت املالحم خرج بعث من دمشق من املوايل هم أكرم العرب فرسا وأجوده سالحا يؤيد اهللا هبم الدين 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح عن ابن حلبس  - ١٣٣٥
  لغط أهل رومية لسمعتم وجبة الشمس إذا وجبت عن كعب قال لوال 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن تبيع  - ١٣٣٦
  عن كعب قال أول مدينة كانت للنصرانية رومية ولوال كفر أهلها لسمع أهلها صليل الشمس حني ختر 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن عمري بن مالك  - ١٣٣٧
   بن عمرو قال فتح القسطنطينية مث تغزون رومية فيفتحها اهللا عليكم عن عبد اهللا

قال أبو قبيل ويلي إفريقية رجل من أهل اليمن يدعى حممد بن سعيد يكون بعده رجل من بين هاشم يقال له إصبع 
  بن يزيد وهو صاحب رومية وهو الذي يفتحها 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن بكر بن سوادة  - ١٣٣٨
عن شيخ من محري قال ليكونن لكم من عدوكم هبذه الرملة رملة إفريقية يوم تقبل الروم يف مثان مائة سفينة 

  فيقاتلونكم على هذه الرملة 
مث يهزمهم اهللا فتأخذون سفنهم فتركبوا هبا إىل رومية فإذا أتيتموها كربمت ثالث تكبريات ويرتج احلصن من تكبريكم 

ل فيدخلوهنا فريسل اهللا عليهم غمامة تغشاهم فال تنهنهكم حىت يدخلوهنا فال تنجلي تلك فينهار يف الثالثة قدر مي
  الغربة حىت تكونوا على فرشهم 



  حدثنا الوليد عن ابن هليعة قال حدثنا أبو املغرية عبيد اهللا بن املغرية  - ١٣٣٩
لحمة الترك باجلزيرة وملحمة عن عبد اهللا بن عمرو قال املالحم مخس مضى منها ثنتان وبقي ثالث فأوهلن م

  األعماق وملحمة الدجال ليس بعدها ملحمة 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة وليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيب سلمة  - ١٣٤٠

بأرض عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال ينشأ يف الروم غالم يشب يف السنة شباب الغالم يف عشر سنني ويكون 
الروم متلكه الروم يف أنفسها فيقول حىت مىت وقد غلبنا هؤالء على مكان من أرضنا ألخرجن فألقاتلنهم حىت 

أغلبهم على ما غلبوا أو يغلبوين على ما بقي حتت قدمي فيخرج يف سبعة آالف سفينة حىت يكون بني عكا والعريش 
م من الشام حىت يصريوا إىل جزيرة العرب فذلك مث يضرم النار يف سفنه فيخرج أهل مصر من مصر وأهل الشا

  اليوم الذي كان أبو هريرة يقول ويل للعرب من شر قد أقترب للحبل والقتب يومئذ أحب إىل الرجل من أهله 
وماله فتستعني العرب بأعراهبا مث يسريون حىت يبلغوا أعماق أنطاكية فتكون أعظم املالحم حىت ختوض اخليل إىل 

   النصر عن كل ثننها ويرفع اهللا
  حىت تقول املالئكة يا رب أال تنصر عبادك املؤمنني 

  فيقول حىت يكثر شهداؤهم 
  فيقتل ثلث ويرجع ثلث ويصرب ثلث فيخسف اهللا بالثلث الذي يرجع 

وتقول الروم ال نزال نقاتلكم حىت خترجوا إلينا كل بضعة فيكم من غريكم فتخرج العجم فتقول معاذ اهللا أن خنرج 
لكفر بعد اإلسالم فذلك حني يغضب اهللا عز و جل فيضرب بسيفه ويطعن برحمه فال يبقى منهم خمرب إال قتل مث إىل ا

ميضون على وجوههم ال ميرون على مدينة إال فتحوها بالتكبري حىت يأتوا مدينة الروم فيجدون خليجها بطحاء 
غنائم مكايلة بالغرائر مث يأتيهم أن املسيح قد فيفتحها اهللا تعاىل عليهم فيفتض يومئذ كذا وكذا عذراء وتقسم ال

خرج فيقبلون حىت يلقوه ببيت أيلياء فيجدونه قد حضر هنالك مثانية آالف امرأة واثىن عشر ألف مقاتل هم خري 
من بقى كصاحل من مضى فبيناهم حتت ضبابة من غمائم إذ تكشفت عنهم الضبابة مع الصبح فإذا بعيسى ابن مرمي 

  ني ظهرانيهم عليه السالم ب
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن كعب بن علقمة قال مسعت أباتيم أو أبا متيم يقول  - ١٣٤١

مسعت ابن أيب ذر يقول مسعت أبا ذر رضى اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سيكون من 
  بين أمية رجل أخنس مبصر يلي 

  منه فيفر إىل الروم فيأيت بالروم إىل أهل اإلسالم فذلك أول املالحم  سلطانا يغلب على سلطانه أو ينتزع
  قال كعب وحدثين موىل لعبد اهللا بن عمرو  - ١٣٤٢

عن عبد اهللا بن عمرو مسعه يقول إذا رأيت أو مسعت برجل من أبناء اجلبابرة مبصر له سلطان يغلب على سلطانه مث 
  وم إىل أهل اإلسالم يفر إىل الروم فذلك أول املالحم يأيت بالر

  فقيل له إن أهل مصر سيسبون فيما أخربنا وهم إخواننا أحق ذلك 
  قال نعم إذا رأيت أهل مصر قد قتلوا إماما بني أظهرهم فأخرج إن استطعت وال تقرب القصر فإنه هبم حيل السباء 

  يزيد بن شريح حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن حدير بن كريب عن جبري بن نفري عن  - ١٣٤٣
عن كعب قال يف فتح رومية خيرج جيش من املغرب بريح شرقية ال ينكسر هلم مقذاف وال ينقطع هلم حبل وال 

  ينحرق هلم قلع وال تنتقص هلم قربة حىت يرسوا برومية فيفتحوهنا 



رسه فهو عند قال كعب إن فيها لشجرة هي يف كتاب اهللا جملس ثالثة آالف فمن علق فيها سالحه أو ربط فيها ف
  اهللا تعاىل من أفضل الشهداء 

  قال كعب تفتح عمورية قبل نيقية ونيقية قبل القسطنطينية والقسطنطينية قبل رومية 
  حدثنا ابن وهب عن حيىي بن أيوب عن أيب قبيل  - ١٣٤٤

دينتني تفتح أول مسع عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما يقول كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسئل أي امل
  رومية أو قسطنطينية 

  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم مدينة ابن هرقل أول يعين القسطنطينية 
  حدثنا ابن وهب عن قباث بن رزين اللخمي أن علي بن رياح حدثه  - ١٣٤٥

   عن عبد اهللا بن عمرو قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس وكان عمرو بن العاص أراد أن ينتهره
مث قال عمرو لئن قلت ذاك إهنم ألجرب الناس عند مصيبة وأسرعه إفاقة بعد هزمية وخريه لكبري وضعيف وأمنعه من 

  ظلم امللوك 
  حدثنا ابن وهب عن عاصم بن حكيم عن حيىي بن أيب عمرو السيباين  - ١٣٤٦

تان مث ال فارس بعد الروم ذات عن ابن حمرييز قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا فارس نطحة أو نطح
القرون كلما ذهب قرن خلفهم قرن مكانه أصحاب صخر وحبر هيهات هيهات إىل آخر الدهر هم أصحابكم ما 

  كان يف العيش خري 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب قبيل قال الذي يفتح القسطنطينية امسه اسم نيب  - ١٣٤٧

   الروم أن امسه صاحل قال ابن هليعة ويروي يف كتبهم يعين
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن قيس بن احلجاج عن خيثم الزيادي  - ١٣٤٨

قال تفتح رومية حببال بيسان وخشب لبنان ومسامري مريس وتأخذون سكينة التابوت فيقترع عليها أهل الشام 
  وأهل مصر فتطري ألهل مصر 

  عبد الكرمي بن احلارث قال  حدثنا ابن وهب عن عبد الرمحن بن شريح عن - ١٣٤٩
  قال املستورد القرشي رضى اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس 

  فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال ما هذه األحاديث اليت تذكر عنك إنك تقوهلا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له املستورد قلت الذي 

  قال عمرو لئن قلت ذلك إهنم ألحلم الناس عند فتنة وأخرب الناس عند مصيبة وخري الناس ملساكينهم وضعفائهم 
  حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن حدير بن كريب  - ١٣٥٠

  ل له طبارة عن كعب قال املالحم على يدي رجل من أهل هرقل الرابع واخلامس يقا
  قال كعب وأمري الناس يومئذ رجل من بين هاشم يأتيه مدد اليمن سبعون ألفا محائل سيوفهم املسد 

  حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن ابن جبري بن نفري عن أبيه  - ١٣٥١
رأيت الشام مأدبة أو مائدة  عن أيب ثعلبة اخلشين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورضى اهللا عنه قال إذا

  ورجل وأهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطينية 
  وأظن ابن وهب قال مائده 

  حدثنا ابن وهب عن عاصم بن حكيم عن عمرو بن عبد اهللا  - ١٣٥٢



عن كعب قال ذكر سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امللحمة فسمي امللحمة من عدد القوم وأنا أفسرها لكم إنه 
ثنا عشر ملكا ملك الروم أصغرهم وأقلهم مقاتلة ولكنهم كانوا هم الدعاة وهم دعوا تلك األمم حيضرها إ

واستمدوا هبم وحرام على أحد يرى عليه حقا لإلسالم أن ال ينصر اإلسالم يومئذ وليبلغن مدد املسلمني يومئذ 
تمدهنم يومئذ اجلزيرة بثلثني ألف صنعاء اجلند وحرام على أحد يرى عليه حقا للنصرانية أن ال ينصرها يومئذ ول

نصراين فيترك الرجل فدانه يقول أذهب أنصر النصرانية ويسلط احلديد بعضه على بعض فما يضر رجال يومئذ كان 
معه سيف ال جيدع األنف أال يكون مكانه الصمصامة ال يضع سيفه يومئذ على درع وال غريه إال قطعه وحرام على 

لصرب على هؤالء وعلى هؤالء ويسلط احلديد بعضه على بعض ليشتد البالء فيقتل جيش أن يترك النصر ويلقى ا
يومئذ من املسلمني ثلث ويفر ثلث فيقعون يف مهيل من األرض يعين هوي ال يرون اجلنة وال يرون أهليهم أبدا 

  ويصرب ثلث فيحرسوهنم ثالثة أيام ال يفرون فر أصحاهبم فإذا كان يوم الثالث 
ا أهل اإلسالم ما تنتظرون قوموا فادخلوا اجلنة كما دخلها إخوانكم فيومئذ ينزل اهللا تعاىل نصره قال رجل منهم ي

ويغضب لدينه ويضرب بسيفه ويطعن برحمه ويرمي بسهمه ال حيل لنصراين أن حيمل بعد ذلك اليوم سالحا حىت 
نة إال فتحت حىت يردوا تقوم الساعة ويضرب املسلمون أقفاهم مدبرين ال ميرون حبصن إال فتح وال مدي

القسطنطينية فيكربون اهللا ويقدسونه وحيمدونه فيهدم اهللا ما بني إثين عشر برجا ويدخلها املسلمون فيومئذ يقتل 
  مقاتلتها وتفتض عذراها ويأمرها اهللا فيظهر كنوزها فآخذ وتارك فيندم اآلخذ ويندم التارك 

  قالوا وكيف جيتمع ندامتهما 
  ال يكون ازداد ويندم التارك أال يكون أخذ قال يندم اآلخذ أن 

  قالوا إنك لترغبنا يف الدنيا يف آخر الزمان 
  قال إنه يكون ما أصابوا منها عونا هلم على سنني شداد وسنني الدجال 

  قال ويأتيهم آت وهم فيها فيقول خرج الدجال يف بالدكم 
   خيرج قال فينصرفون حيارى فال جيدونه خرج فال يلبث إال قليال حىت

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٣٥٣
قال اجتمع أبو فراس موىل عمرو بن العاص وموسى بن نصري وعياض بن عقبة وذكروا فتح القسطنطينية وذكروا 

  املسجد الذي يبىن فيها 
  فقال أبو فراس إين ألعرف املوضع الذي يبىن فيه 

  ضع وقال موسى بن نصري إين ألعرف ذلك املو
  فقال عياض بن عقبة يضع كل واحد منكما حديثه يف أذين فأخرباه 

  فقال أصبتما كالكما 
قال أبو فراس مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول إنكم ستغزون القسطنطينية ثالث غزوات فأما أول غزوة 

  فتكون بالء 
وراء القسطنطينية مث يرجعون إىل وأما الثانية فتكون صلحا حىت يبين املسلمون فيها مسجدا ويغزون من 

  القسطنطينية 
  وأما الثالثة فيفتحها اهللا عليكم بالتكبري فيخرب ثلثها وحيرق اهللا ثلثها وتقسمون الثلث الباقي كيال 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن عمري ابن مالك قال  - ١٣٥٤



  وما فذكروا فتح القسطنطينية ورومية كنا عند عبد اهللا بن عمرو بن العاص باألسكندرية ي
  فقال بعض القوم تفتح القسطنطينية قبل رومية 

  وقال بعضهم تفتح رومية قبل القسطنطينية فدعا عبد اهللا بن عمرو بصندوق له فيه كتاب 
اذبني يقوهلا فقال تفتح القسطنطينية قبل رومية مث تغزون رومية بعد القسطنطينية فتفتحوهنا وإال فأنا عبد اهللا من الك

  ثالث مرات 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٣٥٥

عن يزيد بن زياد األسلمي وكان من الصحابة أن ابن مورق يعين ملك الروم يأيت يف ثلثمائة سفينة حىت يرسى 
  بسرسنا 
  قال ابن هليعة وأخربين بشري  - ١٣٥٦

  عن عبد اهللا بن عمرو قال 
لى يدي طبارس بن أسطينان بن األخرم إذا نزل مركب باملنارة مل ينتصف النهار حىت يأتيكم امللحمة واألسكندرية ع

  أربع مائة مركب مث أربع مائة حىت ينزلوا عند املنارة 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٣٥٧

العتيقان عتيق العرب وعتيق عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا ملك 
  الروم كانت على أيديهما املالحم 

  قال ابن هليعة حدثين كعب بن علقمة قال مسعت أبا النجم يقول  - ١٣٥٨
مسعت أبا ذر رضى اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سيكون من بين أمية رجل أخنس 

  ينزع منه فيفر إىل الروم فيأيت بالروم إىل أهل اإلسالم فذلك أول املالحم مبصر يلي سلطانا فيغلب على سلطانه أو 
  قال ابن هليعة وحدثين سعيد بن عبد اهللا املرادي قال  - ١٣٥٩

مسعت عروة بن أيب قيس يقول إن رجال من بين أمية لو شئت نعته حىت إذا رؤي بنعته عرف يفر إىل الروم من 
  صر أو ينتزع منه فيأيت بالروم إليهم غضبه يغضبها يغلب على سلطانه مب

  قال ابن هليعة وحدثين قيس بن احلجاج قال مسعت خثيما الزيادي يقول  - ١٣٦٠
  مسعت تبيعا يقول وسألته عن رومية 

فقال إذا رأيت اجلزيرة اليت بالفسطاط بين فيها سفنا أو قال سفينة خشبها من لبنان وحباهلا من ميسان ومسامريها 
أمر جبيش فاغزوا فيها ال ينقطع هلم حبل وال ينكسر هلم عمود فإهنم يفتتحون رومية ويأخذون تابوت من مريس مث 

السكنية فيتنازع التابوت أهل الشام وأهل مصر ايهم يردها إىل إيلياء مث يستهموا عليها فيصيب أهل مصر بسهمهم 
  فريدوهنا إىل إيلياء 

  قال وسألته عن القسطنطينية 
جال يبكون ويتضرعون إىل اهللا تعاىل فإذا نزلوا هبا صاموا ثالثة أيام ويدعون اهللا ويتضرعون إليه فقال يغزوهنا ر

  فيهدم اهللا جانبها الشرقي فيدخلها املسلمون ويبنون فيها املساجد 
قال ابن هليعة حدثين بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن ربيعة بن الفارسي قال يسري منكم جيش إىل  - ١٣٦١
ية فيفتتحوهنا ويأخذون حلية بيت املقدس وتابوت السكينة واملائدة والعصى وحلة آدم فيؤمر على ذلك غالم روم

  شاب فريدها إىل بيت املقدس 



  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن بكر بن سوادة أن جندبا حدثه عن احلارث بن حرمل قال  - ١٣٦٢
  أزقة إيلياء قال قلت لعبد اهللا بن عمرو ليس قد أخربت مرة  مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول لتخفقن جعاب الروم يف

  قال نعم حىت ال يكون هلم من الريف جمرى سكة 
  قال يقول الروم حىت مىت يأكل هؤالء من أطراف ريفكم 

قال فيقوم خطباؤكم فيقول بعضكم اصربوا واستأخروا عن عدوكم حىت تروا رأيكم ويقول بعضكم بل تقدموا 
  ي اهللا بيننا وبينهم فيذهب منكم طائفة ويقبل إليهم طائفة فيقتتلون بوادي فيه هنر ماء عليهم حىت يقض

  فقلت أنا قد عرفت الوادي فليس فيه ماء إال أن به هنرا 
  قال إذا شاء اهللا أن يظهره أظهره قال فيهزمهم اهللا 

أبدا حىت يبلغوا املدينة وقد ذهب النهار قال فيسريون ال يردهم أحد وتغلوا البغال يومئذ غالء مل تغل قط وال تغلوا 
  منها بطائفة ويبقى طائفة فيفتحوهنا ويأخذ كل قوم على جهتهم 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عياش بن عباس عن يزيد بن قوذر عن أيب صاحل  - ١٣٦٣
  عن تبيع قال الذي يهزم الروم يوم األعماق هو خليفة املوال 

  اوية بن حيىي عن أرطاة بن املنذر عن حكيم بن عمري عن تبيع حدثنا الوليد عن مع - ١٣٦٤
عن كعب قال مث يبعث الروم يسألونكم الصلح فتصاحلوهنم فيومئذ تقطع املرأة الدرب إىل الشام آمنة وتبىن مدينة 

  قيسارية اليت بأرض الروم 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن رجل عن يزيد بن قوذر عن أيب صاحل  - ١٣٦٥

  تبيع قال بني خراب روذس وبني خروج اهلامشي سبعني سنة عن 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٣٦٦

عن عبد اهللا عمرو رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا ملك العتيقان عتيق العرب وعتيق الروم 
  كانت على أيديهما املالحم 

  عن سفيان عن علي بن األقمر حدثنا حيىي بن اليمان  - ١٣٦٧
  عن عكرمة أو سعيد بن جبري يف قوله تعاىل هلم يف الدنيا خزي قال مدينة تفتح بالروم 

  حدثنا بقية بن الوليد وأبو املغرية عن صفوان بن عمرو عن أيب املثىن األملوكي  - ١٣٦٨
بطان من أسباط بين إسرائيل يقتلون يوم عن كعب يف قوله تعاىل فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا اآلية قال س

امللحمة العظمى فينصرون اإلسالم وأهله مث قرأ كعب وقلنا من بعده لبين إسرائيل اسكنوا األرض فإذا جاء وعد 
  اآلخرة جئنا بكم لفيفا اآلية 

  حدثنا ابو املغرية عن بشري بن عبد اهللا بن يسار عن أشياخه  - ١٣٦٩
  ان يف الروم تسمى إحدامها القطاف واألخرى احلصاد عن كعب قال يف فلسطني وقعت

  حدثنا عبد القدوس عن ابن عياش عن حممد بن عبد الرمحن عن أيب الغيث  - ١٣٧٠
  عن أيب هريرة قال يفتتحون رومية حىت يعلق أبناء املهاجرين 

  سيوفهم رومية فيقفل القافل من القسطنطينية فريى أنه قد قفل 
حدثين سعيد بن يزيد العبسي عن عبد امللك بن عمري قال مسعت احلجاج بن يوسف قال ابن عياش و - ١٣٧١

  يقول 



  حدثين من مسع كعبا يقول لوال من برومية من اخللق لسمع ملمر الشمس يف السماء جرا كجر املنشار 
اهرية وضمرة بن حدثنا بقية بن الوليد واحلكم بن نافع وأبو املغرية عن ايب بكر بن أيب مرمي عن أيب الز - ١٣٧٢

  حبيب قاال 
جتلب الروم عليكم يف البحر من رومية إىل رمانية فيحلون عليكم بساحلكم بعشرة آالف قلع فيسكنون ما بني وجه 

احلجر إىل يافا وينزل حدهم ومجاعتهم بعكا فينفر أهل الشام إىل مواخريهم فيقلوا فيبعثون إىل أهل اليمن 
ا محائل سيوفهم املسد فيسريون حىت حيلوا بعكا وهبا حد القوم ومجاعتهم فيفتح اهللا فيستمدوهنم فيمدوهنم بأربعني ألف

هلم فيقتلوهنم ويتبعوهنم حىت يلحق من حلق منهم بالروم ويقتلون من سواهم وهم الذين حيضرون امللحمة الكربى 
ل العمق ويسري إليهم املسلمون بالعمق فيجتمع أهل النصرانية مجيعا من أهل الشام حىت ال يبقى منهم أحد إال مد أه

حدهم ومجاعتهم أهل اليمن الذين قدموا إىل عكا فيقتتلون قتاال شديدا ويسلط احلديد على احلديد فال جتنب يومئذ 
حديدة فيقتل من املسلمني الثلث ويلحق بالعدو منهم كثرة وخترج منهم طائفة فمن خرج من عسكر املسلمني تاه 

من جنب من املسلمني يومئذ أن خيرج فليضطجع على األرض مث ليأمر بإكافة فليوضع فلم يزل تائها حىت ميوت ف
  عليه ولتوضع عليه جواليقه من فوق اإلكاف مث يتداعى الناس إىل الصلح 
  فيقولون يلحق أخهل اليمن بيمنهم ويلحق قيس ببدوهم فيقوم احملررون 

ررين مث حيرض قومه فيحمل على الروم فيضرب هامة فيقولون فنحن إىل من نلحق أنلحق بالكفر فيقوم رئيس احمل
رئيسهم بالسيف حىت يفلق هامته ويشتعل القتال وينزل اهللا الفتح عليهم فيهزمهم اهللا فيقتلون يف كل سهل وجبل 

  حىت إن الرجل منهم ليستتر بالشجر واحلجر 
  فيقول أيا مؤمن هذا كافر خلفي فاقتله 

  ان عن مهاجر األزدي عن تبيع حدثنا بقية واحلكم عن صفو - ١٣٧٣
  عن كعب قال طوىب يوم امللحمة العظمى حلمري واحلمراء واهللا ليعطينهم اهللا الدنيا واآلخرة وإن كره الناس 

  حدثنا عبد القدوس عن أيب دوس اليحصيب قال  - ١٣٧٤
  عين الربيد مسعت خالد بن معدان يقول ليخرجنكم من الشام كفرا كفرا وليجرين خامتهم أربعني يوما ي

  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن عقيل بن مدرك  - ١٣٧٥
  عن يونس بن سيف اخلوالين قال تصاحلون الروم صلحا آمنا حىت تغزوا أنتم وهم الترك وكرمان فيفتح اهللا لكم 

  فتقول الروم غلب الصليب 
لول مث يفتح اهللا لكم عليهم مث تكون فيغضب املسلمون فينحازون وينحازون فيقتتلون قتاال شديدا عند مرج ذي ت

  املالحم بعد ذلك 
  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين  - ١٣٧٦

عن ذي خمرب ابن أخي النجاشي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تصاحلون الروم عشر سنني صلحا 
أربعا ويغدرون يف اخلامسة فينزل جيش منكم يف مدينتهم آمنا يوفون لكم سنتني ويغدرون يف الثالثة أو يفون 

فتنفرون أنتم وهم إىل عدو من ورائهم فيفتح اهللا لكم فتنصرون مبا أصبتم من أجر وغنيمة فينزلون يف مرج ذي 
  تلول 

  فيقول قائلكم اهللا غلب 
  ويقول قائلهم الصليب غلب فيتداولنها ساعة 



د فيثور املسلم إىل صليبهم فيدقه فيثورون إىل كاسر صليبهم فيضربون فيغضب املسلمون وصليبهم منهم غري بعي
عنقه فتثور تلك العصابة من املسلمني إىل أسلحتهم ويثور الروم إىل أسلحتهم فيقتتلون فيكرم اهللا تلك العصابة من 

  املسلمني فيستشهدون فيأتون ملكهم 
كم محل امرأة مث يأتيكم يف مثانني غاية حتت كل غاية فيقولون قد كفيناك حد العرب وبأسهم فماذا تنتظر فيجمع ل

  إثنا عشر الفا 
  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة عن املفرح بن حممد وشريح ابن عبيد  - ١٣٧٧

عن كعب قال لوال ثالث ألحببت أال أحيا إحداهن امللحمة العظمى فإن اهللا تعاىل حيرم فيها يومئذ على كل حديدة 
  ود لقطع أن جتنب ولو ضرب رجل بسف

  واألخرى لوال أن أشهد فتح مدينة الكفر وإن دون فتحها لصغار وهوان كبري 
  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن علي بن رباح قال  - ١٣٧٨

بينما عبد اهللا بن عمرو يف مزرعته بالعجالن إىل جانب قيسارية فلسطني إذ مر به رجل مغرب على فرسه مستلما يف 
  حه خيربه أن الناس قد فزعوا يرجو أن يشهد ملحمة قيسارية سال

فقال إن ذلك ليس يف زماين وال زمانك حىت ترى رجال من أبناء اجلبابرة مبصر يغلب على سلطانه فيفر إىل الروم 
  فيجيء بالروم فذلك أول املالحم 

عن يوسف بن سليمان عن جدته حدثنا الوليد وأبو املغرية عن ابن عياش عن إسحاق ابن أيب فروة  - ١٣٧٩
  ميمونة 

عن عبد الرمحن بن سنة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول والذي نفسي بيده ليأرزن اإلميان إىل ما 
بني املسجدين كما تأرز احلية إىل حجرها وليحازن اإلميان املدينة كما حيوز السيل الدمن فبيناهم على ذلك استغاثت 

ا فخرجوا يف جملبة هلم كصاحل من مضى وخري من بقى فاقتتلوا هم والروم فتتقلب هبم احلروب حىت العرب بأعراهب
  يردوا عمق أنطاكية فيقتتلون هبا ثالث ليال فريفع اهللا النصر عن كل الفريقني حىت ختوض اخليل يف الدم إىل ثننها 

  وتقول املالئكة أي رب أال تنصر عبادك 
  فيستشهد ثلث ويصرب ثلث ويرجع ثلث شاكا فيخسف هبم فيقول حىت يكثر شهداؤهم 

  قال فتقول الروم لن ندعكم إال أن خترجوا إلينا كل من كان أصله منا 
  فيقول العرب للعجم احلقوا بالروم 

فتقول العجم أنكفر بعد اإلميان فيغضبون عند ذلك فيحملون على الروم فيقتتلون فيغضب اهللا عند ذلك فيضرب 
  برحمه بسيفه ويطعن 

  قيل يا عبد اهللا بن عمرو ما سيف اهللا ورحمه 
قال سيف املؤمن ورحمه حىت يهلكوا الروم مجيعا فما يفلت إال خمرب مث ينطلقون إىل أرض الروم فيفتتحون حصوهنا 
د ومدائنها بالتكبري حىت يأتوا مدينة هرقل فيجدون خليجها بطحاء مث يفتتحوهنا بالتكبري يكربون تكبرية فيسقط أح

جدرها مث يكربون أخرى فيسقط جدار آخر ويبقى جدارها البحري ال يسقط مث يستجريون إىل رومية فيفتتحوهنا 
  بالتكبري ويتكايلون يومئذ غنائهم كيال بالغرائر 

  إال أن الوليد مل يذكر جدته 
   عن سعيد بن جابر حدثنا عبد القدوس وابن كثري بن دينار عن ابن عياش عن حيىي بن أيب عمرو السيباين - ١٣٨٠



  قال له رجل من آل معاوية أال تقرأ صحيفة من صحف أخيك كعب 
  قال فطرح إىل صحيفة مكتوب فيها قل لصور مدينة الروم وهي 

تسمى بأمساء كثرية قل لصور مبا عتت عن أمري وجتربت جبربوتك تباري جبربوتك جربويت ومتثلني فلكك بعرشي 
  ألبعثن عليك عبادي األميني 

لد سبأ أهل اليمن الذين يردون الذكر كما ترد الطري اجلياع اللحم وكما ترد الغنم العطاش املاء وألنزعن قلوب وو
أهلك وألشدن قلبوهم وألجعلن صوت أحدهم عند الباس كصوت األسد خيرج من الغابة فيصيح به الرعاة فال 

الصفا ليدرك يوم الباس وألشدن أوتار قسيهم تزده أصواهتم إال جرأة وشدة وألجعلن حوافر خيوهلم كاحلديد على 
وألتركنك جلحاء للشمس وألتركنك ال ساكن لك إال الطري والوحش وألجعلن حجارتك كربيتا وألجعلن دخانك 

  حيول دون طري السماء وألمسعن جزائر البحر صوتك 
  يف وعيد كثري مل حيفظه كله 

  أيب سلمة احلضرمي قال ابن عياش وحدثين اسحاق بن أيب فروة عن  - ١٣٨١
  عن عبد اهللا بن عمرو قال أفضل الشهداء عند اهللا تعاىل شهداء البحر وشهداء أعماق أنطاكية وشهداء الدجال 

  حدثنا بقية عن حممد بن الوليد الزبيدي عن راشد بن سعد  - ١٣٨٢
  عن كعب قال إن قبور شهداء امللحمة العظمى لتضيء يف قبور شهداء من قبلهم 

  دثنا بقية عن عبد القدوس عن صفوان عن شريح ابن عبيد ح - ١٣٨٣
عن كعب قال إن أنا شهدت يوم امللحمة الكربى مل آس على ما فاتين قبله وال أبايل أال أبقى بعده وقتال يوم امللحمة 
العظمى أعظم من قتال الدجال وذلك ألنه يكون مع الدجال سيف واحد ومع أصحاب امللحمة سيوف والسيوف 

   األمم
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن عبد اهللا بن دينار  - ١٣٨٤

عن كعب قال إن هللا تعاىل يف الروم ثالث ذبائح أوهلن الريموك والثانية فينقس يعين التمرة وهي محص والثالثة 
  األعماق 
  حدثنا أبو املغرية عن عتبة بن ضمرة عن أبيه عن أيب هزان  - ١٣٨٥

  سطنطينية حىت تفتح كليتها عن كعب قال ال تفتح الق
  قيل وما كليتها 

  قال عمورية 
  قال أبو املغرية حدثين بشري بن عبد اهللا بن يسار عن أشياخه  - ١٣٨٦

  عن كعب قال ال تفتح القسطنطينية حىت يفتح ناهبا 
  قيل وما ناهبا 
  قال عمورية 

  قال وأخربين أبو بكر عن كعب مثله إال أنه قال كلبها 
  بن الوليد وأبو املغرية عن عمر بن عمرو األمحوسي عن أبيه عن تبيع  حدثنا - ١٣٨٧

  عن كعب قال عمورية كلبة القسطنطينية من أجل أهنا هتار دوهنا 
  حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد  - ١٣٨٨



  ورب هوان وصغار مع فتحها عن كعب قال ما احب أن أبقى بعد فتح مدينة هرقل إن أبواب الشر تفتح حينئذ 
  قال شريح فحدثين جبري بن نفري قال  - ١٣٨٩

  قال لنا أبو الدرداء وال تستعجلون بفتح مدينة هرقل فرب هوان وصغار عند فتحها 
  حدثنا بقية عن أيب سبأ عتبة بن متيم عن الوليد بن عامر اليزين عن يزيد بن مخري  - ١٣٩٠

إىل القسطنطينية فقد حضر أمرها وامري اجليش الذي يفتح القسطنطينية ليس عن كعب قال إذا أبق رجل من قريش 
  بسارق وال زان وال غال واملالحم على يدي رجل من آل هرقل 

  حدثنا بقية وأبو املغرية عن أيب بكر عن أيب الزاهرية  - ١٣٩١
أيب املثىن األملوكي عن عن كعب قال تفتح على يدي رجل من بين هاشم قاال مجيعا وأخربنا صفوان عن شريح و

كعب قال تفتح على يدي ولد سبأ وولد قادر فلم يذكر بقية أبا املثىن وقال بقية عن صفوان بن عمرو عن أيب املثىن 
  عن كعب الذي تكون على يديه املالحم رجل من أهل هرقل يقال له طرب يعين طبارة 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة بن املنذر  - ١٣٩٢
املهاجر بن حبيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلامس من آل هرقل الذي يقال له طرب على يديه عن 

  تكون املالحم 
  حدثنا أبو املغرية عن أيب بكر عن أيب الزاهرية  - ١٣٩٣

ثة أيام فبيناهم عن جبري بن نفري قال تفتحون مدينة الكفر بالتكبري يضع اهللا تعاىل هلم كل يوم ثلث حائطها يف ثال
  كذلك يأتيهم خرب الدجال فال يفزعنكم ذلك فإنه كذب فاحتملوا من غنيمتها 

  وقال وأخربنا بشري بن عبد اهللا بن يسار قال  - ١٣٩٤
  مسعت عبد اهللا بن بسر املازين يقول إذا أتاكم خرب الدجال وأنتم فيها فال تدعوا غنائمكم فإن الدجال مل خيرج 

  نا صفوان عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري قالوا وأخرب - ١٣٩٥
  عن أيب ثعلبة اخلشين قال إذا كان بني الدرب والعريش مأدبة أهل بيت واحد فقد دنا فتح القسطنطينية 

حدثنا الوليد وبقية بن الوليد وأبو املغرية واحلكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري  - ١٣٩٦
  بن نفري عن أبيه 

عن عوف بن مالك األشجعي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفتنة السادسة هدنة تكون بينكم وبني بين 
  األصفر فيسريون إليكم على مثانني غاية 

  قلت وما الغاية 
  قال الراية حتت كل راية اثنا عشر ألفا 

  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة عن أيب املثىن  - ١٣٩٧
  تكون على يديه املالحم من آل هرقل يقال له طرب يعين طبارة عن كعب قال الذي 

حدثنا أبو حيوه شريح بن يزيد احلضرمي عن سعيد بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال حدثين  - ١٣٩٨
  ميسرة 

  أن أبا الدرداء حدثه هبذا احلديث لتخرجن منها كفرا كفرا 
ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون وهل  قال أبو الدرداء أو مل يقل اهللا عز و جل

  الصاحلون إال حنن 



  حدثنا الوليد عن احلارث بن عبيدة عن أيب األعيس عبد الرمحن بن سلمان  - ١٣٩٩
  عن عبد اهللا بن عمرو قال ينهزم يوم امللحمة الثلث من املسلمني وأولئك شرار الربية عند اهللا 

  حدثنا الوليد عن احلارث بن عبيدة عن رجل عن عبد الرمحن بن سلمان  - ١٤٠٠
  عن عبد اهللا بن عمرو قال إذا عبدت ذو اخللصة صنم كان لدوس يف اجلاهلية كان ظهور الروم على الشام 

  حدثنا الوليد عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري  - ١٤٠١
  من أحيب قيسا فيوشك أن ال يقتل على هذا الدين غريكما عن كعب قال يا معشر قيس أحيب مينا ويا معشر الي

  قال األوزاعي بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قيس فرسان الناس يوم املالحم واليمن رحا اإلسالم 
  حدثنا الوليد عن عثمان بن أيب العاتكة عن سليمان بن حبيب  - ١٤٠٢

ى اهللا عليه و سلم إذا وقعت املالحم خرج بعث من دمشق من املوايل هم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صل
  أكرم العرب فرسا وأجوده سالحا يؤيد اهللا هبم الدين 

  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء  - ١٤٠٣
  عن عبد الواحد بن قيس الدمشقي قال التدع الروم على الساحل أيام املالحم ماء إال عسكروا عليه 

  حدثنا بقية بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي  - ١٤٠٤
عن عطية بن قيس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وقعت املالحم خرج من دمشق بعث هم خيار عباد 

  اهللا األولني واآلخرين 
  حدثنا بقية وأبو املغرية عن صفوان  - ١٤٠٥

و سلم إن اهللا تعاىل وعدين فارس مث الروم مث نساؤهم أبناؤهم عن راشد بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وألمتهم وكنوزهم وأمدين حبمري أعوانا 

  حدثنا بقية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٤٠٦
عن أيب الدرداء قال لتخرجنكم الروم من الشام كفرا كفرا حىت يوردوكم البلقاء لذلك الدنيا تبيد وتفىن واآلخرة 

  تبقى 
  حدثنا أبو املغرية عن صفوان عن أيب اليمان  - ١٤٠٧

  عن كعب قال امللحمة العظمى وخراب القسطنطينية وخروج الدجال يف سبعة أشهر أو ما شاء اهللا من ذلك 
  حدثنا الوليد عن أيب بكر الكالعي مسع أبا وهب عبيد اهللا بن عبيد  - ١٤٠٨

  طني وآخرها ملحمة عمق أنطاكية مسع مكحوال يقول املالحم عشر أوهلا ملحمة قيسارية فلس
  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال  - ١٤٠٩

  مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول يوشك أن خيرج محل الضان ثالث مرار 
  قلت ما محل الضان 

ف ومخس مائة ألف ألف ألف يف الرب ومخس مائة ألف يف قال رجل أحد أبويه شيطان ميلك الروم جييء يف ألف أل
البحر حىت ينزل أرضا يقال هلا العمق فيقول ألصحابه إن يل يف سفنكم طلبة فإذا نزلوا عنها أمر هبا فأحرقت مث 

  يقول ال قسطنطينية لكم وال رومية فمن شاء فليقم ويستمد املسلمون بعضهم بعضا فذكر احلديث 
  نطينية الزانية أين الجدها يف كتاب اهللا تعاىل الزانية حىت تستفتحوا القسط

  فيقول أمريهم ال غلول اليوم 



  حدثنا احلكم بن نافع عمن حدثه  - ١٤١٠
  عن كعب قال يف امللحمة العظمى خترب سواحل الشام حىت تبكي السواحل من خراهبا كبكاء املدن والقرى 

  ة قال حدثنا ضمرة عن األوزاعي عن حسان بن عطي - ١٤١١
  تغلب الروم يف امللحمة الصغرى على سهل األردن وبيت املقدس 

  حدثنا ضمرة عن احلكم بن أيب سليمان قال  - ١٤١٢
  شهدت عقبة بن أيب زينب يقول إذا خربت قربس فابك أيام حياتك على نفسك 

  حدثنا بقية عن أرطاة قال  - ١٤١٣
  ه و سلم قال اخلامس من آل هرقل على يديه تكون املالحم حدثين املهاجر بن حبيب أن رسول اهللا صلى اهللا علي

  قال أرطاة فويل أربعة من آل هرقل قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فبقي اخلامس 
  قال أرطاة مل جييء اخلامس إىل اآلن بعد 

  حدثنا رديح بن عطية عن حيىي بن أيب عمرو السيباين  - ١٤١٤
  فتقول اعملوا يل ألف سفينة عن كعب قال يلي الروم امرأة 

أفضل ألواح عملت على وجه األرض مث أخرجوا إىل هؤالء الذين قتلوا رجالنا وسبوا نساءنا وأبناءنا فإذا فرغوا 
  منها 

  قالت اركبوا إن شاء اهللا وإن مل يشأ فيبعث اهللا عليهم رحيا فيقمصها بقوهلا وإن مل يشأ 
  ل قوهلا ويبعث اهللا عليها رحيا فيقمصها مث يعمل هلا ألف أخرى مث يعمل هلا ألف أخرى مثلها مث تقول مث

  فتقول اركبوا إن شاء اهللا 
  قال فيخرجون فيسريون حىت يتنهوا إىل تل عكا 

فيقولون هذه بالدنا وبالد آبائنا مث يرسلون النار يف سفنهم فيحرقوهنا واملسلمون يومئذ ببيت املقدس فيكتب الوايل 
  مصر وأهل اليمن فيجيء رسله  إىل أهل العراق وأهل

فيقولون نتخوف أن ينزل بنا مثل ما نزل بكم ومتر رسله على محص وقد أغلق أهلها على من فيها من املسلمني 
  ويقتلون فيها امرأة ويلقوهنا مما يلي احلائط خارج 

ن قتاال شديدا فيقتل من قال فيكتم الوايل أمر محص مث يقول للمسلمني اخرجوا إىل عدوكم فموتوا وأميتوا فيقتتلو
املسلمني ثلث وينهزم ثلث فيقعون يف مهيل من األرض ويقبل الثلث حىت ينتهوا إىل بيت املقدس مث خيرجون منها 

إىل املوجب أرض البلقاء واملوجب أرض فيها عيون وخيرج فيه حشيش من نبت األرض فينزل املسلمون عليه ويقبل 
  قدس أعداء اهللا حىت ينتهوا إىل بيت امل

  مث يقول اذهبوا فقاتلوا بقية عبيدي الذين بقوا فيقول وايل املسلمني ملن معه أخرجوا إىل عدوكم 
  قال فيبكون ويتضرعون إىل اهللا عز و جل فيومئذ يغضب اهللا لدينه 

فيطعن برحمه ويضرب بسيفه ويسلط اهللا احلديد بعضه على بعض حىت ال يبايل الرجل صمصامة كانت معه أو غريها 
قال فيقتلون يف الغور فيقتتلون قتاال شديدا فيقتل العدو يومئذ فال يبقى منهم إال شرذمة يسرية يلحقون جببل لبنان 
واملسلمون خلفهم يطردوهنم حىت ينتهوا إىل القسطنطينية وعلى املسلمني رجل آدم معتقل رحمه حىت إذا انتهى إىل 

  ويصلي فيتأخر املاء عنه مث يطلبه فيتأخر فإذا رأى ذلك ركب دابته النهر الذي عند القسطنطينية نزل الوايل ليتوضأ 
مث يقول يا هؤالء هذا أمر يريده اهللا هلموا فأجيزوا فيجيزون حىت ينتهوا إىل حائط القسطنطينية مث يكربون تكبرية 



م على ذلك إذ رجل واحد فيسقط منها إثنا عشر برجا فيومئذ تقتل رجاهلا وتسىب نساؤها وتؤخذ أمواهلا فبيناه
  أتاهم آت 

فقال إن الدجال قد خرج بالشام فيخرج القوم فمن كان أخذ ندم أال يكون استزاد لسنني تكون أمام الدجال 
  فيجدونه مل خيرج فقل ما يلبث حىت خيرج 

  حدثنا بقية بن الوليد عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان قال  - ١٤١٥
  ية قلت لعبد اهللا بن بسر فتح القسطنطين

قال ال تفتح حىت يكون بني املسلمني وبينهم صلح فيغزون مجيعا فينصرفون وقد غنموا حىت ينزلوا مرجها فريفع 
رجل منهم الصليب فيقول غلب الصليب فيقوم إليهم رجل من املسلمني فيضرب صليبهم فيدقه ويثور املسلمون 

  وهم فيقتتلون فيفتح اهللا هلم فعند ذلك يكون فتحها 
  ال خالد بن معدان عن عبد اهللا بن سعد قال ق - ١٤١٦

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا أعطاين فارسا ونساءهم وأبناءهم وأمواهلم وسالحهم وأعطاين الروم 
  ونساءهم وأبناءهم وسالحهم وأمواهلم وأمدين حبمري 

وم فليقتلن حتت داليتها ثلثمائة رجل قال خالد بن معدان ليدخلن العدو أنطرسوس صالة الغداة من الر - ١٤١٧
  من املسلمني يبلغ نورهم العرش 

  حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن الفرج بن حيمد عن بعض أشياخ قومه قال  - ١٤١٨
كنا مع سفيان بن عوف الغامدي حىت أتينا باب القسطنطينية باب الذهب يف ثالثة آالف فارس من ناحية البحر 

  اخلليج قال ففزعوا وضربوا نواقيسهم حىت جزنا النهر أو 
  مث قالوا ما شأنكم يا معشر العرب 

  قلنا جئنا إىل أهل هذه القرية الظامل أهلها ليخرهبا اهللا على أيدينا 
فقالوا واهللا ما ندري أكذب الكتاب أم أخطأنا احلساب أم استعجلتم القدر واهللا إنا لنعلم أهنا ستفتح يوما ولكن ال 

  اهنا نرى أن هذا زم
  حدثنا الوليد عن صفوان عن ايب اليمان اهلوزين  - ١٤١٩

  عن كعب قال إذا رأيت مهدان املشرق وقد نزلت بني الرسنت ومحص فهو حضور امللحمة وخروج الدجال 
  قلت وما ينزهلم الرسنت 

  قال عدو من وراءهم 
  قال الوليد وقال ابن هليعة عن ايب قبيل  - ١٤٢٠

  ال ستنتقل مذحج ومهدان من العراق حىت ينزلوا قنسرين عن عبد اهللا بن عمرو ق
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة  - ١٤٢١

عن عبد اهللا بن عمرو قال جييش الروم فيستمد أهل الشام ويستغيثون فال يتخلف عنهم مؤمن قال فيهزمون الروم 
ءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم يف عيالكم حىت ينتهوا هبم إىل أسطوانه قد عرفت مكاهنا فبيناهم عندها إذ جا

  فريفضون ما يف أيديهم ويقبلون حنوه 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب املهدي عن سعيد بن سنان  - ١٤٢٢

  عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري 



  ملالحم عن أيب ثعلبة اخلشين قال إذا رأيت ما بني العريش إىل الفرات مأدبة أهل بيت واحد فذلك عالمة ا
  حدثنا الوليد عن يزيد بن سعيد عن يزيد بن أيب عطاء  - ١٤٢٣

  عن كعب قال على يدي اليماين الذي يقتل قريشا 
  حدثنا الوليد عن معاوية بن حيىي عن أرطاة عن حكيم بن عمري  - ١٤٢٤

   عن كعب قال على يدي ذلك اليماين تكون ملحمة عكا الصغرى وذلك إذا ملك اخلامس من آل هرقل
  حدثنا الوليد عن أيب هليعة عن أيب قبيل  - ١٤٢٥

عن أيب عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا ملك العتيقان عتيق العرب وعتيق 
  الروم كانت املالحم على أيديهما 

  ني بن هرقل قال أبو قبيل تكون املالحم على يدي طبارس بن أطيطنيان بن األخرم بن قسطنط
  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية  - ١٤٢٦

عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون بينكم وبني بين األصفر الروم 
 عشر ألفا حىت ينزلوا بني هدنة فيغدرون بكم يف محل امرأة يأتون يف مثانني غاية يف الرب والبحر حتت كل غاية إثىن

  يافا وعكا فيحرق صاحب مملكتهم سفنهم 
يقول ألصحابه قاتلوا عن بالدكم فيلتحم القتال وميد األجناد بعضهم بعضا حىت ميدكم من حبضرموت من اليمن 

  فيومئذ يطعن فيهم الرمحن برحمه ويضرب فيهم بسيفه ويرمي فيهم بنبله ويكون منه فيهم الذبح األعظم 
  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن الوليد بن عامر عن يزيد بن مخري امليتمي  - ١٤٢٧

عن كعب أنه أتى جممع الناس عند باب اليهود للفطر واألضحى فاستقبل املدينة فبكى مث مضى حىت أتى باب املعلق 
ى كأشد البكاء مث أتى باب الشرقي فاستقبله فبكى كأشد البكاء مث أتى باب املغلق دون باب الرسنت فاستقبله فبك

  فوقف بني اجلنبية والباب وضحك كأشد 
  الضحك وفرح كأشد الفرح وقال اللهم لك احلمد وهلل اهللا ومحده وسبحه وكربه 
  فقلت له يا أبا إسحاق ماذا أبكاك يف مواقف بكيت فيها وأضحكك هاهنا وأفرحك 

ن إىل ساحلهم إىل عدو يأتيهم من قبله فال يبقى يف هذه املدينة فقال إن أهل هذه املدينة من أهل اإلسالم يستنفرو
  أحد حيمل السالح إال نفر إىل الساحل وأن أهلها من الكفار جيتمعون 

فيقولون قد جاءكم مددكم وقهرمت من يف مدينتكم فأغلقوها على من فيها من ذراري املسلمني وأهليهم ويفتح اهللا 
ين أتاهم فيخربون أنه قد أغلق على نسائهم وذراريهم فيقبلون حىت يقفوا للمسليمن وينصرهم على عدوهم الذ

موقفي األول فيناشدوهنم اهللا يف العهد والذمة فال يرجعون إليهم بشيء وال يفتحون هلم مث يأتوا موقفي هذا الثاين 
 عبس مث يأتون موقفي فيناشدوهنم اهللا والذمة والعهد فال يرجعون إليهم بشيء ويقذفون إليهم برأس امرأة من نيب

هذا الثالث فيناشدوهنم اهللا والذمة فال يرجعون إليهم بشيء وال يفتحون هلم مث يأتون موقفي هذا الرابع كذلك فإذا 
رأى املسلمون ذلك رفعوا أيديهم إىل اهللا تعاىل واستغاثوا به واستنصروه فأقسم باهللا ال يبقى يف هذا الباب عود وال 

تنصل وتساقط فيدخل عليهم املسلمون فال يذرون فيها نفسا من الكفار ممن جرت عليه حديد وال مسمار إال 
  املواسي إال ضربوا عنقه فيومئذ تبلغ دماؤهم ثنن خيوهلم حتت جممع األسواق 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١٤٢٨
  عن أرطاة قال يكون بني املهدي وبني طاغية الروم صلح بعد قتله 



كلب حىت خيتلف جتاركم إليهم وجتارهم إليكم ويأخذون يف صنعة سفنهم ثالث سنني مث يهلك  السفياين وهنب
املهدي فيملك رجل من أهل بيته يعدل قليال مث جيور فيقتل قتال وال ينطفي ذكره حىت ترسى الروم فيما بني صور 

  إىل عكا فهي املالحم 
  آخر اجلزء السادس 

  نك بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر بعو

  ما يروى يف األسكندرية وأطراف مصر ومواحيز يف خروج الروم

أخربنا الشيخ أبو الفضل عبد اجلبار بن حممد بن عمر األصبهاين قدم علينا هراة أخربنا الشيخ أبو بكر حممد بن عبد 
  اهللا بن أمحد بن ريذة قال 

ن بن حامت املرادي مبصر سنة مثانني ومائتني قال أخربنا أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين حدثنا أبو زيد عبد الرمح
  حدثنا نعيم بن محاد 

  حدثنا ضمام بن إمساعيل عن أيب قبيل  - ١٤٢٩
  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه كان باألسكندرية فقيل له ترايت مراكب ففزع الناس 

  فقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص أسرجوا مث قال من ناحية ترايت 
  من ناحية املنارة  قالوا

  فقال حلوا إمنا خناف عليها من ناحية املغرب 
  حدثنا رشدين بن سعد عن ابن هليعة  - ١٤٣٠

  عن شفي بن عبيد األصبحي قال لألسكندرية ملحمتان إحدامها الكربى واألخرى الصغرى 
  تسع كنوزها املشرق واملغرب فأما الكربى فيتباعد البحر من املنارة بريدا أو بريدين مث خترج كنوز ذي القرنني 

  وعالمة الصغرى أن األسكندرية تقطر دما 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة  - ١٤٣١

  عن أيب قبيل قال تكون ملحمة األسكندرية على يدي طبارس بن أسطينان بن األخرم بن قسطنطني بن هرقل 
  حدثنا رشدين قال قال ابن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب  - ١٤٣٢
بد اهللا بن عمرو بن العاص قال إن الروم تعد سبع مائة سفينة مث يقبل فيها إىل األسكندرية وعلى األسكندرية عن ع

رجل من قريش فيكيدون املسلمني سفائن يوجهوهنا إىل املساحل الصغار اليت غرب األسكندرية فيفرق القرشي خليه 
  حنو تلك السفن املغربة تسايرها وبعض خيله عنده 

اهللا يا أمحق ال تفرق خيلك قال فينزلون فيقاتلوهنم املسلمون حىت تضطر الروم املسلمني إىل سوق احليتان قال عبد 
فيقتتلون حىت يبلغ الدم ثنن اخليل مث يأيت املسلمني راية مددا هلم فإذا رآها الروم توجهوا إىل مراكبهم فركبوها مث 

ويقول احلديد البصر إىن ألرى أخرياهتم فيبعث اهللا عليهم دفعوا فساروا حىت يقول الذي يف بصره ضعف ما أراهم 
رحيا عاصفا فتردهم إىل األسكندرية فتنكسر مراكبهم ما بني األسكندرية واملنارة فيأسروهنم بأمجعهم إال مركب 

واحد ينجو بأهله حىت إذا أتوا بالدهم فأخربوهم خرب ما لقوا بعث اهللا على ذلك املركب رحيا عاصفا فردته 
  سكندرية فينكسر فيأخذوا من فيه األ

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل قال  - ١٤٣٣



  عالمة ملحمة دمياط ألوية خترج من مصر إىل الشام يقال هلا ألوية الضاللة 
  حدثنا الوليد بن مسلم ورشدين عن ابن هليعة عن يزيد بن حبيب عن أيب فراس  - ١٤٣٤

  رأيت دهقانني من دهاقني العرب هربا إىل الروم فذلك عالمة وقعة األسكندرية عن عبد اهللا بن عمرو قال إذا 
  حدثنا ضمرة عن حيىي ابن أيب عمرو السيباين قال  - ١٤٣٥

قال عبد اهللا بن تعلى البنته إذا بلغك أن األسكندرية قد فتحت فإن كان مخارك بالغرب فال تأخذيه حىت تلحقي 
  باملشرق 

  تعلى عاملا قال وكان عبد اهللا بن 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن بشري بن أيب عمرو عن يزيد بن قوذر  - ١٤٣٦

  حدثين شفي أن أول مواحيز مصر خيربه العدو بكيس 
  قال ابن هليعة وأخربين أبو زرعة أنه  - ١٤٣٧

  ا مسع شفيا يقول يا أهل مصر ستقطع عليكم مواحيزكم صر الشتاء مع الصيف فاختاروا ألنفسكم خريه
  قالوا وما خريها 

  قال كل ماحوز ال حييط به املاء مث يكلب عليكم العدو 
  ويرابطونكم يف مواجيزكم حىت أن أحدكم لينظر إىل دخان قدره فال يصل إليها شفقا أن خيالفه العدو إىل أهله 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن بشري بن أيب عمرو  - ١٤٣٨
ة على يدي طبارس بن أسطينان إذا نزل مركب باملنارة فوضع مث رفع ثالث عن عبد اهللا قال ملحمة األسكندري

  مرات فإذا انتصف النهار جاءكم بأربع مائة مركب مث أربع مائة حىت ينزلوا عند املنارة 
  قال ابن هليعة وحدثين أبو زرعة  - ١٤٣٩

سوق احليتان ويضع ملوك الروم عن تبيع قال على األسكندرية يومئذ يف ملحمتها أحيمق قريش فتكون امللحمة ب
كراسيهم بقيسارية والقبة اخلضراء وينحاز املسلمون إىل مسجد سليمان حىت تغشاهم طليعة العرب فيهم فارس 

  على فرس أغر جميب فيه بلقة على كوم املنارة 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة قال حدثين سعيد عن عبد اهللا بن راشد قال  - ١٤٤٠

خرج من قريش رجل معروف النسب من األب واألم مغضبا إىل الروم فيقبلونه وينزلونه منزل مسعت أيب يقول سي
كرامة مث يكون من يوم خروجه إىل الروم عشرين شهرا مث يقبل بالروم إىل األسكندرية يف سفنهم فتلقاهم ريح 

  شديدة ال يرجع منهم إىل أرض الروم إال خمرب 
ضع أمري الروم رأيته يومئذ ينزل بني اخلضراء القدمي إىل املنارة مما يلي قال أبوه فلو أشاء أن أخربكم حيث ي

  األسكندرية 
حدثنا رشدين وابن وهب مجيعا عن ابن هليعة قال حدثين بشر بن خممر املعافري قال مسعت أبا فراس  - ١٤٤١

  يقول 
هاقنة العرب خرجا إىل الروم فهو مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول عالمة ملحمة األسكندرية إذا رأيتم دهقانني من د

  عالمة ملحمة األسكندرية 
  حدثنا ابن وهب ورشدين مجيعا عن ابن هليعة عن عمران بن أيب مجيل عن أيب فراس قال  - ١٤٤٢

  كنا عند عبد اهللا بن عمرو باألسكندرية 



  فقيل له إن الناس قد فزعوا 
  فأمر بسالحه وفرسه فجاءه رجل فقال 

  من أين هذا الفزع 
  قال سفني ترايت من ناحية قربس 

  قال انزعوا عن فرسي 
  قال فقلنا أصلحك اهللا إن الناس قد ركبوا 

  فقال ليس هذا مبلحمة األسكندرية إمنا يأتون من حنو املغرب من حنو أنطابلس فيأيت مائة مث مائة حىت عد سبع مائة 
  قال حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن عمرو بن جابر احلضرمي  - ١٤٤٣

مسعت شفيا األصبحي يقول إن لألسكندرية ملحمتني إحدامها الصغرى واألخرى الكربى فاما الصغرى فيأتيها مخس 
  مائة قلع وأما 

الكربى فيأتيها مائة قلع يقتل يف الصغرى سبعون عريفا ويقتل يف الكربى أربع مائة عريف عالمة الصغرى أن البحر 
  كنوز ذي القرنني تسع كنوزه أهل املشرق واملغرب يستأخر من املنارة بريدين مث خترج 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٤٤٤
عن عبد اهللا بن عمرو قال ملحمة األسكندرية تقبل الروم من حنو أنطابلس حىت إذا بلغوا منحر الربذون من أرض 

إليه حىت ينزل الروم األسكندرية فياليتين لوبية بلغ صاحب األسكندرية خربهم فيبعث إليهم جمنبته فال يرجعون 
  حلميق قريش يومئذ حيا فأقول يا امحق احبس عليك خيلك فإهنم يغشونك 

  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة  - ١٤٤٥
  عن كعب قال وددت ال أموت حىت أشهد يوم األسكندرية 

  قيل له أليس قد فتحت 
ئة سفينة يف أثرها مائة سفينة حىت يتم سبع مائة ويف أثر ذلك مثل ذلك قال ليس هذا يومها إمنا يومها إذا جاءها ما

  فذلك يومها والذي نفس كعب بيده لتقتتلن حىت يبلغ الدم أرساغ اخليل 

  ما يقدم إىل الناس يف خروج الدجال

  حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثين حيىي بن أيب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي  - ١٤٤٦
يب أمامة الباهلي رضى اهللا عنه قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أكثر خطبته ما حيدثنا عن عن أ

الدجال حيذرناه وكان من قوله يا أيها الناس إهنا مل تكن فتنة يف األرض أعظم من فتنة الدجال وإن اهللا تعاىل مل يبعث 
األمم وهو خارج فيكم ال حمالة فإن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل  نبيا إال حذره أمته وأنا آخر األنبياء وأنتم آخر

مسلم وإن خيرج بعدي فكل امريء حجيج نفسه واهللا خليفيت على كل مسلم فمن لقيه منكم فليتفل يف وجهه 
  وليقرأ بفواتيح سورة الكهف 

  حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد  - ١٤٤٧
ار قال كان يقال كلب الساعة الدجال ومن صرب على فتنة الدجال مل يفنت ومل يفنت أبدا حيا وال ميتا عن كعب األحب

  ومن أدركه ومل يتبعه وجبت له اجلنة وإذا خلص الرجل وكذب الدجال مرة واحدة وقال 
ت له تلك اآلية قد علمت من أنت أنت الدجال مث قرأ عليه بفاحتة سورة الكهف مل خيشه وال يقدر أن يفتنه وكان



كالتميمة من الدجال فطوىب ملن جنا بإميانه قبل فنت الدجال وهوانه وصغاره وليدركن أقواما مثل خيار أصحاب حممد 
  صلى اهللا عليه و سلم 

  قال صفوان وأخربين عبد الرمحن بن جبري وعبد الرمحن بن ميسرة وشريح بن عبيد  - ١٤٤٨
ر أصحابه الدجال فقال اعلموا أيها الناس أنكم غري مالقي ربكم حىت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حذ

متوتوا وإن ربكم ليس بأعور إن الدجال يكذب على اهللا مطموس عينه ليست بناتئة وال حجرا مكتوب بني عينيه 
كافر يقرأه كل مؤمن فإن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم منه وإن خيرج بعدي ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه 

  اهللا خليفيت على كل مسلم من لقيه منكم فليقرأ فاحتة سورة الكهف و
  حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب عن أيب قالبة قال  - ١٤٤٩

  رأيت الناس قد ازدمحوا على رجل فزامحت الناس حىت خلصت إليه فسألت عنه 
  فقالوا رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمعته يقول 

إن من بعدكم الكذاب املضل وإن رأسه من ورائه حبكا حبكا وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست بربنا 
  ولكن اهللا ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ باهللا منك فال سبيل له عليه 

  قال أيوب وحدثنا محيد بن هالل عن بعض اشياخهم  - ١٤٥٠
صلى اهللا عليه و سلم يقول ما بني خلق آدم عليه السالم إىل قيام الساعة  عن هشام بن عامر قال مسعت رسول اهللا

  أمر أكرب من الدجال 
  حدثنا ابن وهب عن طلحة عن عطاء قال  - ١٤٥١

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج الدجال عند غضبة يغضبها 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب الزبري  - ١٤٥٢

هللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل موته بشهر إن بني يدي الساعة كذابون منهم عن جابر رضى ا
  صاحب اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسي ومنهم صاحب محري ومنهم الدجال والدجال أعظمهم فتنة 

  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن شيخ من حضرموت  - ١٤٥٣
  آليات الروم مث الثانية الدجال والثالثة يأجوج والرابعة عيسى ابن مرمي عليه السالم عن وهب بن منبه قال أول ا

حدثنا بقية عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان حدثنا عمرو بن األسود عن جنادة بن أيب أمية أنه  - ١٤٥٤
  حدثهم 

 قد حدثتكم عن الدجال حىت عن عبادة بن الصامت رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين
خشيت أن ال تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصري أفحج جعد أعور مطموس العني ليست بناتئة وال حجرا فإن 

  التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا 
  حدثنا سهل بن يوسف عن محيد  - ١٤٥٥

هللا صلى اهللا عليه و سلم الدجال أعور عني الشمال بني جبينه مكتوب كافر عن أنس رضى اهللا عنه قال قال رسول ا
  وعلى ميينه ظفرة غليظة قال سهل هو ك ف ر والكاف والفاء والراء ملتزق بعضه ببعض كالكتابة 

  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن ليث بن أيب سليم عن بشر  - ١٤٥٦
 صلى اهللا عليه و سلم يكون قبل خروج الدجال نيف على عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا

  سبعني دجاال 



  حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن عيسى احلناط عن حممد بن حيىي بن حبان  - ١٤٥٧
عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه قال مع الدجال امرأة تسمى طيبة ال يؤم قرية إال سبقته إليها تقول هذا الرجل 

  روه داخل عليكم فاحذ
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن شيخ من حضرموت  - ١٤٥٨

عن وهب بن منبه قال أول اآليات الروم مث الثانية الدجال والثالثة يأجوج ومأجوج والرابعة عيسى بن مرمي عليه 
  السالم 
  حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد  - ١٤٥٩

استخفته األحاديث كلما وضع أحدوثة كذب وانقطعت مدها بأطول منها إن يدرك الدجال عن علي قال رجل قد 
  يتبعه 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل  - ١٤٦٠
عن أبيه قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث ذكر الدجال مث قال إين 

ن نيب إال أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قوال مل يقله نيب لقومه تعلمون أنه أنذرتكموه وما م
  أعور وأن اهللا ليس بأعور 

  قال معمر وأخربين الزهري قال أخربين عمر بن ثابت األنصاري قال  - ١٤٦١
قال يومئذ للناس وهو حيذرهم  أخربين بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم

  فتنته تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حىت ميوت وأنه مكتوب بني عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كره عمله 

  العالمات قبل خروج الدجال

  حدثنا بقية بن الوليد عن حبري بن سعد عن ابن أيب بالل  - ١٤٦٢
لم ورضى اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم بني عن عبد اهللا بن بسر صاحب النيب صلى اهللا عليه و س

  امللحمة وفتح القسطنطينية ست سنني مث خيرج الدجال يف السنة السابعة 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيب اليمان وغريه  - ١٤٦٣

  عن كعب قال ر خيرج الدجال حىت تفتح القسطنطينية 
  لوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي عن أيب الزاهرية حدثنا بقية بن ا - ١٤٦٤

عن كثري بن مرة قال من حضر القسطنطينية فليحمل ما قدر وليتخذ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل قال 
  فتحها وخروج الدجال يف سبع سنني 

  قال صفوان وحدثين شريح بن عبيد  - ١٤٦٥
مهم إن الدجال قد خرج وإمنا هو كذب فخذوا ما استطعتم فإنكم عن كعب قال يأتيهم اخلرب وهم يقسمون غنائ

  متكثون ست سنني مث خيرج يف السابعة 
  قال صفوان وحدثين عبد الرمحن بن جبري  - ١٤٦٦

  عن كعب قال ال خيرج الدجال حىت تفتح املدينة 
  حدثنا أبو املغرية عن بشري بن عبد اهللا بن يسار قال  - ١٤٦٧

  ر املزين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأذين أخذ عبد اهللا بن بس



فقال يا ابن أخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فإن بني فتحها وبني 
  خروج الدجال سبع سنني 

  ل عن أيب سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هال - ١٤٦٨
  عن عبد اهللا بن عمرو قال خيرج الدجال بعد فتح القسطنطينية قبل نزول عيسى بن مرمي ببيت املقدس 

  حدثنا ابن وهب عن عاصم بن حكيم عن عمر بن عبد اهللا  - ١٤٦٩
ينية عن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتيهم اخلرب أن الدجال قد خرج بعد فتحهم القسطنط

  فينصرفون فال جيدونه مث ال يلبثون إال قليال حىت خيرج 
  حدثنا ابن وهب عن يزيد بن عياض عن سعيد بن عبيد بن السياق قال  - ١٤٧٠

مسعت أبا هريرة رضى اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون قبل خروج املسيح الدجال سنوات 
  ها خدعة يكذب فيه الصادق ويصدق في

  الكاذب ويؤمتن فيها اخلائن وخيون فيها األمني ويتكلم الرويبضة الوضيع من الناس 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن سعيد بن راشد  - ١٤٧١

  عن عثمان بن املسيتفع احلمريي قال حدثين أيب قال 
ن مل يغزها مل يثرى ماله بعدها حدثنا حذيفة بن اليمان قال تكون غزوة يف البحر من غزاها استغىن فلم يفتقر أبدا وم

إال ما كان قبل ذلك مث يستصعب البحر بعد الغزو ست سنني كما كان مث يعود البحر بعد ست سنني كما كان 
  ست سنني مث يستصعب ستا فذلك مثان عشرة مث خيرج الدجال 

  بن يسار حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن جعفر بن عبد اهللا األنصاري عمن حدثه عن عطاء  - ١٤٧٢
  مسع كعبا قبل خروج الدجال فنت ثالث فتنة عثمان وفتنة ابن الزبري رضى اهللا عنهما والثالثة مث خيرج الدجال 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٤٧٣
عن تبيع قال بني يدي الدجال ثالث عالمات ثالث سنني جوع وتغيض األهنار ويصفر الرحيان وتنزف العيون 

  مذحج ومهدان إىل العراق حىت ينزلوا قنسرين وحلبا فغدوا الدجال غاديا يف دياركم أو رائحا  وتنتقل
حدثنا بقية وعبد القدوس عن أيب بكر بن أيب مرمي عن الوليد بن سفيان بن أيب مرمي عن يزيد بن قطيب  - ١٤٧٤

  السكوين عن أيب حبرية عبد اهللا بن قيس السكوين 
عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امللحمة العظمى وفتح القسطنطينية  عن معاذ بن جبل رضى اهللا

  وخروج الدجال يف سبعة أشهر 
  قال وأخربنا صفوان عن أيب اليمان عن كعب مثله  - ١٤٧٥
  قال أبو بكر وأخربين ضمرة بن حبيب  - ١٤٧٦

معاذ يف امللحمة والقسطنطينية وخروج الدجال أن عبد امللك بن مروان كتب إىل أيب حبرية أنه بلغه أنك حتدث عن 
  فكتب إليه أبو حبرية أنه مسع معاذا يقول امللحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال يف سبعة أشهر 

  حدثنا عبد القدوس عن ابن عياش عن حيىي ابن أيب عمرو السيباين  - ١٤٧٧
  ة وخروج الدجال محل امرأة عن ابن حمرييز قال امللحمة العظمى وخراب القسطنطيني

  حدثنا بقية عن حيىي بن سعيد عن خالد بن معدان عن أيب بالل  - ١٤٧٨
عن عبد اهللا بن بسر رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بني امللحمة وفتح القسطنطينية ست سنني وخيرج 



  الدجال يف السنة السابعة 
  شريح بن عبيد  حدثنا بقية قال أخربنا صفوان عن - ١٤٧٩

  عن كعب قال خيرج الدجال يف سنة مثانني واهللا أعلم أي الثمانني مثانني ومائتني أو غريها 
  حدثنا أبو املغرية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٤٨٠

  عن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لن جيمع اهللا على هذه األمة سيف الدجال وسيف امللحمة 
  عبد الرزاق عن معمر عنن قتادة عن شهر بن حوشب حدثنا  - ١٤٨١

عن أمساء بنت يزيد األنصارية قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت فذكر الدجال فقال ان بني يديه 
ثالث سنني سنة متسك السماء ثلث قطرها واألرض ثلث نباهتا والثانية متسك السماء ثلثي قطرها واألرض ثلثي 

لثالثة متسك السماء قطرها كله واألرض نباهتا كله فال يبقى ذات ظلف وال ذات ضرس من البهائم إال نباهتا وا
  هلكت 
  حدثنا حممد بن محري عن إبراهيم بن عبلة قال  - ١٤٨٢

كان يقال بني يدي خروج الدجال يولد مولود ببيسان من سبط الوي بن يعقوب يف جسده متثال السالح السيف 
  والسكني  والترس والنيزك

  حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد  - ١٤٨٣
عن عمري بن هاىنء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا صار الناس يف فسطاطني فسطاط إميان ال نفاق فيه 

  وفسطاط نفاق ال إميان فيه فإذا مها اجتمعا فانظر الدجال اليوم أو غد ا 
  نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة حدثنا احلكم بن  - ١٤٨٤

عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ختوف الدجال وذكر من عالماته وأماراته 
ومقدمات أمره حىت ظن املأل أنه ثائر عليهم من بينهم من النخل أو خارج من النخل عليهم مث قام لبعض شأنه مث 

  قد اشتد ختوف من حضره وبكاؤهم عاد و
  فقال مهيم ثالثا ما الذي أبكاكم 

  قالوا ذكرت الدجال وقربت أمره حىت ظننا أنه ثائر علينا وإنه خارج من النخل علينا 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن خيرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه 

  كل مؤمن إحدى عينيه مطموسة واألخرى ممزوجة بالدم كأهنا الزهرة  واهللا خليفيت على
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١٤٨٥

عن أرطاة قال تفتح القسطنطينية مث يأتيهم اخلرب خبروج الدجال فيكون باطال مث يقيمون ثلث سبع سابوعا فتمسك 
يف الثالثة متسك قطرها أمجع فال يبقى ذو ظفر وال ناب السماء يف تلك السنة ثلث قطرها ويف السنة الثانية ثلثيها و

إال هلك ويقع اجلوع فيموتون حىت ال يبقى من كل سبعني عشرة ويهرب الناس إىل جبال اجلوف إىل أنطاكية ومن 
عالمات خروج الدجال ريح شرقية ليست حبارة وال باردة هتدم صنم أسكندرية وتقطع زيتون املغرب والشام من 

  يبس الفرات والعيون واألهنار وينسأهلا مواقيت األيام والشهور ومواقيت األهلة أصوهلا وت
  حدثنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن عيسى قال  - ١٤٨٦

  بلغين أن الدجال خيرج بعد فتح القسطنطينية وبعدما يقيم املسلمون فيها ثالث سنني وأربعة أشهر وعشرا 
  ن عبيد حدثنا بقية عن صفوان عن شريح ب - ١٤٨٧



عن كعب أن أعرابيا سأل عن أيب الدرداء فأقبل حىت أتى جملس متم فإذا هو بأيب الدرداء وكعب قاعدين وعندمها 
  ناس 

  فقال أيكم أبو الدرداء 
  فقالوا هذا 

  فقال مىت خيرج الدجال 
  قال اللهم غفرا ذرنا عنك فرددها عليه مرتني فلما رأى كراهيته عن ما سأله عنه 

  هللا ما جئت يا أبا الدرداء ألسألك مالك ولكن جئت أسألك عن علمك قال إين وا
قال فضرب منكبه كعب مث قال أيها السائل عن الدجال إذا ما رأيت السماء قد قحطت فلم متطر شيئا ورأيت 

 األرض قد أجدبت فلم تنبت شيئا ورجعت األهنار والعيون إىل عناصرها واصفر الرحيان فانظر الدجال مىت يصبحك
  أو ميسيك 
  حدثنا عيسى بن يونس عن إمساعيل بن أيب خالد عن أبيه  - ١٤٨٨

عن أيب هريرة قال ال تقوم الساعة حىت تفتح مدينة قيصر أو هرقل ويؤذن فيها املؤذنون ويقتسمون األموال فيها 
  واألترسة فيقبلون 

  لقون ما معهم فيجيئون فيقاتلونه بأكثر مال على األرض فيتلقاهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم يف أهليكم في
  حدثنا وكيع عن املسعودي عن محزة قال حدثين أشياخنا قالوا  - ١٤٨٩

خرج ابن مسعود فنادى نداء ومل يناجي جناء فقال امللطاط شط الفرات طريق بقية املؤمنني هراب الدجال فما 
وأمر مث أخذ حصاة فقال ما خروجه بأضر  ينتظرون بالعمل أخروج الدجال فبئس املنتظر أم الساعة فالساعة أدهى

  على مؤمن مث أخذ حصاة على ظفرة مما نقص هذه احلصاة من ظفري 
  حدثنا رديح بن عطية عن حيىي بن أيب عمرو  - ١٤٩٠

عن كعب قال يفتتحون القسطنطينية فيأتيهم خرب الدجال فيخرجون إىل الشام فيجدونه مل خيرج مث قل ما يلبث حىت 
  خيرج 

  يكون خمرج الدجال من أين

  حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا حيىي بن ايب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي  - ١٤٩١
عن أيب أمامة الباهلي رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج الدجال من خلة بني الشام 

  والعراق 
  عن شريح بن عبيد  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة بن املنذر - ١٤٩٢

عن كعب قال يأتيهم اخلرب بعد فتحها يعين فتح القسطنطينية فريفضون ما يف أيديهم فيخرجون فيجدونه باطال ال 
  خيرج الدجال إال بعدها تتعلق به حية إىل جانب البحر مث خيرج 

  حدثنا بقية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٤٩٣
  انب ساحل البحر مث خيرج عن كعب قال تتعلق بالدجال حية إىل ج

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن بكر بن سوادة أن عبد الرمحن بن أوس املزين حدثه  - ١٤٩٤
عن أيب هريرة قال خيرج الدجال من قرية هي بالعراق فيفترق الناس عند خروجه فتقول فرقة منهم هلم إىل الشام 



  هلم إىل إخوانكم 
  أيب زكريا عن قتادة عن سعيد بن املسيب  حدثنا علي بن عاصم عن حيىي - ١٤٩٥

  عن أيب بكر الصديق رضوان اهللا عليه قال خيرج الدجال من مرو من يهوديتها 
  حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن ابن املسيب  - ١٤٩٦

  عن أيب بكر الصديق رضى اهللا عنه قال خيرج الدجال من خراسان 
  جراح عمن حدثه حدثنا احلكم بن نافع عن  - ١٤٩٧

  عن كعب قال مولد الدجال بقرية من قرى مصر يقال له قوس وهي بسرى 
قال احلكم وأخربين عبد اهللا عن يزيد بن محري عن جبري بن نفري وشريح واملقدام وعمرو بن األسود  - ١٤٩٨

  وكثري بن مرة 
  قالوا ليس هو إنسان إمنا هو شيطان 

  مل حدثنا الوليد عن حنظلة عن سا - ١٤٩٩
  عن ابيه قال هو ابن صائد الذي ولد باملدينة 

  حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب املقدام عن زيد بن وهب  - ١٥٠٠
  عن عبد اهللا قال الدجال خيرج من كوثى 

  حدثنا يزيد بن هارون عن املبارك  - ١٥٠١
  عن احلسن قال خيرج جيش من خراسان يعقبهم الدجال 

  األعمش عن عبد الرمحن بن ثروان عن اهليثم أيب العريان قال حدثنا عيسى بن يونس عن  - ١٥٠٢
  مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول خيرج الدجال من كوثى 

  قال معمر عن حممد بن شبيب عن العريان بن اهليثم  - ١٥٠٣
  عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال خيرج الدجال من كوثى 

  اهليثم بن األسود قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب قيس عن  - ١٥٠٤
  قال يل عبد اهللا بن عمرو وهو عند معاوية تعرفون أرضا قبلكم يقال هلا كوثى كثرية السباخ 

  قلت نعم 
  قال منها خيرج الدجال 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس  - ١٥٠٥
  عن أبيه قال خيرج الدجال من العراق 

  ن حوشب قال معمر وأخربنا قتادة عن شهر ب - ١٥٠٦
مسع عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول سيخرج ناس من قبل املشرق ويقرأون 

القرآن ال جياوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع حىت عدها النيب صلى اهللا عليه و سلم زيادة على عشر مرات 
  هم كلما خرج منهم قرن قطع حىت خيرج الدجال يف بقيت

  خروج الدجال وسريته وما جيري على يديه من الفساد



  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب عثمان  - ١٥٠٧
عن كعب قال أول ماء يرده الدجال سنام جبل مشرف على البصرة وماء إىل جنبه كثري الساف يعين الرمل هو أول 

  ماء يرده الدجال 
  دثنا أبو إسحاق األقرع عن مهام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ح - ١٥٠٨

  عن أيب بكر رضى اهللا عنه قال خيرج الدجال من قبل املشرق من أرض يقال هلا خراسان 
  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن سليمان بن عيسى قال  - ١٥٠٩

   بلغين أن الدجال خيرج من جزيرة أصبهان يف البحر يقال هلا ماطوله
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال  - ١٥١٠

  خيرج الدجال من العراق 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب قيس عن اهليثم بن األسود قال  - ١٥١١

  قال يل عبد اهللا بن عمرو وهو عند معاوية تعرفون أرضا قبلكم يقال هلا كوثا كثرية السباخ 
  قلت نعم 
  رج الدجال قال منها خي
  حدثنا ضمرة حدثنا عبد اهللا بن شوذب عن أيب التياح عن خالد بن سبيع  - ١٥١٢

عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خيرج الدجال مث عيسى ابن 
  مرمي عليه السالم 

  كهيل عن أيب صادق  حدثنا عبد الرزاق وابن مهدي عن سفيان عن سلمة ابن - ١٥١٣
  عن عبد اهللا قال أول أهل أبيات يفزعهم الدجال أهل الكوفة 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب  - ١٥١٤
عن أمساء بنت يزيد األنصارية رضى اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت فذكر الدجال 

يأيت األعرايب فيقول أرأيت إن أحييت إبلك ألست تعلم أين ربك فيقول نعم قال فتمثل له  فقال إن من أشد فتنة أنه
الشياطني حنو إبله كأحسن ما تكون ضروعا وأعظمه أسنمة ويأيت الرجل وقد مات أبوه ومات أخوه فيقول أرأيت 

  يه وأخيه إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أين ربك فيقول بلى فتتمثل له الشياطني حنو أب
  مث خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم حلاجة مث رجع والقوم يف اهتمام وغم مبا حدثهم 

  قال فأخذ بلحميت الباب 
  وقال مهيم أمساء 

  فقالت أمساء يا رسول اهللا لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال 
  فقال إن خيرج وأنا فيكم حي فأنا حجيجيه وإال فإن ريب خليفيت على كل مؤمن 

  الت أمساء يا رسول اهللا واهللا إنا لنعجن عجينتنا فما خنتبزها حىت جنوع فكيف باملؤمنني يومئذ فق
  قال جيزيهم ما جيزي اهل السماء التسبيح والتقديس 

  حدثنا عبد اهللا بن منري وعبد اهللا بن املبارك قاال أخربنا سفيان الثوري حدثنا سلمة بن كهيل  - ١٥١٥
الدجال عند عبد اهللا بن مسعود فقال عبد اهللا تفترقون أيها الناس خلروجه ثالث فرق  عن أيب الزعراء قال ذكر

فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض آبائها مبنابت الشيح وفرقة تأخذ شط الفرات يقاتلهم ويقاتلونه حىت جيتمع املؤمنون 



  يرجع منهم بشر  بغرب الشام فيبعثون إليه طليعة منهم فارس على فرس أشقر أو أبلق فيقتلون فال
قال سلمة فحدثين أبو صادق عن ربيعة بن ناجد أن عبد اهللا بن مسعود قال فرس أشقر مث قال عبد اهللا ويزعم أهل 

  الكتاب أن املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم ينزل فيقتله 
  ج ومأجوج قال أبو الزعراء ما مسعت عبد اهللا يذكر عن أهل الكتاب حديثا غري هذا قال مث خيرج يأجو

  حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا حيىي بن ايب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي  - ١٥١٦
عن أيب أمامة الباهلي رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج الدجال عاث ميينا وعاث 

  مشاال يا عباد اهللا فأنيبوا فإنه يبتدي 
  نيب بعدي مث يثين  فيقول أنا نيب وال

فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حىت متوتوا وإنه أعور وليس ربكم بأعور وإن بني عينيه مكتوب كافر يقرأه كل 
مؤمن وإن من فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلى بناره فليقرأ بفواتح سورة الكهف وليستغث 

نت النار على إبراهيم عليه السالم بردا وسالما وإن من فتنتة أن معه شياطني باهللا تكون عليه بردا وسالما كما كا
  متثل له على صور الناس فيأيت األعرايب 

  فيقول أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أين ربك 
  فيقول نعم 

  فتمثل له شياطينه على صورة أبيه وأمه فيقوالن له 
  يا بين اتبعه فإنه ربك 

  يسلط على نفس فيقتلها وحيييها ولن يعود هلا بعد ذلك ولن يصنع ذلك بنفس غريها يقول وإن من فتنتة أن 
  انظروا عبدي فإين أبعثه اآلن فيزعم أن له ربا غريي فيبعثه 

  فيقول له من ربك 
  فيقول له ريب اهللا وأنت الدجال عدو اهللا 

   وإن من فتنته يقول لألعرايب أرأيت إن بعثت لك إبلك أتشهد أين ربك
فيقول نعم فتمثل له الشياطني على صورة إبله وإن من فتنته أن يأمر السماء أن متطر فتمطر ويأمر األرض أن تنبت 

فتنبت وأن مير باحلي فيكذبونه فال تبقى هلم سائمة إال هلكت ومير باحلي فيصدقونه فيأمر السماء أن متطر هلم 
يومهم ذلك أعظم ما كانت وأمسنه أمده خواصر وادره واألرض أن تنبت هلم فتنبت فتروح إليهم مواشيهم من 

  ضروعا 
  حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد  - ١٥١٧

عن كعب قال إذا نزل الدجال األردن دعا جببل طور وثابور وجبل اجلودي حىت ينتطحن والناس ينظرون إليهما 
  نكما كما تنتطح الثورين أو الكبشني ويقول عودا مكا

  حدثنا سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن مكحول عن حذيفة  - ١٥١٨
  وابن شابور عن النعمان بن املنذر عن مكحول 

عن حذيفة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج الدجال عدو اهللا ومعه جنود من اليهود 
ار ورجال يقتلهم مث حيييهم معه جبل من ثريد وهنر من ماء وإين سأنعت لكم نعته أن وأصناف الناس معه جنة ون

خيرج ممسوح العني يف جبهته مكتوب كافر يقرأه كل من حيسن الكتاب ومن ال حيسن فجنته نار وناره جنة وهو 



  املسيح الكذاب ويتبعه من نساء اليهود ثالثة عشر آالف امرأة فرحم رجال منع سفيهته أن 
  تتبعه والقوة عليه يومئذ بالقرآن فإن شأنه بالء شديد يبعث اهللا الشياطني من مشارق األرض ومغارهبا 

  فيقولون له استعن بنا على ما شئت 
فيقول هلم انطلقوا فأخربوا الناس أين رهبم وأين قد جئتهم جبنيت وناري فتنطلق الشياطني فيدخل على الرجل أكثر 

  ه بصورة والده وولده وإخوته ومواليه ورقيقه من مائة شيطان فيتمثلون ل
  فيقولون يا فالن أتعرفنا 

  فيقول هلم الرجل نعم هذا أيب وهذه أمي وهذه أخيت وهذا أخي ويقول الرجل ما نبأكم 
  فيقولون بل أنت فأخربنا ما نبؤك 

  فيقول الرجل إنا قد أخربنا أن عدو اهللا الدجال قد خرج 
تقل هذا فإنه ربكم يريد القضاء فيكم هذه جنته قد جاء هبا وناره ومعه األهنار والطعام  فتقول له الشياطني مهال ال

  فال طعام إال ما كان قبله إال ما شاء اهللا 
فيقول الرجل كذبتم ما أنتم إال شياطني وهو الكذاب قد بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد حدث 

بكم أنتم الشياطني وهو عدو اهللا وليسوقن اهللا عيسى ابن مرمي حىت يقتله  حديثكم وحذرنا وأنبأنا به فال مرحبا
  فيخسؤا فينقلبوا خائبني 

مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا أحدثكم هذه لتعقلوه وتفقهوه وتعوه وأعملوا عليه وحدثوا به من 
  خلفكم فليحدث اآلخر اآلخر فإن فتنته أشد الفنت 

  ين عن ابن هليعة عن إمساعيل بن إبراهيم عن أيب فراس حدثنا رشد - ١٥١٩
  عن عبد اهللا بن عمرو قال الدجال أزب الذراعني قصري البنان ممسوح القفا ممسوح العني مكتوب بني عينيه كافر 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن بكر بن سوادة  - ١٥٢٠
ر ألف رجل وسبعة آالف امرأة وسبع مائة أو مثان مائة حدثين لقيط بن مالك أن املؤمنني يوم خيرج الدجال إثنا عش

  امرأة 
  قال بكر بن سوادة وأخربين صاحل بن حيوان  - ١٥٢١

  عن عبد اهللا بن عمرو قال مقدمة الدجال سبعون ألفا أسرع وأجرأ من النمران 
  فقال رجل من يستطيع هؤالء 

  فقال ال أحد إال اهللا 
  ل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي الغساين حدثنا عبد القدوس عن إمساعي - ١٥٢٢

حدثين اهليثم بن مالك الطائي رفع احلديث قال يلي الدجال بالعراق سنتني حيمد فيها عدله وتشرأب الناس إليه 
  فيصعد يوما املنرب فيخطب هبا مث يقبل عليهم 

  فيقول هلم ما آن لكم أن تعرفوا ربكم 
  فيقول له قائل ومن ربنا 

  فيقول أنا 
فينكر منكر من الناس من عباد اهللا قوله فيأخذه فيقتله وينزل عليه ملكان من السماء فيقول أحدمها له حني يقول 

أنا ربكم كذب ويقول له صاحبه صدق مصدقا لصاحبه فمن أراد اهللا به اهلدى ثبته وعلم أن امللك إمنا يصدق 



يصدق صاحبه إمنا يصدق الدجال ترتيبا لضاللته مث يسري صاحبه ومن أراد اهللا ضاللته شبه عليه فقال إن امللك حني 
الدجال فمن أجابه امر السماء فأمطرهتم ومن خالفه أصبحوا وقد تبعت أمواهلم كلها الدجال وجل تبعه اليهود 
واألعراب ويقتر على املسلمني ويضيق عليهم حىت يبلغهم اجلهد وحىت أن أهل البيت هلم العدد تعشيهم العنز 

  الواحدة 
  حدثنا أبو املغرية عن األوزاعي  - ١٥٢٣

  عن حسان بن عطية قال ينجو من الدجال إثنا عشر ألف رجل وسبعة آالف امرأة 
  حدثنا بقية وأبو املغرية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد  - ١٥٢٤

 يتبعه وجبت له اجلنة عن كعب قال من صرب على فتنة الدجال مل يفتنت ومل يفنت أبدا حيا وال ميتا ومن أدركه ومل
  وإذا أخلص الرجل وكذب الدجال مرة واحدة 

قال قد علمت من أنت أنت الدجال مث قرأ فاحتة سورة الكهف ومل يستطع أن يفتنه وكانت له تلك اآلية كالتميمة 
حاب حممد من الدجال فطوىب ملن جنا بإميانه قبل فنت الدجال وهوانه وصغاره وليدركن الدجال أقواما مثل خيار أص

  صلى اهللا عليه و سلم 
حدثنا احلكم بن نافع البهراين قال حدثين ابو عبد اهللا الكالعي صاحب كعب عن يزيد بن محري ويزيد  - ١٥٢٥

  بن شريح وجبري بن نفري واملقدام بن معدي كرب وعمرو بن األسود وكثري بن مرة قالوا مجيعا 
البحر موثق بسبعني حلقة ال يعلم من أوثقه أسليمن أم غريه فإذا  ليس الدجال إنسان إمنا هو شيطان يف بعض جزائر

كان أول ظهوره فك اهللا عنه يف كل عام حلقة فإذا برز أتته أتان عرض ما بني أذنيها أربعون ذرعا بذراع اجلبار 
كنوز  وذلك فرسخ للراكب احملث فيضع على ظهرها منربا من حناس ويقعد عليه فتبايعه قبائل اجلن وخيرجون له

  األرض ويقتلون له الناس 
  قال احلكم بن نافع وحدثين جراح عمن حدثه  - ١٥٢٦

عن كعب قال الدجال بشر ولدته امرأة ومل ينزل شأنه يف التوراة واإلجنيل ولكن ذكر يف كتب األنبياء يولد يف قرية 
وك يصرخان يف املدائن مبصر يقال هلا قوس يكون بني مولده وخمرجه ثالثون سنة فإذا ظهر خرج إدريس وخن

  والقرى 
إن الدجال قد خرج فإذا أقبل أهل الشام خلروجه توجه حنو املشرق مث ينزل عند باب دمشق الشرقي مث يلتمس فال 
يقدر عليه مث يرى عند املنارة اليت عند هنر الكسوة مث يطلب فال يدري أين سلك فينسى كره مث يأيت املشرق فيظهر 

فيستخلف وذلك عند خروج املسيح ويربيء األكمه واألبرص حىت يتعجب الناس مث يظهر  ويعدل مث يعطى اخلالفة
  السحر ويدعي النبوة فيفترق عنه الناس 

ويفارقه أهل الشام فيفترق أهل املشرق ثالث فرق فرقة تلحق بالشام وفرقة تلحق باألعراب وفرقة تلحق به فيقبل 
  مبن معه 

العلماء سبعون ألفا ويأيت األمم فيستمدهم على أهل الشام فيجيبونه وجتمع  قال كعب وهم اربعون ألفا وقال بعض
اليه اليهود مجيعا فيسري حنو الشام مقدمته العصابة املشرقية معهم أعراب جدس عليهم الطيالسة فيفزع أهل الشام 

 جبل البلقاء قد فيهربون إىل اجلبال ومأوى السباع إثنا عشر ألفا من الرجال وسبعة آالف امرأة عامتهم إىل
اعتصموا به ال جيدون ما يأكلون غري شجر امللح وهترب عنهم السباع إىل السهل ومنهم من يأيت القسطنطينية 

فيسكنها مث يتراسلون فيقبلون سراعا حىت ينزلوا غريب األردن عن هنر أيب فطرس ينطوي إليهم كل فار من الدجال 



دن ويقبل الدجال فيهبط من عقبة أفيق فينزل شرقي األردن فيحصرهم ويعبؤن مسلحة عند املنارة اليت غريب األر
أربعني يوما فيأمر هنر أيب فطرس فيسيل إليه مث يقول ارجع فريجع إىل مكانه ويقول أيبس فييبس ويأمر جبل ثور 

ليس وجبل طور زيتا أن ينتطحا فينتطحان ويأمر الريح فتثري السحاب من البحر فتمطر األرض فتنبت ويأمر إب
األكرب ذريته باتباعه فيظهرون له الكنوز فال ميرون خبربة وال أرض فيها كنز إال نبذ إليه كنزه ومعه قبيل من اجلن 

فيتشبهون مبوتاهم فيقول احلميم حلميمه أمل أمت وقد حييت وخيوض البحر يف اليوم ثالث خوضات فال يبلغ حقويه 
عنه خري من املقام بني يديه للمتكلم يومئذ بكلمة خيلص هبا من األجر  فيتميز املؤمنون واملنافقون والكافرون واهلرب

  كعدد رمل الدنيا ويقاتل الناس على الكفر فمن قتل منهم أضاءت قبورهم يف الليلة املظلمة والليل الدامس 
  قال كعب فإذا رأى املؤمنون أهنم ال يستطيعون قتله وال أصحابه 

دس فيبارك هلم يف مثرها ويشبع اآلكل من الشيء اليسري لعظيم بركتها ويشبعون ساروا غريب األردن اليت ببيت املق
  فيها من اخلبز والزيت ويتبعهم الدجال ويأتيه ملكان 

  فيقول أنا الرب 
  فيقول له أحدمها كذبت 

  ويقول اآلخر لصاحبه صدقت 
خرى يغمس الطويلة منها يف وصفته أنه أفحج أصهب خمتلف احللق مطموس العني اليمىن إحدى يديه أطول من األ

البحر فيبلغ قعره فتخرج من احليتان يسري أقصى األرض وأدناها يف يومني خطوته مد بصره وتسخر له اجلبال 
واألهنار والسحاب ويأيت اجلبل فيقوده ويدرك زرعه يف يوم ويقول للجبال تنحي عن الطريق فتفعل وجييء إىل 

تلفظه كاليعاسيب وكأعني اجلراد ومعه هنر ماء وهنر نار وجنة خضراء األرض فيقول أخرجي ما فيك من الذهب ف
ونار محراء فناره جنة وجنته نار وجبل من خبز من ألقاه يف ناره مل حيترق يظهر عند عالية مرة وعلى باب دمشق مرة 

  وعند هنر أيب فطرس مرة وينزل عيسى ابن مرمي عليه السالم 
  ة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث حدثنا أبو عمر عن ابن هليع - ١٥٢٧

عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بني أذين محار الدجال أربعون ذراعا وخطوة محاره مسرية ثالثة أيام 
  خيوض البحر على محاره كما خيوض 

ي بإذين أفتريدون أن أحبسها فتحبس الشمس أحدكم الساقية على فرسه يقول أنا رب العاملني وهذه الشمس جتر
  حىت جيعل اليوم كالشهر واجلمعة ويقول أتريدون أن أسريها لكم 

فيقولون نعم فيجعل اليوم كالساعة وتأتيه املرأة فتقول يا رب أحيي ابين وأحيي زوجي حىت أهنا تعانق شيطانا 
يا ربنا أحيي لنا غنمنا وإبلنا فيعطيهم شياطني أمثال  وتنكح شيطانا وبيوهتم مملوءة شياطني ويأتيه األعراب فيقولون

  غنمهم وإبلهم سواء بالسن والسمة على حال ما فارقوها عليه مكتنزة شحما 
يقولون لو مل يكن هذا ربنا مل حيي لنا موتانا من اإلبل والغنم ومعه جبل من مرق وعراق اللحم حار ال يربد وهنر 

  نار ودخان جار وجبل من جنان وخضرة وجبل من 
  يقول هذه جنيت وهذه ناري وهذا طعامي وهذا شرايب 

  واليسع معه ينذر الناس ويقول هذا املسيح الكذاب فاحذروه لعنه اهللا 
  يعطيه اهللا من السرعة واخلفة ماال يلحقه الدجال 

  فإذا قال أنا رب العاملني 



  قال له الناس كذبت 
  لق عظيم ويقول اليسع صدق الناس فيمر مبكة فإذا هو خب

  فيقول من أنتم فإن هذا الدجال قد أتاك 
  فيقول أنا ميكائيل بعثين اهللا تعاىل أن أمنعه من حرمه ومير باملدينة فإذا هو خبلق عظيم 

  فيقول من أنت هذا الدجال قد أتاك 
  فيقول أنا جربيل بعثين اهللا تعاىل ألمنعه من حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مبكة فإذا رأى ميكائيل وىل هاربا وال يدخل احلرم فيصيح صيحة فيخرج إليه من مكة كل منافق ومير الدجال 
  ومنافقه 

مث مير باملدينة فإذا رأى جربيل وىل هاربا فيصيح صيحة فيخرج إليه من املدينة كل منافق ومنافقة ويأيت النذير إىل 
  إليهم من املسلمني ببيت املقدس اجلماعة اليت فتح اهللا على أيديهم القسطنطينية ومن تألف 

  يقولون هذا الدجال قد أتاكم 
  فيقولون اجلس فإنا نريد قتاله 

  فيقول بل أرجع حىت أخرب الناس خبروجه فإذا انصرف تناوله الدجال 
  مث يقول هذا الذي يزعم أين مل أكن أقدر عليه فاقتلوه شر قتلة فينشر باملناشري 

  مون أين ربكم مث يقول إن أنا أحييته لكم تعل
  فيقولون قد نعلم أنك ربنا وأحب إلينا نزداد يقينا 

  فيقول نعم فيقوم بإذن اهللا تعاىل ال يأذن اهللا لنفس غريها للدجال أن حيييها 
  فيقول أليس قد أمتك مث أحييتك فأنا ربك 

 أحيا بإذن اهللا تعاىل ال حيىي فيقول اآلن ازددت يقينا أنا الذي بشرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنك تقتلين مث
  اهللا لك نفسا غريي فيضع على 

جلد النذير صفائح من حناس فال حييك فيه شيء من سالحهم ال بضرب سيف وال سكني وال حجر إال حتول عنه 
  ومل يضره منه شيء 

ه ويبادر إىل بيت فيقول اطرحوه يف ناري وحيول اهللا عز و جل ذلك اجلبل على النذير جنانا خضرة فيشك الناس في
املقدس فإذا صعد على عقبة أفيق وقع ظله على املسلمني فيوترون قسيهم لقتاله فأقوى املسلمني يومئذ من برك 

  باركا أو جلس جالسا من اجلوع والضعف ويسمعون النداء يا أيها الناس قد أتاكم الغوث 
  حدثنا ابن فضيل عن ابن أيب سفيان عن احلسن قال  - ١٥٢٨
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعام املؤمنني يومئذ التسبيح والتهليل والتحميد قال رس
  حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان  - ١٥٢٩

عن عبيد بن عمري الليثي قال خيرج الدجال فيتبعه ناس يقولون حنن نشهد أنه كافر وإمنا نتبعه لنأكل من طعامه 
  ا نزل غضب اهللا نزل عليهم مجيعا ونرعى من الشجر فإذ

  حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال  - ١٥٣٠
  بلغين انه جيعل على حلقه صفيحة من حناس وبلغين أن اخلضر الذي يقتله الدجال مث حيييه 

  قال معمر وأخربين حيىي بن أيب كثري يرويه قال  - ١٥٣١



  عامة من يتبع الدجال يهود أصبهان 
  معاوية عن األعمش عن أيب وائل حدثنا أبو  - ١٥٣٢

عن حذيفة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدجال أعور العني اليسرى جفال الشعر معه جنة 
  ونار فناره جنة وجنته نار 

  حدثنا وكيع عن إمساعيل ابن أيب خالد عن حكيم بن جابر  - ١٥٣٣
  تيس اللحام عن حذيفة قال ما خروج الدجال عندي بأكرث من 

  حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل األحدب  - ١٥٣٤
  عن أيب وائل قال أكثر تبع الدجال اليهود وأوالد املوامس 

  حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان  - ١٥٣٥
به وإنا لنعلم عن عبيد بن عمري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصبحن الدجال أقوام يقولون إنا لنصح

  أنه كافر ولكنا نصحبه نأكل من الطعام ونرعى من الشجر فإذا نزل غضب اهللا تعاىل عليهم كلهم 
  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة  - ١٥٣٦

وسة واألخرى ممزوجة عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدجال إحدى عينيه مطم
بالدم كأهنا الزهرة ويسري معه جبالن جبل من أهنار ومثار وجبل دخان ونار يشق الشمس كما يشق الشعرة ويتناول 

  الطري يف اهلواء 
  حدثنا ابن وهب عن حنظلة مسع ساملا  - ١٥٣٧

محر جعد الرأس أعور عني  مسع ابن عمر رضى اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أريت رجال أ
  اليمني أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقيل املسيح الدجال 

  حدثنا ابن علية عن عوف عن أيب املغرية القواس  - ١٥٣٨
عن عبد اهللا بن عمرو قال مالحم الناس مخس فثنتان قد مضتا وثالث يف هذه األمة ملحمة الترك وملحمة الروم 

  بعد ملحمة الدجال ملحمة  وملحمة الدجال ليس
  حدثنا عبدة وكيع عن مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن حوط العبدي  - ١٥٣٩

  عن عبد اهللا قال أذن محار الدجال تظل سبعني ألفا 
  حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن األعمش عن عبد امللك بن ميسرة الزراد عن حوط العبدي  - ١٥٤٠

  أذن محار الدجال سبعون ألفا عن عبد اهللا قال يستظل يف ظل 
حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن حوط عن عبد اهللا قال أذن محار الدجال  - ١٥٤١

  تظل سبعني الفا 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل  - ١٥٤٢

ن أصحابه فيهم عمر رضى اهللا عنه وهو عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مر بابن صياد يف نفر م
  يلعب مع الغلمان عند أطم بين مغالة وهو غالم فلم يشعر حىت ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظهره بيده 

  مث قال أتشهد أين رسول اهللا 
  فنظر إليه ابن صياد وقال أشهد أنك رسول األميني 
  هد أين رسول اهللا مث قال ابن صياد للنيب صلى اهللا عليه و سلم أتش



  فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آمنت باهللا وبرسله 
  مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يأتيك 

  قال ابن صياد يأتيين صادق وكاذب 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلط عليك األمر 

  خبيئا وخبأ له يوم تأيت السماء بدخان مبني مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد خبأت لك 
  قال ابن صياد هو الدخ 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخسأ فلن تعدو قدرك 
  قال عمر يا رسول اهللا ائذن يل فأضرب عنقه 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإال يكن هو فال خري لك يف قتله 
  قال الزهري قال ابن عمر رضى اهللا عنه  - ١٥٤٣

انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بن كعب رضى اهللا عنه يؤمان النخل اليت فيه ابن صياد حىت إذا دخال 
النخل طفق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتقي جبذوع النخل وهو خيتل ابن صياد ألن يسمع من ابن صياد شيئا 

  قبل أن 
وابن صياد مضطجع على فراش يف قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يراه 

  وهو يتقي جبذوع النخل 
  فقالت أيب صاف وهو امسه هذا حممد 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو تركته بني 
  قال الزهري عن سنان بن أيب سنان  - ١٥٤٤

ى اهللا عنهما حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبأ البن صياد دخانا أو سأله عما مسع حسني بن علي رض
  خبأ له 

  فقال دخ 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إخسأ فلن تعدو قدرك فلما وىل 

  قال النيب ما قال 
  قال بعضهم دخ وقال بعضهم ذبح أو دخ 
  تم وأنا بني أظهركم فأنتم بعدي أشد اختالفا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد اختلف

  قال معمر عن هشام بن عروة  - ١٥٤٥
  عن أبيه قال ولد ابن صياد أعور خمنت 

  قال معمر قال الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف  - ١٥٤٦
قام النيب صلى اهللا عن أيب بكرة قال أكثر الناس يف مسيلمة قبل أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه شيئا ف

  عليه و سلم خطيبا 
فقال أما بعد ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرمت فيه وإنه لكذاب من ثالثني كذابا خيرجون بني يدي املسيح وأنه 

  ليس من بلدة إال يبلغها رعب املسيح إال املدينة على كل نقب من أنقاهبا ملكان يذبان عنها رعب املسيح 
  فحدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا عتبة قال الزهري  - ١٥٤٧



أن أبا سعيد اخلدري رضى اهللا عنه قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا طويال عن الدجال فقال فيما 
  حيدثنا إن الدجال وهو حمرم عليه أن يدخل أنقاب املدينة فيخرج إليه رجل يومئذ خري الناس أو من خري الناس يومئذ 

  أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثه  فيقول أشهد
  فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته أتشكون يف األمر 

  فيقولون ال فيقتله مث حيييه 
  فيقول حني حييا واهللا ما كنت أشد بصرية فيك مين اآلن فرييد الدجال قتله الثانية فال يسلط عليه 

  مر بلغين أنه جيعل على حلقه صفيحة من حناس وبلغين أن اخلضر يقتله الدجال مث حيييه قال مع - ١٥٤٨
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيب هارون العبدي  - ١٥٤٩

عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يتبع الدجال من أميت سبعون ألفا عليهم 
  التيجان 
  عمر أخربين حيىي ابن أيب كثري يرويه قال قال م - ١٥٥٠

  عامة من يتبع الدجال يهود أصبهان 
  قال معمر قال الزهري فأخربين عمرو ابن أيب سفيان الثقفي أخربه رجل من األنصار  - ١٥٥١

عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدجال قال يأيت 
خ املدينة وهو حمرم عليه أن يدخل نقاهبا فتنتفض املدينة بأهلها نفضة أو نفضتني وهي الزلزلة فيخرج إليه منها سبا

كل منافق ومنافقة مث يويل الدجال قبل الشام فيحاصرهم وبقية املسلمني يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال 
  لبالء الشام فيحااصرهم الدجال نازال بأصله حىت إذا طال عليهم ا

قال رجل من املسلمني يا معشر املسلمني حىت مىت أنتم هكذا وعدو اهللا نازل بأصل جبلكم هذا هل أنتم إال بني 
  إحدى احلسنيني بني أن يستشهدكم اهللا أو يظهركم 

ذكر فيتبايعون على املوت بيعة يعلم اهللا تعاىل أهنا الصدق من أنفسهم مث تأخذهم ظلمة ال يبصر امرؤ فيها كفة مث 
  نزول عيسى 

  حدثنا وكيع وأبو معاوية مجيعا عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن ايب حازم  - ١٥٥٢
  عن املغرية بن شعبة رضى اهللا عنه قال ما سال أحد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الدجال أكثر ما سألته عنه 

  فقال مل تسأل عنه 
  والشراب  قال فقلت إن الناس يزعمون أن معه الطعام

  قال هو أهون على اهللا تعاىل من ذلك 
  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور بن املعتمر عن جماهد عن جنادة بن أيب أمية  - ١٥٥٣

مسع رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنذرنا 
ر ا فناره جنة وجنته نار وإن معه جبال من خبز وهنرا من ماء وأنه ميطر املطر وينبت الدجال مث قال إن معه جنة ونا

  األرض وإنه يسلط على نفس فيقتلها مث حيييها ال يسلط على غريها 

  قدر بقاء الدجال



  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي  - ١٥٥٤
باهلي رضى اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أيام الدجال أربعون يوما فيوم كالسنة عن أيب أمامة ال

ويوم دون ذلك ويوم كالشهر ويوم دون ذلك ويوم كاجلمعة ويوم دون ذلك ويوم كاأليام ويوم دون ذلك وآخر 
  ر حىت تغيب الشمس أيامه كالشررة يف اجلريدة فيصبح الرجل بباب املدينة فال يبلغ باهبا اآلخ

  قالوا يا رسول اهللا فكيف نصلي يف تلك األيام القصار 
  قال تقدرون كما تقدرون يف هذه األيام الطوال مث تصلون 

حدثنا ابن منري حدثنا أبو يعفور قال مسعت أبا عمرو الشيباين قال مسعت حذيفة يقول فتنة الدجال أربعني  - ١٥٥٥
  يوما 

  م الطائفي عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب حدثنا حيىي بن سلي - ١٥٥٦
عن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية رضى اهللا عنها قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يعمر 

  الدجال أربعني سنة السنة كالشهر والشهر كاجلمعة واجلمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة يف النار 
  دثنا احلكم بن نافع عن جراح وأيب عبد اهللا صاحب كعب عن كعب قال ح - ١٥٥٧

  قال سلمان الفارسي أيام الدجال مقدار عامني ونصف 
  حدثنا ابن منري حدثنا أبو يعفور قال مسعت أبا عمرو الشيباين قال  - ١٥٥٨

  كنت مع حذيفة بن اليمان يف املسجد إذ جاء أعرايب يهرول حىت جثا بني يديه 
  أخرج الدجال فقال 

  فقال حذيفة أنا ملا دون الدجال أخوف مين الدجال وما الدجال إمنا فتنته أربعني يوما 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل  - ١٥٥٩

  عن حذيفة قال خيرج يف الفتنة الرابعة بقاؤه أربعون سنة خيففها اهللا على املؤمنني فتكون السنة كاليوم 
  ثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عن جنادة بن أيب أمية الدوسي قال حد - ١٥٦٠

مسعت رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميكث 
  الدجال أربعني صباحا آخر اجلزء السابع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر بعونك يا كرمي

الشيخ الزكي أبو الفضل عبد اجلبار بن حممد بن عمر األصبهاين أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن أخربنا 
  ريذة أخربنا أبو القاسم سليمان بن أمحد بن ايوب الطرباين حدثنا عبد الرمحن بن حامت أبو زيد املرادي حدثنا نعيم 

  هري عمن حدثه حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن الز - ١٥٦١
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقتل عيسى بن مرمي عليه السالم الدجال 

  دون باب لد بسبعة عشر ذراعا 
  حدثنا ضمرة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي  - ١٥٦٢

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدرك عيسى بن مرمي الدجال بعد ما  عن أيب أمامة الباهلي رضى اهللا عنه قال
  يهرب منه فإذا بلغه نزوله فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة والليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيب سلمة  - ١٥٦٣



ا نزل عيسى بيت املقدس وقد حاصر الدجال الناس يف بيت املقدس عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال إذ
  مشى إليه بعدما يصلي الغداة ميشي إليه وهو يف آخر رمق فيضربه فيقتله 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عمن حدثه  - ١٥٦٤
ه الدجال على عن كعب قال إذا نزل عيسى مل جيد رحيه وال نفسه كافر إال مات ونفسه يبلغ مد بصره فيدرك نفس
  قيد شرب من باب لد وقد نزل إىل العني يف أسفل العقبة ليشرب منها فيذوب ذوبان الشمع فيموت 

  حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ثعلبة عن عبد الرمحن بن يزيد  - ١٥٦٥
  ول يقتل ابن مرمي الدجال بباب لد عن عمه جممع بن جارية رضى اهللا عنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يق

  حدثنا ضمرة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين  - ١٥٦٦
عن كعب قال إذا مسع الدجال نزول عيسى ابن مرمي هرب فيتبعه عيسى فيدركه عند باب لد فيقتله فال يبقى شيء 

  إال دل على أصحاب الدجال فيقول يا مؤمن هذا كافر 
   حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء حدثنا عبد اهللا بن منري - ١٥٦٧

  عن عبد اهللا بن مسعود قال يزعم أهل الكتاب أن عيسى ابن مرمي ينزل فيقتل الدجال ويقتل أصحابه 
  قال أبو الزعراء ما مسعت عبد اهللا يذكر عن أهل الكتاب حديثا غري هذا 

  حدثنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن عيسى قال  - ١٥٦٨
   أن عيسى ابن مرمي يقتل الدجال على تل املالحم وهو هنر ابن فطرس مث يرجع إىل بيت املقدس بلغين

  حدثنا عبد الصمد عن محاد بن سلمة عن أيب غالب قال  - ١٥٦٩
  كنت أسري مع نوف حىت انتهيت إىل عقبة أفيق فقال هذا املكان الذي يقتل فيه املسيح الدجال 

معمر عن الزهري عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن ثعلبة األنصاري عن عبد اهللا بن حدثنا عبد الرزاق عن  - ١٥٧٠
  زيد األنصاري 

  عن جممع بن جارية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقتل ابن مرمي الدجال بباب لد أو إىل جانب لد 
  حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سامل  - ١٥٧١

  ضى اهللا عنه سأل رجال من اليهود فحدثه عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ر
  فقال له عمر إين قد بلوت منك صدقا فأخربين عن الدجال 

  فقال وإله يهود ليقتلنه ابن مرمي بفناء لد 

  املعقل من الدجال

  حدثنا ضمرة حدثنا حيىي بن أيب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي  - ١٥٧٢
 عنه قال قال رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم الدجال ال يبقى من األرض شيء إال عن أيب أمامة الباهلي رضى اهللا

وطئه وغلب عليه إال مكة واملدينة فإنه ال يأتيها من نقب من أنقاهبا إال لقيه ملك مصلتا بسيفه حىت ينزل عند 
ات ال يبقى منافق وال الطريب األمحر عند منقطع السبخة عند جمتمع السيول مث ترجف املدينة بأهلها ثالث رجف

منافقة إال خرج إليه فتنفي املدينة يومئذ اخلبث منها كما ينفي الكرب خبث احلديد وذلك اليوم الذي يدعى يوم 
  اخلالص 

  فقالت أم شريك فأين املسلمون يومئذ 



  قال ببيت املقدس خيرج فيحاصرهم حىت يبلغه نزول عيسى فيهرب 
  مد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه حدثنا حممد بن احلارث عن حم - ١٥٧٣

عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القرى احملفوظة مكة واملدينة وإيلياء وجنران 
  وما من ليلة إال وينزل بنجران سبعون ألف ملك يسلمون على أهل األخدود مث ال يعودون إليها أبدا 

  ال قال صفوان وحدثين أبو الزاهرية عن شريح بن عبيد حدثنا بقية ق - ١٥٧٤
  عن كعب قال املعقل من الدجال هنر ابن فطرس 

  حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن حيىي بن جابر وحدير بن كريب  - ١٥٧٥
  عن كعب قال املعقل من الدجال هنر ابن فطرس 

  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة عمن حدثه  - ١٥٧٦
  معقل املسلمني إذا خرج الدجال بيت املقدس عن كعب قال 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عمن حدثه  - ١٥٧٧
عن كعب قال موضع رداء ببيت املقدس أيام الدجال خري من الدنيا وما فيها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  معقل املسلمني من الدجال بيت املقدس ال خيرجون وال يغلبون 
  نا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عن جنادة بن أيب أمية الدوسي حدث - ١٥٧٨

مسع رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن الدجال يبلغ 
  كل منهل إال أربعة مساجد مسجد احلرام ومسجد املدينة ومسجد طور سيناء ومسجد األقصى 

  حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب هاشم عن أيب جملز عن قيس بن عباد  - ١٥٧٩
عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت أضاء له ما بينه وبني مكة ومن قرأ 

  آخرها مث أدرك الدجال مل يسلط عليه 
  حدثنا بقية عن صفوان عن عمرو عن شريح بن عبيد  - ١٥٨٠
هللا بن سالم قال إن مالئكة اهللا تعاىل حيرسون املدينة من كل ناحية ما من نقاب املدينة من نقب إال وعليه عن عبد ا

  ملك سال سيفه فال تنفروا مالئكة اهللا الذين حيرسونكم 
  حدثنا حيىي بن سليم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم املكي عن شهر بن حوشب  - ١٥٨١

األنصارية رضى اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الدجال  عن أمساء ابنة يزيد بن السكن
  يرد كل منهل إال املسجدين 

  حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أيب هاشم عن أيب جملز عن قيس بن عباد  - ١٥٨٢
  يكن له عليه سبيل عن أيب سعيد اخلدري قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت مث خرج للدجال مل يسلط عليه ومل 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  - ١٥٨٣
  أن أبا سعيد اخلدري قال حمرم على الدجال أن يدخل نقاب املدينة 

  قال الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف  - ١٥٨٤
بلدة إال يبلغها رعب الدجال إال املدينة على كل نقب  عن أيب بكرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من

  من نقاهبا ملكان يذبان عنها رعب املسيح 
  قال الزهري وأخربين عمرو بن أيب سفيان الثقفي عن رجل من األنصار  - ١٥٨٥



وحمرم  عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يأيت الدجال سباخ املدينة
  عليه أن يدخل نقاهبا فيخرج إليه كل منافق ومنافقة مث يويل قبل الشام 

  قال معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب  - ١٥٨٦
عن أمساء ابنة يزيد األنصارية مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول جيزيء املؤمنني يومئذ من اجلوع ما جيزيء 

  أهل السماء من التسبيح والتقديس 
  حدثنا حممد بن فضيل عن أيب سفيان عن احلسن قال  - ١٥٨٧

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعام املؤمنني يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتقديس والتكبري 
  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة  - ١٥٨٨

  صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب
  املسلمون فما طعام املؤمنني يف زمان الدجال 

  قال طعام املالئكة 
  قالوا أو تطعم املالئكة 

قال طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس أذهب اهللا عنه اجلوع فلم خيش 
  جوعا 

  ريتهنزول عيسى ابن مرمي عليه السالم وس

  حدثنا ضمرة بن ربيعة عن حيىي بن ايب عمرو السيباين عن عمرو بن عبد اهللا احلضرمي  - ١٥٨٩
  عن أيب أمامة الباهلي رضى اهللا عنه قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدجال 

  فقالت أم شريك فأين املسلمون يومئذ يا رسول اهللا 
الناس يومئذ رجل صاحل فيقال صلي الصبح فإذا كرب ودخل فيها نزل  قال ببيت املقدس خيرج حىت حياصرهم وإمام

عيسى ابن مرمي عليه السالم فإذا رآه ذلك الرجل عرفه فرجع ميشي القهقري فيتقدم عيسى فيضع يده بني كتفيه مث 
يومئذ  يقول صلي فإمنا أقيمت لك الصالة فيصلي عيسى وراءه مث يقول افتحوا الباب فيفتحون الباب ومع الدجال

سبعون ألفا يهود كلهم ذو ساج وسيف حملى فإذا نظر إىل عيسى ذاب كما يذوب الرصاص وكما يذوب امللح يف 
املاء مث خيرج هاربا فيقول عيسى إن يل فيك ضربة لن تفوتين هبا فيدركه فيقتله فال يبقى شيء مما خلق اهللا تعاىل 

 دابة إال قال يا عبد اهللا املسلم هذا يهودي فاقتله إال الغرقد يتوارى به يهودي إال أنطقه اهللا ال حجر وال شجر وال
فإهنا من شجرهم فال تنطق ويكون عيسى يف أميت حكما عدال وإماما مقسطا يدق الصليب ويقتل اخلنزير ويضع 

  اجلزية ويترك الصدقة وال يسعى على شاة وترفع الشحناء والتباغض وتنزع محة 
يف احلنش فال يضره وتلقى الوليدة األسد فال يضرها ويكون يف اإلبل كأنه كلبها  كل دابة حىت يدخل الوليد يده

والذئب يف الغنم كأنه كلبها ومتأل األرض من اإلسالم ويسلب الكفار ملكهم فال يكون ملك إال اإلسالم وتكون 
ى القطف فيشبعهم األرض كفا ثورة الفضة فتنبت نباهتا كما كانت على عهد آدم عليه السالم جيتمع النفر عل

  وجيتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من املال وتكون الفرس بالدريهمات 
  حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح ابن عبيد  - ١٥٩

 طرف عن كعب قال يهبط املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي إىل



الشجر حتمله غمامة واضع يديه على منكب ملكني عليه ريطتان مؤتزر بإحديهما مرتدى باألخرى إذا أكب رأسه 
  قطر منه كاجلمان فيأتيه اليهود 

  فيقولون حنن أصحابك 
  فيقول كذبتم مث يأتيه النصارى 

  فيقولون حنن أصحابك 
يأيت جممع املسلمني حيث هم فيجد خليفتهم يصلي هبم فيقول كذبتم بل اصحايب املهاجرون بقية أصحاب امللحمة ف

  فيتأخر للمسيح حني يراه 
  فيقول يا مسيح اهللا صلي لنا 

فيقول بل أنت فصل ألصحابك فقد رضى اهللا عنك فإمنا بعثت وزيرا ومل أبعث أمريا فيصلي هلم خليفة املهاجرين 
  وينزع خليفتهم ركعتني مرة واحدة وابن مرمي فيهم مث يصلي هلم املسيح بعده 

  حدثنا سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن أيب فروة وابن سابور مجيعا عن مكحول  - ١٥٩١
عن حذيفة بن اليمان رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينما الشياطني الذين مع الدجال 

ول له بعضهم إنكم شياطني وإن اهللا تعاىل سيسوق يزاولون بعض بين آدم على متابعة الدجال فيأيت عليه من يأيت ويق
إليه عيسى ابن مرمي بإيلياء فيقتله فبينما أنتم على ذلك حىت ينزل عيسى ابن مرمي بإيلياء وفيها مجاعة من املسلمني 
وخليفتهم بعدما يؤذن املؤذن لصالة الصبح فيسمع املؤذن للناس عصعصة فإذا هو عيسى ابن مرمي فيهبط عيسى 

  به الناس ويفرحون بنزوله ولتصديق حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فريحب
  مث يقول للمؤذن أقم الصالة 

  مث يقول له الناس صلي لنا 
فيقول انطلقوا إىل إمامكم فيصلي لكم فإنه نعم اإلمام فيصلي هبم إمامهم ويصلي عيسى معهم مث ينصرف اإلمام 

إذا رآه الدجال ماع كما مييع القري فيمشي إليه عيسى فيقتله بإذن اهللا  ويعطي عيسى الطاعة فيسري بالناس حىت
  تعاىل ويقتل معه من شاء اهللا مث يفترقون وخيتبئون حتت كل شجر وحجر 

حىت يقول الشجر يا عبد اهللا يا مسلم تعال هذا يهودي ورائي فاقتله ويدعو احلجر مثل ذلك غري شجرة الغرقدة 
  هم أحدا يكون عندها شجرة اليهود ال تدعو إلي

مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا أحدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتعوه واعملوا عليه وحدثوا به من 
  خلفكم وليحدث اآلخر اآلخر وإن فتنته أشد الفنت مث تعيشوا بعد ذلك ما شاء اهللا تعاىل مع عيسى ابن مرمي 

  ن عبيد حدثنا بقية عن صفوان عن شريح ب - ١٥٩٢
  عن كعب قال إذا خرج عيسى ابن مرمي انقطعت اإلمارة 

  حدثنا بقية بن الوليد وأبو املغرية عن صفوان عمن حدثه  - ١٥٩٣
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حياة عيسى هذه اآلخرة ليست كحياته األوىل 

  شرهم بدرجات اجلنة يلقى عليه مهابة املوت ميسح وجوه رجال ويب
  حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب عن حممد بن سريين  - ١٥٩٤

عن أيب هريرة قال يوشك من عاش منكم أن يرى عيسى بن مرمي إماما مهديا وحكما عادال فيكسر الصليب ويقتل 
  اخلنزير وتوضع اجلزية وتضع احلرب أوزارها 



  قال ينزل بني أذانني يقطر ثوبه ماء عليه ثوبان ممصران أو بردان  قال حممد وال أعلمه إال عن أيب هريرة
  قال حممد فظننت أهنم وجدوه يف كتاب فلم يدروا مالونه فيصلي عيسى وراء رجل من هذه األمة 

حدثنا عبد اهللا بن وهب عن ابن هليعة وليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ايب هالل عن أيب  - ١٥٩٥
  سلمة 
د اهللا بن عمرو بن العاص قال يبلغ الذين فتحوا القسطنطينية خروج الدجال فيقبلون حىت يلقوه ببيت عن عب

املقدس قد حصر هنالك مثانية آالف امرأة واثنا عشر ألف مقاتل هم خري من بقي وكصاحل من مضى فبيناهم حتت 
 ظهرانيهم فيتنكب إمامهم عنه ليصلي ضبابة من غمام إذ تكشف عنهم الضبابة مع الصبح فإذا بعيسى ابن مرمي بني

هبم فيأىب عيسى ابن مرمي حىت يصلي إمامهم تكرمة لتلك العصابة مث ميشي اىل الدجال وهو يف آخر رمق فيضربه 
فيقتله فعند ذلك صاحت األرض فلم يبق حجر وال شجر وال شيء إال قال يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إال 

ية فينزل حكما عادال فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية وتبتز قريش اإلمارة الغرقدة فإهنا شجرة يهود
وتضع احلرب أوزارها وتكون األرض كفاثورة الفضة وترفع العداوة والشحناء والبغضاء ومحة كل ذات محة ومتأل 

  األرض سلما كما ميأل اإلناء 
ألسد ويدخل األسد يف البقر والذئب يف الغنم وتباع الفرس من املاء فيندفق من نواحيه حىت تطأ اجلارية على رأس ا

بعشرين درمها ويبلغ الثور الثمن الكثري ويكون الناس صاحلني فيأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت حىت تكون على 
حىت عهدها حني نزهلا آدم عليه السالم حىت يأكل من الرمان الواحدة الناس الكثري ويأكل العنقود النفر الكثري و

  يقول الناس لو أن آباءنا أدركو هذا العيش 
  حدثنا ابن وهب عن حنظلة مسع ساملا يقول  - ١٥٩٦

مسعت ابن عمر رضى اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أريت عند الكعبة مما يلي املقام رجال آدم 
ألت من هذا فقال قائل هذا عيسى ابن سبط الرأس واضعا يديه على رجلني يسكب رأسه أو يقطر رأسه ماء فس

  مرمي 
  حدثنا أبو حيوة وأبو أيوب عن أرطاة  - ١٥٩٧

  عن عبد الرمحن بن جبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ليدركن ابن مرمي رجال من أميت هم مثلكم أو خريهم مثلكم أو خري 

  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة عمن حدثه  - ١٥٩٨
بينما هم يقتسمون غنائم القسطنطينية إذ يأتيهم خرب الدجال فريفضون ما يف أيديهم مث يقبلون عن كعب قال 

فيلحقون ببيت املقدس فتصلي خلف من يلي أمر املسلمني مث يوحي اهللا تعاىل اىل عيسى ابن مرمي ان يسري إىل 
  يأجوج مأجوج مث يرجع إىل بيت املقدس مث إن األرض 

  ت يف أول الدنيا مث يلبث سبعا مث يبعث اهللا رحيا فتقبض أرواح املؤمنني خترج زكاهتا على ما كان
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عمن حدثه  - ١٥٩٩

عن كعب قال ينزل عيسى ابن مرمي عليه السالم عند املنارة اليت عند باب دمشق الشرقي وهو شاب أمحر معه 
ر إال مات وذلك ان نفسه يبلغ مد بصره فيدرك نفسه الدجال ملكان قد لزم مناكبهما ال جيد نفسه وال رحيه كاف

فيذوب ذوبان الشمع فيموت ويسري ابن مرمي إىل من يف بيت املقدس من املسلمني فيخربهم بقتله ويصلي وراء 
أمريهم صالة واحدة مث يصلي هلم ابن مرمي وهي امللحمة ويسلم بقية النصارى ويقيم عيسى ويبشرهم بدرجاهتم يف 



  ة اجلن
  حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباين عن عمار بن املغرية  - ١٦٠٠

عن أيب هريرة قال جتدد املساجد لنزول عيسى بن مرمي فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية مث التفت فرآين 
  من أحدث القوم 

  فقال يا ابن أخي إن أدركته فأقره مين السالم 
  ة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث حدثنا أبو عمر عن ابن هليع - ١٦٠١

عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا بلغ الدجال عقبة أفيق وقع ظله على املسلمني فيوترون قسيهم 
  لقتاله فيسمعون نداء يا أيها الناس قد اتاكم الغوث وقد صعفوا من اجلوع 

  عان يسمعون ذلك النداء ثالثا فيقولون هذا كالم رجل شب
  وتشرق األرض بنورها وينزل عيسى ابن مرمي ورب الكعبة وينادي 

يا معشر املسلمني امحدوا ربكم وسبحوه وهللوه وكربوه فيفعلون فيستبقون يريدون الفرار ويبادرون فيضيق اهللا 
  ل باب لد فإذا نظر إىل عيسى عليهم األرض إذا أتوا باب لد يف نصف ساعة فيوافقون عيسى ابن مرمي قد نز

  فيقول اقم الصالة 
  يقول الدجال يا نيب اهللا قد أقيمت الصالة يقول عيسى يا عدو اهللا أقيمت لك فتقدم فصلي فإذا تقدم يصلي 

يقول عيسى يا عدو اهللا زعمت أنك رب العاملني فلم تصلي فيضربه مبقرعة معه فيقتله فال يبقى من أنصاره أحد 
  لفه إال نادى حتت شيء أو خ

  يا مؤمن هذا دجايل فاقتله 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخربين عمرو بن ايب سفيان الثقفي أنه أخربه رجل من األنصار  - ١٦٠٢

عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بينما املسلمون بالشام 
ال يف جبل ممن جباهلا يريدون قتل الدجال إذ تأخذهم ظلمة ال يبصر امرؤ فيها كفه فينزل ابن قد حاصرهم الدج

  مرمي فيحسر عن أبصارهم وبني أظهرهم رجل عليه ألمته 
  فيقولن من أنت يا عبد اهللا 

عاىل على فيقول أنا عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته عيسى ابن مرمي اختاروا بني إحدى ثالث بني أن يبعث اهللا ت
  الدجال وعلى جنوده عذابا من السماء أو خيسف هبم األرض أو يسلط عليهم سالحكم ويكف سالحهم 

  فيقولون هذه يا رسول اهللا أشفى لصدورنا وأنفسنا 
قال فيومئذ يرى اليهودي العظيم الطويل األكول الشروب ال تقل يده سيفه من الرعدة فينزلون إليهم ويذوب 

  ن مرمي كما يذوب الرصاص حىت يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله الدجال حني يرى اب
  قال الزهري فأخربين سامل  - ١٦٠٣

عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حىت يقول احلجر يا مسلم هذا يهودي 
  ورائي فاقتله 

  قال الزهري عن ابن املسيب  - ١٦٠٤
هللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم مسع أبا هريرة رضى ا

  ابن مرمي حكما عدال وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد 



  قال الزهري عن نافع موىل أيب قتادة  - ١٦٠٥
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف بكم إذا نزل بكم ابن مرمي فأمكم أو عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال ق

  قال إمامكم منكم 
  قال الزهري عن حنظلة األسلمي  - ١٦٠٦

مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مرمي من فج 
  يثنينهما الروحاء باحلج أو بالعمرة أو ل

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس  - ١٦٠٧
عن أبيه يرويه قال ينزل ابن مرمي إماما هاديا ومقسطا عادال فإذا نزل كسر الصليب وقتل اخلنزير ووضع اجلزية 
 وتكون امللة واحدة ويوضع األمن يف األرض حىت إن األسد ليكون مع البقر حتسبه ثورها ويكون الذئب مع الغنم

حتسبه كلبها وتنزع محة كل ذا ت محة حىت يطأ الرجل على رأس احلنش فال يضره وحىت تقر اجلارية األسد كما تقر 
  ولد الكلب الصغري ويكون الفرس العريب بعشرين درمها 

  قال معمر وأخربنا قتادة  - ١٦٠٨
ت دينهم واحد وأمهاهتم شىت أوالهم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن األنبياء أخوة لعال

يب عيسى بن مرمي ليس بيين وبينه رسول وأنه نازل فيكم فاعرفوه رجل مربوع اخللق إىل البياض واحلمرة يقتل 
اخلنزير ويكسر الصليب ويضع اجلزية وال يقبل غري اإلسالم وتكون الدعوة واحدة هللا رب العاملني ويبلغ يف زمانه 

  مع البقر والذئب مع الغنم ويلعب الصبيان باحليات ال يضر بعضهم بعضا  األمر حىت يكون األسد
  قال معمر فأخربنا زيد بن اسلم  - ١٦٠٩

عن أيب هريرة قال وال تقوم الساعة حىت ينزل عيسى ابن مرمي إماما مقسطا وحكما عادال وتبتز قريش اإلمارة 
واحدة هللا رب العاملني وتضع احلرب أوزارها ومتأل  ويقتل اخلنزير ويكسر الصليب و توضع اجلزية وتكون السجدة

األرض من السلم كما ميأل اإلناء من املاء وتكون األرض كفاثورة الورق وترفع الشحناء والعداوة والبغضاء ويكون 
  الذئب يف الغنم كلبها واألسد يف اإلبل كأنه عجلها 

  قال معمر وقال ابن طاوس  - ١٦١٠
الفرس العريب بعشرين درمها ويقوم الثور بكذا وكذا وتعود األرض على هيئتها على عن أبيه يرويه قال ويكون 

  عهد آدم عليه السالم ويكون القطف يأكل منه النفر ذو العدد وتكون الرمانة يأكل منها النفر ذو العدد 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن حنظلة مسع ساملا  - ١٦١٠

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أريت عند الكعبة مما يلي املقام رجال آدم مسع ابن عمر رضى اهللا عنهما يقول قال ر
سبط الرأس واضعا يديه على رجلني يسكب رأسه أو يقطر ماء فسألت من هذا قالوا عيسى ابن مرمي أو املسيح ابن 

  مرمي 
  حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن املسيب  - ١٦١١

 صلى اهللا عليه و سلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مرمي حكما مقسطا يكسر عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب
  الصليب ويقتل اخلنزير وتوضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة  - ١٦١٢
ل الدجال ويفرق عن عبد اهللا بن عمرو قال ينزل عيسى ابن مرمي فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الشحمة فيقت



  عنه اليهود حىت إن احلجر ليقول يا عبد اهللا املسلم هذا عندي يهودي فتعال فاقتله 
  حدثنا ضمرة عن حيىي بن أيب عمرو السيباين  - ١٦١٣

عن كعب قال حياصر الدجال املؤمنني ببيت املقدس فيصيبهم جوع شديد حىت يأكلوا أوتار قسيهم من اجلوع 
  عوا صوتا يف الغلس فبيناهم على ذلك إذ مس

  فيقولون إن هذا لصوت رجل شبعان 
  قال فينظرون فإذا بعيسى ابن مرمي 

  قال وتقام الصالة فريجع إمام املسلمني املهدي 
  فيقوم عيسى تقدم فلك أقيمت الصالة فيصلي هبم ذلك الرجل تلك الصالة 

  قال مث يكون عيسى إماما بعده 

  بعد نزوله قدر بقاء عيسى ابن مرمي عليه السالم

  حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو وأيب بكر عن املشايخ  - ١٦١٤
  عن كعب قال ملا رأى عيسى ابن مرمي قلة من معه شكى إىل اهللا تعاىل 

فقال اهللا إين رافعك إيل ومتوفيك وليس من رفعت عندي ميوت وإين باعثك على األعور الدجال فتقتله مث تعيش 
  شرين سنة مث أتوفاك ميتة احلق بعد ذلك أربعا وع

  قال كعب ومصداق ذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كيف هتلك أمة أنا أوهلا واملسيح آخرها 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١٦١٥
  عن كعب قال يقيم عيسى ابن مرمي عشر حجج يبشر املؤمنني درجاهتم يف اجلنة 

  عطار عن سليمان بن عيسى قال حدثنا حيىي بن سعيد ال - ١٦١٦
بلغين أن عيسى ابن مرمي إذا قتل الدجال رجع إىل بيت املقدس فيتزوج إىل قوم شعيب خنت موسى وهم جذام فيولد 

  له فيهم وتقيم تسعة عشر سنة ال يكون أمري وال شرطي وال ملك 
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عمن حدثه  - ١٦١٧

  فتقبض روح عيسى واملؤمنني  عن كعب قال جتيء ريح طيبة
  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة عن أيب عامر  - ١٦١٨

عن تبيع قال ينصرف عيسى ومن معه بعد يأجوج ومأجوج إىل بيت املقدس فيقولون اآلن وضعت احلرب أوزارها 
منون سنوات يف مث إن األرض خترج زكاهتا بإذن اهللا تعاىل على ما كانت يف أول الدنيا فيلبث عيسى بن مرمي واملؤ

  بيت املقدس مث يبعث اهللا رحيا تقبض األرواح 
  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن ابيه عن احلارث  - ١٦١٩

عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل عيسى بن مرمي وقتل الدجال متتعوا حىت حيبوا ليلة طلوع 
ن مغرهبا وحىت يتمتعوا بعد خروج الدابة أربعني سنة ال ميوت أحد وال ميرض ويقول الرجل لغنمه ودوابه الشمس م

اذهبوا فارعوا يف مكان كذا وكذا وتعالوا ساعة كذا وكذا ومتر املاشية بني الزرعني ال تأكل منه سنبلة وال تكسر 
ها أحد والسبع على أبواب الدور تستطعم ال تؤذي بظلفها عودا واحليات والعقارب ظاهرة ال تؤذي احدا وال يؤذي



أحدا ويأخذ الرجل الصاع أو املد من القمح أو الشعري فيبدره على وجه األرض فال حراث وال كراب فيدخل من 
  املد الواحد سبع مائة مد 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن يزيد بن قوذر  - ١٦٢٠
  سنة عن تبيع قال يبقى عيسى ابن مرمي أربعني 

  حدثنا سلم بن قتيبة عن أيب مودود املديين عن عثمان بن الضحاك عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم  - ١٦٢١
  عن أبيه قال جند يف التوراة أن عيسى ابن مرمي يدفن مع حممد صلى اهللا عليهما وسلم 

  قال أبو مودود وقد بقي يف البيت موضع قرب عيسى ابن مرمي 
  ونس عن هشام بن عروة عن صاحب أليب هريرة حدثنا عيسى بن ي - ١٦٢٢

  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ينزل عيسى بن مرمي فيمكث يف األرض أربعني سنة 
  حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن عبد الرمحن بن آدم  - ١٦٢٣

  أربعني سنة لو قال للبطحاء سيلي عسال لسالت عسال  عن أيب هريرة قال يلبث عيسى ابن مرمي يف األرض
  حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن يزيد بن قوذر عن تبيع  - ١٦٢٤

  عن كعب قال يبقى عيسى ابن مرمي بعدما ينزل أربعني سنة 
  و قال الوليد وقرأت على دانيال مثل ذلك 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١٦٢٥
  ميكث عيسى بعد الدجال ثالثني سنة كل سنة منها يقدم إىل مكة فيصلي فيها ويهلل عن أرطاة قال 

  خروج يأجوج ومأجوج

  حدثنا بقية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٦٢٦
عن كعب قال خلق اهللا يأجوج ومأجوج ثالثة أصناف صنف أجسامهم كاألرز وصنف أربع أذرع وعرضهم مثل 

  يلتحفون األخرى ويأكلون مشائم نسائهم أقوياهم وصنف يفترشون آذاهنم و
  حدثنا بقية عن صفوان حدثنا أبو الزاهرية  - ١٦٢٧

  عن كعب قال املعقل من يأجوج ومأجوج الطور ومن املالحم دمشق 
  حدثنا بقية عن صفوان حدثين املشيخة  - ١٦٢٨

  عن كعب قال يفضل الناس يأجوج ومأجوج بسبعة نفر 
  و املثىن األملوكي قال صفوان وحدثين أب - ١٦٢٩

عن كعب قال عرض أسفكة باب يأجوج ومأجوج الذي يفتح هلم السفلى أربعة وعشرون ذراعا ختفيها أسنة 
  رماحهم 
  حدثنا ابن وهب عن مسلمة بن علي وموسى بن شيبة عن األوزاعي عن حسان بن عطية  - ١٦٣٠

  وج وجزء فيه ساير األرض عن ابن عباس قال األرض سبعة أجزاء فستة أجزاء منها يأجوج ومأج
  وقال حسان بن عطية يأجوج ومأجوج أمتان يف كل أمة مائة ألف 

  أمة ال يشبه أمة أخرى ال ميوت الرجل منهم حىت ينظر يف مائة عني من ولده 
  حدثنا ابن وهب حدثنا زيد بن أسلم  - ١٦٣١



حني خيرجون خيرج أوهلم يف بالبحرية عن أبيه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن يأجوج ومأجوج 
  حبرية طربية فيشربوهنا مث يأيت آخرهم عليها فيقولون كأنه كان هاهنا مرة ماء فإذا غلبوا على األرض 

  قالوا قد غلبنا على األرض تعالوا نقاتل أهل السماء 
  فقالوا يا رسول اهللا فأين يكون املسلمون 
العنان وكذلك امسه عند اهللا فريمونه بنباهلم فتسقط نباهلم خمتضبة دما  قال يتحصنون فريسل اهللا سحابا يقال هلا

فيقولون قد قتلنا اهللا واهللا قاتلهم فيمكثوا ما شاء اهللا فيوحي اهللا تعاىل إىل السحاب فتمطر عليهم دودا كالنغف 
  رجل من املسلمني  نغف اإلبل خيرج منها فتأخذ كل واحدة يف عنق واحد منهم فتقتله فبيناهم على ذلك إذ قال

افتحوا يل الباب أخرج أنظر ما فعلوا أعداء اهللا لعل اهللا يكون قد أهلكهم فيخرج فإذا جاءهم وجدهم قياما موتى 
  بعضهم على بعض فيحمد اهللا وينادي إىل أصحابه 

  إن اهللا قد أهلكهم فيبعث اهللا مطرا فيغسل األرض منهم 
  وكذا سنة وتأكل مواشي املسلمني من جيفهم فتشكر عليهم وتلني  قال فيستوقد املسلمون بقسيهم ونبلهم كذا

  حدثنا ابن وهب عن مسلمة بن علي عن سعيد بن بشري  - ١٦٣٢
  عن قتادة قال قال رجل يا رسول اهللا قد رأيت ردم يأجوج ومأجوج وإن الناس يكذبوين 

  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كيف رأيته 
  قال رأيته كالربد احملرب 

  قال صدقت والذي نفسي بيده لقد رأيته و ردمه لبنة من ذهب ولبنة من رصاص 
  حدثنا أبو أيوب عن أرطاة عن أيب عامر حدثه  - ١٦٣٣

عن تبيع قال إذا قتل عيسى ابن مرمي الدجال أوحى اهللا تعاىل إليه أن انطلق أنت ومن معك من املؤمنني إىل الطور 
د غريي واملؤمنون يومئذ إثنا عشر ألفا سوى الذراري والنساء وخيرج يأجوج فإنه قد خرج عباد يل ال يطيقهم أح

ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ال ميرون على ماء إال نزفوه واملاء يومئذ قليل قد غار عند خمرج الدجال حىت 
  ينتهوا إىل حبرية طربية 

  فيقول آخرهم لقد كان هاهنا مرة ماء مث إنه يقبل بعضهم على بعض 
قولون حىت مىت وقد قهرنا أهل األرض فهلموا فلنقاتل أهل السماء فريمون بنشاهبم حنو السماء فترجع نشاهبم في

  خمتضبة دما فيبعث اهللا عليهم داء يقال له النغف يأخذ يف أعناقهم فيهلكهم اهللا حىت 
  ى إن األرض لتننت من جيفهم حىت يبلغ أذاهم املؤمنني حيث هم فيقبل املؤمنون إىل عيس

  فيقولون إنا لنجد رحيا ما لنا عليه صربا وما لنا عليه طاقة 
فيدعوا عيسى ربه واملؤمنون فيبعث اهللا عليهم طريا أبابيل فتحملهم حىت تلقيهم يف مهامة من األرض حىت تصري 

رحيا كالصدفة من دمائهم وشحومهم فيلبث الناس سنوات حيتطبون من سالحهم مث يلبثون سبع سنني مث يبعث اهللا 
  يف قبض أرواح املؤمنني 

  حدثنا أبو أيوب وعبد القدوس وحيىي بن سعيد عن أرطاة عن ضمرة بن حبيب قال  - ١٦٣٤
  مسعت جبري بن نفري يقول إن يأجوج ومأجوج ثالثة أصناف صنف طوهلم كاألرز والشربني 

  ن ومائة ذراع أقل أو أكثر قال أبو جعفر األرز هو شيء شبه الشجر كذا ذاهب يف السماء مائة ذراع أو عشري
  وصنف طوهلم وعرضهم سواء وصنف يفترش الرجل منهم أذنه ويلتصق باألخرى فيغطي هبا سائر جسده 



  حدثنا أبو املغرية عن إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي الغساين حدثين أشياخنا  - ١٦٣٥
رض فيلقيها اهللا من الرب إىل البحر فإذا صاحت عن كعب قال إن التنني يكون حية فيؤذي أهل الرب من أهل األ

  دواب البحر منه بعث اهللا عليه من ينقله من البحر إىل األرض إىل يأجوج ومأجوج فيجعله رزقا هلم 
  حدثنا بقية وعبد القدوس عن صفوان بن عمرو عن حوشب بن سيف املعافري  - ١٦٣٦

أزداد املقرائي منصرفني إىل منزهلما بعد راهط بقليل يعين بعد  حدثين أزداد بن أفلح املقرائي أنه كان هو وجابر بن
  غزوة يقال هلا راهط 

  فقال له جابر هل لك يف زيارة عمرو البكايل 
  قال نعم 

  قال فانطلقنا حىت دخلنا منزله فوجدنا اجلند قد عادوه وهو قاعد حيدثهم فذكر رجل التنني 
  فقال عمرو هل تدرون كيف يكون التنني 

  وكيف يكون  قالوا
قال يكون حية تعدو على حية فتأكلها مث تصري تأكل احليات وتعظم وتنتفخ وتزداد يف محتها حىت حترق فإذا عدت 
على دواب األرض فأهلكتها ساقها اهللا حىت تأيت هنرا لتعربه فيضرهبا تيار املار حىت يدخلها البحر فتصنع يف دواب 

زداد يف محتها حىت تعج دواب البحر منها إىل اهللا فيبعث اهللا إليها البحر كما صنعت يف دواب األرض فتعظم وت
  ملكا فريميها حىت خترج رأسها من املاء مث يدين إليها السحاب 

  والربق وحىت حيملها فيلقيها إىل يأجوج ومأجوج تكون أرزاقهم فيجتزروهنا كما جيتزرون اإلبل والبقر 
  بن عياش عن صفوان حدثين شريح بن عبيد عن كعب مثل ذلك قال أبو املغرية فأخربين إمساعيل  - ١٦٣٧

وزاد فيه قال وعندهم حبر يقال له حبر الدم فيه ننت وإن منهم ملن يأكل مشائم نسائهم على كثرة مجع بين آدم ما 
  يكثرهم بنو آدم إال بسبعة نفر وال يكثر األرض البحر إال مبربض ثور 

  عمن حدثه حدثنا احلكم بن نافع عن جراح  - ١٦٣٨
عن كعب قال خيرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ليس هلم ملك وال سلطان فيسري الطري على 
رؤوسهم فال يقطعهم حىت يرجف فيسقط فيؤخذ ومير أوائلهم ببحرية طربية وماؤها كهيئتة فيشربوهنا ويأتيهم 

  آخرهم فريكزون فيها رماحهم 
  ويقولون قد كان فيها مرة ماء 

  يقول عيسى لقد جاءتكم أمة ال يطيقها إال اهللا ويأيت بأصحابه الطور فيجوعون حىت يبلغ رأس محار مائة دينار قال ف
قال ويقول يأجوج ومأجوج قد قتلنا أهل األرض فتعالوا نقاتل أهل السماء فريمون السماء بنباهلم ونشاهبم فترجع 

  إىل عندهم فترجع خمتضبة دما 
سماء فيدعوا عيسى واملؤمنون عليهم ويندهبم فال ينتدب غري عشرين رجال فيتعلق كل فيقولون قد قتلنا أهل ال

  رجل منهم كذا كذا فال يفلت منهم أحد 
فيدعوا عيسى واملؤمنون فريسل اهللا عليهم األبابيل أعناقهم كأعناق البخت ومسكنها يف اهلواء وتبيض يف اهلواء 

ا يفقس يهوى يف اهلواء ويطري حىت يرتفع إىل أمكنتها اليت سقطت وميكث بيضها يف اهلواء سنة قبل أن يفرخ وإذ
منها فيحتمل أجسامهم فيقذفهم يف أخدود ومهبل من األرض وينزل اهللا عليهم مطرا فيطهر منهم األرض وتصري 

كالزلفة وتعود كما كانت زمن نوح وتسلم يومئذ كل أمة حىت السباع والوحش وتنزع احلمات من كل ذات محة 



ل األدمية واحلية والذئب واألسد والشاة مجيعا ويركب الغالم ظهر األسد ويقلب يف كف احلية وهو قوله تعاىل وتأك
وله أسلم من يف السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ويأكل من العنقود والرمانة النفر ويزرع الرجل 

والشاة كذلك ويهون الذهب والفضة حىت إن وحيصد ويأكل من زرعه يف يوم وتروي اللقحة أهل البيت والبقرة 
الرجل ليحمل املائة دينار فال جيد من يقبلها منه وحتمل املرأة حليها فال جتد سارقا وال ناظر وال باسطا وال قابضا 

  وينصرف الرجل إىل منزله فيحدثه العصا واحلجر مبا كان من أهله 
  ل حدثنا حيىي بن سعيد حدثين سليمان بن عيسى قا - ١٦٣٩

بلغين أن عيسى ابن مرمي عليه السالم إذا قتل الدجال ونزل بيت املقدس ظهر يأجوج ومأجوج وهم أربعة 
  وعشرون أمة يأجوج ومأجوج وبناجيج واحلج والعسالنني والسبتيني والفزانيني والعوطنيني وهو 

واألنطارنني واملغاشنني ورؤس  الذي يلتحف أذنه ويفترش األخرى والرطنيني والكنعانيني والدفرانيني واخلاخونني
الكالب فجميعهم أربعة وعشرون أمة ال ميرون حبي وال ميت إال أكلوه وال ماء إال شربوه ويشرب أوهلم ماء حبرية 
الطربية ومير آخرهم فال جيدون ماء حىت جيتمعوا ببطن أرحياء فإذا مسع عيسى فزع إىل الصخرة ومن معه من املؤمنني 

  فيحمد اهللا ويثين عليه فيقوم عليهم خطيبا 
ويقول اللهم انصر القليل يف طاعتك على الكثري يف معصيتك هل من منتدب فينتدب رجل من جرهم ورجل من 

  غسان حىت ينزال أسفل العقبة فينزل الغساين 
  فيقول له اجلرمهي لست هناك 

  حدثنا بقية عن ابن أيب مرمي  - ١٦٤٠
  يب صلى اهللا عليه و سلم قال معقل املسلمني من يأجوج ومأجوج الطور عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن الن

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أيب الضيف  - ١٦٤١
  عن كعب قال إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج حفروا حىت يسمع الذين يلوهنم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل 

  ان فيحفرون حىت يسمع الذين يلوهنم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل قالوا حنن غدا نفتح وخنرج فيعيده اهللا كما ك
  قالوا حنن غدا نفتح وخنرج فيعيده اهللا كما كان فيحفرون 

  حىت يسمع الذين يلوهنم قرع فؤوسهم فإذا كان الليل ألقى اهللا على لسان رجل منهم يف الثالثة 
كما تركوه فيحفرون مث خيرجون فتمر الزمرة األوىل  فيقول حنن غدا خنرج إن شاء اهللا فيحفرون من الغد فيجدونه

منهم بالبحريية الطربية فيشربون ماءها مث الزمرة الثانية فيلحسون طينها مث الزمرة الثالثة فيقولون قد كان هاهنا مرة 
  ماء ويفر الناس منهم فال يقوم هلم شيء 

  قال مث يرمون نشاهبم إىل السماء فترجع خمضبة بالدماء 
  ن قد قتلنا أهل األرض وأهل السماء فيدعو عليهم عيسى ابن مرمي فيقولو

فيقول اللهم ال طاقة لنا هبم وال يدين فاكفناهم مبا شئت فيسلط اهللا عليهم دوابا يقال هلا النغف فتفرس رقاهبم 
رض وتنبتها حىت إن ويبعث اهللا طريا تأخذهم مبناقريها فترميهم يف البحر ويبعث اهللا عينا يقال هلا احلياة فتطهر األ

  الرمانة ليشبع منها السكن قال كعب والسكن أهل البيت 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيب إسحاق عن وهب بن جابر اخليواين قال  - ١٦٤٢

مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما يذكر يأجوج ومأجوج فقال ما ميوت الرجل منهم حىت يولد 
  وإن من ورائهم لثالث أمم ما يعلم عددهم إال اهللا منسك وتأويل وتأريس من صلبه ألف رجل 



  حدثنا وكيع وعبدة بن سليمان عن زكريا عن الشعيب عن عمرو بن ميمون  - ١٦٤٣
  عن عبد اهللا بن سالم قال ال ميوت الرجل من يأجوج ومأجوج إال ترك ألف ذري فصاعدا 

  إال أن وكيعا مل يذكر عمرو بن ميمون 
  حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب ابنة أيب سلمة عن أم حبيبة  - ١٦٤٤

عن زينب ابنة جحش رضي اهللا عنها قالت استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من النوم وهو حممر وجهه وهو 
  عقد سيفان عشرا يقول الإله إال اهللا ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه و

  فقلت يا رسول اهللا هنلك وفينا الصاحلون 
  قال نعم إذا كثر اخلبث 

  حدثنا ابن منري عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء  - ١٦٤٥
  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه ذكر خروج الدجال ونزول عيسى ابن مرمي وقتله الدجال 

  موجون يف األرض فيفسدوا فيها قال مث خيرج يأجوج ومأجوج في
  قال مث قرأ عبد اهللا وهم من كل حدب ينسلون 

قال فيبعث اهللا عليهم دابة مثل هذا النغف فتلج يف أمساعهم ومناخرهم فيموتون منها فتننت األرض منهم فتجأر إىل 
  اهللا فيطهر اهللا األرض منهم 

  بن أيب مرمي حدثنا بقية بن الوليد وأبو املغرية عن أيب بكر  - ١٦٤٦
  عن أيب الزاهرية قال حيصر الناس يأجوج ومأجوج يف الطور حىت يكون رأس الثور خري من مائة دينار 

  حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن حيىي بن جابر وحدير بن كريب  - ١٦٤٧
سواء  عن كعب وشريح بن عبيد قاال يأجوج ومأجوج ثالثة أصناف صنف طوله كاألرز وصنف طوله وعرضه

  وصنف يفترش أحدهم أذنه ويلتحف األخرى ويغطي سائر جسده 
  حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن حيىي بن جابر وحدير بن كريب  - ١٦٤٨

  عن كعب قال معقل الناس يوم يأجوج ومأجوج بطور سينا 
  حدثنا أبو املغرية عن األوزاعي  - ١٦٤٩

يف كل أمة مائة ألف ال تشبه أمة األخرى وال ميوت الرجل حىت عن حسان بن عطية قال يأجوج ومأجوج أمتان 
  ينظر يف مائة عني من ولده يعين مائة من الولد 

  حدثنا ابن وهب عن مسلمة بن علي عن عبد الرمحن بن يزيد عن ابن شهاب  - ١٦٥٠
عذاب عليها يف اآلخرة  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميت أمة مرحومة ال

عذاهبا يف الدنيا الزالزل والبالء فإذا كان يوم القيامة أعطى اهللا كل رجل من أميت رجال من الكفار من يأجوج 
  ومأجوج فيقال هذا فداؤك من النار 

  فقال رجل يا رسول اهللا فأين القصاص 
  فسكت 
  ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن عامر حدثين عمرو بن  - ١٦٥١

  عن ابن مسعود قال ال ميوت من يأجوج رجل إال ترك ألف ذري فصاعدا 
  حدثنا عبد القدوس عن أيب بكر عن عطية بن قيس وضمرة  - ١٦٥٢



  قاال األرض أوسع من البحر مبربض ثور 
  حدثنا نوح بن أيب مرمي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة  - ١٦٥٣

ى اهللا عليه و سلم قال بعثين اهللا تعاىل حني أسري يب إىل يأجوج عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صل
  ومأجوج فدعوهتم إىل دين اهللا وإىل عبادته فأبوا أن جييبوين فهم يف النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس 

  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن شيخ  - ١٦٥٤
  الثالثة يأجوج ومأجوج مث عيسى عن وهب بن منبه قال الروم أول اآليات مث الدجال و

  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ١٦٥٥
عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قتل عيسى الدجال ومن معه مكث الناس حىت يكسر سد 

ميرون بشيء إال أفسدوه وأهلكوه وال ميرون مباء وال عني وال  يأجوج ومأجوج فيموجون يف األرض ويفسدون ال
  هنر إال نزفوه وميرون بالدجلة والفرات فمن كان منهم أسفل الدجلة أو أسفل الفرات 

قال قد كان هاهنا مرة ماء فمن بلغه هذا احلديث فال يهدمن حصنا وال مدينة بالشام وال باجلزيرة فإنه حصن 
جوج طور سينا فيستغيث الناس برهبم هبالك يأجوج ومأجوج فال يستجاب هلم وأهل طور للمسلمني من يأجوج ومأ

سينا وهم الذين فتح اهللا على أيديهم القسطنطينية فيدعون رهبم فيبعث اهللا هلم دابة ذات قوائم أربعني فتدخل يف 
إذ كانوا أحياء فيستغيثون باهللا  آذاهنم فيصبحوا موتى أمجعني فتننت األرض منهم فيؤذي الناس نتنهم أشد عليهم منه

  فيبعث اهللا رحيا ميانية غرباء فتصري على الناس غمى ودخانا شديدا وتقع على 
املؤمنني الزكمة فيستغيثون برهبم ويدعو أهل طور سينا فيكشف اهللا ما هبم بعد ثالثة أيام وقد قذفت يأجوج 

  ومأجوج يف البحر 
  أيب إسحاق مسع وهب بن جابر  حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن - ١٦٥٦

عن عبد اهللا بن عمرو قال إن يأجوج ومأجوج مير أوهلم بنهر مثل الدجلة فيمرآخرهم فيقولون قد كان يف هذه مرة 
ماء وال ميوت رجل منهم إال و ترك من ذريته ألفا فصاعدا ومن بعدهم ثالث أمم وال يعلم عدهتم إال اهللا تأويل 

  من شعبة وتأريس وناسك أونسك الشك 
  حدثنا ابن منري وابن مبارك عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل حدثه عن أيب الزعراء  - ١٦٥٧

عن عبد اهللا أن قال أذا أذهب اهللا بيأجوج ومأجوج أرسل اهللا رحيا زمهريرا باردة فال تذر على وجه األرض مؤمنا 
يف الصور فال يبقى خلق هللا يف السموات واألرض إال قبض بتلك الريح مث تقوم الساعة على شرار الناس مث ينفخ 

إالمات إال من شاء ربك مث يكون بني النفختني ما شاء اهللا مث يرسل اهللا منيا كمين الرجال تنبت جسماهنم وحلماهنم 
  من ذلك املاء 

عن  حدثنا بقية بن الوليد وأبوه حيوة شريح بن يزيد احلضرمي وجنادة بن عيسى األزدي وأبو أيوب - ١٦٥٨
  أرطاة بن املنذر 

  قال حدثنا أبو عامر األهلاين عن تبيع عن كعب وقال بعض هؤالء عن تبيع مل يذكر كعبا 
قال إذا انصرف عيسى ابن مرمي واملؤمنون من يأجوج ومأجوج إىل بيت املقدس فلبثوا سنوات ببيت املقدس رأو 

ا هو فإذا هي ريح بعثها اهللا لقبض أرواح املؤمنني كهيئة اهلرج والغبار من اجلوف فيبعثون بعضهم يف ذلك لينظر م
فتلك آخر عصابة تقبض من املؤمنني ويبقى الناس بعدهم مئة عام ال يعرفون دينا وال سنة يتهاجرون هتارج احلمري 

عليهم تقوم الساعة وهم يف أسواقهم يبتعون ويتبايعون وينتجون ويلحفون فال يستطيعون توصية وال إىل أهلهم 



   يرجعون
  حدثنا ضمرة عن أبن شوذب عن أيب التياح عن خالد بن سبيع  - ١٦٥٩

عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن رجال أنتج فرسا مل يركب مهرها بعد 
  عيسى حىت تقوم الساعة 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة عمن حدثه عن كعب قال  - ١٦٦٠
ل أبو هريرة وعبد اهللا بن عمرو مث يرسل اهللا بعد يأجوج ومأجوج رحيا طيبة فتقبض روح عيسى وأصحابه وكل قا

  مؤمن على وجه األرض 
  قال عبد اهللا بن عمرو يبقى بقايا الكفار وهم شرار اخللق من األولني واآلخرين مئة سنة 

  هم وقال أبو هريرة ليس للكفار بقاء بعد املؤمنني حىت تقوم علي
الساعة وذلك لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على احلق قائمني بأمر اهللا ال 

  يضرهم خالف من خالفهم كلما ذهب حزب نشأ آخرون حىت تقوم الساعة 
  حدثنا بقية بن الوليد وأبو املغرية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن أيب الزاهرية  - ١٦٦١
عب قال ميكث الناس بعد يأجوج ومأجوج يف الرخاء واخلصب والدعة عشر سنني حىت إن الرجلني ليحمالن عن ك

الرمانة الواحدة وحيمالن بينهما العنقود الواحد من العنب فيمكثون على ذلك عشر حجج مث يبعث اهللا تعاىل رحيا 
ن كما هتارج احلمري يف املروج فيأتيهم أمر اهللا طيبة فال تدع مؤمنا إال قبضت روحه مث يبقى الناس بعد ذلك يتهارجو

  والساعة وهم على ذلك 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن شيخ من حضرموت  - ١٦٦٢

  عن وهب بن منبه قال الروم مث الدجال مث يأجوج ومأجوج مث عيسى مث الدخان 
  عن سعيد بن أيب هالل عن أيب سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد  - ١٦٦٣

عن عبد اهللا بن عمرو قال بعد ما ينعم الناس مع عيسى عليه السالم زمانا تقبل ريح ميانية مسها مس اخلز ورحيها 
ريح املسك فتستخرج روح كل مسلم مث يقول الناس حىت مىت حنن على هذا الدين فريجعون إىل دين اآلباء حىت 

  ؤهم فذلك يعبدوا ما كان يعبد آبا
  قول أيب هريرة كأين بأليات نساء دوس قد اصطفقت يعبدون ذي اخللصة 

  حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أيب صخر عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط  - ١٦٦٤
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يرسل اهللا رحيا من اليمن ألني من الزبد وأحلى من 

   تترك رجال يف قلبه آية من القرآن إال ذهبت هبا العسل فال
  حدثنا أبو معاوية حدثين أبو مالك األشجعي عن ربعي ابن حراش  - ١٦٦٥

عن حذيفة بن اليمان قال يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدرى ما صيام وال صدقة وال نسك 
منه آية وتبقى طوائف من الناس فيهم الشيخ الكبري  ويسرى على كتاب اهللا تعاىل يف ليلة فال يترك يف األرض

  والعجوز الكبرية يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ال إله إال اهللا فنحن نقوهلا 
قال له صلة بن زفر وهو جالس معه وما تغين عنهم ال إله إال اهللا وهم ال يدرون ما صيام وال صدقة وال نسك 

  فأعرض عنه حذيفة ثالثا 
  ل يا صلة هي تنجيهم مرتني أو ثالثا مث قا



  حدثنا رشدين عن ابن هليعة حدثين رجل  - ١٦٦٦
  عن أيب عوف احلمصي قال الدخان ميأل ما بني السماء واألرض 

  حىت ال يصلون الناس وال يدرون مشرقا من مغرب وينتفخ الكافر من مسامعه كلها ويكون على املؤمن مثل الزكمة 
  د بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن العريان بن اهليثم حدثنا عبد الصم - ١٦٦٧

مسع عبد اهللا بن عمرو يقول ال تقوم الساعة حىت تعبد العرب ما كان يعبد آباؤها عشرين ومئة عاما بعد نزول 
  عيسى بن مرمي وبعد الدجال 

  د بن ثابت عن أبيه عن احلارث حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حمم - ١٦٦٨
عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قتل يأجوج ومأجوج وتننت األرض منهم استغاث املؤمنون برهبم 
من نتنهم فيبعث اهللا رحيا ميانية غرباء فتصري على الناس غما ودخانا شديدا وتقع على املؤمنني الزكمة ويكشفها اهللا 

  ة أيام عنهم بعد ثالث
  حدثنا ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع حدثين شداد بن معقل يذكر  - ١٦٦٩

عن ابن مسعود يقول إن هذا القرآن الذي بني أظهركم يوشك أن يسرى عليه يف ليلة فيذهب ما يف قلوبكم ويرفع 
  ما يف مصاحفكم مث تال ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك اآلية 

  الرزاق عن معمر عن أيوب عن أيب الضيف  حدثنا عبد - ١٦٧٠
عن كعب قال يبعث عيسى طليعة إىل احلبشة الذين يريدون البيت حىت إذا كانوا ببعض الطرق بعث اهللا رحيا ميانية 
طيبة فتقبض فيها روح كل مؤمن مث يتسافد الناس يف الطرق فمثل الساعة كمثل رجل يطوف على فرسه ينتظر مىت 

  علمي هذا شيئا فهو مكلف تضع فمن تكلف بعد 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب  - ١٦٧١

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس 
  على ذي اخللصة وكانت صنما تعبدها دوس يف اجلاهلية بتبالة 

   الزهري على ذلك احلجر بيت مبين اليوم قال معمر وقال غري
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع  - ١٦٧٢

عن عياش بن أيب ربيعة رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول جتيء ريح بني يدي الساعة 
  تقبض فيها روح كل مؤمن 

مسعت القاسم بن أيب بزه يسأل طاوسا عن اآليات اليت قبل  حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن حنظلة قال - ١٦٧٣
  القيامة 

  فقال ما أدري ما هي ولكن ريح جتيء قبل يوم القيامة طيبة تقبض فيها روح كل مؤمن وإن كان يف جوف صخرة 
  حدثنا عبدة بن سليمان عن زكريا عن الشعيب  - ١٦٧٤

  وحممد صلى اهللا عليهما وسلم  يف قوله تعاىل اجلاهلية األوىل قال هي ما بني عيسى
  حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال  - ١٦٧٥

بينما رجل حيدث يف املسجد قال إذا كان يوم القيامة يرى دخان من السماء فتأخذ بأمساع املنافقني وأبصارهم وأخذ 
  املؤمنني منه كهيئة الزكمة 

  ك قال مسروق فدخلت على عبد اهللا فأخربته بذل



فقال عبد اهللا إن قريشا استعصوا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اللهم أعين عليهم بسنني كسنني يوسف 
  فأخذهتم سنة أكلوا فيها العظام وامليتة حىت جعل أحدهم يرى ما بينه وبني السماء كهيئة الدخان من اجلوع 

  فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 
  نا عنهم عادوا فقيل له إن كشف

قال فكشف عنهم فعادوا فانتقم اهللا منهم يوم بدر فذلك قوله تعاىل فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني يغشى 
  الناس هذا عذاب أليم إىل قوله إنكم عائدون 

  حدثنا وكيع عن األعمش وفطر عن أيب الضحى عن مسروق  - ١٦٧٦
  اللزام والبطشة والدخان عن عبد اهللا قال مخس قد مضني القمر والروم و

  حدثنا هشيم وعبد الوهاب عن داود بن أيب هند عن أيب عثمان  - ١٦٧٧
عن سعد بن أيب وقاص رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال أهل الغرب ظاهرين على 

  احلق حىت تقوم الساعة 
  حدثنا عيسى عن شعبة عن يزيد بن مخري  - ١٦٧٨
  شد بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري األرض مغارهبا عن را
  قال األعمش وقال إبراهيم  - ١٦٧٩

  قال عبد اهللا كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مبىن فانشق القمر فرقتني فذهب فرقة من وراء اجلبل 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشهدوا اشهدوا 

  حممد بن ثور عن معمر عن قتادة  حدثنا - ١٦٨٠
  عن أنس رضى اهللا عنه قال سأل أهل مكة النيب صلى اهللا عليه و سلم آية فانشق القمر مبكة مرتني 
  فقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يقولون سحر ذاهب 

  عن مكحول حدثنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أيب احلكم  - ١٦٨١
عن معاوية رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تزال طائفة من أميت على احلق 

  ظاهرين على الناس ال يبالون من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون 
  قال عتبة بن أيب حكيم أمر اهللا رحيا طيبة خترج يف زمن عيسى فتقبض أرواح املؤمنني 

  حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة  - ١٦٨٢
  قال انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شقتني 

  فقال املشركون سحر فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 
  حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن أيب معمر  - ١٦٨٣
مسعود قال انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شقتني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ابن 
  اشهدوا 
  حدثنا ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن  - ١٦٨٤

  عن حذيفة قال أال أن القمر قد انشق 
  معقل يقول حدثنا ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع مسع شداد بن  - ١٦٨٥

مسعت ابن مسعود يقول إن أول ما تفقدون من دينكم األمانة وآخر ما يبقى الصالة وإن هذا القرآن بني أظهركم 



  يوشك أن يرفع 
  فقالوا كيف وقد أثبته اهللا يف قلوبنا وأثبتناه يف مصاحفنا 

 ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا قال يسرى عليه ليلة فيذهب مبا يف قلوبكم ويذهب مبا يف مصاحفكم مث قرأ عبد اهللا
  إليك اآلية 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر  - ١٦٨٦

  عن عبد اهللا قال انشق القمر وحنن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن حىت ذهبت فرقة منه خلف اجلبل 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اشهدوا 

  حممد بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه  حدثنا - ١٦٨٧
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت تنصب األوثان وأول من 

  ينصبها أهل حضر من هتامة 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن مسروق  - ١٦٨٨

  قد مضني الدخان واللزام والبطشة والروم والقمر عن عبد اهللا قال مخس 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة  - ١٦٨٩

  عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما قال يبعث اهللا رحيا غرباء قبل يوم القيامة فتقبض روح كل مؤمن 
  لثامن فيقال فالن قبض روحه وهو يف مسجده وفالن قبض روحه وهو يف سوقه آخر اجلزء ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم رب عفوك يا كرمي 

  اخلسف والزالزل والرجفة واملسخ

أخربنا الشيخ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ريذة رمحه اهللا أخربنا أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أبو الطرباين 
  حدثنا أبو زيد عبد الرمحن بن حامت املرادي حدثنا نعيم 

  احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة عمن حدثه حدثنا  - ١٦٩٠
عن كعب قال يدنو الرب إىل السماء فريد املاء إىل عنصره وترجف األرض وخير الناس لوجوههم سجدا ويعتقون 
عامة أرقائهم مث تسكن زمانا مث تعود فتزلزل بأهلها أشد من املرة األوىل فيعتقون عامة أرقائهم مث تتصدع وخيسف 

رض وأوديتها والناس حىت إن الرجل ليسري فيمر باحلي وهم ساملون وآخرون خمسوف هبم وإن بطائفة من األ
الرجلني ليطحنان فتصيبهما الصعقة فيموت أحدمها أو تصيبهما يف نومهما كذلك وتستصعب األرض زلزاال 

لية األرض ذهبها كالربذون الفحل الصعب حىت يلجأ أهل املدن والقرى إىل اجلبال فيكونون مع السباع وحتشر ح
وفضتها إىل بيت املقدس وحىت يفتح الرجل واملرأة السفط واجلونة فال جيدان من حليهما شيئا ويتقعقع خشب بيت 

  املقدس وسقفه وهتلك املراعي والدواب وينقطع ملك اجلزيرة وأرمينية وتيبس 
ع من مكانه فتهرب ثالث مرات كل شجرمها وتلهك دواهبما من الزلزلة ويشبعهما جوعا وحىت إن جبال بثور لتنقل

ذلك يرد إىل موضعه فيكون آخر انقالعه وهالكه وفراره إىل طربية فيثب عليها ويتعوذ إىل اهللا بامسه املقدس أال 
  يعيده فيقره وتغلوا اخليل فتطلب الفرس باملال الكثري فال يصاب 

  بن مالك الكندي حدثنا بقية وأبو املغرية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن حجر  - ١٦٩١
عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليؤفكن من هذه األمة قوم قردة وقوم خنازير 



  وليصبحن فيقال خسف بدار بين فالن ودار بين فالن وبينما الرجالن ميشيان خيسف بأحدمها 
  قالوا يا رسول اهللا ومب ذلك 

  ب باملعازف والزمارة قال بشرب اخلمور ولباس احلرير والضر
قال أبو بكر وحدثين عروة بن رومي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تعاىل يقول أنا أرجف األرض 
بعبادي يف خري ليايل فمن قبضت فيها من املؤمنني كانت له رمحة وكانت آجاهلم اليت كتبت عليهم ومن قبضت من 

  هلم اليت كتبت عليهم الكفار كانت عذابا هلم وكانت آجا
  حدثنا عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن أيب اخلوصاء  - ١٦٩٢

عن طاوس قال ثالث رجفات رجفة باليمن ورجفة بالشام أشد منها ورجفة باملشرق وهي اجلاحف مضتا إال اليت 
  باملشرق 
  حدثنا بقية وأبو املغرية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٦٩٣

 األرض بأهلها حىت تكون أصعب من ظهر برذون صعب مث متيل بكم ميلة أخرى حىت عن كعب قال لتستصعنب
  تظنون أهنا منكفئة حىت يعتق ناس أرقاءهم مث تسكن زمانا حىت يندم من أعتق على ما أعتق مث متيل بكم ميلة أخرى 

  حىت يقول قائل من الناس ربنا نعتق نعتق 
  فيقول اهللا تعاىل كذبتم بل أنا أعتق 

  حدثنا ابن وهب عن ابن أيب ذئب عن قارظ بن شيبة عن أيب غطفان قال  - ١٦٩٤
مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول خترج معادن خمتلفة قريب يقال له فرعون ذهب يذهب إليه شرار الناس فبينما هم 

  يعملون فيه إذ حسر هلم عن الذهب فأعجبهم معتملة إذ خسف به وهبم 
  ياش عن عبيد اهللا بن عبيد حدثنا ابن وهب عن ابن ع - ١٦٩٥

عن أيب هريرة قال يوشك أن ال جتدوا بيوتا تكنكم هتلكها الرواجف وال دوابا تبلغوا عليها يف أسفاركم هتلكها 
  الصواعق 
  حدثنا بقية وأبو املغرية عن أيب بكر  - ١٦٩٦

رة إمنا عذاهبا الزالزل والفنت عن خالد بن معدان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميت ال عذاب عليها يف اآلخ
  يف الدنيا 
  حدثنا أبو معاوية حدثنا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه  - ١٦٩٧

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تذهب األيام حىت حتسر الفرات عن جبل من 
  ذلك فال تقربنهم ذهب فيكثر عنده القتل حىت يقتل من املائة كذا وكذا فإن أدركت 

  حدثنا حيىي بن اليمان عن أشعث القمي عن جعفر  - ١٦٩٨
  عن سعيد قال تزلزلت األرض على عهد عبد اهللا قال هلا مالك مث قال أما إهنا لو تكلمت لقامت الساعة 

  حدثنا حيىي بن اليمان عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس  - ١٦٩٩
  ربنا اطمس على أمواهلم قال صارت حجارة عن أيب العالية يف قوله تعاىل 

  حدثنا بقية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن راشد بن سعد  - ١٧٠٠
عن سعد بن أيب وقاص رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل هو القادر على أن يبعث عليكم 

  عذابا من فوقكم او من حتت أرجلكم األنعام 



  ى اهللا عليه و سلم أما إهنا كائنة ومل يأت تأويلها بعد فقال رسول اهللا صل
  حدثنا بقية وأبو املغرية عن صفوان عن رجل من البحرين عن رجل كان يف حرس معاوية  - ١٧٠١

مسع أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الذي وعدت هذه األمة من الزالزل والبالء والقتل والفنت فوق 
  املائة يردها عليهم ثالثا املائتني ودون 

  قال صفوان وحدثين أبو املخارق زهري بن سامل  - ١٧٠٢
  أن عمر سأل كعبا هل خياف على هذه األمة عدوا يظهر عليهم 

  قال ال 
  قال اهللا 

  ولكن عدو وزالزل يبتلون هبا فستكون فأما قبة اإلسالم وبيضته فال 
  حدثنا بقية وأبو املغرية عن صفوان  - ١٧٠٣

شريح بن عبيد قال تكون الزالزل واملالحم اليت حترك الناس من أماكنهم حىت تغلوا النعال وقال أحدمها البغال عن 
  فال تنالون من عدوكم وتقصر اخلطوة 

  حدثنا أبو املغرية عن أرطاة عن ضمرة بن حبيب  - ١٧٠٤
و سلم يقول أنه أوحي إيل إين غري  عن سلمة بن نفيل السكوين رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه

البث فيكم ولستم البثون بعدي إال قليال مث تلبثون حىت تقولوا مىت وستأتون أفنادا يفين بعضكم بعضا وبني يدي 
  الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزالزل 

  حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن ضمرة بن حبيب عن اجلرشي  - ١٧٠٥
  قول ملعاوية إن البالء والزالزل والقتل ما فوق الثمانني ودون املائة فاهللا أعلم أي الثمانني مسع أبا هريرة ي

  وقال عن صفوان بن عمرو عن رجل عن أيب هريرة  - ١٧٠٦
  حدثنا مروان الفزاري عن حرملة بن قيس النخعي عن أيب بردة  - ١٧٠٧

ومة ليس عليها عذاب يف اآلخرة إمنا عذاهبا يف الدنيا عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميت أمة مرح
  الزالزل والفنت والقتل 

  حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن حدير ابن كريب عن كثري بن مرة أيب شجرة  - ١٧٠٨
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لتستصعنب بكم األرض حىت يغبط أهل حضركم 
أهل بدوكم كما يغبط أهل بدوكم اليوم أهل حضركم من استصعاب األرض ولتميلن بكم األرض ميلة يهلك فيها 

من هلك ويبقى من بقى حىت تعتق الرقاب مث هتدأ بكم األرض بعد ذلك حينا حىت يندم املعتقون مث متيل بعد ذلك 
  ميلة أخرى فيهلك من هلك ويبقى من بقى 

  عتق فيكذهبم اهللا يقولون ربنا نعتق ربنا ن
يقول كذبتم كذبتم بل أنا أعتق وليبتلن أخريات هذه األمة بالرجف فإن تابوا تاب اهللا عليهم فإن عادوا أعاد اهللا 

  عليهم بالرجف فإن تابوا تاب اهللا عليهم فإن عادوا أعاد اهللا عليهم بالرجف والقذف واملسخ والصواعق 
د هلكوا ولن يعذب اهللا أمة حىت يعذروا عاذرها حىت يعرفوا بالذنوب فال وإذا قيل هلك الناس هلك الناس ثالثا فق

يتوبون ولتطمئن القلوب مبا فيها من برها وفجورها كما تطمأن الشجر مبا فيه حىت ال يستطيع حمسن يزداد إحسانا 
  وال يستطيع مسيء إستعتابا وذلك بأن اهللا 



  ون املطففني تعاىل يقول كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسب
  حدثنا بقية عن ايب العالء عن حممد بن جحادة عن يزيد بن حصني  - ١٧٠٩

عن معاذ بن جبل رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميت أمة مرحومة ال عذاب عليها يف اآلخرة إمنا 
  عذاهبا يف الدنيا فنت وزالزل وباليا 

  ن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة ع - ١٧١٠
  عن أيب هريرة قال إن الفرات ستحسر عن كنز فإن أدركته فال تأخذ منه شيئا 

حدثنا ابن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن عبد اهللا ابن املختار عن عباس اجلريري عن أيب عثمان  - ١٧١١
  النهدي 

  ار إىل جنب الدار إذا كانت املظامل عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال ليخسفن بالد
  قال محاد عن عبد اهللا بن خيثم عن جماهد  - ١٧١٢

  عن قبيصة بن الرباء قال إذا خسف بأرض كذا وكذا ظهر قوم خيضبون بالسواد ال ينظر اهللا إليهم 
  قال جماهد فقد رأيت تلك األرض اليت خسف هبا 

  ي قال حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهر - ١٧١٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت خيسف بقوم من مراتع النعم وال تقم الساعة حىت خيسف 

  برجل كثري املال والولد 
  قال الزهري أخربين عمرو بن أيب سفيان الثقفي عن رجل من األنصار  - ١٧١٤

صلى اهللا عليه و سلم قال إذا نزل الدجال سباخ  عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النيب
  املدينة نفضت املدينة بأهلها نفضة أو نفضتني فيخرج منها كل منافق ومنافقة يعين الزلزلة 

  حدثنا الدراوردي عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه  - ١٧١٥
  بقى واحد عن أيب هريرة قال حيسر جبل من ذهب يف الفرات فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون وي

  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن ليث بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن سابط قال  - ١٧١٦
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه كائن فيكم مسخ وخسف وقذف 

  قالوا يا رسول اهللا وهم يشهدون أن ال إله إال اهللا 
  بسوا احلرير قال نعم وذلك إذا اختذت القيون واملعازف وشربوا اخلمور ول

  حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن أيب جعفر عن الربيع بن أنس عن أيب العالية  - ١٧١٧
اآلية قال  ٦٥عن أيب بن كعب رضى اهللا عنه يف قوله تعاىل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم األنعام

خبمس وعشرين سنة فالبسوا شيعا وأذيق هي أربع وكلهن عذاب فجاء بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بعضهم بأس بعض وبقيت اثنتان ومها ال بد واقعتان اخلسف والقذف 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه  - ١٧١٨
عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتسر الفرات على جبل من ذهب فيقتتل 

  ناس عليه فيقتل من كل مائة تسعني أو قال تسعة كلهم يرى أنه ينجو ال
  حدثنا ابن املبارك عن الربيع بن أنس عن أيب العالية يف قوله تعاىل هو القادر مبثل ذلك سواء  - ١٧١٩
  حدثنا ابن املبارك عن هارون عن حفص بن سليمان  - ١٧٢٠



عليكم عذابا من فوقكم قال هذا للمشركني أو يلبسكم شيعا عن احلسن يف قوله تعاىل هو القادر على أن يبعث 
  ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا للمسلمني 

  حدثنا احلكم بن نافع عن اجلراح عن أرطاة عن شريح ابن عبيد وضمرة وأيب عامر  - ١٧٢١
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اخلسف واملسخ يف أميت يف العشر واملائتني 

  ا عيسى بن يونس عن طلحة بن حيىي عن أيب بردة حدثن - ١٧٢٢
عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هذه األمة أمة مرحومة عذاهبا بأيديها ويؤخذ الرجل من أهل امللل 

  فيعطاه الرجل منهم فيقال هذا فداؤك من النار 
  حدثنا الدراوردي عن سهيل عن ابيه  - ١٧٢٣

لساعة حىت حتسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة عن أيب هريرة قال ال تقوم ا
  تسعة وتسعون ويبقى من كل مائة واحد فيقول كل رجل أنا الذي أجنو 

  حدثنا أبو أسامة عن عوف عن سعيد بن حيان األزدي  - ١٧٢٤
  هنم مل يرضوا بالعجل ومل ينهوا عنه عن ابن عباس قال السبعون الذي اختار موسى من قومه إمنا أخذهتم الرجفة أل

  حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري عن جبري بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم  - ١٧٢٥
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول اللهم إين أعوذ بك من أن أغتال من 

  حتيت يعين اخلسف 
  عمارة عن عمارة املغويل عن أيب نضرة حدثنا حرمي بن  - ١٧٢٦

  عن أيب سعيد اخلدري قال إذا اقترب الزمان كثرت الصواعق 
  حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حسان بن عطية  - ١٧٢٧

  أنه كره النظر إىل الشمس إذا خسفت كراهية أن يذهب بصره عند ذلك 
   يعلى عن احلسن بن حممد بن علي حدثنا ابن املبارك عن سفيان عن جامع عن أيب - ١٧٢٨

عن موالة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم على عائشة أو بعض أزواجه 
  وأنا عندها فقال إذا ظهر السوء فلم ينهوا عنه أنزل اهللا هبم بأسه 

  فقلت يا نيب اهللا وإن كان فيهم صاحلون 
  م مث يصريون إىل مغفرة اهللا ورمحته أو إىل مغفرة اهللا وجنته قال نعم يصيبهم ما أصاهب

  حدثنا بقية بن الوليد عن زيد بن عبد اهللا اجلهين عن أيب العالية  - ١٧٢٩
  عن أنس بن مالك قال دخلت على عائشة رضى اهللا عنها ورجل معي 

  فقال الرجل يا أم املؤمنني حدثينا عن الزلزلة فأعرضت عنه بوجهها 
  س فقلت هلا حدثينا يا أم املؤمنني عن الزلزلة قال أن

  فقالت يا أنس إن حدثتك عنها عشت حزينا ومت حزينا وبعثت حني تبعت وذلك احلزن يف قلبك 
فقال يا أمه حدثينا فقالت إن املرأة إذا خلعت ثياهبا يف غري بيت زوجها هتكت ما بينها وبني اهللا من حجاب فإن 

ا نار وشنار فإذا استفحا يف الزنا وشربوا اخلمور مع هذا وضربوا املعازف غار اهللا يف تطيبت لغري زوجها كان عليه
  مسائه 

  فقال تزلزيل هبم فإن تابوا ونزعوا وإال هدمها اهللا عليهم 



  فقال أنس عقوبة هلم 
  قالت بل رمحة وبركة وموعظة للمؤمنني ونكاال وسخطة وعذابا على الكافرين 

بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انا أشد به فرحا مين هبذا احلديث بل أعيش فرحا فقال أنس ما مسعت حديثا 
  وأموت فرحا وأبعث حني أبعث وذلك الفرح يف قليب أو قال يف نفسي 

  حدثنا ابن عيينة عن عمرو  - ١٧٣٠
بعث عليكم عذابا من مسع جابرا رضى اهللا عنه يقول نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو القادر على أن ي

فوقكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعوذ بوجهك أو من حتت أرجلكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هاتان أهون قال 

  فأعطي األوليني ومنع اآلخرة 
  ابن عيينة عن عبيد اهللا عن نافع حدثنا  - ١٧٣١

عن صفية قالت تزلزلت املدينة على عهد عمر وابن عمر قائم ال يشعر حىت اصطفقت السرر فلما أصبح عمر 
  رضى اهللا عنه قال يا أيها الناس ما أسرع ما أحدثتم 

  قال ابن عيينة ويف غري حديث نافع لئن عادت ألخرجن من بني أظهركم 
  بن سليم عن إمساعيل بن أمية قال حدثنا حيىي  - ١٧٣٢

  قال أبو هريرة إذا ظهرت معادن يف آخر الزمان يأتيك شرار الناس 
  حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أيب راشد عن منذر الثوري عن حسن بن حممد عن امرأة  - ١٧٣٣

اهللا تعاىل بأهل األرض  عن عائشة رضى اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا ظهر الشر باألرض أنزل
  بأسه 

  قلت وفيهم أهل طاعة اهللا 
  قال نعم مث يصريون إىل رمحة اهللا 

  حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أيب سلمة عن أم حبيبة  - ١٧٣٤
  عن زينب بنت جحش رضى اهللا عنهما قالت قلت يا رسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون 

  بث قال نعم إذا كثر اخل
  حدثنا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن ايب حكيم  - ١٧٣٥

عن عمر بن عبد العزيز قال ال يأخذ اهللا تعاىل العامة بعمل اخلاصة فإذا املعاصي ظهرت فلم تنكر أخذ اهللا العامة 
  واخلاصة 
  حدثنا ابن عيينة عن املسعودي أراه عن القاسم قال  - ١٧٣٦

  ل الرجل هلك الناس فهو أهلكهم قال عبد اهللا إذا قا
  حدثنا ابن عيينة عن مالك قال  - ١٧٣٧

  كان ابن عمر إذا مسع الرجل يقول هلك الناس 
  يقول هلك الفجار 

  حدثنا حممد بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه  - ١٧٣٨
  لحق بك شرار الناس عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اخرجي معادن ن



  حدثنا الوليد بن مسلم عن جراح عن أرطاة قال  - ١٧٣٩
يكون يف زمان اهلامشي الذي يتجرب يف بيت املقدس بعد املهدي الذي يبعث جبارية عليها لباس ال يواريها يف زمانه 

  يكون رجف ومسخ وخسف 
  حدثنا بقية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٧٤٠

رض بأهلها حىت تكون أصعب من ظهر الربذون الصعب مث متيل بكم ميلة فتعتقون أرقاءكم عن كعب لتستصعنب األ
  مث تسكن زمانا مث يندم من أعتق مث متيل ميلة أخرى حىت يقول القائل 

  رنبا نعتق نعتق فيقول اهللا تعاىل كذبتم بل أنا أعتق 
  جارية عن أيب أمية الشعباين  حدثنا ابن املبارك وبقية عن عتبة بن أيب حكيم عن عمرو بن - ١٧٤١

عن أيب ثعلبة اخلشين رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيت عجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
  نفسك ودع عنك أمر العوام 

  حدثنا ابن املبارك عن سيف مسع عدي بن عدي الكندي حدثه موىل هلم  - ١٧٤٢
اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا تعاىل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة حىت يروا  مسع جدي يقول مسعت رسول اهللا صلى

  املنكر بني ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فال ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب اهللا العامة واخلاصة 

  يف النار اليت حتشر إىل الشام

أرطاة عن عبد الرمحن بن جبري احلضرمي  حدثنا بقية وشريح بن يزيد وسليمان بن داود أبو أيوب عن - ١٧٤٣
  قال 

قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يوما مبكة يف احلج يا أهل اليمن هاجروا قبل الظلمتني أما أحدامها فاحلبشة 
خيرجون حىت يبلغوا مقامي هذا واألخرى نار خترج من عدن تسوق الناس والدواب والوحش والسباع ودقاق 

امت قاموا وإذا حتركت ساروا قال وقال كعب إذا عثر إنسان أو دابته قالت له النار تعست الدواب وجالهلا إذا ق
وانتكست لو شئت هلاجرت قبل اليوم حىت ينتهي إىل بصرى فيقيم أربعني عاما ال يصطلي هبا أحد إال كتب جهنمي 

  وحىت يسأل الكافر 
ية العظيمة فينظر الناظر منكم إىل مشارق األرض فيقول هذه النار اليت كنا نوعد فكيف أنتم إذا رأيتم تلك اآل

فرياها توهج مث ينظر إىل مغارهبا فرياها بزروعها خضرا يتناكحون ويلقحون أفتراكم تاركي أعمالكم اليت تعملون 
  اليوم وأنتم تنظرون إىل تلك اآلية العظمى ورب الكعبة لتعملن أعمالكم وأنتم تنظرون إليها 

  صفوان عن عبد الرمحن بن جبري عن عمر مثله حدثنا بقية عن  - ١٧٤٤
  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة عمن حدثه عن كعب قال  - ١٧٤٥

قال عبد اهللا بن عمرو يبعث اهللا تعاىل بعد قبض عيسى بن مرمي عليه السالم أرواح املؤمنني بتلك الريح الطيبة نارا 
  ذر إىل الشام خترج من نواحي األرض حتشر الناس والدواب وال

قال كعب وخمرج تلك النار من القسطنطينية نار وكربيت يبلغ هلبها ودخاهنا السماء فتركد عند الدرب بني جيحان 
وسيحان ونار أخرى من عدن حىت تبلغ بصرى تقوم إذا قاموا وتسري إذا ساروا وإن الفرات لتجري ماء أول النهار 

حنو املغرب حىت تبلغ العريش وأخرى من حنو املشرق فتبلغ كذا وكذا وبالعشي جتري كربيتا ونارا وخترج نار من 
  فتقيم زمانا ال تنطفيء حىت يشك الشاك 



ويقول اجلاهل ال جنة وال نار إال هذه جتتنب يف مسريها مكة واملدينة واحلرم كله حىت تلج الشام حتشر مجيع الناس 
ر الناس حىت ميل فال يلقى أحدا فريجع إىل صاحبه فيحدثه إال األعرابيني من قيس يف باديتهما يسري أحدمها يف أث

  فيقبالن مجيعا إىل املدينة فيجداهنا مملوءة ماال وأغناما وطعاما ال أهل فيها 
  فيقولون نقيم يف هذا النعمة فيحشران جمروران على وجوههما إىل الشام 
ثا حيملون أوالدهم على عواتقهم وثلثا على قال فذلك قول معاذ بن جبل حيشرون أثالثا ثلثا على ظهور اخليل وثل

  وجوههم مع القردة 
واخلنازير إىل الشام إليها احملشر ومنها املنشر فيكون الذين حيشرون إىل الشام ال يعرفون حقا وال فريضة وال يعملون 

وال املرأة زوجها  بكتاب اهللا تعاىل وال سنة يرفع عنهم العفاف والوقار ويظهر فيهم الفحش وال يعرف الرجل امرأته
يتهاجرون هم واجلن مائة سنة هتارج احلمري والكالب يقع على املرأة من اجلن واإلنس ويتهارج الرجال بعضهم 
بعضا ويعبدون األوثان وينسون اهللا تعاىل فال يعرفونه حىت إن القائل ليقول لصاحبه ما يف السماء من إله شرار 

  األولني واآلخرين 
وأول ما يفجأ الناس من أمر الساعة أن يبعث اهللا تعاىل ليال رحيا فتقبض كل دينار ودرهم  قال وقال معاذ وكعب

  فتذهب به إىل بيت املقدس وينسف بنيان بيت املقدس فينبذ به يف البحرية املنتنة 
  حدثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال  - ١٧٤٦

لم إين ألعلم آخر رجلني حيشران من أميت يكونان يف شعب من هذه الشعاب مع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  غنمهما إذ طري بالناس فيتركان غنمهما فيجيآن إىل املدينة 

  فيقول أحدمها لصاحبه ألست تعلم طريق نقب اإلهاب 
  قال يقول اآلخر بلى 

  لى فرش الناس قال فيعمدان إىل املدينة فال يلقيان هبا أحدا من الناس إال الوحش ع
  قال فيتبعان أثر الناس 

  حدثنا أبو معاوية عن عمر بن حممد عن سامل بن عبد اهللا ابن عمر  - ١٧٤٧
أنه قال وحنن هابطون من هرشي ونظر إىل جبل عن يساره فقال حيشر الناس فال يبقى إال رجلني يف هذا اجلبل 

  إذا حاذيا هذه الثنية ثنية هرشى حشرا على وجوههما فيقول أحدمها لصاحبه يا فالن اذهب فانظر ما فعل الناس ف
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن شهر بن حوشب  - ١٧٤٨

عن عبد اهللا بن عمرو قال ستكون هجرة من بعد هجرة خليار أهل األرضني إىل مهاجر إبراهيم حىت ال يبقى يف 
رهم النار مع القردة واخلنازير تقيل معهم حيث األرض إال شرار أهلها تلفظهم أرضوهم ومتقتهم نفس اهللا وحتش

  قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وهلا ما سقط منهم 
  حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن أيب بشر عن رجل من أهل املدينة قال  - ١٧٤٩

مسعت ابا هريرة يقول حيشر الناس إىل الشام على ثالثة أصناف صنف على وجوههم وصنف على اإلبل وصنف 
  لى أرجلهم ع

حدثنا يزيد بن أيب حكيم عن أبان عن عكرمة قال حمشر الناس حنو الشام وأول من حشر من هذه األمة  - ١٧٥٠
  النضري 
  حدثنا ابن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن رجل  - ١٧٥١



اس بني أيديهم القردة يسريان عن أيب هريرة قال خترج نار من قبل املشرق ونار أخرى من قبل املغرب حتشران الن
  بالنهار ويكمنان بالليل حىت جيتمعا جبسر منبج 

  حدثنا بقية عن صفوان قال حدثين أبو األجدع الرحيب  - ١٧٥٢
  عن كعب قال لتحشرن الكعبة إىل بيت املقدس 

  ال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء مسع ابا األعيس عبد الرمحن بن سلمان ق - ١٧٥٣
  إذا بنيت قيسارية أرض الروم فتصري جندا من أجناد الشام خرج بعد ذلك نار من عدن أبني 

  حدثنا ابن وهب عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر  - ١٧٥٤
عن كعب قال يوشك نار خترج باليمن تسوق الناس إىل الشام تغدوا إذا غدوا وتقيل إذا قالوا وتروح إذا راحوا 

  أعناق اإلبل ببصرى فإذا مسعت ذلك فاخرجوا إىل الشام تضيء منها 
  حدثنا ابن وهب عن حنظلة مسع طاوسا حيدث  - ١٧٥٥

عن معاذ بن جبل قال اخرجوا يا أهل اليمن قبل أن ينقطع احلبل وقبل أن ال جتدوا زادا إال اجلراد قال فأنا رأيت 
  اجلبل الذي قال إن النار خترج منه تسوق اهل اليمن 

  حدثنا ابن وهب عن إسحاق بن حيىي التيمي عن معبد خالد اجلديل قال  - ١٧٥٦
أنا مسعت أبا سرحية الغفاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فيجدان األرض يقول حيشر رجالن من مزينة مها آخر الناس حمشرا يقبالن من جبل قد تسورا حىت يأتيا معامل الناس 
  وحوشا حىت يأتيا املدينة فإذا بلغا أدىن املدينة 

  قاال أين الناس فال يريا أحدا 
  فيقول أحدمها لصاحبه الناس يف دورهم فيدخالن الدور فإذا ليس فيها أحد وإذا على الفرش الثعالب والسنانري 

  فيقوالن أين الناس 
  ال جيدان فيه أحدا فيقول أحدمها الناس يف املسجد فيأتيان املسجد ف

  فيقوالن أين الناس 
فيقول أحدمها لصاحبه أراهم يف السوق شغلتهم األسواق فيخرجان حىت يأتيا السوق فال جيدان فيه أحدا فينطلقان 

  حىت يأتيا الثنية فإذا عليها ملكان فيأخذان بأرجلهما فيسحباهنما إىل أرض احملشر فهما آخر الناس حشرا 
  هب عن ابن هليعة عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن املسيب حدثنا ابن و - ١٧٥٧

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال آخر من حيشر راعيان من مزينة يريدان املدينة 
  ينعقان بغنمهما فيجداهنا وحوشا حىت إذا بلغا ثنية الوداع جرا على وجوههما 

  في عن املياح أيب العالء حدثنا حيىي بن سليم الطائ - ١٧٥٨
عن شهر بن حوشب قال ذهبت إىل بيت املقدس زمن مات معاوية وبويع ليزيد فهجرت فأخذت مكانا قريبا من 

  نوف البكايل فإذا رجل ضخم أبيض فاسد العينني عليه مخيصة يتخطى رقاب الناس حىت قعد بني يدي نوف 
  فقلت من هذا 

  كف نوف عن احلديث قالوا عبد اهللا بن عمرو بن العاص ف
  فقال له نوف أقسمت عليك إال ما حدثتنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال نعم خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ليهاجرن الناس هجرة بعد هجرة إىل مهاجر إبراهيم عليه 



قذرهم روح اهللا وترفضهم أرضوهم وحتشرهم النار مع السالم وال تقوم الساعة إىل على شرار الناس على قوم ت
  القردة واخلنازير تنزل حيث نزلوا وتقيل حيث قالوا وتبيت حيث باتوا وهلا ما سقط منهم 

  حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال  - ١٧٥٩
  قال معاذ بن جبل اخرجوا من اليمن قبل انقطاع احلبل يعين 

  كم زاد إال اجلراد وقبل أن حتشركم نار إىل الشام الطريق وقبل أن ال يكون ل
  حدثنا ابن عيينة عن عبيد بن احلسن عن عبد اهللا بن معقل قال  - ١٧٦٠

  أراد ابن لعبد اهللا بن سالم الغزو فقال له يا بين ال تفجعين بنفسك فإن صريخ الشام سيأيت كل مؤمن 
  ي بن زيد عن رجل حدثنا ابن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن عل - ١٧٦١

عن أيب هريرة قال خترج نار من املشرق وأخرى من قبل املغرب حتشران الناس بني أيديهم القردة يسريان بالنهار 
  ويكمنان بالليل حىت جيتمعا جبسر منبج 

  حدثنا ابن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن اجلريري عن أيب املثىن  - ١٧٦٢
  ة حىت يتحول خيار أهل العراق إىل الشام وشرار أهل الشام إىل العراق عن أيب أمامة قال ال تقوم الساع

  وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالشام 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال  - ١٧٦٣

هلها زاد إال قال معاذ بن جبل اخرجوا من اليمن قبل ثالث خروج النار وقبل انقطاع احلبل وقبل أن ال يكون أل
  اجلراد 

  قال طاوس وخترج نار من اليمن تسوق الناس تغدو وتروح وتدجل 
  قال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري  - ١٧٦٤

  خترج نار من احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى 
  قال معمر وحدثنا قتادة عن شهر بن حوشب قال  - ١٧٦٥

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إهنا ستكون هجرة بعد  مسعت عبد اهللا بن عمرو وهو عند نوف يقول مسعت
هجرة خليار الناس إىل مهاجر إبراهيم عليه السالم وحىت ال يبقى يف األرض إال شرار أهلها تلفظهم أرضوهم 
  ف وتقذرهم نفس اهللا تعاىل حتشرهم نار مع القردة واخلنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل إذا قالوا وتأكل من ختل

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال  - ١٧٦٦
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تتركون املدينة خري ما كانت ال يغشاها إال العواف و الطري والسباع وآخر 

  من حيشر راعيان من مزينة فينعقان بغنمهما فيجداهنا وحشا حىت إذا أتيا ثنية الوداع حشرا على وجوههما 
  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن ليث بن أيب سليم عن شهر بن حوشب  - ١٧٦٧

عن عبد اهللا عمرو رضى اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إهنا ستكون هجرة بعد هجرة 
  حىت يهاجر الناس اىل مهاجر إبراهيم عليه السالم حىت ال يبقى على األرض إال شرار أهلها تقذرهم 

اهللا تعاىل وتلفظهم أرضوهم وحتشرهم نار من عدن مع القردة واخلنازير تبيت معهم أينما باتوا وتقيل معهم  روح
  أينما قالوا وهلا ما سقط منهم 

  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال تكون نار أو دخان يف املشرق أربعني ليلة  - ١٧٦٨



  مي عن أيب نضرة حدثنا ابن املبارك عن سليمان التي - ١٧٦٩
  عن ابن عباس قال ينادي مناد من بني يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعه األحياء واألموات 

  ما يكون من عالمات الساعة

  حدثنا ابن املبارك عن هشام عن احلسن قال  - ١٧٧٠
وا عدوا فبعثوا رئية هلم فلما قارهبم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا مثلي ومثلكم ومثل الساعة كقوم خاف

إذا هم بنواصي اخليل فخشي أن يسبقه العدو إىل أصحابه فلمع بثوبه ونادي يا صاحباه وإن الساعة كادت تسبقين 
  إليكم 
  حدثنا ابن املبارك عن معمر عن علي بن زيد عن أيب نضرة  - ١٧٧١

 عليه و سلم قال حني دنت الشمس للغروب إن ما عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا
  مضى من دنياكم فيما بقي كما مضى من يومكم هذا فيما بقي منه 

  حدثنا ابن املبارك عن عوف عن قسامة بن زهري قال  - ١٧٧٢
ة فلما بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثلي ومثلكم ومثل الساعة كقوم خافوا العدو فبعثوا رئية هلم قريب

أبصروا الرئية غارة القوم خاف إن هبط من موضعه يؤذن قومه أن تبدره الغاره إىل قومه فلوى بثوبه يف مكانه 
  ونادى يا صاحباه 

  حدثنا ابن املبارك عن ابن أيب خالد عن شبيل بن عوف قال أخربين أبو جبري  - ١٧٧٣
م بعثت أنا والساعة هكذا وألصق بني أصبعيه السبابة عن أشياخ األنصار قالوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  والوسطى يف نفس الساعة أو قال بسم الساعة 
  حدثنا ابن املبارك عن سفيان عن جعفر بن حممد  - ١٧٧٤

عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثت أنا والساعة كهاتني 
  ذا ذكر الساعة امحرت وجنتاه وعال صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحكم ومساكم قال وكان إ
  حدثنا ابن املبارك عن محاد بن سلمة عن أيب املهزم  - ١٧٧٥

  مسع أبا هريرة قال لتقومن الساعة على رجلني ميزاهنما يف أيديهما 
  حدثنا نوح بن أيب مرمي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة  - ١٧٧٦
ن عباس رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تقوم الساعة والرجالن قد نشرا بينهما عن اب

الثوب فال يتبايعانه وال يطويانه حىت تقوم الساعة والرجل قد رفع لقمته فال يضعها يف فيه حىت تقوم الساعة والرجل 
  قد الط حوضه فال يكرع فيه حىت تقوم الساعة 

  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولتأتينهم بغتة وهم ال يشعرون العنكبوت مث قرأ رسو
  حدثنا ابن املبارك عن معمر عن حممد بن زياد  - ١٧٧٧

  مسع أبا هريرة يقول إن الساعة لتقوم على رجلني ينشران ثوبا يتبايعانه بينهما فتقوم الساعة عليهما 
  ن عطية حدثنا ابن املبارك عن خالد أيب العالء ع - ١٧٧٨

عن أيب سعيد اخلدري رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
  واستمع باألذن مىت يؤمر بالنفخ فينفخ فثقل ذلك على أصحابه 



  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل على اهللا توكلنا 
  ثنا ابن املبارك عن التيمي عن أسلم عن بشر بن شغاف حد - ١٧٧٩

  عن عبد اهللا بن عمرو قال قال أعرايب يا رسول اهللا ما الصور قال قرن ينفخ فيه 
  حدثنا ابن املبارك عن سفيان عن منصور وسليمان عن إبراهيم  - ١٧٨٠

  عن علقمة إن زلزلة الساعة شيء عظيم احلج قال قبل الساعة 
  ابن املبارك عن مالك بن مغول قال مسعت إمساعيل بن رجاء حيدث حدثنا  - ١٧٨١

  عن الشعيب قال لقي جربيل عيسى عليهما السالم 
  فقال له عيسى يا جربيل مىت الساعة فانتفض يف أجنحته 

يها مث قال ما املسؤل عنها بأعلم من السائل ثقلت يف السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتة أألعراف أ وقال ال جيل
  لوقتها إال هو األعراف ثقلت يف السموات 

  حدثنا بن املبارك عن كهمس عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عمر  - ١٧٨٢
عن عمر رضى اهللا عنهما قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الساعة فقال ما املسؤل عنها بأعلم 

  من السائل 
  قال فما أمارهتا 

  أن تلد األمة ربتها أو رهبا وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان قال 
  حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال  - ١٧٨٣

مل يزل النيب صلى اهللا عليه و سلم يسأل عن الساعة حىت نزلت فيم أنت من ذكراها إىل ربك منتهاها النازعات 
  فانتهى 

  بعد طلوع الشمس من مغرهباعالمات الساعة 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب الزبري  - ١٧٨٤
عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال قبل موته بشهر تسألونين عن الساعة وإمنا علمها 

  عند اهللا 
  ريح وعمر بن سليمان حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة عن كثري بن مرة ويزيد بن ش - ١٧٨٥

قالوا أخر طلوع الشمس من املغرب يوما واحدا قط وترفع احلفظة وتؤمر بأن اليكتبوا شيئا فإذا كان ذلك سجدوا 
هللا وتستوحش املالئكة حبضور الساعة وتفزع الشمس والقمر وحترس السماء حرسا شديدا ال يستطيع شيطان وال 

إلنس والطري والوحش والسباع بعضها من بعض فتأيت اجلن اخلافقني جان أن يدنو وتستوحش اجلن ومتوج اجلن وا
والشياطني لتستمع فريمون بشهب النار فال يسمعون شيئا ويتغري لون السماء وهتد األرض وتنسف اجلبال إال أربعة 

بني  طور سينا واجلودي وجبل لبنان وجبل ثابور الذي فوق طربية فإن اهللا تعاىل نصبها روضة خضراء ذات شجر
  اجلنة والنار عليها بناء اللؤلؤ والزبرجد والدر والياقوت فيجعل عرشه عليها ليدنن اخللق وإن رجل امللك صاحب 

الصور عند القلزم وإنه لينفخ النفخة األوىل فيصعق من يف السماوات واألرض فيمكثون أربعني عاما وتنفطر السماء 
لبشر وإن كل بشر منهم لعلى مثل عني اجلرادة من عجب الذنب وعلى وتناثر جنومها ويرسل اهللا ماء احلياة فينبت ا

  الذرة اليت يف السرة 



وقال قال عبد اهللا بن عمرو فينفخ النفخة األخرى من عند باب مدين الغريب فإذا هم قيام ينظرون يبعثون يف دخن 
  وظلمة 

ىت يصري يف رخاء ويقسم النور بني قال وقال أبو الدرداء فمن كان له عمل صاحل يفرح عند الدخن والظلمة ح
  الناس على قدر األعمال 

  حدثنا عبد امللك بن الصباح عن بكار  - ١٧٨٦
عن وهب بن منبه قال إذا كان عند قيام الساعة خرجت جبال البحر إىل الرب ووقعت جبال الرب يف البحر وخرج 

اهندم وخر وانتثرت النجوم وتغريت السماء البحر ففاض على األرض ومل يبق على وجه األرض بنيان وال جبل إال 
  وتشققت األرض خوفا من قيام الساعة مث تقوم الساعة 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب الزبري  - ١٧٨٧
عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل موته بشهر أقسم باهللا ما على األرض نفس 

  عليها مئة سنة منفوسة اليوم يأيت 
  حدثنا بقية بن الوليد عن أيب بكر عن راشد بن سعد  - ١٧٨٨

عن سعد بن أيب وقاص رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إين ألرجو أن ال تعجز أميت عند ريب ان 
  يؤخرهم نصف يوم 

  فقيل لسعد كم نصف يوم 
  قال مخسمائة سنة 

  شريح بن عبيد عن جبري ابن نفري قال  حدثنا بقية عن صفوان عن - ١٧٨٩
  أكثروا اليهود وغريهم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السؤال عن الساعة فأتاه جربيل عليه السالم 

  فقال يا جربيل قد اكثر علي اليهود وغريهم يف السؤال عن الساعة 
  فقال ما املسئول عنها بأعلم من السائل 

  عن صفوان وأبو املغرية قال حدثين الفرج الكالعي مسع أبا ضمرة الكالعي يقول  حدثنا بقية - ١٧٩٠
ليبينت أهل هذه املدينة مث ليصبحن يعين محص فيخرج خارج من باب الشرقي فال يرى سنري فيكذب نفسه فيؤذن 

فيمكثون ما شاء اهللا أهلها فيخرجون فينظرون إىل ما نظر إليه فإذا هم بلبنان مكانه وإذا سنري قد زال عن مكانه 
يومهم ذلك حىت يأتيهم آت من قبل جوارين فيقول مر بنا سنري أمس سائرا منطلقا به ما ندري أين سلك به ويقال 

  إنه وتد من أوتاد جهنم 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن شيخ له عن وهب ابن منبه قال  - ١٧٩١

  يل بلق تطري بني السماء واألرض تبقى األرض ومن عليها ومن فيها بعد الدابة السابعة أن يبعث اهللا مالئكة على خ
  واآلية الثامنة أنه اليبقى على األرض شجرة إال بكت دما 

  والتاسعة أنه ال يبقى على األرض صخرة إال رنت رنني النساء 
  والعاشرة طلوع الشمس من مغرهبا 

  عن علي بن زيد عن العريان بن اهليثم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة  - ١٧٩٢
  وفدت مع أيب إىل يزيد بن معاوية فسمعت عبد اهللا بن عمرو 

  فقلت له تزعم أنه تقوم الساعة على رأس السبعني 



  فقال إهنم يكذبون علي ليس هكذا قلت ولكين قلت ال تكون السبعني إال كان عندها شدائد وأمور عظام 
  عبد اهللا بن عمر عن سعد بن سعيد األنصاري  حدثنا ابن وهب عن - ١٧٩٣

عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت تكون السنة كالشهر 
  والشهر كاجلمعة واجلمعة كاليوم واليوم كاضطرام النار 

اش بن عبد اهللا بن معبد عن أيب حدثنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن عي - ١٧٩٤
  معبد موىل ابن عباس 

عن أيب هريرة قال ال تقوم الساعة حىت يتسافد الناس يف الطرق كما يتسافد الدواب يستغين الرجال بالرجال 
  والنساء بالنساء أتدرون ما التساحق 

  قالوا ال 
  قال تركب املرأة املرأة مث تسحقها 

  بن أيوب عن أيب احلارث الكويف حدثنا ابن وهب عن حيىي  - ١٧٩٥
عن سعيد بن مسروق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تغور املياه كلها وترجع إىل أماكنها إال هنر األردن 

  ونيل مصر 
  حدثنا حيىي بن سليم الطائفي عن احلجاج بن فرافصة عن مكحول قال  - ١٧٩٦

  قال أعرايب يا رسول اهللا مىت الساعة 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما املسئول عنها بأعلم من السائل ولكن أشراطها تقارب األسواق ومطر وال فقال رس

نبات وظهور الغيبة وظهور أوالد الغية والتعظيم لرب املال وعلو أصوات الفساق يف املساجد وظهور أهل املنكر 
  من أحالس بيته على أهل املعروف فمن أدرك ذلك الزمان فلريغ بدينه وليكن حلسا 

  حدثنا مروان الفزاري عن زياد بن املنذر الثقفي حدثين نافع اهلمداين عن احلارث األعور قال  - ١٧٩٧
قال عبد اهللا بن مسعود إذا رأيت الناس قد أماتوا الصالة وأضاعوا األمانة واستحلوا الكذب وأكثروا احللف 

  وأكلوا الربا وأخذوا الرشى 
  اهلوى وباعوا الدين بالدنيا فالنجا مث النجا ثكلتك أمك  وشيدوا البناء واتبعوا

  حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن منصور عن عامر  - ١٧٩٨
  عن عائشة قالت إذا خرجت أول اآليات طرحت األقالم وحبست احلفظة وشهدت األجساد على األعمال 

  ل قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم عن أيب أمامة بن سه - ١٧٩٩
  مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول ال تقوم الساعة حىت يتسافد الناس يف الطرق تسافد احلمري 

  حدثنا ابن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن أيب هارون العبدي قال  - ١٨٠٠
  قيل لنوف إن عبد اهللا بن عمرو يقول ال يلبث الناس بعد التسعني إال قليال 

  بعد ذلك زمانا طويال ولكن عامة املعيشة تكون بالشام فقال نوف إين ألجدهم يعيشون 
  قيل الكوفة والبصرة 

  قال هي حمدثة 
  قال محاد عن حجاج األسود عن شهر بن حوشب  - ١٨٠١

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوشك أن خيرج الرجل من بيته فتخربه عصاه وسوطه مبا أحدث أهله يف بيته 



  ن األعمش عن عبد الرمحن بن ثروان عن العريان بن اهليثم قال حدثنا عيسى بن يونس ع - ١٨٠٢
  مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول إن األشرار بعد األخيار عشرين ومئة سنة ال يدري أحد من الناس مىت أوهلا 

  حدثنا املعتمر بن سليمان عن ليث عن جماهد قال  - ١٨٠٣
على من يقول ال إله إال اهللا وإن امللك يريد أن ينفخ يف الصور قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة 
  فإذا مسع أحدا يقول ال إله إال اهللا أخرها سبعني خريفا 

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت  - ١٨٠٤
  عن انس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة على أحد يقول اهللا اهللا 

  معمر عن أيب إسحاق  حدثنا عبد الرزاق عن - ١٨٠٥
  عن علي قال إن شرار أو من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 

  قال معمر وأخربنا زيد بن أسلم  - ١٨٠٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثلي ومثل الساعة كمثل قوم بعثوا عينا فبصر بالعدو فخاف أن يسبقه 

  وإين جئت مبعوثا بني يدي الساعة العدو إىل أصحابه فأالح بسيفه أتيتم 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه  - ١٨٠٧

  عن عبد اهللا بن عمرو قال إن يف البحر شياطني مسجونة يوشك أن خترج فتقرأ على الناس قرآنا 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حممد بن شبيب عن العريان بن اهليثم قال  - ١٨٠٨

  اوية فبينا أنا عنده إذ جاء رجل عليه حلتان فرحب به معاوية وأجلسه على السرير معه وفدت على مع
  فقلت من هذا يا أمري املؤمنني 

  قال أما تعرفه هذا عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  قال قلت أهذا الذي يقول ال يعيش الناس بعد مئة سنة 

  ئة دهرا طويال ولكن هذه األمة أجلت ثالثني ومئة سنة قال فأقبل علي وقلت لك ذاك إنا لنجدهم يعيشون بعد امل
  حدثنا ابن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج  - ١٨٠٩

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تقوم الساعة والرجالن يتبايعان الثوب وال يطويانه 
اإلناء على فيه حىت تقوم الساعة والرجل يلط احلوض فال وال يتبايعانه حىت تقوم الساعة والرجل حيلب فال يضع 

  يسقي فيه حىت تقوم الساعة 
  حدثنا أبو عبد الصمد عن أيب عمران اجلوين عن أيب فراس رجل من أسلم قال  - ١٨١٠

  قال رجل يا رسول اهللا مىت الساعة 
ولوا يف البنيان وإذا احلفاة العراة كانوا قال ما املسئول عنها بأعلم من السائل ولكن هلا أعالم إذا رعاء الشاء تطا

  ملوكا وهم العريب 
  حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن احلسن  - ١٨١١

  عن ابن مسعود قال إن للساعة أشراطا ولن تقوم الساعة حىت جييء أشراطها 
  حدثنا الدراوردي عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه  - ١٨١٢

صلى اهللا عليه و سلم قال التقوم الساعة حىت ميطر الناس مطرا ال يكن منه عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب 
  بيوت املدر ال يكن منه إال بيوت الشعر 



  قال سهيل فما فارق أيب بيت شعر حىت لقي اهللا تعاىل 
  حدثنا ابن ايب حازم عن أبيه  - ١٨١٣

أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعيه اليت  عن سهل بن سعد رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بعثت
  تلي اإلهبام والوسطى وفرق بينهما 

  حدثنا وكيع عن سفيان عن ضرار بن مرة عن ابن أيب اهلذيل قال  - ١٨١٤
  إن كان أحدهم ليبول فيتيمم بالتراب خمافة أن تدركه الساعة 

  حدثنا وكيع عن حنش بن احلارث عن أبيه قال  - ١٨١٥
  كان أحدنا ينتج مهره من الليل فإذا أصبح حنر مهره فبلغ ذلك عمر فأتانا كتابه قدمنا القادسية و

  أن أصلحوا إىل ما رزقكم اهللا فإن يف األمر نفسا 
  حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد اهللا بن عتبة  - ١٨١٦

  عن أيب سعيد اخلدري قال ال تقوم الساعة حىت ال حيج البيت 
  املدينة يقص قصص اجلماعة عن أبيه قال حدثنا قاص كان ب - ١٨١٧

مسعت أنس بن مالك يقول من اقتراب الساعة ظهور املعادن وكثرة املطر وقلة النبات وميشي الرجل بالوقية 
والوقيتني ال جيد أحدا يقبله حىت يستغين كل أحد وهم يومئذ أشد ما كانوا تنافسا على دنياهم وذلك آليات تظهر 

  ري فيفزغ الغين إىل الفق
فيقول ما أصنع هبذا وهذه الساعة تقوم حىت إن الرجل ليذهب بالرغيف ما ميلك غريه جيول به فال جيد من يأخذه 

  وذلك يوم ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا ااألنعام 
  حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن رجاء بن حيوة الكندي  - ١٨١٨

  يأيت على الناس زمان ال حتمل النخلة فيه إال مترة قال 
  حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عامر  - ١٨١٩

  عن عائشة قالت إذا خرجت أول اآليات طرحت األقالم وحبست احلفظة وشهدت األجساد على األعمال 
  حدثنا وكيع عن األعمش عن يزيد الرقاشي  - ١٨٢٠

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جاءين جربيل عليه السالم مبرآة بيضاء فيها  عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه عن
  نكتة سوداء 

  فقلت ما هذه 
  قال هذه اجلمعة 

  قلت فما هذه النكتة السوداء 
  قال فيها تقوم الساعة 

  حدثنا أبو روح اجلرمي عن عمارة بن أيب حفصة عن عمارة املعويل عن أيب نضرة  - ١٨٢١
  دري قال إذا اقترب الزمان كثرت الصواعق عن أيب سعيد اخل

  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن الشعيب قال  - ١٨٢٢
  قالت عائشة إذا خرج أو اآليات طرحت األقالم وحبست احلفظة وشهدت األجساد على األعمال 

  حدثنا ابن علية عن إمساعيل عن قيس عن آخر  - ١٨٢٣



  عه بعثت أنا والساعة كهذه من هذه يعين إصبعه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مس
  حدثنا حممد بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه  - ١٨٢٤

عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت يكثر الطيقان والبنيان وال 
  تنبت السمر الورق 

  الثوري عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء  حدثنا ابن منري عن سفيان - ١٨٢٥
عن عبد اهللا قال تقوم الساعة على شرار الناس مث ينفخ ملك يف الصور الصور قرن بني السماء واألرض فال يبقى 
خلق يف السماوات واألرض إال مات إال ما شاء ربك مث يكون بني النفختني ما شاء اهللا أن يكون مث يرسل اهللا ماء 

  ش منيا كمين الرجال وليس من من حتت العر
بين آدم خلق يف األرض إال منه شيء فتنبت جسماهنم وحلماهنم من ذلك املاء كما تنبت األرض من الثرى مث قرأ 

عبد اهللا واهللا الذي أرسل الرياح فتثري سحابا فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا به األرض بعد موهتا كذلك النشور فاطر 
ء واألرض فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إىل جسدها فتدخل فيه مث يقومون فيحيون حية رجل مث يقوم ملك بني السما

  واحد قياما لرب العاملني 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مشر بن عطية عن أيب حيىي األعرج  - ١٨٢٦

  عن كعب قال ال تقوم الساعة حىت يدبر الرجل أمر مخسني امرأة 
  األعمش عن عبد اهللا بن مرة  حدثنا أبو معاوية عن - ١٨٢٧

  عن حذيفة قال لو ان رجال ارتبط فرسا فأنتجت مهرا عند أول اآليات ما ركب املهر حىت يرى آخرها 
  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن عبد اهللا بن ضمرة  - ١٨٢٨

كاليوم واليوم كالساعة والساعة عن كعب قال ال تقوم الساعة حىت تكون السنة كالشهر والشهر كاجلمعة واجلمعة 
  كاحتراق السعفة 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٨٢٩
  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما بني النفختني أربعون 

  قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما 
  قال أبيت 

  قال اربعون شهرا 
  قال أبيت 

  سنة قال أربعون 
  قال أبيت 

قال مث ينزل من السماء ماء فينبتون به كما ينبت البقل وليس من اإلنسان شيء إال عظم واحد وهو عجب الذنب 
  ومنه يركب اخللق يوم القيامة 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن القاسم عن أبيه  - ١٨٣٠
ء مل يوجد يرجع كل ماء إىل عنصره وبقية املاء عن عبد اهللا قال ليأتني على الفرات يوما ولو طلب فيه طست من ما

  واملؤمنون بالشام 
  حدثنا أبو املغرية وغريه عن املسعودي عن حبيب عن ابن باباه  - ١٨٣١



  عن ابن مسعود قال أشر الليايل واأليام والشهور واألزمنة أقرهبا إىل الساعة 
  وان بن قيس األودي عن هزيل بن شرحبيل حدثنا ابن املبارك عن املسعودي عن عبد الرمحن بن ثر - ١٨٣٢

عن عبد اهللا قال تقوم الساعة على شرار الناس ال يأمرون مبعروف وال ينهون عن منكر يتهارجون كما هتارج احلمر 
  أخذ رجل بيد امرأة فخال هبا فقضى حاجته منها مث رجع إليهم يضحكون إليه ويضحك إليهم 

  بن سنان عن أيب الزاهرية حدثنا احلكم بن نافع عن سعيد  - ١٨٣٣
عن كثري بن مرة قال من عالمات البالء وأشراط الساعة أن يطرقهم صوت من السماء ليال فريوعهم الصوت 
فبيناهم يف روعتهم إذ بعث اهللا أصواتا من السماء كأصوات األسد تروع القلوب وختطف األنفس فبيناهم يف 

  ا باإلميان مؤمنهم وكافرهم روعتهم إذ حتدث عالمة من السماء يتبادرون هل
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن قيس بن شريح عن حنش الصنعاين  - ١٨٣٤

  عن ابن عباس قال أجل أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم ثلثمائة سنة كسين بين إسرائيل 
  معمر عن ليث عن شهر بن حوشب وجماهد  - ١٨٣٥

ة إىل اجلمعة أوهلا وآخرها أو سبع خرزات ثقال يف خيط ضعيف عن عبد اهللا بن عمرو قال ما بني اآليات كاجلمع
  إذا انقطع تتابعن 

  حدثنا ابن املبارك عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن موسى بن سعد بن زيد  - ١٨٣٦
  عن ابن مسعود قال إذا رفع القرآن من صدور الرجال فاضوا يف الشعر 

  عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه  حدثنا حممد بن احلارث عن حممد بن - ١٨٣٧
عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا طلعت الشمس من مغرهبا آمن الناس كلهم 

  فيومئذ ال ينفع نفسا إمياهنا 

  طلوع الشمس من املغرب

  وعمرو بن سليمان  حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة عن كثري ابن مرة ويزيد بن شريح - ١٨٣٨
قالوا أخر طلوع الشمس من املغرب يوم واحد قط فيومئذ يطبع على القلوب مبا فيها وترفع احلفظة والعمل وتؤمر 

  املالئكة أن ال يكتبوا عمال وتفزع الشمس والقمر خوفا من قيام الساعة 
  ب حدثنا سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن أيب فروة عن زيد بن أيب عتا - ١٨٣٩

مسع أبا هريرة رضى اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخسا ال أدري أيتهن أول اآليات وأيتهن 
جاءت مل ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا طلوع الشمس من مغرهبا والدجال 

  ويأجوج ومأجوج والدخان والدابة 
  رية عن ابن عياش عن شيخ له حدثنا أبو املغ - ١٨٤٠

عن وهب بن منبه قال طلوع الشمس اآلية العاشرة وهي آخر اآليات مث تذهل كل مرضعة عما أرضعت ويطرح 
  كل ذي مال ماله ويشتغل كل تاجر عن جتارته 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق  - ١٨٤١
ت ربك ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا عن عبد اهللا يف قوله يوم يأيت بعض آيا

  قال طلوع الشمس من مغرهبا 



  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ١٨٤٢
يأجوج ومأجوج مث يعيشوا حىت  عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يستجاب لعيسى وأصحابه على

  جيبوا ليلة طلوع الشمس من مغرهبا وحىت يتمتعوا بعد خروج دابة األرض أربعني سنة يف نعمة وأمن 
  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ١٨٤٣

تلبثون بعد يأجوج ومأجوج إال قليال حىت تطلع الشمس من  عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال
  مغرهبا فيقول من ال خالق له ما نبايل إذا رد اهللا ضوءه علينا من حيث ما طلعت من مشرقها أو مغرهبا 

  قال فيسمعون نداء من السماء 
أغلق عنكم أبواب التوبة يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم إميانكم ورفع عنكم العمل ويا أيها الذين كفروا قد 

وجفت األقالم وطويت الصحف فال يقبل من أحد توبة وال إميان إال من آمن من قبل ذلك فال يلد بعد ذلك املؤمن 
  إال مؤمنا وال الكافر إال كافرا وخير أبليس ساجدا ينادي 

  إهلي مرين أن أسجد ملن شئت وملا شئت وجتتمع إليه شياطني 
   من نفزع فيقولون له يا سيدنا إىل

فيقول إمنا سألت ريب أن ينظرين إىل يوم البعث وإىل يوم الوقت املعلوم وهذه الشمس قد طلعت من مغرهبا وهو 
  الوقت املعلوم فال عمل بعد اليوم وتصري الشياطني ظاهرين يف األرض حىت 

الناس إىل اجلن والشياطني يقول الرجل هذا قريين الذي كان يغويين واحلمد هللا الذي أخزاه وأراحين منه وينظر 
  أكلهم وشرهبم وحمياهم ومماهتم فال يزال إبليس ساجدا باكيا حىت خترج دابة األرض فتقتله 

  حدثنا نوح بن أيب مرمي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة  - ١٨٤٤
ألمهات عن ابن عباس رضى اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا طلعت الشمس من مغرهبا تذهل ا

عن أوالدها واألحبة عن مثرات قلوهبا فتشتغل كل نفس مبا آتاها وال يقبل بعدها ألحد توبة إال من كان حمسنا يف 
إميانه فإنه يكتب له بعد ذلك كما كان يكتب هلم قبل ذلك وأما الكفار فتكون عليهم حسرة وندامة لو ان رجال 

ع الشمس من مغرهبا إىل أن تقوم الساعة ولتقومن الساعة أنتج فرسا مل يركبه حىت تقوم الساعة من لدن طلو
والناس يف أسواقهم قد نشر الرجالن الثوب فال يتبايعانه وال يطويانه وقد رفع الرجل لقمته إىل فيه فال يطعمها مث 

  تال ولتأتينهم بغتة وهم ال يشعرون 
  تابا فيه عن عبد الرمحن بن معاوية حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة قال أعطاين يزيد بن أيب حبيب ك - ١٨٤٥

مسع عبد اهللا بن عمر يقول إن الشمس والقمر جيتمعان يف السماء يف منزلة بالعشي فيكون النهار سرمدا عشرين 
  سنة 

  حدثنا عبد الرزاق وابن ثور عن معمر عن أيب إسحاق عن وهب بن جابر اخليواين قال  - ١٨٤٦
ثنا فقال إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن هلا حىت كنت عند عبد اهللا بن عمرو فأنشأ حيد

  إذا كان يوم غربت 
  فتقول أي رب إن املسري بعيد وإين ال يؤذن يل ال أبلغ 

  قال فتحتبس ما شاء اهللا مث يقال هلا 
   اطلعي من حيث غربت فمن يومئذ إىل يوم القيامة ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل اآلية

حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبيد بن عمري قال يوم يأيت بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من  - ١٨٤٧



  مغرهبا 
  حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ووكيع عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق  - ١٨٤٨

  عن عبد اهللا قال طلوع الشمس من مغرهبا كالبعريين املقرنني 
  اعيل بن ايب خالد عن خيثمة حدثنا وكيع عن إمس - ١٨٤٩

  عن عبد اهللا بن عمرو قال يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغرهبا عشرين ومئة سنة 
  حدثنا ابن عيينة عن عاصم مسع زرا  - ١٨٥٠

  عن صفوان بن عسال املرادي قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 
عون عاما ال يغلق عنه حىت تطلع الشمس من قبله مث تال هذه اآلية باملغرب بابا للتوبة مسرية عرضه سبعون أو أرب

  يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا آخر اجلزء التاسع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر بعونك 

  باب خروج الدابة

د بن ريذة أخربنا أبو القاسم الطرباين حدثنا أبو زيد عبد الرمحن بن حامت أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمح
  املرادي مبصر سنة مثانني ومائتني حدثنا نعيم قال 

  حدثنا ابن وهب عن طلحة بن عمرو عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي عن أيب الطفيل  - ١٨٥١
للدابة ثالث خرجات من الدهر خترج خرجة يف أقصى عن أيب سرحية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اليمن فيفشو ذكرها يف أهل البادية فال يدخل ذكرها القرية يعين مكة مث متكث زمانا طويال بعد ذلك مث خترج 
خرجة أخرى قريبا من مكة فيفشو ذكرها بالبادية مث متكث زمانا طويال مث بينما الناس ذات يوم يف أعظم املساجد 

تعاىل حرمة وخريها وأكرمها على اهللا مسجدا مسجد احلرام مل يرعهم إال ناحية املسجد يربوا ما بني الركن  عند اهللا
األسود إىل باب بين خمزوم عن ميني اخلارج إىل املسجد فارفض الناس هلا تثبيتا وتثبت هلا عصابة من املسلمني وعرفوا 

راب فبدت هبم فجلت وجوههم حىت تركها كأهنا الكواكب أهنم لن يعجزوا اهللا خرجت عليهم تنفض عن رأسها الت
  الدرية مث ولت يف األرض وال يدركها طالب وال يعجزها هارب حىت أن الرجل ليتعوذ منها بالصالة فتأتيه من خلفه 

  فتقول أي فالن اآلن تصلي 
ارهم ويشتركون يف فيقبل عليه بوجهه فتسمه يف وجهه مث تذهب فيتجاور الناس يف ديارهم ويصتحبون يف أسف

  األموال ويعرف الكافر من املؤمن حىت إن الكافر ليقول للمؤمن 
  يا مؤمن اقضي حقي ويقول املؤمن للكافر يا كافر اقضي حقي 

  عن ابن وهب عن عمر بن مالك الشرعيب عن ابن اهلاد قال حدثين عمر بن احلكم بن ثوبان  - ١٨٥٢
الدابة من شعب باألجياد رأسها ميس السحاب وما خرجت رجالها من عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال خترج 

  األرض حىت تأيت الرجل وهو يصلي فتقول ما الصالة من حاجتك ما هذا إال تعوذا ورياء فتخطمه 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن شيخ من حضرموت  - ١٨٥٣

أجوج ومأجوج والرابعة عيسى ابن مرمي واخلامسة عن وهب بن منبه قال أول اآليات الروم مث الدجال والثالثة ي
  الدخان والسادسة الدابة 

  حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد اهللا بن الوليد الوصايف  - ١٨٥٤



عن عطية عن بن عمر يف قوله تعاىل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم النمل قال إذا مل 
  ن املنكر يأمروا باملعروف ومل ينهوا ع

  حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن حممد  - ١٨٥٥
  عن عبد اهللا بن مسعود قال الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا 

  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ١٨٥٦
سلم قال يتمتع أصحاب عيسى ابن مرمي عليه السالم الذين قاتلوا معه عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و 

  الدجال بعد خروج دابة األرض أربعني سنة يف نعمة وأمن 
  حدثنا أبو عمر عن ابن هليعة عن عبد الوهاب بن حسني عن حممد بن ثابت عن أبيه عن احلارث  - ١٨٥٧

الدابة بعد طلوع الشمس فإذا خرجت قتلت الدابة إبليس عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خروج 
وهو ساجد ويتمتع املؤمنون يف األرض بعد ذلك أربعني سنة ال يتمنون شيئا إال أعطوه ووجدوه فال جور وال ظلم 

وقد أسلم األشياء لرب العاملني طوعا وكرها واملؤمنون طوعا والكفار كرها والسبع والطري كرها حىت أن السبع ال 
ؤذي دابة وال طريا وبلد املؤمن فال ميوت حىت يتم أربعني سنة بعد خروج دابة األرض مث يعود فيهم املوت ي

  فيمكثون بذلك ما شاء اهللا مث يسرع املوت يف املؤمنني فال يبقى مؤمن 
   فيقول الكافر قد كنا مرعوبني من املؤمنني فلم يبق منهم أحد وليس يقبل منا توبة فما لنا ال نتهارج

فيتهارجون يف الطرق هتارج البهامي يقول أحدهم بأمه وأخته وابنته فينكح وسط الطريق يقوم عنها واحد وينزل 
  عليها آخر ال ينكر وال يغري فأفضلهم يومئذ 

  من يقول لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن فيكونوا بذلك حىت ال يبقى أحد من أوالد النكاح 
سفاح فيمكثون بذلك ما شاء اهللا مث يعقم اهللا أرحام النساء ثالثني سنة فال تلد ويكون مجيع أهل األرض أوالد ال

  امرأة وال يكون يف األرض طفل ويكونوا كلهم أوالد الزنا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة 
  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال  - ١٨٥٨

م وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من قال عمر ال خترج الدابة حىت ال يبقى يف األرض مؤمن واقرؤا إن شئت
  األرض تكلمهم النمل اآلية 

  حدثنا حسني اجلعفي عن فضيل بن مرزوق عن عطية  - ١٨٥٩
  عن عبد اهللا بن عمرو قال خترج الدابة من صدع يف الصفا حضر الفرس ثالثة أيام ال خيرج ثلثها 

  زيد عن أوس بن خالد حدثنا عبد الصمد عن محاد بن سلمة عن علي بن  - ١٨٦٠
  عن أيب هريرة رضى عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خترج الدابة 

  قال أبو القاسم وحدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج ابن املنهال حدثنا محاد بن سلمة بإسناده  - ١٨٦١
سليمان عليهما السالم فتجلو وجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خترج الدابة ومعها عصى موسى وخامت 

  املؤمن بالعصى وختطم أنف الكافر باخلامت حىت إن أهل اخلوان ليجتمعوا فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر 
  حدثنا عبد الرزاق وابن ثور عن معمر عن قتادة  - ١٨٦٢

ربع قوائم خترج يف بعض عن ابن عباس يف قوله تعاىل أخرجنا هلم دابة من األرض قال هي ذات زغب وريش هلا أ
  أودية هتامة 

وقال عبد اهللا بن عمرو تنكت يف وجه الكافر نكتة سوداء فتفشو يف وجهه حىت يسود وجهه وتنكت يف وجه 



املؤمن نكتة بيضاء فتفشو يف وجهه حىت يبيض وجهه فيجلس أهل البيت على املائدة فيعرفون املؤمن من الكافر 
  املؤمن من الكافر ويتبايعون يف األسواق فيعرفون 

  حدثنا ابن إدريس عن عمه عن عامر الشعيب قال  - ١٨٦٣
  دابة األرض زباء ذات وبر ينال رأسها السماء 

  حدثنا توبة بن علوان عن أيب إسحاق عمن حدثه  - ١٨٦٤
  عن عائشة قالت خترج الدابة من أجياد 

  عن ابن البيلماين  حدثنا وكيع عن الوليد بن مجيع عن عبد امللك بن املغرية - ١٨٦٥
عن ابن عمر قال خترج الدابة ليلة مجع يسريون إىل مجع فتخرج الدابة وعنقها ذكر من طوله فال تدع منافقا إال 

  خطمته 
  حدثنا وكيع عن فضيل عن عطية  - ١٨٦٦

  عن ابن عمر قال خترج الدابة من صدع يف الصفا 
   حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عطية - ١٨٧٦

عن ابن عمر وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من ألرض تكلمهم قال حني ال يأمرون مبعروف وال ينهون عن 
  منكر 
  حدثنا ابن املبارك وابن ثور عن معمر عن رجل عن قيس بن سعد عن أيب الطفيل  - ١٨٦٨

كمن وخرجة يف بعض القرى حىت عن حذيفة قال إن للدابة ثالث خرجات خترج يف بعض البوادي مث تنكمي يعين ت
تذكر فيهريق األمراء فيها الدماء مث تنكمي فبينما الناس عند أشرف املساجد وأعظمها وأفضلها حىت ظننا أنه يسمي 

  املسجد احلرام وما مساه إذ رفعت هلم األرض فانطلق الناس هرابا وتبقى عصابة من املسلمني 
تخرج عليهم الدابة فتجلو وجوههم مثل الكوكب الدري مث تنطلق فال فيقولون إنه لن ينجينا من أمر اهللا شيء ف

  يدركها طالب وال يفوهتا هارب وتأيت الرجل وهو يصلي 
  فتقول واهللا من كنت من أهل الصالة فيلتفت إليها فتخطمه 

  قال وجتلو وجه املؤمن وختطم الكافر 
  قال فقيل له ما الناس يومئذ يا حذيفة 

  شركاء يف األموال أصحاب يف األسفار  قال جريان يف الرباع
  حدثنا حممد بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن ابيه  - ١٨٦٩

عن ابن عمر رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان الوعد الذي قال اهللا تعاىل أخرجنا 
وال كالم ولكنه مسة تسم من أمرها اهللا تعاىل به يكون خروجها هلم دابة من األرض تكلمهم قال ليس ذلك حبديث 

من الصفا ليلة مىن فيصبحون بني رأسها وذنبها ال يدخل داخل وال خيرج خارج حىت إذا فرغت مما أمرها اهللا تعاىل 
  به فهلك من هلك وجنا من جنا كانت أول خطوة تضعها بأنطاكية 

  األعمش عن أيب ظبيان حدثنا ابن املبارك عن سفيان عن  - ١٨٧٠
  عن حذيفة بن اليمان قال ماتال عن قوم قط إال حق عليهم القول 

  حدثنا احلكم بن نافع عمن حدث عنه عن كعب قال  - ١٨٧١



  خترج الدابة واآليات بعد عيسى عليه السالم بسبعة أشهر قال 
  اهللا وعلى رسوله  وقال عمرو بن العاص خترج الدابة من عند الصفا الذي عند املروة يدرب على

  احلبشة

  حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد مسع الزهري مسع سعيد بن املسيب  - ١٨٧٢
  مسع أبا هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة 
  حدثنا سفيان حدثنا ابن أيب جنيح عن جماهد  - ١٨٧٣

  و مسعه قال كأين أنظر إىل الكعبة يهدمها رجل من احلبشة أصيلع أفيدع عن عبد اهللا بن عمر
  قال جماهد فلما هدمها ابن الزبري جئت ألنظر أرى ما قال فيه فلم ار مما قال شيئا 

  حدثنا ابن عيينة عن هشام عن حفصة عن أيب العالية  - ١٨٧٤
  أصمع محش الساقني معه مسحاة يهدمها عن علي قال استكثروا من الطواف هبذا البيت فكأين برجل أصلع 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن أيب األسود  - ١٨٧٥
عن أيب عتبة موىل عمرو بن العاص قال هتلك مصر إذا رميت بالقسي األربع قوس الترك وقوس الروم وقوس 

  احلبشة وقوس أهل األندلس 
  ة عن أيب غطيف عن عبيد بن رفيع قال حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن بكر بن سواد - ١٨٧٦

  قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه كم بينكم وبني وسيم 
  قلت على رأس بريد 

  قال ليأتينكم أهل األندلس فيقاتلونكم هبا 
قال أبو غطيف وحدثين حاطب بن أيب بلتعة أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول يأتيكم أهل األندلس فيقاتلونكم بوسيم 

  خليل يف الدم إىل ثنيها مث يهزمهم اهللا حىت تركض ا

  خروج احلبشة

  حدثنا بقية وشريح بن يزيد أبو حيوة عن أرطاة عن عبد الرمحن بن جبري قال  - ١٨٧٧
قام عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه مبكة يف احلج فقال يا أهل اليمن هاجروا قبل الظلمتني أما أحدمها فاحلبشة 

   خيرجون حىت يبلغوا مقامي هذا
  حدثنا بقية وأبو املغرية عن صفوان عن شريح بن عبيد  - ١٨٧٨

عن كعب قال خترج احلبشة خرجة ينتهون فيها إىل البيت مث خيرج إليهم أهل الشام فيجدوهنم قد افترشوا األرض 
  فيقتلوهنم يف أودية بين علي وهي قريبة من املدينة حىت إن احلبشي يباع بالشملة 

  اليمان عن كعب قال قال صفوان وحدثين أبو 
  خيربون البيت ويأخذون املقام فيدركون على ذلك فيقتلهم اهللا تعاىل 

  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن العريان بن اهليثم  - ١٨٧٩
  ا مسع عبد اهللا بن عمرو يقول خترج احلبشة بعد نزول عيسى بن مرمي فيبعث عيسى طليعة فينهزمو



  حدثنا ابن وهب عن ابن أيب ذئب عن سعيد بن مسعان موىل آل فالن مساه ابن وهب قال  - ١٨٨٠
مسعت ابا هريرة رضى اهللا عنه حيدث أبا قتادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تأيت احلبشة فيخربون البيت 

  خرابا ال يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه 
  هب عن يونس عن الزهري عن ابن املسيب حدثنا ابن و - ١٨٨١

  مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة 
  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري عن شيخ من أهل املدينة  - ١٨٨٢

و سلم قال كأين أنظر إىل أصلع أفيدع أفيحج على ظهر عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
  الكعبة يضرهبا بالكرزنة 

  حدثنا الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أيب الغيث  - ١٨٨٣
  عن أيب هريرة قال ذو السويقتني من احلبشة خيرب بيت اهللا 

  حدثنا توبة بن علوان عن محيد عن بكر بن عبد اهللا  - ١٨٨٤
  عمرو قال هتدم الكعبة مرتني ويرفع احلجر يف املرة الثالثة عن عبد اهللا بن 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد  - ١٨٨٥
  عن عبد اهللا بن عمرو قال كأين أنظر إىل حبشي محش الساقني جالسا على الكعبة مبسحاته وهي هتدم 

  حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو حدثين أبو اليمان  - ١٨٨٦
  يخربن البيت احلبشي وليأخذن املقام فيدركون على ذلك فيقتلهم اهللا تعاىل عن كعب قال ل

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب قبيل قال  - ١٨٨٧
  خرج يوما وردان من عند مسلمة بن خملد وهو أمري على مصر فمر على عبد اهللا بن عمرو مستعجال فناداه 

  فقال أين تريد يا أبا عبيد 
  مري إىل منف فأحضر له كنز فرعون قال أرسلين األ

قال فارجع إليه فأقره مين السالم وقل له إن كنز فرعون ليس لك وال ألصحابك إمنا هو للحبشة يأتون يف سفنهم 
  يريدون الفسطاط فيسريون حىت ينزلوا منفا فيظهر اهللا هلم كنز فرعون فيأخذون منه ما شاؤا 

جعون وخيرج املسلمون يف آثارهم حىت يدركوهم فيهزم اهللا احلبش فيقولون ما نبتغي غنيمة أفضل من هذه فري
  فيقتلهم املسلمون ويأسروهنم حىت يباع احلبشي يومئذ بالكساء 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن بكر بن سوادة أن موىل لعبد اهللا بن عمرو حدثه عن أيب زرعة عن شفي  - ١٨٨٨
تم وأهل األندلس فيأتيكم مددكم من الشام فإذا نزل أوهلم هزم اهللا عن عبد اهللا بن عمرو قال تقتتلون بوسيم أن

عدوكم وال يزالون يقتلوهنم إىل لوبية مث ترجعون فتأتيكم احلبشة يف ثلثمائة ألف عليهم أسبس فتقاتلوهنم أنتم وأهل 
  الشام فيهزمهم اهللا مث ترجعون إىل القبط 

  فتقولون مل تعينونا على عدونا 
  لتم هذا بنا ذهبتم بقوتنا مل تتركوا لنا سالحا وإنكم ألحب الناس إلينا فيقولون أنتم فع

  قال فيصفحون عنهم 
حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن عبيد بن فريوز عن عبد اهللا بن عمرو مثل حديث ابن وهب  - ١٨٨٩

  يف احلبشة حديث مسلمة بن خملد 



  يل حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب قب - ١٨٩٠
  عن عبد اهللا بن عمرو أن رجال من أعداء املسملني باألندلس حديث ذي العرف حديث طويل قد كتبته يف الروم 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن بكر بن سوادة قال حدثين موىل لعبد اهللا بن عمرو  - ١٨٩١
  من الشام فيهزمهم اهللا  عن عبد اهللا بن عمرو قال يقاتلكم أهل األندلس بوسيم فيأتيكم مددكم

  حدثنا الوليد بن مسلم عن ليث بن سعد عن عمرو بن احلارث قال  - ١٨٩٢
  قال عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يقاتلونكم بوسيم فيهزمهم اهللا مث تأيت احلبشة يف العام الثاين 

  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن بكر بن سوادة  - ١٨٩٣
يت احلبشة يف ثلثمائة ألف عليهم رجل يقال له أسبس فتقاتلوهنم أنتم وأهل الشام عن عبد اهللا بن عمر قال تأ

  فيهزمهم اهللا 
  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن أيب قبيل  - ١٨٩٤

عن عبد اهللا بن عمرو قال هم الذين يستخرجون كنز فرعون مبدينة يقال هلا منف وخيرج إليهم املسلمون فيقاتلوهنم 
  ز حىت يباع احلبشي بعباءة ويغنمون تلك الكنو

  حدثنا الوليد عن ليث وابن هليعة قال  - ١٨٩٥
  الذي يسري بأهل األندلس ملك من ملوك العجم يقال له ذو العرف 

  جيلي أهل األندلس وأهل املغرب من املسليمن حىت يقاتله أهل مصر فيهزمه اهللا مث يسلم ذو العرف بعد اهلزمية 
  د بن بشري عن قتادة عن عقبة بن أوس حدثنا الوليد عن سعي - ١٨٩٦

عن عبد اهللا بن عمرو قال يوشك بنو قنطور بن كركرا خيرجون فيسوقون أهل خراسان سوقا عنيفا حىت يربطوا 
خيوهلم بنخل األبلة فيبعثون إىل أهل البصرة إما أن تلحقوا بنا وإما أن ختلوها لنا فيلحق هبم ثلث وباألعراب ثلث 

  ريون إىل الكوفة فيلحق هبم ثلث وباألعراب ثلث وثلث بالشام وثلث بالكوفة مث يس
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن الضيف  - ١٨٩٧

عن كعب قال إذا قتل اهللا يأجوج ومأجوج فبينما الناس كذلك أذ جاءهم الصراخ أن ذا السويقتني قد غزا البيت 
بع مئة أو بني السبع مئة والثمان مئة حىت إذا كانوا ببعض يريده فيبعث عيسى ابن مرمي عليه السالم طليعة س

الطريق بعث اهللا رحيا ميانية طيبة فتقبض روح كل مؤمن مث يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما يتسافد البهائم 
فمثل الساعة مثل رجل يطيف حول فرسه ينتظر حىت تضع فمن تكلف بعد قويل هذا شيئا أو بعد علمي هذا شيئا 

  املتكلف فهم 
  حدثنا عبدة بن سليمان عن زكريا عن الشعيب  - ١٨٩٨

عن احلارث بن مالك بن برصاء قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يوم فتح مكة ال تغزوا بعد هذا اليوم 
  إىل يوم القيامة 

  حدثنا ابن عيينة عن داود بن شابور  - ١٨٩٩
  خرجنا إىل مىن ثالثا ننتظر العذاب عن جماهد قال ملا هدم ابن الزبري الكعبة 

  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد  - ١٩٠٠
  عن عبد اهللا بن عمرو قال كأين أنظر إىل حبشي أفدع محش الساقني جالس على الكعبة مبسحاته وهي هتدم 

  الترك



   حدثنا حيىي بن سعيد العطار وأبو املغرية عن ابن عياش عن عبد اهللا بن دينار - ١٩٠١
عن كعب قال تنزل الترك آمد وتشرب من الدجلة والفرات ويسعون يف اجلزيرة وأهل اإلسالم من احلرية ال 

يستطيعون هلم شيئا فيبعث اهللا عليهم ثلجا بغري كيل فيه صر من ريح شديدة وجليد فإذا هم خامدون فإذا أقاموا 
  أياما قام أمري أهل اإلسالم يف الناس 

أال قوم يهبون أنفسهم هللا فينظروا ما فعل القوم فينتدب عشرة فوارس فيجيزون إليهم فإذا فيقول يا أهل اإلسالم 
  هم خامدون فريجعون 

  فيقولون إن اهللا قد اهلكهم وكفاكم هلكوا من عند آخرهم 
  قال ابن عياش وأخربين عتبة بن متيم عن الوليد بن عامر اليزين عن يزيد بن مخري  - ١٩٠٢

لترك اجلزيرة حىت يسقوا خيلهم من الفرات فيبعث اهللا عليهم الطاعون فيقتلهم فال يفلت عن كعب قال لريدن ا
  منهم إال رجل واحد 

  قال ابن عياش وأخربين عصمة بن راشد عن بسر بن عبيد اهللا  - ١٩٠٣
رأته ال عن أيب حليمة الغنوي قال يقفون على تالل اجلزيرة ليسبوا نساء غىن حىت إن الرجل لريى بياض خلخال ام

  يقدر يدفع عنها 
  قال ابن عياش وأخربين رجل من آل حبيب بن مسلمة  - ١٩٠٤

عن احلكم بن عتيبة قال خيرجون فال ينهينهم دون الفرات شيء أصاب مالحهم وفرسان الناس يومئذ قيس عيالن 
  فيستأصلهم ال ترك بعدها 

  قال ابن عياش وأخربين من مسع مكحوال  - ١٩٠٥
 عليه و سلم للترك خرجتان خرجة منها خراب أذربيجان وخرجة خيرجون يف اجلزيرة حيتقبون عن النيب صلى اهللا

  ذوات احلجال فينصر اهللا املسلمني فيهم ذبح اهللا األعظم ال ترك بعدها 
قال ابن عياش حدثنا نافع وسعيد بن أيب عروبة مجيعا عن قتادة حدثنا عبد اهللا بن بريدة عن سليمان بن  - ١٩٠٦
  ة من نساك أهل البصرة قال ربيع

أتينا عبد اهللا بن عمر فسمعته يقول يوشك بين قنطورا يسوقوا أهل خراسان وأهل سجستان سوقا عنيفا حىت 
يربطوا دواهبم بنخل األبلة فيبعثون إىل أهل البصرة أن خلوا لنا أرضكم أو تنزل بكم فيفرقو ن على ثالث فرق 

  ة بعدوها وأمارة ذلك إذا طبقت األرض أمارة السفهاء فرقة تلحق بالعرب وفرقة بالشام وفرق
  قال ابن عياش وأخربين جعفر احلارث عن سعيد بن مجهان  - ١٩٠٧

عن أيب بكرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أرض يقال هلا البصرة أو البصرية يأتيهم بنو قنطورا حىت ينزلوا 
الث فرق فرقة تلحق بأصلها فهلكوا وفرقة تأخذ على أنفسها بنهر يقال له دجلة ذي خنل فيتفرق الناس فيه ث

  فكفروا وفرقة جتعل عياالهتا خلف ظهورها فيقاتلوهنم فيفتح اهللا على بقيتهم 
  قال ابن عياش وأخربين خالد بن عبد امللك على أيب قالبة  - ١٩٠٨

حق بآبائها منابت الشيح والقيصوم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فيفترقون ثالث فرق فرقة متكث وفرقة تل
  وفرقة تلحق بالشام وهي خري الفرق 

  حدثنا حيىي بن سعيد أخربين أبو اليسع عن ضرار بن عمرو عن حممد بن كعب القرظي  - ١٩٠٩
عن ايب هريرة قال أعنيهم كالودع ووجوههم كاحلجف هلم وقعة بني الدجلة والفرات ووقعة مبرج محار ووقعة 



  ن اجلواز أول النهار مبائة دينار للعبور إىل الشام مث يزيد آخر النهار بدجلة حىت يكو
  قال حيىي وأخربين احلسن بن بشري بن املهاجر عن عبد اهللا بن بريدة  - ١٩١٠

عن ابيه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يسوق أميت قوم عراض الوجوه صغار األعني كأن وجوههم احلجف 
العرب ثالث مرات أما الساقة األوىل فينجو من يهرب والثانية يهلك بعض وينجو بعض  حىت يلحقوهم جبزيرة

  وتصطلم الثالثة وهم الترك والذي نفسي بيده لريبطن خيوهلم إىل سواري مسجد املسلمني 
  فكان بريدة ال يفارقه بعريين أو ثالث ومتاع السفر للهرب مما مسع من أمر الترك 

  ن أيوب عن حممد بن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة حدثنا ابن علية ع - ١٩١١
  عن عبد اهللا بن عمرو قال يوشك بنو قنطورا أن خيرجوكم من أرض العراق 

  قلت مث نعود 
  قال أنت تشتهي ذاك 

  قلت أجل 
  قال نعم ويكون هلم سلوة من عيش 

  حدثنا ابن علية أخربين عوف عن أيب املغرية القواس  - ١٩١٢
بن عمرو قال مالحم الناس مخس قد مضت ثنتان وثالث يف هذه األمة ملحمة الترك وملحمة الروم  عن عبد اهللا

  وملحمة الدجال ليس بعد ملحمة الدجال ملحمة 
  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن جعفر بن احلارث عن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم  - ١٩١٣

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليهبطن الدجال خوز وكرمان يف مثانني ألفا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال قال رس
  كأن وجوههم اجملان املطرقة يلبسون الطيالسة وينتعلون الشعر 

  حدثنا بقية عن صفوان عن مشيخة  - ١٩١٤
  عن معاوية قال اتركوا الرابضة ما تركوكم يعين اخلزر 

  الزاهرية عن أيب عطية املذبوح  حدثنا بقية عن صفوان قال وأخربين أبو - ١٩١٥
  عن كعب لتخرجن الترك خرجة ال ينهينهم شيء دون القطيعة فيهم ذبح اهللا األعظم 

  حدثنا أبو املغرية عن ابن عياش عن أيب وهب الكالعي عن بسر  - ١٩١٦
رقة ينتعلون عن حذيفة قال ألهل الكوفة ليخرجنكم منها قوم صغار األعني فطس األنف كأن وجوههم اجملان املط

  الشعر يربطون خيوهلم بنخل جوخا ويشربون من فرض الفرات 
  حدثنا بقية عن أم عبد اهللا عن أخيها عبد اهللا بن خالد عن أبيه خالد بن معدان  - ١٩١٧

عن معاوية قال اتركوا الرابضة ما تركوكم فإهنم سيخرجون حىت ينتهوا إىل الفرات فيشرب منه أوهلم وجييء 
  آخرهم 
  ون قد كان هاهنا ماء فيقول

  حدثنا أبو املغرية عن عبد امللك بن محيد بن أيب غنية عن سالمة بن مليح الضيب  - ١٩١٨
  عن عبد اهللا بن عمرو قال أتيناه فقال 

  أممن أنتم 
  فقلنا من أهل العراق 



زلوا باألبلة فال يدعوا قال واهللا الذي ال إله إال هو ليسوقنكم بنو قنطورا من خراسان وسجستان سوقا عنيفا حىت ين
  هبا خنلة إال ربطوا هبا فرسا مث يبعثون إىل أهل البصرة إما أن خترجوا من بالدنا وإما ان ننزل عليكم 

قال فيفترقون ثالث فرق فرقة تلحق بالكوفة وفرقة باحلجاز وفرقة بأرض العرب البادية مث يدخلون البصرة فيقيمون 
  أن ترحتلوا عن بالدنا واما ان ننزل عليكم  هبا سنة مث يبعثون اىل الكوفة إما

فيفترقون ثالث فرق فرقة تلحق بالشام وفرقة باحلجاز وفرقة بالبادية أرض العرب وتبقى العراق ال جيد أحد فيها 
  قفيزا وال درمها 

  قال وذلك إذا كانت إمارة الصبيان فواهللا ليوكنن رددها ثالث مرات 
  عة أن األعرج حدثه عبد الرمحن حدثنا ابن وهب عن ابن هلي - ١٩١٩

عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الترك محر الوجوه 
  صغار األعني فطس األنف كأن وجوههم اجملان املطرقة 

  الضمري حدثنا ابن وهب عن ابن عياش عن عقبة احلضرمي عن الفضل بن عمرو بن أمية  - ١٩٢٠
  عن أيب هريرة قال أول ما يزوى من أقطار أرضها العرب لقوم محر الوجوه كأن وجوههم اجملان املطرقة 

  قال ابن وهب وأخربين يونس عن ابن شهاب عن أيب هريرة مثله  - ١٩٢١
  وكان عمر يقول للمسلمني جتدوا وجوههم كالدرق أعينهم كالودع فاتركوهم ما تركوكم 

دين عن ابن هليعة حدثين كعب بن علقمة حدثين حسان بن كريب أنه مسع ابن ذي الكالع حدثنا رش - ١٩٢٢
  يقول 

  كنت عند معاوية فجاءه بريد من أرمينية من صاحبها فقرأ الكتاب فغضب مث دعا كاتبه 
 فقال اكتب إليه جواب كتابه تذكر أن الترك أغاروا على طرف أرضك فأصابوا منها مث بعثت رجاال يف طلبهم

  فاستنقذوا الذي أصابوا ثكلتك أمك فال تعودن ملثلها وال حتركنهم بشيء وال تستنقذ منهم شيئا فإين 
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إهنم سيلحقونا مبنابت الشيح 

  حدثنا رشدين عن ليث بن سعد عن أيب قبيل  - ١٩٢٣
ال خترج الروم يف امللحمة العظمى ومعهم الترك وبرجان عن غري واحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ق

  والصقالبة 
  حدثنا الوليد عن ابن هليعة عن أيب املغرية عبيد اهللا بن املغرية  - ١٩٢٤

  عن عبد اهللا بن عمرو قال املالحم ثالث مضت ثنتان وبقيت واحدة ملحمة الترك باجلزيرة 
  حول حدثنا الوليد عن ابن جابر وغريه عن مك - ١٩٢٥

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال للترك خرجتان إحدامها خيرجون أذربيجان والثانية يشرعون منها على شط 
  الفرات 
  حدثنا الوليد عن ابن آدم عن أيب األعيس  - ١٩٢٦

  عن كعب قال يشرع الترك على هنر الفرات فكأين بذوات املعصفرات يصطفقن على هنر الفرات 
  يد عن ابن جابر عن مكحول حدثنا الول - ١٩٢٧

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فريسل اهللا على جثثهم املوت يعين دواهبم فترجلهم فيكون فيهم ذبح اهللا 
  األعظم ال ترك بعدها 



  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سريين  - ١٩٢٨
  يربطوها بشط الفرات  عن ابن مسعود قال كأين بالترك على براذين خمدمة اآلذان حىت

  قال ابن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال  - ١٩٢٩
  قال يل عبد اهللا بن عمرو بن العاص أوشك بنو قنطورا أن خيرجوكم من أرض العراق 

  قال قلت مث نعود 
  قال ذاك أحب إليك مث تعودن فتكون لكم هبا سلوة من عيش 

  سن قال حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن احل - ١٩٣٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا أقواما وجوههم كاجملان املطرقة وأن تقاتلوا 

  قوما نعاهلم الشعر 
  قد رأينا األول وهم الترك ورأينا هؤالء وهم األكراد 

  قال احلسن فإذا كنت يف أشراط الساعة فكأنك قد عاينته 
  هاب عن اجلريري عن ايب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال حدثنا عبد الو - ١٩٣١

قال حذيفة يوشك أهل العراق أن ال جيىب إليهم درهم وال قفيز مينعهم من ذلك العجم ويوشك أهل الشام أن ال 
  جيىب اليهم دينار وال مدى مينعهم من ذلك الروم 

  ن يعقوب حدثنا عبدة بن سليمان عن زكريا عن أيب إسحاق عن أرقم ب - ١٩٣٢
  عن ابن مسعود قال كيف أنتم إذا خرجتم من أرضكم هذه إىل جزيرة العرب منابت الشيح 

  قالوا ومن خيرجنا 
  قال العدو 
  حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب  - ١٩٣٣

  عن أيب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة 
  وما كأن وجوههم اجملان املطرقة وال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر حىت تقاتلوا ق

  حدثنا ابن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج  - ١٩٣٤
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما ذلف األنوف صغار األعني كأن 

  وجوههم اجملان املطرقة 

  وقت ىف الفنت من األوقات للسنني والشهور واأليامما 

  حدثنا أبو عمر الصفار عن أيب التياح عن أيب العوام  - ١٩٣٥
  عن كعب قال تدور رحى العرب بعد مخس وعشرين ومئة سنة من وفاة نبيها صلى اهللا عليه و سلم مث الفنت 

  العوام مثله  حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أيب التياح عن أبيه عن أيب - ١٩٣٦
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن حديج بن عمرو  - ١٩٣٧

عن املستورد بن شداد رضى اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لكل أمة أجل وإن ألميت مئة 
  سنة فإذا مر على أميت مئة سنة أتاها ما وعدها اهللا 

  وأخربين رجل عن اهلجنع عن غالب بن اهلذيل عن جويرية بنت مشر  قال ابن هليعة - ١٩٣٨



عن علي قال سلطان أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم بعد وفاته مئة سنة وسبع وستني سنة وأحد وثالثني يوما حىت 
  يسلط اهللا عليهم الوهن 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل  - ١٩٣٩
   بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أن تقوم الساعة أربع عن حذيفة قال الفنت

  فنت فاألوىل مخس والثانية عشرون والثالثة عشرون والرابعة الدجال 
  حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جهمان  - ١٩٤٠

هللا عليه و سلم قال اخلالفة يف أميت ثالثني عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى ا
  سنة فحسبوا ذلك فكان متام ذلك والية علي رضى اهللا عنه 

  حدثنا الوليد بن مسلم عن أيب عبدة املشجعي عن أيب أمية الكليب قال  - ١٩٤١
  قد أدرك اجلاهلية ملا اختلف الناس بعد موت معاوية وفتنة ابن الزبري أتينا شيخا قدميا قد سقط حاجباه على عينيه 

  فقلنا أخربنا عن زماننا هذا 
قال إن هذا األمر سيصري إىل رجل من بين أمية يليكم اثنني وعشرين سنة مث ميوت خلفاء يتتابعون يف سنيات يسرية 
  مث رجل عالمته يف عينه يعين هشام بن عبد امللك جيمع املال مجعا مل جيمعه أحد يعيش تسعة عشر سنة وشيئا مث ميوت 

  حدثنا رشدين عن معاوية بن صاحل قال حدثين بعض املشيخة  - ١٩٤٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أتى على أميت مخس وعشرين ومئة سنة كانت املالحم وكل ما يذكر 

  يف آخر الزمان 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب  - ١٩٤٣

ي محل امرأة وفصاهلا ولدها وميلك آخر ال يكون شيء حىت يهلك مث يكون رجل عن كعب قال بعد معاوية رجل يل
  من تيماء قد حضر أجله يلي هو وولده مخسني سنة 

  قال ابن هليعة عن ابن قوذر عن ايب صاحل  - ١٩٤٤
  عن تبيع قال آخر خليفة من بين أمية سلطانه سنتني ال يبلغ ذلك ال جياوز مثانية عشر شهرا 

  ا رشدين عن جرير بن حازم عن احلسن عن أيب هريرة حدثن - ١٩٤٥
وعبد الرزاق وابن ثور عن معمر عن طارق عن منذر الثوري عن حممد بن علي قال عبد الرزاق أراه ذكر عليا 

وابن وهب عن ابن هليعة عن محزة بن أيب محزة النصييب عن أيب هريرة قالوا كلهم ويل للعرب بعد اخلمس والعشرين 
   واملئة سنة
حدثنا أبو يوسف املقدسي عن فطر عن حممد بن احلنفية قال يتشعب أمر بين العباس يف سنة سبع  - ١٩٤٦

  وتسعني أو تسع وتسعني ويقوم املهدي سنة مئتني 
  حدثنا الوليد بن مسلم قال قال كعب  - ١٩٤٧

  ميلك بنو العباس تسع مئة شهر 
األقرع عن سليمان بن كثري أيب داود الواسطي عن حامت  حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو إسحاق - ١٩٤٨

  بن أيب صغرية عن ابن حبر 
  عن أيب اجللد قال ميلك رجالن رجل وولده من بين هاشم اثنني وسبعني سنة 

  حدثنا أبو معاوية عن موسى اجلهين عن زيد العمي عن أيب الصديق عن أيب سعيد  - ١٩٤٩



  صة عن زيد العمي عن أيب الصديق وحممد بن مروان عن عمارة بن أيب حف
  عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ميلك املهدي سبع مثان تسع سنني 

  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة عن صباح قال  - ١٩٥٠
  ميكث تسع وثالثني سنة بين هاشم سبعون سنة 

  وبني خراب روذس واهلامشي سبعون سنة 
د وقرأت على دانيال قال مجيع شأن هذه األمة بعد نبيها حممد صلى اهللا عليه و سلم إىل عيسى قال الولي - ١٩٥١

أربع وسبعني ومئيت سنة لبين أمية من ذلك حقب مثانون سنة واملتسلطون وهم إثنا عشر هلم مئة سنة وميلك 
وخيرج عيسى ابن مرمي عليه اجلبارون أربعني سنة ويبقى الناس ال أحد هلم سبع سنني وخيرج الدجال سبع سنني 

  السالم فيكون أربعني سنة 
  حدثنا الوليد عن صدقة بن يزيد عن ايب محزة النضر ابن مشيط قال  - ١٩٥٢

من حني ينزع احلق فيدفع إىل أهله ألف يوم وثلثمائة ومخس وثالثني يوما ألف يوم ومئيت يوم ومخسة يوما طوىب ملن 
  ذي التاج فصاحب الرب فمن بينهما قال صرب عليه يعصب البالء فيه باألمري 

  قلت فما لك نقصت من العدة األوىل أربعني يوما 
قال فيها الرجف والقذف واخلسف مث إمام عادل مث إمام عال مث إمام عدل ميلكون مجيعا بضعا وعشرين سنة مث إمام 

  عدل مخس عشرة سنة 
  ابن األسود قال  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب قيس عن اهليثم - ١٩٥٣

  مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول إن األشرار بعد األخيار عشرين ومئة سنة ال يدري أحد من الناس مىت يدخل أوهلا 
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن عبد العزيز بن صاحل عن علي بن رباح  - ١٩٥٤

  د اهللا يلي أربع سنني مث يهلك عن ابن مسعود قال خيرج رجل من املوايل مير ويدعو إىل بين هاشم يدعى عب
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب قال  - ١٩٥٥

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خروج السفياين سنة سبع وثالثني كان ملكه مثانية وعشرين شهرا وإن خرج 
  يف تسع وثالثني كان ملكه تسعة أشهر 

  لعزيز بن صاحل عن عكرمة قال ابن هليعة واخربين عبد ا - ١٩٥٦
  عن ابن عباس قال إن كان خروج السفياين من سبع وثالثني 

  حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن أيب هارون قال  - ١٩٥٧
  قلت لنوف إن عبد اهللا بن عمرو يقول ال يلبث الناس بعد السبعني إال قليال 

  طويال فقال إين ألجدهم يعيشون بعد ذلك زمانا 
  حدثنا بقية بن الوليد وأبو املغرية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن راشد بن سعد  - ١٩٥٨

عن سعد بن أيب وقاص رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إين ألرجو أن ال تعجز أميت عند ريب أن 
  يؤخرهم نصف يوم قال سعد نصف يوم مخس مئة سنة 

  وان عن سعيد بن خالد حدثه عن مطر أيب خالد موىل أم حكيم بنت أيب هاشم حدثنا بقية عن صف - ١٩٥٩
عن كعب قال أظلتكم فتنة كقطع الليل املظلم ال ينجو منها شرقها وال غرهبا إال من استظل بظل لبنان فيما بينه 

  وبني البحر فهم أسلم من غريهم وذلك إذا احترقت داري هذه 



   واحترقت سنة اثنتني وعشرين ومئة
  حدثنا أبو املغرية عن بشري بن عبد اهللا بن يسار  - ١٩٦٠

مسع عبد اهللا بن بسر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بني فتح القسطنطينية وبني خروج الدجال سبع 
  سنني 
  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن ضرار بن عمرو عن إسحاق بن أيب فروة  - ١٩٦١

نه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الفتنة الرابعة تقيم مثانية عشر مث حتسر الفرات عن عن أيب هريرة رضى اهللا ع
  جبل من ذهب فيقتتلوا عليه حىت يقتل من كل تسعة سبعة 

  حدثنا حيىي بن سعيد عن معاوية بن حيىي عن حبري بن سعد قال  - ١٩٦٢
  خترج فتنة من صيدا إىل أعايل الشام فتلبث فيهم أربع سنني 

حدثنا حيىي بن سعيد عن أيب معاوية شيبان النحوي وهو ابن عبد الرمحن عن منصور بن املعتمر عن ربعي  - ١٩٦٣
  بن حراش عن الرباء بن ناجية الكاهلي 

عن ابن مسعود رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستزول رحا اإلسالم خلمس وثالثني أو 
  ثني سنة فإن يهلكوا فكسبيل من هلك فإن مت فسبعني عاما ست وثالثني أو سبع وثال

  قالوا يا رسول اهللا مبا مضى أو مبا بقى 
  قال ال مبا بقى 

  حدثنا حيىي بن سعيد العطار عن أيوب بن خوط عن محيد بن هالل العدوي عن عبد اهللا بن معقل  - ١٩٦٤
تشتريها حياز األراضي فنهيتك فإن كان لك هبا عن عبد اهللا بن سالم أنه قال لعلي إنك كنت شاورتين يف أرض 

  حاجة فاشتريها فإنه سيكون على رأس األربعني صلح ومجاعة 
حدثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن عياش عن عطاء ابن عجالن عن منصور بن املعتمر عن الرباء بن  - ١٩٦٥
  ناجية 

ال ستدور رحا اإلسالم خلمس وثالثني سنة فإن عن ابن مسعود رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق
  يهلكوا فسبيل من هلك وإن يبقوا فسبعني 
  قبلها أو سبعني بعدها قال بل سبعني بعدها 

  حدثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بن بكري عن القاسم بن حممد عن إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن قال  - ١٩٦٦
وت ويف تسع وستني اختالف ويف سبعني ومئة يسلبون مث بعد السبعني يف سنة سبع وستني الغالء ومثان وستني امل

  رجال من من أهلي حىت يضعف العطاء وتضعف الثمرة يف زمانه ويرغب الناس يف التجارة 
  فقال حذيفة ما بال أهل ذلك الزمان يا رسول اهللا 

  قال رمحة ربكم ودعوة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم 
  عيد عن غالب بن عبيد اهللا عن حيىي بن أيب عمرو السيباين عن جبري بن نفري قال حدثنا حيىي بن س - ١٩٦٧

  قيل يا رسول اهللا أخربنا مبا يكون 
فقال أخربكم أن بعد نبيكم صلى اهللا عليه و سلم اختالفا بسنني يسرية فأما الثالث والثالثون ومئة فاحلليم ال يفرح 

ني ومئة ادخروا طعام حولني والست والستني النجا النجا والتسعني واملئة بولده واخلمسني ومئة تظهر الزنادقة والست
تسلب امللوك ملكها إىل الثمانني إىل التسعني البالء على أهل املعاصي والثنتني والتسعني ومئة احلصب باحلجارة 



  وخسف ومسخ وظهور الفواحش املئتني القضاء عذاب يفجأ الناس يف أسواقهم 
  بن سعيد عن فالن بن حجاج عن حيىي بن أيب عمرو عن جبري بن نفري قال  حدثنا حيىي - ١٩٦٨

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اختالف أصحايب بعدي خبمس وعشرين سنة يقتل بعضهم بعضا اخلمس 
بيه والعشرين واملائة جوع شديد وتقتل بنو أمية خليفتها ثالث وثالثني ومئة يريب أحدكم جرو كلب خري من ولد ير

اخلمسني ومئة ظهور الزنادقة والستني ومئة جوع سنة أو سنتني فمن أدرك ذلك فليدخر من الطعام وينتقض شهاب 
من املشرق إىل املغرب وهدة يسمعها كل أحد سنة ست وستني ومئة من كان له دين متفرق فليجمعه ومن كان له 

زوجة فلعتزل عنها السبعني واملئة سلب امللوك  بنت فليزوجها ومن كان أعزبا فليصرب عن التزويج ومن كانت له
  ملكها الثمانني البالء التسعني الفناء املئتني القضاء 

  حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد األسدي عن األعمش عن أيب وائل  - ١٩٦٩
  عن حذيفة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سنة مخسني ومئة خري أوالدكم البنات 

  حدثنا ابن املبارك عن سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن معقل  - ١٩٧٠
  عن عبد اهللا بن سالم أن عليا استأمره يف أرض جبنب أرضه يشتريها 

  فقال هذه رأس أربعني سنة سيكون عندها صلح فاشترها وكان مجاعة معاوية عند رأس األربعني 
  ن أرطاة بن املنذر قال حدثين تبيع حدثنا عبد اهللا بن مروان ع - ١٩٧١

عن كعب قال ملك بين أمية مئة عام لبين مروان من ذلك نيف وستون عاما عليهم حائط من حديد ال يرام حىت 
ينزعوه بأيديهم مث يريدون سده فال يستطيعون كلما سدوه من ناحية اهندم من ناحية أخرى حىت يهلكهم اهللا 

نقضي دوران رحاهم ويسقط ملكهم وال يسقط ملكهم حىت خيلع خليفة منهم فيقتل يفتتحون مبيم وخيتتمون مبيم في
ويقتل محاله ويقبل محار اجلزيرة األصهب معه الشيطان وشرار الناس من اجلوف وهو مروان فيكون على يديه هدم 

  األكاليل يعين هدم املدن ويكون على يديه الرجف 
  محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن العريان بن اهليثم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن  - ١٩٧٢

  مسع عبد اهللا بن عمرو يقول وقلت له تزعم أن الساعة تقوم على رأس السبعني 
فقال إهنم يكذبون علي ليس هكذا قلت ولكن قلت ال يكون السبعني إال كان عندها شدائد وأمور عظام وإن 

  آباؤها عشرين ومئة سنة  الساعة ال تقوم حىت تعبد العرب ما كانت تعبد
  حدثنا رشدين عن ابن هليعة عن قيس بن شريح عن حنش الصنعاين  - ١٩٧٣

  عن ابن عباس قال أجل أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم ثالمثئة سنة كبين إسرائيل 
  حدثنا ضمرة عن أيب حسان بونة قال  - ١٩٧٤

  ال بد من أن ميلك من بين العباس ثالثة أول أمسائهم عني 
  أخربنا عبد اهللا بن مروان عن أرطاة بن املنذر عمن حدثه عن كعب  - ١٩٧٥

  وأبو املغرية عن ابن عياش قال حدثنا مشاخينا عن كعب يزيد أحدمها على صاحبه يف احلديث قالوا 
  اجتمع كعب األحبار وراهب يقال له نشوع وكان عاملا قارئا للكتب فتذاكرا أمر الدنيا وما هو كائن فيها 

  قال نشوع يا كعب يظهر نيب له دين يظهر دينه على الدين كله ف
  فقال له نشوع أخربين عن ملوكهم يا كعب أصدقك وأدخل يف دينك 

فقال كعب أجد يف التوراة ميلك منهم إثنا عشر ملكا أوهلم صديق ميوت موتا مث الفاروق يقتل قتال مث األمري يقتل مث 



راس ميوت موتا مث جبار ميوت موتا مث صاحب العصب وهو آخر امللوك رأس امللوك ميوت موتا مث صاحب األح
  ميوت موتا مث ميلك صاحب العالمة ميوت موتا 

  قال نشوع فأخربين عن فتنتهم الصماء الذي تسفك فيها الدماء ويكثر فيها البالء 
يشتعلها قوم متفقهون قال كعب ذلك يكون إذا قتل ابن ماحق الذهبيات فعند قتله يسقط البالء ويرفع الرخاء 

متواضعون فيكون هلم عند ذلك أربعة ملوك من اهل بيت صاحب العالمة ملكان ال يقرأ هلما كتاب وملك ميوت 
على فراشه ويكون مكثه قليل وملك جييء من قبل اجلوف وعلى يديه يكون البالء وعلى يديه تكسر األكاليل يقيم 

أرضه فمرحتل منها فيقع البالء باجلوف فإذا كان ذلك وقع اهلرج  على محص أربعة أشهر مث يأتيه الفزع من قبل
بينهم ووقعت فتنة بين العباس يبعثون أحد عشر راكبا إىل املشرق فال يرضى اهللا أعماهلم يبتلى هبم أهل ذلك الزمان 

اياهتم فال يبقى أهل بيت يف العرب إال دخلت عليهم مضرهبم يزفون من املشرق زف العروس وعند ذلك تظهر ر
رايات سود يربطون خيوهلم بزيتون الشام يقتل اهللا على أيديهم كل جبار أو عدو هلم حىت ال يبقى إال هارب أو 

  خمتف من أهل بيتهم يكون ثالثة املنصور والسفاح واملهدي 
  وقال نشوع فمن يكون قادهتم ووالة أمرهم 

  قال الذين ميشون أفواجا ويلبسون أفواجا وعند ذلك يسوم 
سفاح أهل املغرب اخلسف يرابط أرم مخس وأربعني صباحا مث يدخلها سبعون ألف سيفا مسلولة شعارهم أمت ال

  أمت مث يكون بعد ذلك للسفاح وقعتان وقعة يف املغرب وأخرى يف اجلوف مث تضع احلرب أوزارها 
  قال نشوع وكم ميكث ملكهم 

  قال كعب تسعا يف سبع ويكون هلم يف آخر ذلك الويل 
  نشوع فما آية هالكهم قال 

قال قحط يف املشرق وهدة يف املغرب ومحرة يف اجلوف وموت فاشي يف القبلة مث جيتمع للسفاح ظلمة أهل ذلك 
الزمان يتخذون دينهم هزوا ولعبا يبيعونه بالدنانري والدراهم حىت إذا كانوا حيث يننظرون إىل عدوهم وظنوا أهنم 

 يكن يعرف قبل ذلك رجل ربعة جعد الشعر غائر العينني مشرف احلاجبني مواقعوا بالدهم أقبل رأس طاغيتهم مل
مصفار حىت إذا كان إىل املنصور يف آخر تلك السنة اليت جيتمع فيها أهل ذلك الزمان للسفاح مات املنصور وهم 

وا إىل نفسه جبماعة متفرقون يف غري بلدة فإذا جاءهم اخلرب ضربوا حيث كانوا فبايعوا لعبد اهللا فريجع السفياين فيدع
أهل املغرب فيجتمعون له مامل جيتمعوا ألحد قط مث انه يقطع بعثا من الكوفة فإن مل يكن البعث من البصرة فعند 

ذلك يهلك عامتهم من احلرق والغرق وعند ذلك يكون بالكوفة خسف ويلتقي اجلمعان بأرض يقال هلا قرقيسيا 
   يتفانوا وإن يكن البعث قبل املغرب كانت وقعة فيفرغ عليهما الصرب ويرفع عنهما النصر حىت

الصغرى فويل عند ذلك لعبد اهللا بن عبد اهللا وأخاف عليكم عند ذلك من الرايات الصفر إذا نزلوا من املغرب 
مصر هلم وقعتان وقعة بفلسطني واألخرى بالشام مث متيل عليهم املهاجرون بعد أن تذبح امرأة من قريش لو أشاء أن 

  مسيتها فيهلكون مث يثور ثائر أمسيها 
يقال له عبد اهللا أخبث الربية يشتعل أمره حبمص ويوقد بدمشق وخيرج بفلسطني يظهر على من ناوأه يهلك على 

يديه أهل املشرق ودعوته شر دعوة وقتاله شر قتلى ميلك محل امرأة خيرج على ثالثة جيوش إىل كوفان يصيبون هبا 
ومهم وجيش إىل مكة واملدينة فيصيبهم خسف ال يفلت منهم إال رجالن من جهينة أبياتا من قيس يستنقذون من ي

  رجل يرجع إىل الشام ورجل ينطلق إىل مكة 



  وقال ابن عياش وأخربين بعض أهل العلم عن حممد بن جعفر قال  - ١٩٧٦
  رض قال علي بن أيب طالب خيرج رجل من ولد حسني امسه اسم نبيكم يفرح خبروجه أهل السماء واأل

  فقال له رجل يا أمري املؤمنني فالسفياين ما امسه 
قال هو من ولد خالد بن يزيد بن أيب سفيان رجل ضخم اهلامة بوجهه آثار جدري وبعينه نكتة بياض خروجه 

خروج املهدي ليس بينهما سلطان هو يدفع اخلالفة إىل املهدي خيرج من الشام من وادي من أرض دمشق يقال له 
  خيرج يف سبعة نفر مع رجل منهم  وادي اليابس

  لواء معقود يعرفون يف لوائه النصر يسري بني يديه على ثالثني ميال ال يرى ذلك العلم أحد يريده إال اهنزم 
يأيت دمشق فيقعد على منربها ويدين الفقهاء والقراء ويضع السيف يف التجار وأصحاب األموال ويستصحب القراء 

 ميتنع عليه منهم أحد إال قتله وجيهز اجليش إىل املشرق جيشا وآخر إىل املغرب وآخر ويستعني هبم على أمورهم ال
  اىل اليمن 

ويويل جيش العراق رجال من بين حارثة يقال له قمر بن عباد رجل جسيم له غديرتان على مقدمته رجل من قومه 
نهم جند عظيم يقاتلهم فيما بني دمشق قصري أصلع عريض املنكبني يقاتله من بالشام من أهل املشرق وهبا يومئذ م

ويف موضع يقال له البنية وأهل محص يف حرب أهل املشرق وأنصارهم كل ذلك يهزمهم السفياين مث ينحاز من 
بدمشق ومحص مع السفياين ويلتقون وأهل املشرق يف موضع من أرض محص يقال له البدين إىل جانب سليمة يقتل 

أرباعهم من أهل املشرق مث تكون الدبرة عليهم وليسري اجليش الذي يوجهه إىل  من الناس نيف وستون ألفا ثالثة
املشرق حىت ينزل الكوفة فيكون بينهم قتال شديد يكثر فيه القتلى مث تكون اهلزمية على أهل الكوفة فكم من دم 

  مهراق وبطن مبقور ووليد مقتول ومال منهوب وفرج مستحل وهترب الناس إىل مكة 
ياين إىل صاحب ذلك اجليش أن سر إىل احلجاز فيسري بعد أن يعركها عرك األدمي فينزل املدينة فيضع ويكتب السف

  السيف يف قريش فيقتل 
منهم ومن األنصار أربعمئة رجل ويبقر البطون ويقتل الولدان ويقتل أخوين من قريش من بين هاشم ويصلبهما على 

ويهرب الناس منه إىل مكة فيسري جبيشه ذلك إىل مكة يريدها باب املسجد رجل وأخته يقال هلما حممد وفاطمة 
  فينزل البيداء فيأمر اهللا تعاىل جربيل عليه السالم فيصرخ بصوته يا بيداء بيدي هبم 

فيبادون من عند آخرهم ويبقى منهم رجالن يلقامها جربيل عليه السالم فيجعل وجوههما إىل أدبارمها فلكأين أنظر 
  قري خيربان الناس مالقوا اليهما ميشيان القه

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن عياش بن عباس عن أيب احلصني احلجري  - ١٩٧٧
عن كعب قال ليس من أمة إال قد فتنت بعد نبيها على رأس مخس وثالثني سنة فإن جنومت أن تفتنوا على رأس مخس 

  اب األمم وثالثني سنة وإال فإن فتنتم على رأس مخس وثالثني أصابكم ما أص
حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن أرطاة بن املنذر عن شريح بن عبيد وأيب عامر اهلوزين وضمرة بن  - ١٩٧٨

  حبيب قالوا 
بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أميت مخس طبقات كل طبقة أربعون سنة فالطبقة األوىل أنا ومن معي 

بر ووفاء والطبقة الثالثة أهل تواصل وتراحم والطبقة الرابعة أهل تقاطع وتدابر  أهل يقني وعلم والطبقة الثانية أهل
  والطبقة اخلامسة أهل فرح ومرح اهلرج اهلرج 

ويف العشر واملئتني يقع القذف واخلسف واملسخ ويف العشرين واملئتني يقع املوت يف علماء األرض حىت ال يبقى إال 



  ئتني متطر السماء بردا كالبيض فتهلك البهائم ويف األربعني الرجل بعد الرجل ويف الثالثني وامل
واملئتني ينقطع النيل والفرات حىت يزرع بشاطئيهما ويف اخلمسني واملئتني تنقطع الطرق وتسلط السباع على بين 

آدم ويلزم كل قوم مدينتهم ويف الستني واملئتني حتتبس الشمس نصف ساعة فيهلك نصف اإلنس ونصف اجلن ويف 
لسبعني واملئتني ال يولد مولود وال حتمل أنثى ويف الثمانني واملئتني تصري النساء أمثال البغال الدهم حىت إن املرأة ا

يواقعها أربعون رجال ال ترى ذلك شيئا ويف التسعني واملئتني تصري السنة كالشهر والشهر كاجلمعة واجلمعة كاليوم 
 إن الرجل ليخرج من منزله فال يصل إىل باب املدينة حىت تغيب واليوم كالساعة والساعة كاضطرام السعفة حىت

الشمس ويف الثالمثئة طلوع الشمس من مغرهبا ويطبع على كل قلب مبا فيه وال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من 
  قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا وال تسألوا عما وراء ذلك 

  عن أيب خيثمة حدثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد  - ١٩٧٩
  عن عبد اهللا بن عمرو قال يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغرهبا عشرين ومئة سنة 

  عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخربين سامل بن عبد اهللا وأبو بكر بن سليمان  - ١٩٨٠
ليلتكم هذه فإن على رأس مئة أن عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرأيتم 

  سنة ال يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد 
قال ابن عمر فوهل الناس يف مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما يتحدثون من هذه األحاديث من مئة سنة 

أن ينخرم ذلك وإمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد يريد بذلك 
  القرن 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إمساعيل بن أمية عن رجل  - ١٩٨١

عن أيب هريرة قال ويل للعرب من شر قد اقترب على رأس ستني تصري األمانة غنيمة والصدقة غرامة والشهادة 
  باملعرفة واحلكم باهلوى 

  قال معمر عن أيب إسحاق عن رجل  - ١٩٨٢
ا كانت سنة مخس وثالثني حدث أمر عظيم فإن يهلكوا فباحلرا وإن ينجوا فعسى فإذا كانت عن ابن مسعود قال إذ

  سنة سبعني رأيتم ما تنكرون 
  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حممد بن شبيب عن العريان بن اهليثم قال  - ١٩٨٣

  مسعت عبد اهللا بن عمرو وعنده معاوية يقول أجلت هذه األمة ثالثني ومئة سنة 
  حدثنا حممد بن عمري عن النجيب بن السري قال  - ١٩٨٤

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كانت سنة مخسني ومئة فخري نسائكم كل عقيم 
  حدثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمري وعبد امللك بن ميسرة  - ١٩٨٥

  ق املسجد فقتلت هبا عشرة منكم عن حذيفة قال ما أبايل بعد سنة سبعني لو دحرجت صخرة من فو
  حدثنا وكيع وأبو معاوية عن األعمش عن جماهد قال  - ١٩٨٦

  قال ابن عمر هل تدري كم لبث نوح يف قومه 
  قلت نعم ألف سنة إال مخسني عاما 

  قال فإن من كان قبله كانوا أطول أعمارا مث مل يزل الناس ينقصون يف اخللق واخللق واألجل إىل يومهم هذا 
  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن يعقوب بن عبد اهللا األشعري عن جعفر  - ١٩٨٧



  عن سعيد بن جبري قال مل يكن نيب فيما خال إال عاش نصف عيش اآلخر وعاش عيسى عليه السالم أربعني ومئة سنة 
  حدثنا ابن عيينة عن حممد بن سوقة عن جماهد قال  - ١٩٨٨

  س عمرا قال يل ابن عمر أتعلم من أطول النا
  قلت إن اهللا تعاىل ذكر نوحا فقال لبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فما أدري ما كان قبل ذلك 

  قال فإن الناس مل يزالوا ينقصون يف اخللق واخللق واألعمار 
حدثنا حممد بن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن ابيه عن ابن عمر رضى اهللا عنهما عن  - ١٩٨٩

نيب صلى اهللا عليه و سلم قال بني كل اثنني اربعون سنة واربعون شهرا واربعون يوما حىت تطلع الشمس من ال
  مغرهبا 
حدثنا ابو معاوية عن األعمش عن أيب قيس عن اهليثم ابن األسود مسع عبد اهللا بن عمرو يقول إن  - ١٩٩٠

  وهلا األشرار بعد األخيار عشرين ومئة سنة ال يدري احد مىت يدخل ا
فقال  ٣حدثنا احلكم بن نافع عن جراح عن ارطاة بن املنذر قال بلغنا ان ناثا كان نبيا وأنه ذكر الدهر  - ١٩٩١

الدهر سبعة سوابيع والسابوع سبعة آالف سنة والعدان ألف سنة فوصف القرون املاضية فبني ما كان من أمرها 
  حىت انتهى إىل آخر القرون 
أربع عدانات من السابوع اآلخر ولدت العذراء البتول فيجيء باآليات وحيىي املوتى  فقال إذا كان عند انقضاء

ويرفع إىل السماء وختتلف بعده األهواء مث خيرج من بعده مولد األمة الطريدة إثنا عشر لواءا أوهلم مولده يف احلرم 
آمن ومن جحده كفر يظهر على  هتلل السماء ملولده وتستبشر املالئكة ملخرجه فيظهر على مجيع األمم من صدقه

  فارس وملكها وإفريقية وملكها وسورية يكون ثالثة سوابيع إىل سبع سابوع مث يقبضه اهللا محيدا 
  مث ميلك من بعده أمية ضعيف صدوق قصري احلياة يشتد يف 

م فقده مصيبة خالفته اجلوع مبصر ويهلك ملك اهلند حياته سبع سابوع مث ميلك من بعده القوي العادل ويفتح الشا
  حياته سابوع وثلثا سابوع إال نصف سابوع 

مث ميلك بعده العىي فيقتل وال يظفر قاتله حياته سابوعان إال سبع سابوع مث ميلك من بعده الرأس يف البيت األكرب 
يع جيمع األموال يكون على يديه مالحم كثرية فويل للرأس من األجنحة وويل لألجنحة من الرأس حياته ثالث سواب

  إال ثلث سبع سابوع 
  مث ميلك من صلبه األمرد تيبس يف زمانه مثر سورية ويهلك ملك رومية حياته نصف سابوع إال ثلث سبع سابوع 

مث ميلك من بعده اجلبهة من بيت الرأس الثاين حكيم متأين خيرج من صلبه أربعة ملوك حياته ثالث سوابيع إال سبع 
صلبه يهلك يف زمانه مجهور الروم وتكون زلزلة ب الشام حىت ينهدم البنيان سابوع مث ميلك من بعده املصاب من 

  حياته سابوع وثلث سابوع إال نصف سبع سابوع 
  مث ميلك من بعده املروي ال يبلغ ما يأمل صاحب اجليش األعظم بأرض الروم حياته ثلث سابوع 

  مصيبة تكون حياته ثلث سابوع  مث ميلك األشج ليس يف دينه خدعة يأمر بالعدل حياته قليلة وموته
  مث ميلك من بعده الصلف هادم البنيان ومغري الصور حياته ثالث سوابيع إال ثلث سابوع 

مث ميلك من بعده الشاب ذو اجلروين فيقتل ليس لقاتله بقاء يفشو املوت يف زمانه يف أرض مصر إىل الفرات حياته 
قودها جبار يدبرها هرجا سابوعا إال سبع سابوع مصرعه سبع سابوع وثلث سبع سابوع مث هتيج ريح اجلوف ي

  بأرض بابل 



مث هتيج عليه ريح املشرق قوادهتا عجم وسواسها هجن يقودهم شعر احلاجبني ينزل جبمعة بني النهرين فريوح جبمعه 
قراء احلاجبني إىل الثور وخيرج اجلبار فيتخذ الرجال جسورا وينزل الشام قفرا ويفتح الشام بالسيوف قهرا يدبرها ش
  ثالثة سوابيع وثلثي سابوع وامسامها اسم واحد يهلك أحدمها على فراشة اآلخر يف حربه قد كفر بربه 

فإذا كثر ظلمهم هاج عليها ريح املشرق فيصدع جدرها مبنبت الزعفران وينهض الثور فزعا مما يأتيه ويترك أرضه 
الثور بني النهرين عالمته أمسر ضرب اللحم ملون وينزل مدينة األصنام وينزل صاحب املشرق مريض فينهض 

العينني فيتجرب األكار أحد وعشرين سابوعا وذلك سبع وأربعني ومئة سنة من ظهور قريش على الشام إن امللك 
الغريب قد ثار ومتد األمم أعناقها فإهنم لعلى ذلك إذ أشرف رضخ الغرب يسقى التراب على املشرق فيبعث إليه 

 قوة فيصرع بوجهه ويصريها معه مغنما ويتمخض املشرق خمضا وينزل مرج صفر فيلقاه هبا األمسر الثور جنودا ال
  املقرون الصغري العينني فيقض اهللا مجعه 

مث ينتقل عن موضعه فإذا كان بني العني السخنة وبني اخلرقدونة ناداه مناد من السماء الويل ملا بني اخلرقدونة والعني 
شجوهنا مث يرحل فينزل وسط األهنار فيخوضها الرجال ويقتل عليها اجلبار ويقسم هناك  السخنة فتبكي كل عني

  املال 
مث ينهض إىل مدينة األصنام فيفتحها عنوة وينطح الثور نطحة تبقر منها بطنه ويبدد مجعه ويقطع هبا نسله ويهدم ما 

م ثلثي سبع سابوع مثانية أشهر يدين له بني باب نصيبني ويبعث إىل املشرق مبا استوعب كارها غري طائع مث يقي
  املشرق وتقع بينه وبني صاحب الروم هدنة سبع سابوع 

مث يرحل فينزل مدينة العبيد فيقتل فيها الشديد مث خيرج منها فينزل الربوض فينهب فيها األموال وخيمس األمخاس 
شهر وميلك ما بني الصني إىل حبر ويصيب أرض فارس منه هوان وحيدث يف الوساد خرابا عظيما وترد خيله أبر 

أطرابلس أو أنطابلس ويعتزل صاحب املشرق ناحية جبال اجلوف ال يريد وال يراد مث يغدر به رجل من أهل بيته 
فيقتله فيبلغ ذلك صاحب املشرق فيقبل حىت ينزل فيما بني حران والرها فالويل حلران يلقاه هبا األمرد من ابناء 

  الرأس 
  حمة عظيمة وقتلى كثرية فتكون بينهما مل

مث يصبح صاحب املشرق وقد غاض وقل مجعه وخيرج األمرد حىت ينزل الشام فيغريهبا أشياء كانت ويسيب أشياء 
وخترج الروم إىل األعماق فيلقاهم هبا ذو الوجنتني من أوالد نزار فيقتلهم قتل عاد وينفلت طاغيتهم بطعنة وتفترق 

  الروم فرقتني 
ر ساوس واألخرى يف درب جيحان وختلع قريش صلحها ومتنع مصر خراجها وتظهر اإلفرنج فرقة تأخذ على هن

سالحها وميلك أرض اليمن رجل من ولد قحطان يسمى منصور ذو أنف وخال وضفريتني فترد خيله الرملة وأرض 
ب وتقسم حران واألمرد يومئذ يسود الروم قائم غري نبهان فينهض إليه بكعب وهوازن فيقتل قحطان بكل شع

  ذراريهم يف البلدان ويسري حىت ينزل جبال سنري ولبنان ومنصور بأرض الرملة فيسري إليه حىت ينزل مبرج عذراء 
فيلتقي هبا اجلمعان فيفرغ عليهما الصرب ويهزم منصور فتقبل خيله ويظهر األمرد على األردن ميكث بذلك سبع 

املتأين فيسري بأهل مصر واألقباط فإذا نزل اجلفار أصبحت سابوع ومخس سبع سابوع مث يظهر رجل من ولد احلكيم 
األرض منه قفراء من غري حرب خبرب يأتيه عن ارض بربر بإقبال صاحب األندلس برببر وأفرجنة واألشبال فيقبل 

  صاحب األندلس حىت حيل على هنر األردن فيقاتله األمرد الشاب فيقتله 
أن صاحب األدهم قد ظهر باألسكندرية واستوىل على مصر فيلحق مث ينزل مصر وجفار فيأتيه ضجة من ورائه 



العرب يومئذ بيثرب احلجاز ويقبل صاحب األدهم جبمعه فينزل الشام فيجلي أهلها وتصري اجلزيرة قفراء وتلحق 
  كل قبيلة بأهلها ويبعث جيشا فإذا انتهوا بني اجلزيرتني نادى مناديهم 

ا يف املسلمني فيغضب املوايل فيبايعون رجال يسمى صاحل بن عبد اهللا بن ليخرج إلينا كل صريح أو دخيل كان من
  قيس بن يسار 

فيخرج هبم فيلقى جيش الوم املبعوث إليهم فيقتلهم ويقع املوت يف جيش صاحب األدهم من الروم وهم نزول 
ويدخل عمورية ببيت املقدس فيموتون موت اجلراد وميلك صاحب األدهم وينزل الصاحل باملوايل أرض سورية 

وينزل قمولية ويفتح بزنطية وتكون أصوات جيشه فيها بالتوحيد عالنية ويقسم أمواهلا باآلنية ويظهر على رومية 
ويستخرج منها باب صهيون وتابوت جزع فيه قرط حواء وكتونة آدم يعين كساءه وجبته وحلة هارون فبينا هو 

  كذلك إذ أتاه خرب وهو باطل أن صاحب صور قد ظهر 
فريجع حىت ينزل مرج جو مطيس فيقيم هنالك ثلث سبع سابوع فتمسك السماء يف تلك السنة ثلث مطرها ويف 
السنة الثانية ثلثيها ويف السنة الثانية ثلثيها ويف السنة الثالثة كله فال يبقى ذو ظفر وال ناب إال هلك فيقع اجلوع 

  اجلبال اجلوف مث خيرج عليهم دجاهلم واملوت حىت ال يبقى من كل سبعني عشرة ويهرب الناس إىل 
حدثنا أبو املغرية عن عبد اهللا بن السمط الكندي قال حدثين زكريا بن حيىي الصديف عن ابن ابن حلذيفة  - ١٩٩٢

  بن اليمان عن أبيه 
 عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري أوالدكم بعد أربع ومخسني ومئة سنة البنات وخري نسائكم

بعد ستني ومئة سنة العواقر فإذا كان سنة مثان وستني ومئة فتقاضى دينك وسنة تسع وسبعني ومئة اقض دينك 
  وسنة تسعني ومئة اهلرج اهلرج 

  قالوا يا رسول اهللا فما النجاة واخلالص 
  قال اهلرج اهلرج حىت تقوم الساعة 

  حدثنا ابن وهب عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي  - ١٩٩٣
  يب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ستأخذ أميت بأخذ األمم قبلها شربا بشرب عن أ

  فقال الرجل فقلت فارس والروم 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهل الناس إال أولئك 

  حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط  - ١٩٩٤
سلمة بن خمرمة قال ملا انتزى ابن أيب حذيفة مبصر وخلع عثمان دعا الناس إىل أعطياهتم فأبيت أن آخذ منه مث مسع م

  ركبت إىل عثمان 
  فقلت إن ابن أيب حذيفة إمام ضاللة كما قد علمت وإنه انتزى عليها مبصر فدعانا إىل أعطياتنا فأبيت أن آخذ منهم 

  فقال قد عجزت إمنا هو حقك 
  حدثنا ابن وهب عن ابن عياش عن راشد بن داود الصنعاين عن ايب أمساء الرحيب  - ١٩٩٥

عن تبيع قال إذا دخل الرايات الصفر مصر فغلبوا عليها وقعدوا على منربها فليحفر أهل الشام أسرابا يف األرض 
  فإنه البالء 
  حدثنا رشدين عن ليث عن حدثه  - ١٩٩٦

  ل البيداء فال بيداء وال سفياين عن تبيع قال إذا كانت هدة بالشام قب



  قال ليث قد كانت اهلدة بطربية فاستيقظت هلا بالفسطاط وختلع هلا أجنحة 
حدثنا ابن وهب عن ابن هليعة عن حممد بن زيد املهاجر عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن شرحبيل أخربه  - ١٩٩٧

  قال 
ليه و سلم أنه قام على هذا املنرب خطيبا فقال إن أول أخربين عمرو بن العاص رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا ع

  الناس فناء قريش وأوهلم قتلى أهل بييت 
  حدثننا حيىي بن سعيد العطار عن السفر بن هنار عن محيد ابن ايب محيد عن سيف املازين  - ١٩٩٨

  عن ابن عمر قال ال أقاتل يف فتنة وأصلي خلف من غلب 
  بصري عن احلكم بن أبان عن وهب بن منبه  حدثنا رجل ممن بين شعوذ - ١٩٩٩

عن طاوس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حضر الغريب فالتفت عن ميينه وعن مشاله فلم ير إال غريبا 
  فتنفس كتب اهللا له بكل نفس تنفسها ألفي ألف حسنة وحط عنه ألفي ألف سيئة فإذا مات مات شهيدا 

  خربين عبد العزيز بن أيب رواد عن عكرمة حدثنا حيىي قال وأ - ٢٠٠٠
  عن ابن عباس قال موت الغربة شهادة 

  حدثنا حيىي حدثنا املعلى بن راشد النبال حدثتين جديت قالت دخل علينا نبيشة اخلري  - ٢٠٠١
  وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن نأكل يف صحفة 

و سلم يقول من أكل يف صحفة مث حلسها استغفرت له الصحفة آخر كتاب فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  الفنت لنعيم بن محاد املروزي رمحه اهللا تعاىل 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/

	كتاب : الفتنالمؤلف : نعيم بن حماد المروزي
	ما كان من رسول الله صلى عليه وسلم من التقدم ومن أصحابه في الفتن التي
	ما يذكر من انتقاص العقول وذهاب أحلام الناس في الفتن
	من رخص في تمني الموت لما يفشوا في الناس من البلاء والفتن
	ما يستحب من خفة المال والولد في الفتن وما يستحب يومئذ من المال وغير
	معرفة الخلفاء من الملوك
	بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي
	ما يذكر في ملك بني أمية وتسمية أساميهم بعد عمر رضى الله عنه
	باب آخر من ملك بني أمية
	العصمة من الفتن وما يستحب فيها من الكف والإمساك عن القتال والعزلة فيها
	بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل
	باب من كان يرى الاعتزال في الفتن
	العلامات في إنقطاع ملك بني أمية
	في خروج بني العباس
	أول علامة تكون في انقطاع مدة بني العباس
	أول علامة من علامات انقطاع ملكهم في خروج الترك بعد اختلافهم فيما بينهم
	ما يذكر من علامات من السماء فيها في انقطاع ملك بني العباس
	بدؤ فتنة الشام
	ما يذكر من غلبة سفلة الناس وضعفائهم
	المعقل من الفتن
	بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل
	أول علامة تكون من علامة البربر وأهل المغرب في خروجهم
	ما تقدم إلى الناس في خروج البربر وأهل المغرب
	ما يكون من فساد البربر وقتالهم في أرض الشام ومصر ومن يقاتلهم ومنتهى
	صفة السفياني واسمه ونسبه
	بدء خروج السفياني
	في الرايات الثلاث
	في الرايات التي تفترق في أرض مصر والشام وغيرها والسفياني وظهوره عليهم
	ما يكون بين بني العباس وأهل المشرق والسفياني والمروانيين في أرض الشام
	ما يكون بين أهل الشام وبين ملك من بني العباس بين الرقة وما يكون من
	ما يكون من السفياني في جوف بغداد ومدينة الزوراء إذا بلغ بعثه العراق
	دخول السفياني وأصحابه الكوفة
	الرايات السود للمهدي بعد رايات بني العباس وما يكون بينهم وبين أصحاب
	أول انتفاض أمر السفياني وخروج الهاشمي من خراسان برايات سود وعلى أصحابه
	وهو حسبي ونعم الوكيل
	بعثه الجيوش إلى المدينة وما يصنع فيها من القتل
	الخسف بجيش السفياني الذي يبعثه إلى المهدي
	باب آخر من علامات المهدي في خروجه
	علامة أخرى عند خروج المهدي
	إجتماع الناس بمكة وبيعتهم للمهدي فيها وما يكون تلك السنة بمكة من
	خروج المهدي من مكة إلى بيت المقدس والشام بعدما يبايع له وما يكون في
	سيرة المهدي وعدله وخصب زمانه
	صفة المهدي ونعته
	اسم المهدي
	نسبة المهدي
	قدر ما يملك المهدي
	ما يكون بعد المهدي
	غزوة الهند
	ما يكون بحمص في ولاية القحطاني وبين قضاعة واليمن وبعد المهدي
	الأعماق وفتح القسطنطينية
	بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل
	ما بقي من الأعماق وفتح القسطنطينية
	ما يروى في الأسكندرية وأطراف مصر ومواحيز في خروج الروم
	ما يقدم إلى الناس في خروج الدجال
	العلامات قبل خروج الدجال
	من أين يكون مخرج الدجال
	خروج الدجال وسيرته وما يجري على يديه من الفساد
	قدر بقاء الدجال
	بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بعونك يا كريم
	المعقل من الدجال
	نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وسيرته
	قدر بقاء عيسى ابن مريم عليه السلام بعد نزوله
	خروج يأجوج ومأجوج
	الخسف والزلازل والرجفة والمسخ
	في النار التي تحشر إلى الشام
	ما يكون من علامات الساعة
	علامات الساعة بعد طلوع الشمس من مغربها
	طلوع الشمس من المغرب
	باب خروج الدابة
	الحبشة
	خروج الحبشة
	الترك
	ما وقت فى الفتن من الأوقات للسنين والشهور والأيام


