
 
١ 

  بني تَميم صاحلي .. إىل أَزُف قَصيدتي
 عنه قال : لَا أَزَالُ أُحب بني تَميمٍ من ثَلَاث سمعتُهن من روى البخاري و مسلم أن أبا هريرة رضي ا(    

اءجقَالَ: و ، (ِالجلَى الدي عتأُم دأَش مه) :ُقُولتُه يعمس ، لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ِولِ اسفَقَالَ ر مقَاتُهدص ت
ع ُلَّى اص بِيالن ِولُ اسةَ، فَقَالَ رشائع دنع مهنةٌ مبِيس كَانَتقَالَ: و ، (انمقَو قَاتدص هذه) :لَّمسو هلَّى لَيص

ناسِ قتَالًا في اُ علَيه وسلَّم: (أَعتقيها فَإِنَّها من ولَد إِسماعيلَ) .  ويف رواية عند مسلمٍ : (هم أَشد ال
  الْملَاحمِ).

     ... لَّمسو هلَيع ُلَّى اص ولِ اللَّهسر دنلُ عائالْقَب ترعنه قَالَ: ذُك رضي ا ةريرأَبِي ه نعوع أَلُوهسو ن
يمٍ فَقَالَ: (ثُبي تَمنبظَملَامِ، عالْأَح حجامِ ، رالْأَقْد ةٌ تضْبانِ ، همرِ الزي آخالِ فجلَى الداسِ عالن دامِ ، أَشالْه اء

ام بن صبيحٍ، وثَّقَه حمراء لَا يضُرها من نَاوأَها) رواه الطَّبراني في الْأَوسط ، قال اهليثمي يف (املَجمع) : وفيه سلَ
بو ، انبح نيحِ. ابحالُ الصرِج هالةُ رِجيق  

     ب نلٌ مجنَالَ رو .. (يمقَو منَع لَاءؤه) :مٍ لبين متيميف نَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيوقَالَ الن بِيالن دنيمٍ عي تَمن
فَإِنَّهم أَطْولُ الناسِ رِماحا علَى الدجالِ) ، قال  ؛تَقُلْ لبني تَميمٍ إِلَّا خيرا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما فَقَالَ: (لَا 

  )اهليثمي يف (املَجمع) : رواه أَحمد ، ورِجالُه رِجالُ الصحيحِ
  م٢٣/١٢/٢٠١٤ - هـ١٤٣٦غرة ربيع األول 

  
ــومِ  ــيدتي زف النجــ   أَزف قَصــ

   
ــن تمــ  إ ــارِمِ م ــإِ الْأَكَ ــى الْملَ   يمِلَ

     
الر حــد م ــد ــفق مــي ت ــولُ بنِ   ١يمٍس

   
  ميِرِكَــوضــاَء بِمدحــه وجــه الْ  

     
ــم ــالمِ .. قَص ــامِ واألح الْه امــخ ٢ض  

   
ــيمِ   ــرِ العظ ــدجالِ والْكُفْ ــى ال   عل

     

                                                
  كما في األحادیث السابقة . ١
  الدَّجَّال كما في الحدیث .َأَشدُّ اُألمَِّة على  َأنَّھمِل :! َقْصٌم  . لَھام : جْمع ھاَمة وھي الجْبَھة . واألْحالم: جْمع ِحْلم وھو العْقلا ٢



 
٢ 

  
ــبة الْ ضــلِ الْه ــراِءكَمثْ م١ح ــم ٢.. ش  

   
ــيمِ   ولَــيسالَّلئ ــدهم كَيــرضي  

     
  ٣وقــد قــالَ الرســولُ : (زكــاةُ قَــومي)

   
ــن الْ   ــامِ م بالوِس كــب سحــيمِو لع  

     
  هيـــــأَهم لـــــدورٍ  اَهللا وإِنَّ

   
ــدورٍ يف الْ ـ  ل ــن قَـ م ــة   ٤دميِخالف

     
  حـــق طُـــرافَحيـــا اُهللا أَهـــلَ الْ

   
ــةَ الْ  راي ــس ــمِ الْونكَّ صخــيمِخ ص  

     
 مــت ــليم خـ ــد اِهللا والتسـ   وحمـ

   
  يمِكــحيمنِ الْوشــعرِي مــن ربــى الْــ

     
*            *            *  

 

  
  

  
  
  
  

  
  

                                                
  رتفعة.ْضبة : األرض الُمالَھ ١
  ُنوُفھم ُمْرَتِفعة .ُأُشمٌّ :  ٢
  . عندما جاءْت َزكاتھم قال علیھ الصالة والسالم : (َھِذِه َصَدَقاُت َقْوِمَنا) ٣
  . الزمان َرمسلمین آِخلاالفة ھیََّأھم لیكون لھم َدْوٌر في إعادة ِخ لعل اَهللا ٤


