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ــــــامِ ي  ــــــُر َم ــــــابِس  َ ْق ــــــِعقري َر ٍَ ــــــُز  ْْ  َمُخ
 

 

ــــــَو   ــــــُم امـَّْ  ــــــِذَ َرْعَؾ َي َوام ــــــا ــــــْربُة َم ٍَ  َو
 

ــــــدي  ــــــَه ُمَحؿَّ ــــــِل َب ــــــرِ امُرْس ــــــَدِة َ ْق َْْؾ  بِ
 

 

ــــْؾَو    َأَوــــُط إَِمــــى َمْؾْـِـــي ِمــــَن امَؿــــن  َوامسَّ
 

  حممود بن التالميد
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F 
امحؿــُد ,ِإ إمــِه إومــقَن وأِ ــررنإ ومُقــوِت امســؿاواِت وإَر ــقن  

وامصالُة وامسالُت عؾى امؿْعوِث روؿًة مؾعـاَمؿقنإ وعؾـى ِمِـِه وأبـحابِِه 

رن   وام ابعقنإ وَمْن تْعفم بنوساني إمى روِت امد 

ا بعُد:  أمَّ

مّقزها هبا طـ  (1)بخصائَص  ْننَّ ا,َ تعامى مد ا  صَّ بعَض مخؾوماته

 غقرها. 

كإكبقاء, والرسؾ, بالـبّقة والرسالة,  :ْا  صَّ بعَض إٍخاص

 وإكزال الؽتب طؾقفؿ, وُضفقر الؿعجزات والخقارق طؾك أيديفؿ. 

كجربيؾ, ومقؽال, بؿزايا لقست لغقرهؿ مـ  :وا  صَّ بعَض امؿالئؽة

 الؿالئؽة. 

م, ويقم الجؿعة كرمضان, وإشفر الُحرُ  :وا  صَّ بعَض إزمـة

وطرفة وطاشقراء, ولقؾة الؼدر, والثؾث إخقر مـ الؾقؾ, وكحقها مـ 

                                     
ـُ  امخصائُص: (1) ك اب جؿع َخِصقَصة, وقد وردْت يف كالم الجاحظ والزمخشري, وَسؿَّ

 «. الخصائص»جـل أحَد كتبف 

ويف العصر الحديث أقّر مجؿُع الؾغة الؿصري اطتباَر )خصائص( جؿًعا لـ )َخِصْقَصة( 

ده, وأدخَؾفا يف   «.معجؿف القسقط»بؿعـك الصػة التل ُتؿقِّز الشلء وُتحدِّ

(, لؾدكتقر/أحؿد مختار طؿر بؿساطدة فريؼ 1/351معجؿ الصقاب الؾغقي ) اكظر:

هـ(, ومعجؿ الؾغة العربقة 1429طؿؾ, )الـاشر: طالؿ الؽتب, الؼاهرة, الطبعة: إولك, 

( لؾدكتقر/أحؿد مختار طؿر بؿساطدة فريؼ طؿؾ, )الـاشر: طالؿ 1/652الؿعاصرة )

( )إصدار مجؿع الؾغة 1/238القسقط ) هـ(, والؿعجؿ1429الؽتب, الطبعة: إولك, 

 هـ(.1426العربقة, مؽتبة الشروق الدولقة, الطبعة الرابعة 
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 إزمـة, بخصائصفا الؿشفقرة. 

كؿؽة, وبقت الؿؼدس بخصائَص جؾقؾٍة.  :وا  صَّ بعَض إمؽـة

حال إلقفا,  ومثُؾفا الؿساجُد الثالثة فؼد اختّصفا الؿقلك  بشدِّ الرِّ

 طؾك غقرها.  وَتضاُطِػ أجر الصالة فقفا

 
ِ
إلك غقر ذلؽ مـ إشقاء التل اختّصفا اهلُل بؿزيد طـايٍة وفضٍؾ, وهلل

ا  إمُر مـ قبُؾ ومـ بعُد, يخؾؼ ما يشاء, ويحؽؿ ما ُيريد, ٓ ُيسلل طؿَّ

 .(1)َيػعؾ وهؿ ُيسللقن

 :وِمن إمؽـِة ام ي ا  ّصفا ا,ُ بؿزرِد ْضلي عؾى  قرها من امِْؼاع

رُة امـْوّرةُ امؿدرـُة  امؿـوَّ
فا اهلُل بلْن جعؾفا ُمفاَجر كبقّف (2)  ,, فؼد اختصَّ

ال, , وبلهنا تلكؾ الُؼرى وٓ يدخؾفا الطاطقن, وٓ ُرْطُب الؿسقح الدجَّ

 َخَبثفا وِشرارها. . كؿا خّصفا بـػلوجعؾفا أصحَّ البالد, وأطظَؿفا بركةً 

                                     
( )تحؼقؼ: طؿر حسـ 2/307أكقار الربوق يف أكقاع الػروق لؾؼرايف ) مالس زادة ُرـظر: (1)

(, اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ـه1424الؼّقام, ممسسة الرسالة كاشرون, الطبعة إولك, 

( )تحؼقؼ: كاصر طبد الؽريؿ العؼؾ, دار 2/354أصحاب الجحقؿ ٓبـ تقؿقة ) مخالػةَ 

هـ(, زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد 1419طالؿ الؽتب, بقروت, لبـان, الطبعة: السابعة, 

مؽتبة الؿـار اإلسالمقة, الؽقيت,  -( )صبعة ممسسة الرسالة, بقروت 1/43ٓبـ الؼقؿ )

( )تحؼقؼ: 2/73(, إطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ )ـه1415الطبعة: السابعة والعشرون, 

م(, تػسقر الؿـار لؿحؿد رشقد 1973بقروت,  -صف طبد الرؤوف سعد, كشرة دار الجقؾ 

م(, مجؾة البحقث اإلسالمقة 1990( )الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب, 10/358) رضا

 (.353( )ص/36العدد )

ــذمك: (2) ــّؿاها ب ــن س ــّل أوَ  م ــالُح  مع ــػدي ص ــد اهلل الص ـــ طب ــؽ ب ـُ أيب ــ ــُؾ ب ــديـ خؾق ال

(, )تحؼقـــؼ: أحؿـــد إركـــاؤوط وتركـــل 22/65هــــ( يف الـــقايف بالقفقـــات ) 764 )ت

ؼة   (.هـ 1420, بقروت - مصطػك, دار إحقاء الرتاث ّْ  وهي تسؿقة  بدرعة  مو
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أو شػاطتف يقم  وشّدهتا بشفادة الـبل  صرب طؾك ْٕوائفاوكافل مـ 

ـْ  الؼقامة.  آذى أهَؾفا بلن ُيذيبف اهلُل كؿا يذوب الؿؾُح يف الؿاء, وتقّطد َم

أو الرصاُص يف الـار. إلك غقر ذلؽ مـ الخصائص الصحقحة الثابتة, 

 .(1)وهل كثقرةٌ 

َّٓ أنَّ هـاك بعَض إٍقاَ ُعّدْت من  صائص امؿدرـةإ وهل لقسْت  إ

ا لعدم ِدّقة آستـباط  ا لعدم ثبقت إدلة القاردة يف ذلؽ, وإمَّ كذلؽ: إمَّ

ا لالستـاد إلك ما لقس بدلقٍؾ أصاًل  : كآستـاد إلك مـ إدلة الثابتة, وإمَّ

 الذوق والتجربة والحؽايات والَؼَصص وكحق ذلؽ. 

ا: تعظقُؿ إمؽـة التل ٓ َخِصقصَة لف» :ما  ٍقُخ اإلسالت ابُن تقؿقة

ا مع العؾؿ بلكف ٓ خصقصَة لفا, أو مع طدم العؾؿ بلن لفا خصقصة: إذ  إمَّ

 طـف, كؿا أنَّ العبادة والعؿؾ بؿا يخالػ 
ٌ

العبادة والعؿؾ بغقر طؾٍؿ مـفل

 طـف, ولق كان ضبُط هذه إمقر مـ الديـ لؿا ُأهؿؾ, ولؿا 
ٌ

العؾؿ مـفل

 .ضاع طـ إمة الؿحػقُظ ديـُفا, الؿعصقمُة طـ الخطل

وأكثُر ما تجد الحؽاياِت الؿتعؾؼَة هبذا طـد الّسَدَكة والؿجاوريـ لفا 

ون طـ سبقؾ اهلل. وقد يحؽل  الذيـ يلكؾقن أمقال الـاس بالباصؾ, ويصدُّ

ها فاسُتجقب لف, مـ الحؽايات التل فقفا تلثقر, مثُؾ أنَّ رجاًل دطا طـد

 كذر لفا إن قضك اهلُل حاجَتف فُؼِضقْت حاجُتف, وكحُق ذلؽ.  أو

 اوبؿثــؾ هــذه إمــقر كاكــت ُتعبــد إصـــاُم: فــننَّ الؼــقَم كــاكقا أحقاًكــ

                                     
, سـّؿقُتف:  (1) َْـَم ِمـْن إِْتحـا  »أفردُت خصائَص الؿديـة الثابتة بؽتاٍب مسـتؼؾ, َْــرِرَّة بَِؿــا َب ام

َْورَّة  .«َ َصائِِص امـَؿِدرـِة امـ
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ُيخاَصبقن مـ إوثـان, وربؿـا ُتؼضـك حـقائُجفؿ إذا قصـدوها, وكـذلؽ 

مـ أهـؾ الفــد وغقـرهؿ. وربؿـا قِقسـْت طؾـك مـا  (1)َيجري ٕهؾ إْبداد

تعظقَؿف مـ بقتـف الؿحجـقج, والحجـر إسـقد الـذي شـرع اهلُل  شرع اهللُ 

استالَمف وتؼبقَؾـف كلكـف يؿقـُـف, والؿسـاجُد التـل هـل بققُتـف. وإكؿـا ُطبـدْت 

الشؿُس والؼؿُر بالؿؼايقس, وبؿثؾ هذه الشبفات حدث الشـرُك يف أهـؾ 

 .(2)«إرض

ٕكبّف فقف طؾك تؾؽ الخصائص غقر  ِمْن هـا رأرُم ك ابَة هذا امْحث:

الثابتة التل وردْت يف إحاديث وأثار الضعقػة والؿقضقطة, أو يف كالم 

بعض العؾؿاء: لؿا يف ذلؽ مـ تقطقة الـاس, وتحذيرهؿ مـ البدع 

مـفؿ أهنا مشروطة! وأهنا  اوالخرافات, التل يعتؼدوهنا, أو يعؿؾقن هبا: ضـً 

 هل لقسْت كذلؽ. مـ خصائص الؿديـة الثابتة! و

ولِـَؿا يف ذلؽ مـ تصحقح كثقٍر مـ الؿػاهقؿ الؿغؾقصة, والؿعؾقمات 

ما يتعؾؼ مـفا  االخاصئة طـ بعض خصائص الؿديـة الؿـقرة, خصقًص 

 بالعؼقدة وإحؽام وأداب.

خؿَس طشرَة َخِصقصًة مؿا طؾك ِذْكر  ومد ام صرُت يف هذا امْحث

َؿ حجُؿ البحث,  لؿ يثبْت أهنا مـ خصائص الؿديـة: حتك ٓ يتضخَّ

 وسقَف ُأْرِجُئ البؼّقَة ٕبحاٍث أخرى ٓحؼٍة إْن شاء اهلُل تعالك. 

                                     
ُب: ُبْت, ج: بَِدَدٌة وأْبداٌد, وبقُت الصـَِؿ.  ما  امػقروز ِبادَ: (1) ـَُؿ, ُمَعرَّ ّؿ: الصَّ الُبدُّ بالضَّ

 (.266الؼامقس الؿحقط )ص/

 (.2/166اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ مخالػَة أصحاب الجحقؿ )( 2)
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ُْْم » :هذا ومد سؿّقُم هذا امْحَث  امـُحَ ج امـُؿِْـْقــَـة يف َرد  َما َمْم َرْثـ

ـَ   .«ةِمْن َ َصائِِص امـَؿِدر

  :َوَْق امِخطَّة ام امقةومؿُم بنعداِدِ  

خّرجُت جؿقَع إحاديث القاردة يف البحث طـد أول مقضٍع  -

فنن كاكت يف الصحقحقـ أو أحدهؿا ذكرُت ذلؽ واكتػقُت  ,ُتذكر فقف

 .بف, وإن لؿ تؽـ فقفؿا أو يف أحدهؿا فنكـل أخرجفا مـ بؼقة الؿصادر

أو يف أحدهؿا, فنكـل أجتفد  إذا لؿ يؽـ الحديث يف الصحقحقـ -

ؼقـ مـ أهؾ العؾؿ ايف الحؽؿ طؾقف, مستعقـً   .يف ذلؽ بؽالم الؿحؼِّ

إلك رقؿ  -يف الغالب  -أحؾُت طـد العزو إلك الؿصادر الحديثقة  -

 .الحديث: ٕكف أضبُط, وٕكف أبعُد طـ إثؼال الحقاشل

لبحث, شرحُت معاينَ الؽؾؿات الغريبة, فتارًة أجعؾفا يف ُصْؾب ا -

 .وتارًة يف الحاشقة, حسب ما يؼتضقف الحاُل 

ػف, إٓ إذا كان  - اكتػقُت يف التقثقؼ باسؿ الؿصدر دوَن اسؿ مملِّ

, أو يؾتبس بغقره مؿا يقافؼف يف آسؿ, فنكـل أذكر اسَؿ االؿصدُر غريبً 

ػف.  مملِّ

 ذكرُت أققاَل العؾؿاء وكالَمفؿ طؾك شرح إحاديث الـبقية الشريػة. -

ذكرُت جؿقَع الؿعؾقمات الؿتعّؾؼة بالؿصدر معف يف الحاشقة طـد  -

وهق أحُد مـاهج التقثقؼ الؿتَّبعة يف إبحاث  - (1)اأول ذكٍر لف غالبً 
                                     

َّٓ أن يؽقن ِذْكُر الؿصدر َطَرًضا, كؿا لق ِسقؼ طدٌد كبقٌر مـ الؿصادر لتقثقؼ مسللة  (1) إ

مذكقرة يف ُصْؾب البحث, فنكـل ٓ أذكر معؾقمات الـشر: لئال تطقل الحقاشل بدون 

 فائدٍة ُتؾػك.
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: وذلؽ حتك ٓ يطقل البحُث بذكر ففرٍس مستؼٍؾ لؾؿصادر -العؾؿقة 

 .والؿراجع يف آخره

طؾحات حقثؿا قؿُت بضبِط الؽؾؿات الـُؿْشؽَِؾة, والتعريِػ بالؿص -

ًؼا …وردت   ف مـ مصادر كؾ كقع.كؾَّ  ذلؽ مقثِّ

القاردة يف البحث,  -غقر الؿشفقرة  -ٕماكـ وإمصار طّرفُت با -

 .وفَؼ كتب البؾدان الؼديؿة, وكتب الجغرافقا الؿعاصرة

ُص عؿؾي يف هذا امْحثإ سائاًل امؿومى  ََّْؾه مـي  هذا مؾخَّ أن ر ؼ

أوسَن امؼْو إ وأن رـػَع به عؿوَت امخؾق  وبا, تعامى ام وْقُقإ وبؾَّى 

إ وعؾى ِمه وبحْه وسؾَّم   ا,ُ عؾى كْق ـا محؿدي

 

 

 وكتب

 أمحد بن يلع بن أمحد القرين 
 طابة          

 هـ8341ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 َخَصاِئُص امَلدينِة اليت َلِم َتِثُبِت
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 * اخَلِصيَصُة اأُلوىل *
رِعْم بامؿدرـِة ْفَي أْضُل مـفا بؿؽَةإ وأداُؤها ْقفا  - ٍُ أنَّ ُكلَّ ِعْادةي 

 :بؿؽةَ أْضُل من أدائِفا 

: َُ ْفَعة: ذهب بعـُض العؾؿـاء  (1)«الؿطؾب»يف » ما  امسخاو ٓبـ الرِّ

أنَّ الصقاَم بالؿديـة أفضـُؾ مــ الصـالة, والصـالَة بؿؽـة أفضـُؾ مــ إلك 

: فُؽؾُّ طبـادٍة -فقؿا ضفر  -الصقام: مراطاًة لـزول ُفروضفؿا. وطؾك هذا 

 .(2)«ُشرطْت بالؿديـة أفضُؾ مـفا بؿؽة

: َُ قال ققٌم: الصالُة بؿؽة أفضُؾ مـ الصقام, والصقاُم » وما  امؿاورد

  (3)«الصالة: مراطاًة لؿقضع كزول َفرِضفؿابالؿديـة أفضُؾ مـ 

ــذا:  ــقبل: وم ــقرة, »جــاء يف حاشــقة َقؾق ــة الؿـ ُيـــدب الصــقاُم بالؿديـ

ـ لؿ تسؼْط حرمُتفا طـده  .(4)«والؿجاورُة هبا, مؿَّ

                                     
, ٕبل العباس أحؿد بـ «امؿطؾط امعامي يف ٍرح وسقط اإلمات امغزامي» اسُم امؽ اب: (1)

ْفَعة )ت   ( أحد فؼفاء الشافعقّة الؽبار.ـه 710محؿد بـ طؾل إكصاري, الؿعروف بابـ الرِّ

ـُ تقؿقة طـف بعد ذلؽ »قال طـف الشقكاين:  كان قد ُكدب لؿـاضرة ابـ تقؿقة, وسئؾ اب

البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن « فؼال: رأيُت شقًخا يتؼاصر فؼُف الشافعقة مـ لحقتف!

 ( )دار الؿعرفة, بقروت(.1/115السابع )

( )تحؼقؼ: مركز بحقث ودراسات 1/70التحػة الؾطقػة يف تاريخ الؿديـة الشريػة )( 2)

 (.ـه 1429الؿديـة الؿـقرة, الطبعة إولك, 

( )تحؼقؼ: طؾل محؿد معقض وطادل أحؿد طبد الؿقجقد, 3/396الحاوي الؽبقر ) (3)

 (.ـه 1419دار الؽتب العؾؿقة, بقروت, الطبعة: إولك, 

( 2/160حاشقتا قؾققبل وطؿقرة ٕحؿد سالمة الؼؾققبل, وأحؿد الربلسل طؿقرة ) (4)

 (.هـ1415 صبعة, بدون, بقروت –)كشر دار الػؽر 
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مقري الشافعل خالَف العؾؿاء يف ذلؽ   ْؼا :وقد كؼؾ كؿاُل الديـ الدَّ

الصالة؟ أو هل أفضُؾ مـف؟ وهق اختؾػ العؾؿاُء: هؾ الصقُم أفضُؾ مـ 

مذهُبـا, أو الصالُة بؿؽة أفضُؾ مـف, وهق بالؿديـة أفضُؾ مـفا: ُمراطاًة 

 .(1)لؿقضع ُكزول َفرضفؿا؟ طؾك أققالٍ 

 فقؿا - هذه الـُؿراطاُة غقُر ُمراطاٍة يف الشرع: إْذ لؿ َيِرْد دلقٌؾ  :مؾُم 

همٓء العؾؿاء  طؾقفا, وإكؿا هل مجرُد اجتفاداٍت مـ يدلُّ  - أطؾؿُ 

 الػضالء رحؿفؿ اهلُل تعالك.

ثؿَّ هق ُمخالٌػ لؾؼاطدة الؿطَّردة, وهل أنَّ إمؽـَة ٓ ُتعظَّؿ بالصقام, 

 كؿا سقليت بقاُكف يف الَخصقصة الرابعة. واهلُل تعالك أطؾُؿ.

َّٓ طـد  ولؿ أَر هذا الؼقَل يف شلٍء مـ ُكتب الؿذاهب الػؼفّقة, إ

 الشافعّقة.

 

 

  

                                     
مقري ) (1) ( )تحؼقؼ: لجـة طؾؿقة, 3/272الـجؿ القهاج يف شرح الؿـفاج لؽؿال الديـ الدَّ

 هـ(. 1425جدة, الطبعة: إولك,  -كشر دار الؿـفاج 

ــد مســؾؿ لؾؼاضــل طقــاض ) واكظــر:  ك( )تحؼقــؼ: د. يحقــ4/512إكؿــال الؿعؾــؿ بػقائ

 هـ(.1419إسؿاطقؾ, دار القفاء, الؿـصقرة, الطبعة: إولك, 
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 * اخَلِصيَصُة الثََّاِنَيُة *
 :أنَّ ُكلَّ عؿلي بام ي يف امؿدرـِة بلمِف ِ ْعفي  -

 » :ما  امغزاميُ 
ِ
, ما بعَد مؽَة ُبؼعٌة أفضَؾ مـ مديـِة رسقِل اهلل

َبالَة  ِْي َمْسِ ِدَ َهَذا َ ْقر  ِمْن » :فإطؿاُل فقفا أيًضا ُمضاَطػٌة, قال 

َّٓ امَؿْسِ َد امَحَراتَ (1)ِْقَؿا ِسَوا ُ َأْمِف َبالَةي  , وكذلؽ ُكؾُّ طؿٍؾ (2)«إ إِ

 .(3)«بالؿديـة بللٍػ 

                                     
ـَ ألَػ َصالٍة!  (1) الَة يف الَؿسجِد الـبقيِّ بَِخؿسق ا ما جاء مـ أنَّ الصَّ هذا هق الصحقُح, أمَّ

.   فال َيصحُّ

ـُ الجقزي يف العؾؾ الؿتـاهقة ) ( )تحؼقؼ: إرشاد 946( رقؿ )2/86وذلؽ فقؿا أخرجف اب

هـ( 1401ة, الحؼ إثري, كشر إدارة العؾقم إثرية, فقصؾ آباد, باكستان, الطبعة: الثاكق

: , قال: قال رسقُل اهلل بسـده, طـ ُرزيؼ أبل طبد اهلل إْلفاين, طـ أكس بـ مالؽ 

َْائِِل بَِخْؿسي َوِعْ رِرَن َباَلًةإ َوَباَلُتُه » إ َوَباَلُتُه ِْي َمْسِ ِد اْمَؼ
ُجِل ِْي َبْق ِِه بَِصاَلةي َباَلُة امرَّ

ُع ِْقِه بِ  َخْؿِس ِماَئِة َباَلةيإ َوَباَلُتُه ِْي اْمَؿْسِ ِد إَْمَصى بَِخْؿِسقَن ِْي اْمَؿْسِ ِد امَِّذَ ُر ؿَّ

َأْمَف َباَلةيإ َوَباَلُتُه ِْي َمْسِ ِدَ بَِخْؿِسقَن َأْمَف َباَلةيإ َوَباَلُتُه ِْي اْمَؿْسِ ِد اْمَحَراِت بِِؿاَئِة 

 .«َأْمِف َباَلةي 

ـُ حبان: ُرزيؼ يـػرد » ْؼد ما  ابُن ام وزَ: . قال أبق حاتؿ اب هذا حديٌث ٓ َيصحُّ

 «.بإشقاء التل ٓ ُتشبُِف حديَث إثبات, ٓ ُيحتجُّ بؿا َيـػرُد بف

( )تحؼقؼ: محؿقد إبراهقؿ زايد, دار القطل 351( رقؿ )1/301الؿجروحقـ ) واكظر:

 (.هـ1396 إولك,: الطبعة, حؾب –

الؼاهرة, الطبعة:  -( )كشر دار الشعب 1190أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (2)

( )كشر دار الجقؾ, بقروت. ودار 1394(. ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )ـه 1407إولك, 

 .إفاق الجديدة, بقروت, بدون تاريخ( مـ حديث أبل هريرة 

 ون تاريخ(. بقروت, بد -( )كشر دار الؿعرفة 1/243إحقاء طؾقم الديـ ) (3)

ــر: ــريػة ) واكظ ــة الش ــاريخ الؿديـ ــة يف ت ــة الؾطقػ ــاوي 1/70التحػ ــدير لؾؿـ ــقض الؼ (, وف
= 
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 ٓ دلقَؾ طؾقف: فؼد ورد الدلقُؾ يف  :مؾُم 
ُّ

هذا الذي قالف الغزالل

مضاطػة الصالة فحْسب, فقـبغل أن ُيْؼَصَر الدلقُؾ طؾقفا: ٕنَّ الػضائَؾ 

ا ٓ مجاَل لالجتفاد فقفا, بؾ   هل تقققػّقٌة, واهلُل أطؾؿ.مؿَّ

 

 

 

 

  

                                     = 
ــاريخ(, والتقســقر بشــرح الجــامع الصــغقر 4/228) ــدون ت ــروت, ب ــع دار الػؽــر, بق ( )صب

(, هــ1408 الثالثة,: الطبعة, الرياض - ( )الـاشر: مؽتبة اإلمام الشافعل2/101لؾؿـاوي )

د إسحاق محؿَّ . د: تحؼقؼ( )7/45) و( 6/272) لؾصـعاين الصغقر الجامع شرح والتـقير

د إبراهقؿ, مؽتبة دار السالم, الرياض, الطبعة: إولك,   هـ(. 1432محؿَّ
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 * اخَلِصيَصُة الثََّاِلَثُة *
ُْؾدان -  ْقؿا ِسواها من ام

 :أنَّ امُ ُؿعَة بامؿدرـِة َ قر  من أمِف ُجُؿعةي

قال: قال  مـ حديث بالل بـ الحارث الؿزين  اورد هذا مرفقطً 

ِمْن َأْمِف َرَمَضاَن ِْقَؿا ِسَواَها ِمَن  َرَمَضاُن بِاْمَؿِدرـَِة َ ْقر  » : رسقُل اهلل

ُْْؾَدانِ   ِْقَؿا ِسَواَها ِمَن اْم
ُْْؾَداِنإ َوُجُؿَعة  بِاْمَؿِدرـَِة َ ْقر  ِمْن َأْمِف ُجُؿَعةي   «اْم

 يف ـأخرجف الطرباك
ُّ

ـُ طساكر يف (1)«الؿعجؿ الؽبقر»ل تاريخ », واب

  .(2)«دمشؼ

ـْ َأْلِػ ُجُؿَعٍة فِقَؿا ِسَقاَها ُجُؿَعٌة » موُمه:وام اهُد ْقه 
بِاْلَؿِديـَِة َخْقٌر مِ

ـَ اْلُبْؾَدانِ 
ـّ الحديَث باصٌؾ: «مِ هذا سـٌد واٍه,  ُي:ـْؼد ما  عـه إمْاك. لؽ

 يف 
ُّ

مل( أورده الذهبل ـَ أيقب الؿخرَّ  «الؿقزان»طبُد اهلل هذا )يعـل اب

ـْ ذا؟ وهذ»وساق لف هذا الحديث وقال:  ا باصٌؾ, واإلسـاُد ٓ ُيدَرى َم

ـْ ضقاُء الديـ  مل, لؿ ُيحس ـُ أيقب الؿخرَّ د بف طـف طبُد اهلل ب ُمظؾٌؿ, تػرَّ

ه الحافُظ يف  ,(3)«الؿختارة»بنخراجف يف   .(4)«الؾسان»وأقرَّ

                                     
( )تحؼقؼ: حؿدي طبد الؿجقد السؾػل, مؽتبة العؾقم والحؽؿ, 1144( رقؿ )1/372) (1)

 الطبعة الثاكقة(.

غرامة العؿري, دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع, ( )تحؼقؼ: طؿرو بـ 27/38)( 2)

 هـ(. 1415

 فؾؿ أجْده.« إحاديث الؿختارة»بحثُت طـف فقؿا ُصبع مـ  (3)

( )كشر دار الؿعارف, 831( رقؿ )2/230سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) (4)

 هـ(. 1412الرياض, الطبعة: إولك, 

أخبار »شاهًدا مـ حديث ابـ طؿر, أخرجف أبق كعقؿ يف وقد وجدُت لف  ُي:ـما  إمْاك
= 
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 .بالَقْضع (1)«ضعقػ الجامع الصغقر»وحؽؿ طؾقف يف 

 

 

 

 

  

                                     = 
( طـ الفقثؿ بـ بشر بـ حؿاد: حدثـا طؿرو بـ طثؿان: حدثـا 338 - 2/337« )أصبفان

طبد اهلل بـ كافع, طـ طاصؿ بـ طؿر العؿري, طـ طبد اهلل بـ ديـار, طـف مرفقًطا. قؾُت: 

مـؽر (: »2/123ابـ حبان )وهذا سـٌد ضعقٌػ, طاصؿ بـ طؿر العؿري ضعقٌػ. بؾ قال 

ا, يروي طـ الثؼات ما ٓ ُيشبف حديث إثبات  الؿصدر كػسف.« الحديث جدًّ

( )تحؼقؼ: حسام الديـ 4800( رقؿ )3/145مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد ) واكظر:

 هـ(. 1414الؼدسل, الـاشر: مؽتبة الؼدسل, الؼاهرة, 

ـُ الجقزي يف العؾؾ الؿتـاهقة مؾُم: ( مـ صريؼ كثقر بـ طبد اهلل بـ 2/87) وأخرجف اب

, والعشر » وما :طؿرو بـ طقف, طـ كافع, طـ ابـ طؿر... فذكره.  هذا حديٌث ٓ يصحُّ

)كذا! والصقاب: وكثقٌر( مجروٌح. قال أحؿد ويحقك: وكثقر بـ طبد اهلل لقس بشلٍء. 

ـٌ مـ أرك ان الؽذب. وقال الـسائل والدارقطـل: مرتوك الحديث. وقال الشافعل: هق رك

 «.وقال ابـ حبان: روى طـ أبقف طـ جده كسخًة مقضقطةً 

 (. )أشرف طؾك صبعف: زهقر الشاويش, كشر الؿؽتب اإلسالمل(.3138( رقؿ )460)ص/( 1)
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 * اخَلِصيَصُة الرََّاِبَعُة *
ُْْؾدانِ  أنَّ  -   :َرمضاَن بامؿدرـِة َ قر  من أمِف َرمضاَن ْقؿا ِسواها من ام

قال: قال  مـ حديث بالل بـ الحارث الؿزين  اجاء هذا مرفقطً 

َرَمَضاُن بِاْمَؿِدرـَِة َ ْقر  ِمْن َأْمِف َرَمَضاَن ِْقَؿا ِسَواَها ِمَن » :رسقُل اهلل

ُْْؾَدانِ   الحديث. «   اْم

 يف ـأخرجف الطرباك
ُّ

ـُ طساكر يف (1)«الؿعجؿ الؽبقر»ل تاريخ », واب

  .(2)«دمشؼ

م الؽالُم طؾك هذا الحديث آكػً  يف الَخصقصة الثالثة, وبقَّــَّا  اوقد تؼدَّ

 تضعقَػ العؾؿاء لف.

ـُ طبد الفادي يف  اوورد ذلؽ أيًض  يف حديٍث أورده الحافُظ اب

 :(3)الؿقضقطةالرسالة الؾطقػة التل جؿعفا يف إحاديث الضعقػة و

ْفري » ٍَ   (5)وهق كسابؼف .(4)«ِبقاُت َرمضاَن بامؿدرـِة َكِصقاِت أمِف 
                                     

 (.1144( رقؿ )1/372) (1)

(2 )(27/38.) 

( )تحؼقؼ: محؿد طقد العباسل, دار 50رسالة لطقػة يف أحاديث متػرقة ضعقػة )ص/( 3)

جؿؾة مـ إحاديث »هـ(. وُيسؿك أيضا:  1404لؾـشر والتقزيع, الطبعة: الثاكقة الفدى 

ؼفا الشقخ: حؿدي طبد الؿجقد السؾػل, «, الضعقػة والؿقضقطة كؿا يف الطبعة التل حؼَّ

 (.321وهق فقف برقؿ )

ـَ رمضاَن يف غقرها! ذكر ذلؽ الشقُخ  (4) وجاء يف حديٍث آخَر أن رمضاَن بالؿديـة يعدل سبعق

« أطذب الؿقارد»ططقة محؿد سالؿ يف شرحف الصقيت لألربعقـ الـقوية, وطزاه لؽتاب 

 وضّعػف.

 ولؿ أقْػ طؾقف مسـًدا يف شلٍء مؿا وقع تحت كظري مـ مصادر.

ـَ  (5) ـُ طبد الفادي ِضؿ إحاديث التل يذكرها بعُض الػؼفاء أو إصقلققـ  وقد أورده اب

ا لقس لف إسـاٌد, أو لف إسـاٌد وٓ َيحتجُّ بؿثؾف  , مؿَّ ا هبا أو غقر محتج, ثقـ محتجًّ أو الؿحدِّ
= 
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ثؿ إنَّ تخصقَص مؽاٍن ّما بصقاٍم, مخالٌػ لؾؼاطدة الؿّطردة, وهل أنَّ 

إمؽـَة ٓ ُتعظَّؿ بالصقام, وإكؿا بالصالة وكحقها, كؿا كبّف إلك ذلؽ اإلماُم 

الػرُق التاسُع والتسعقن, »ْؼد ما  يف امَػْرْ ام اسع وام سعون: الؼرايف, 

بقـ قاطدة: البِؼاُع الؿعظَّؿُة مـ الؿساجد ُتعّظؿ بالصالة, ويتلّكد صؾُب 

الصالة طـد مالبستفا, وبقـ قاطدة: إزمـُة الؿعظَّؿُة كإشفِر الُحُرِم 

د الصقم فقفا, مع أنَّ كسبةَ  الصؾقات إلك البِؼاع كـسبة  وغقِرها ٓ ُتعظَّؿ بتلكُّ

 الصقم إلك إزمان: فالؿؽاُن ُيصؾَّك فقف, والزماُن ُيصام فقف.

َّٓ بطريؼ الَعَرض, كثالثة أيام يف الحجِّ  ولقس لـا مؽاٌن ُيصام فقف إ

لؿا َطَرَض مـ الـُُّسؽ, وصقُم أيام آطتؽاف يف الؿساجد:  ابؿؽة: َجْبرً 

 لؿا َطَرَض مـ آطتؽاف.

رمضاُن وغقُره لَِعْقـ ذلؽ الزمان ٓ لؿا َطـَرَض فقـف, فالصـقُم  وُيصام

ــجد,  ــة الؿس ــان, كتحق ــقن لؾؿؽ ــالُة تؽ ــان, والص ــاصل بالزم ــػف خ بقص

حك,   الػجر, والضُّ
ْ

وتؽقن لؾزمان, كلوقات الصؾقات, والقتر, وركعتل

 .(1)«وكحِقها

  

                                     = 
اُد مـ أهؾ العؾؿ.  الـؼَّ

 (.2/307أكقار الُبروق يف أكقاع الُػروق ) (1)

محؿد بـ سؾقؿان, الؿصري إصؾ الؿؽـل الـدار الشـفقر  طـ شقخف ما  امؽّ اين مطقػة:

َكؾًِػا بشفقد رمضان يف الؿديـة مـع َطؿـاه وكَِبـر  $كان »بحسب اهلل الضرير الشافعل: 

ِسـّف, محافًظا طؾك ذلؽ إلك أن تؿَّ لف صقاُم سبعقـ رمضان هبا! وختؿ البخاريَّ يف جقف 

َّٓ طــ أفـراٍد  ففـرس الػفـارس وإثبـات «. مــ إولـقـالؽعبة! وهـذا كـادٌر لـؿ ُيسـؿْع إ

(1/356.) 
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 * اخَلِصيَصُة اخَلاِمَسُة *
ُ  َمْن ُرح ُر مَع امـْي   -  ُرْعُث ْقفم: إ وأنَّ امـْيَّ أنَّ أهَل امَْؼقِع أوَّ

  :ِْؿن ذمكلؿ َيثبْت َشلٌء يف ذلؽ, وكؾُّ ما ورد فقف ففق ضعقٌػ, 

ُ  َمْن » :, قال: قال رسقُل اهلل حديُث طبُد اهلل بـ طؿر  - َأَكا َأوَّ

ُقْحَ ُروَن  َتـَْ ُق َعـُْه إَْرُضإ ُبمَّ َأُبو َْ َِْؼقِع  َبْؽريإ ُبمَّ ُعَؿُرإ ُبمَّ ِتِي َأْهَل ام

َة َو َّى ُأْوَ َر َبْقَن امَحَرَمْقنِ     «َمِعيإ ُبمَّ َأْكَ ظُِر َأْهَل َمؽَّ

 (1)أخرجف الرتمذيُّ 
ُّ

ـُ حبَّان(2), والػاكفل ـُ شاهقـ(3), واب , (4), واب

                                     
( )تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر وآخرون, الـاشر: دار إحقاء الرتاث 3692يف ســف رقؿ ) (1)

 بقروت(. -العربل 

ـٌ غريٌب, وطاصؿ بـ طؿر العؿري لقس بالحافظ طـد أهؾ » وما : هذا حديٌث حس

 «.الحديث

هتذيب  رـظر:وهق كؿا قال: فننَّ طاصؿ بـ طؿر الُعؿري ضعقٌػ, ويروي الؿـاكقر. 

( ٓبـ حجر العسؼالين, )تحؼقؼ: إبراهقؿ الزيبؼ, وطادل مرشد, الطبعة: 5/51) التفذيب

( ٓبـ حجر 286هـ(, وتؼريب التفذيب )ص/1416ممسسة الرسالة, بقروت,  إولك,

 (.لبـان - در ططا, دار الؽتب العؾؿقة بقروتالعسؼالين, )تحؼقؼ مصطػك طبد الؼا

, ومداُر الطريؼْقة طؾك طبد اهلل بـ كافع, قال » وما  ابُن ام وزَ: - هذا حديٌث ٓ يصحُّ

يحقك: لقس بشلٍء. وقال طؾل: يروي أحاديَث مـؽرًة. وقال الـسائل: مرتوك. ثؿ مدارهؿا 

ػف أحؿد ويحقك. وقال ابـ «. حبان: ٓ يجقز آحتجاج بف أيًضا طؾك طاصؿ بـ طؿر, ضعَّ

 (.433 - 2/432العؾؾ الؿتـاهقة )

ػقه. تؾخقص الؿستدرك ) وما  امذهُْي: -  (. 3/72طاصؿ بـ طؿر هق أخق طبد اهلل ضعَّ

ا.2/466يف مقزان آطتدال ) وما   (: حديٌث مـؽٌر جدًّ

ػف إلباينُّ يف سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) - ( رقؿ 6/508كؿا ضعَّ

 (. 72/53( رقؿ )494(, ويف ضعقػ ســ الرتمذي )ص/2949)

 (.1814( رقؿ )3/53يف أخبار مؽة ) (2)

 (.6899( رقؿ )15/324يف صحقحف ) (3)

 (.153( رقؿ )237يف شرح مذاهب أهؾ السـة )ص:  (4)
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ـُ طساكر(1)والحاكؿُ  ـُ الجقزي (2), واب  .(3)واب

ــ - ـــ ُج ـــ اب ــة, ط ـــ طققـ ـــ اب ــال: وط ــقَّب, ق ـــ الؿس ـــ اب دطان, ط

  قال
ُّ

َِْؼقعِ » :الـبل أخرجف  «إَِذا ُوِ َر امـَّاُس َرْوَت اْمِؼَقاَمِة ُبِعْثُم ِْي َأْهِل اْم

  (4)طبُد الرزاق

ـُ زيد بـ اوهذا ضعقٌػ أيًض   ب
ُّ

: ٕكف مرسٌؾ. كؿا أنَّ يف إسـاده طؾل

 .(5) ُجدطان وهق ضعقٌػ 

 

 

 

  

                                     
 (. 4429( رقؿ )3/72يف الؿستدرك ) (1)

 (.44/188( و )30/214يف تاريخ دمشؼ ) (2)

 (.1528( و )1527( رقؿ )2/914يف العؾؾ الؿتـاهقة يف إحاديث القاهقة ) (3)

(. )تحؼقــؼ: حبقــب الــرحؿـ إطظؿــل, الـاشــر: 6736( رقــؿ )3/580يف الؿصـــػ )( 4)

 (.ـه1403الفـد, الطبعة: الثاكقة,  -الؿجؾس العؾؿل

 (.7/322(, وهتذيب التفذيب )401تؼريب التفذيب )ص/ رـظر: (5)
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 * اخَلِصيَصُة السََّاِدَسُة *
إ  - أكَّه ُرَْعُث من َمْؼْرِة امَِْؼقِع َسْعوَن أمًػا َردُ ؾوَن امَ ـََّة بِغقرِ ِوسابي

 َكلنَّ ُوجوَهُفم امؼؿُر مقؾَة امْدِر:

 
ِّ

لؽـف ٓ  ,هذه الَخصقَصُة وردْت يف حديٍث مرفقٍع إلك الـبل

 .  َيصحُّ

ـٍ    قالت: فعـ أمِّ ققٍس بـِت مِحص
ِ
 َلْق َرَأْيَتـِل َوَرُسقُل اهلل

ـْ ِسَؽِؽ اْلَؿِديـَِة ُكؾُّ اْلَبَشِر فِقِف, َحتَّك َأَتْقـَا اْلَبِؼقَع, 
ِة مِ آِخٌذ بَِقِدي فِل ِسؽَّ

ُْْعوَن َأْمًػا َرْد » َفَؼاَل: ُْوِر َس َْْعُث ِمْن َهِذِ  اْمُؼ إ ُر ّـََة بَِغْقرِ َرا ُأتَّ َمْقسي ُ ُؾوَن اْمَ 

َْْدرِ  إ َكَلنَّ ُوُجوَهُفُم اْمَؼَؿُر َمْقَؾَة اْم َقاَلْت: َفَؼاَم َرُجٌؾ َفَؼاَل: َيا  «ِوَسابي

, َوَأَكا, َقاَل: 
ِ
, َوَأَكا, َقاَل: «َوَأْكَم »َرُسقَل اهلل

ِ
, َفَؼاَم آَخُر َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

ةُ » ٍَ ا ََْؼَك ُعؽَّ :  «َس َفُؼْؾُت َلَفا: َما َلُف َلْؿ َيُؼْؾ لِْمَخِر؟ َقاَلْت:  َماَ  َسْعد 

 ُأَراُه َكاَن ُمـَافًِؼا.

ـُ َشبَّةَ  ـُ أبل خقثؿةَ  (1)أخرجف اب ادُ (2)والؾػظ لف, واب , (3), وأبق بؽر الـجَّ

 ـوالطرباك
ُّ

 . (4)ل

                                     
هـ(. قال: حدثـا 1399( )تحؼقؼ: ففقؿ محؿد شؾتقت, جدة, 1/91يف تاريخ الؿديـة ) (1)

مقسك بـ إسؿاطقؾ, قال: حدثـا سعد أبق طاصؿ قال, حدثـل كافع مقلك حؿـة بـت 

 شجاع قال, حدثتـل أم ققس بـت محصـ قالت:... فذَكَرْتف.

بـ فتحل هؾؾ, صبع الػاروق  ( )تحؼقؼ: صالح2/824يف التاريخ الؽبقر = السػر الثاين ) (2)

 هـ(. 1427الؼاهرة, الطبعة: إولك,  -الحديثة لؾطباطة والـشر 

اد طـ شققخف ٓبـ البصري )مخطقط( حديث رقؿ ) (3)  (.35يف الؿـتؼك مـ حديث الـجَّ

 (.445( رقؿ )25/181يف الؿعجؿ الؽبقر ) (4)
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ّـَ الحديَث ضعقٌػ:  , «الؽبقر»رواه الطرباينُّ يف » :ما  امفقثؿيُ لؽ

  .(1)«وفقف مـ لؿ أطرْفف

الحديُث مـؽٌر: ٕنَّ الؿحػقَظ » :وما  إمْاينُ بعَد أْن  عَّف إسـاَد 

 
َّ

امذرن ٓ َرْس ْرُمونإ وٓ َرْؽَ وونإ »أهنؿ:  اقال يف السبعقـ ألػً  أن الـبل

ؾون . أخرجف الشقخان. والظاهُر: أكف يف «وٓ َرَ طقَّرونإ وعؾى رب فم َر وكَّ

ولقس يف الذيـ ُيدفـقن يف البؼقع. واهلل أطؾؿ. والحديُث:  :طاّمة أمتف 

  (2)«فؾؿ ُيِصْب  !السؾػقة( - 11/413) «الػتح»سؽت طـف الحافُظ يف 

  

                                     
 (. 5908( رقؿ )4/13مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد ) (1)

 (.5491( رقؿ )11/849سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) (2)

 سُْط  عف امحدرث: مؾُم:

أنَّ يف سـده سعًدا أبا طاصؿ, وهق: سعد بـ زياد, أبق طاصؿ مقلك بـل هاشؿ, ذكره  -

(, 4/83(, وابـ أبل حاتؿ يف الجرح والتعديؾ )56 - 4/55البخاري يف التاريخ الؽبقر )

 (.471 - 5/470)وابـ حبان يف الثؼات 

 وقال أبق حاتؿ: يؽتب حديثف, ولقس بالؿتقـ. 

كؿا أنَّ يف سـده كافًعا مقلك حؿـة بـت شجاع: وهق يف ِطداد الؿجاهقؾ. وقد ترجؿ لف  -

 8/453(, وابـ أبل حاتؿ يف الجرح والتعديؾ )84 - 8/83البخاري يف التاريخ الؽبقر )

 (. ولؿ أجد فقف جرًحا وٓ تعدياًل.471 - 5/470(, وذكره ابـ حبان يف الثؼات )454 -

 إضافًة إلك كؽارة متـف كؿا قال الشقُخ إلباينُّ:. -

(. لخؾقؾ بـ محؿد الؿطقري )الـاشر: 406الػرائد طؾك مجؿع الزوائد )ص/واكظر: 

 هـ(. 1429قطر, الطبعة: إولك,  -دار اإلمام البخاري, الدوحة 
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 * اخَلِصيَصُة السََّاِبَعُة *
 ُمعقَّني من -

ِن يف مؽاني ْْ  :امؿدرـِة َوَمَعْم ْقه َرْوؿة   اموبّقُة بامدَّ

قال:  ورد يف ذلؽ حديٌث ٓ َيثُبُت, وهق حديُث سعد بـ خقثؿة 

َرَأْرُم َكَلنَّ َرْوَؿًة َوَمَعْم َبْقَن َبـِي َسامِمي َوَبْقَن َبـِي » :قال رسقُل اهلل 

ـَـَْ ِؼُل  َْ َؼاُموا: َرا َرُسوَ  ا,ِ َأ َْ ُُْروا  َبَقاَ َةإ  إ َوَمؽِِن اْم َٓ إَِمى َمْوِ ِعَفا؟ َماَ : 

َُْروا ِْقَفا َمْوَتاُهمْ  َؼ َْ  .«ِْقَفاإ 

 ـأخرجف الطرباك
ُّ

 .(2), وأبق ُكعقؿ(1)ل

فقف يعؼقب بـ محؿد الزهري, وفقف كالٌم كثقٌر, وقد  :ما  امفقثؿيُ 

 .(3)ُوثِّؼ

ـّ إكثَر طؾك تضعقػف, قال طبد اهلل بـ أحؿد طـ مؾُم: أبقف: لقس  لؽ

بشلٍء, لقس يسقى شقًئا. وقال أحؿد بـ سـان الؼطان طـ ابـ معقـ: ما 

عَرُف مـ الشققخ فدطقه. وقال حدثؽؿ طـ الثؼات فاكتبقه وما ٓ يُ 

 .(4)زرطة: واهل الحديث أبق

ا يدلُّ طؾك َوَهاِء وكؽارِة الحديِث, أنَّ هذه الؿؼربَة غقُر معروفٍة مـ  ومؿَّ

ُخ الؼديؿ! فؼد قال  (: ـه 911 الؿديـة كقُر الديـ السؿفقدي )ت طـفا ممرِّ

                                     
 (.5416( رقؿ )6/30يف الؿعجؿ الؽبقر ) (1)

( )تحؼقؼ: طادل بـ يقسػ العزازي, دار 3147( رقؿ )3/1254يف معرفة الصحابة ) (2)

 هـ(. 1419القصـ لؾـشر, الرياض, الطبعة: إولك 

 (. 5907( رقؿ )4/13مجؿع الزوائد ) (3)

 (.11/396هتذيب التفذيب ) رـظر: (4)
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ـْ ُتعرف جفتُفؿا » هذه الؿؼربُة ٓ ُتعرف الققم, وكذا مؼربُة بـل َسؾَِؿة, لؽ

م يف الؿـازل  .(1)«مؿا تؼدَّ

فؾق ثبت الحديُث, ْٓشتفَر أمُر هذه الؿؼربة, وَلَحَرَص الـاُس طؾك 

 ! واهلل أطؾؿ.البؼقع مثاًل دفـ مقتاهؿ هبا, كؿا هق الحاُل يف 

 

 

 

  

                                     
 هـ(.1419 -بقروت, الطبعة: إولك  -(. )الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة 3/80وفاء القفا ) (1)
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 * اخَلِصيَصُة الثاِمَنُة *
ََ امؿصطػى  - ْم أعضا ُْؼعَة ام ي َ ؿَّ أْضُل من جؿقِع بِؼاِع  أنَّ ام

َِإ وامؽعِْةإ وامَعْرِشإ وامُؽْرِسيإ وامَّؾوِحإ وامؼؾِمإ  إرِضإ ومَن امسؿا

 وامْقِم امَؿْعؿوِر!

ذهب َجْؿٌع مـ العؾؿاء إلك أنَّ البؼعَة التل َضّؿْت أطضاَء الؿصطػك 

  .أفضُؾ مـ جؿقع بؼاع إرض, بؿا يف ذلؽ الؽعبُة 

وأفضُؾ مـ البؼاع الُعْؾقيَّة, بؾ والَعْرش, والُؽْرسل,  :زاد بعُضفؿ

 والَّؾقح, والؼؾؿ, والبقت الؿْعؿقر! 

 :وهذ  بعُض أموامِفم يف ذمك

ٓ خـــالَف أنَّ مقضـــَع قـــربه أفضـــُؾ بؼـــاع » عقـــاض:مـــا  امؼا ـــي 

 .(1)«إرض

ٓ خالَف بقـ العؾؿاء يف أنَّ مؽة والؿديـة أفضُؾ بالد » وما  بَْحَرْ:

اهلل طؾك اإلصالق, وإكّؿا اختؾػقا يف أيِّفؿا أفضُؾ؟ والجؿفقر طؾك تػضقؾ 

ّٓ مقضَع قربه الّشريػ, فلجؿعقا أكّف أفضؾ  تربٍة يف مّؽة طؾك الؿديـة, إ

 .(2)«إرض
                                     

( )كشر دار الػؽر الطباطة 2/91الشػا بتعريػ حؼقق الؿصطػك )مع حاشقة الشؿـل( ) (1)

 هـ(. 1409والـشر والتقزيع, 

, كشر ل( )تحؼقؼ: محؿد طبد الحؿقد الـؿقس10/347إمتاع إسؿاع لؾؿؼريزي )واكظر: 

, بقروت(, وسبؾ الفدى والرشاد لؾصالحل ـه1420إولك,  الطبعةدار الؽتب العؾؿقة, 

( )تحؼقؼ وتعؾقؼ: الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد, الشقخ طؾل محؿد 12/353)

 هـ(. 1414لبـان, الطبعة: إولك,  -معقض, دار الؽتب العؾؿقة بقروت 

( )تحؼقؼ: محؿد 85حدائؼ إكقار ومطالع إسرار يف سقرة الـبل الؿختار )ص/ (2)

 م, بقروت(.1998غسان كصقح طزققل, كشر: دار الحاوي, 
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ٓ خالَف أنَّ مقضَع قربه أفضُؾ البؼاع إرضقَّة » :وما  امعامرَ

والسؿائقَّة, بؾ أفضُؾ مـ العرش والؽرسل كؿا جزم غقُر واحٍد مـ 

 .(1)«أصحابـا وغقِرهؿ

بعـــد أن ســـاق الخـــالَف يف التػضـــقؾ بـــقـ مؽـــة  - ومـــا  امصـــاوَ

غقـر البؼعـة التـل ضـّؿت أطضـاَء محؾُّ الخالف الؿذكقر يف »: -والؿديـة 

الؿصطػك, وأما هل ففل أفضُؾ مــ جؿقـع بؼـاع إرض والسـؿاء, حتـك 

الؽعبة, والعرش, والؽرسل, والؾقح, والؼؾـؿ, والبقـت الؿعؿـقر! ويؾقفـا 

 .(2)«الؽعبُة, فالؽعبُة أفضُؾ مـ بؼقة الؿديـة اتػاًقا

 :وما  أبو محؿد عْد ا, بن أبي عؿر امِْْسَؽرَ

 ام ؿقُع بلنَّ  قَر إرِض ماجزَت 
 

 مْد واَط ذاَت امؿصطػى وَوَواَهـا 
 

 وكعْم مؼْد بدُموا بساكـَِفا َعَؾـْم         
 

كامـّػِس وقَن َزَكْم َزَكا َمْلواَها 
(3)

 
 

 :وما  أبو عْد ا, محؿد بن رزرن امْحقرَ ام اْعي

كَّ أنَّ امؼَْر أٍرُ  َموِ ـعي   ٍَ   وٓ 
 

رِض   ةِ مَن ٕا  وامّسِْع امّسؿواِت ُبرَّ
 

ـقَس يف    رُ  من عرِش امَؿؾقِكإ وم   وٍأ
 

(4)مؼامي ِ ال   عـَد أهِل امَحؼقؼِة!! 
 

 

                                     
( )تحؼقؼ: د. شادي بـ محؿد 1/18هبجة الؿحافؾ وبغقة إماثؾ إلبراهقؿ الؾؼاين ) (1)

المقة وتحؼقؼ الرتاث بـ سالؿ آل كعؿان, كشر مركز الـعؿان لؾبحقث والدراسات اإلس

 هـ(. 1432والرتجؿة, القؿـ, الطبعة: إولك, 

 (. )دار الؿعارف, بدون صبعة وبدون تاريخ(.2/175بؾغة السالؽ ) (2)

 (.3/315سبؾ الفدى والرشاد ) رـظر: (3)

 الؿصدر كػسف. (4)
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 :ومد اس د َّ همَٓ عؾى ما ذهْوا إمقه

 باإلجؿاع.

 ماموا:, (1)وبؿا ورد مـ أنَّ كؾَّ واحٍد ُيدفـ يف ُتربتف التل ُخؾَؼ مـفا

                                     
ضعقػٌة, وإن وأساكقُدها كؾُّفا  ,جاء هذا مـ حديث أبل هريرة وابـ طؿر وأبل سعقد  (1)

 كان بعُض الؿتلّخريـ قد حّسـفا بالؿجؿقع!

 وكصُّ حديث أبل هريرة 
َّ

خرج يطقف ببعض كقاحل الؿديـة, فنذا بؼرٍب  : أنَّ الـبل

َٓ إَِمه »ققؾ: لرجٍؾ مـ الحبشة, فؼال:  ؟«مؿْن َهَذا»ُيحػر, فلقبؾ حتك وقػ طؾقف, فؼال: 

َّٓ ا,ُإ ِسقَق من أرِ ِه وسؿائِِه  . أخرجف الرتمذيُّ يف «َو َّى ُدَِْن ِْي امُ ْربِة امَّ ِي ِمـَْفا ُ ِؾَق إِ

كشػ إستار(, لؽـف  - 842 -( والبزار يف مسـده )رقؿ 1/266كقادر إصقل )

 ضعقٌػ كؿا أسؾػـا.

قد َيحتجُّ بعُضفؿ بؿا ُروي مـ أّن كؾَّ مقلقٍد ُيَذرُّ طؾقف مـ » ما  ٍقُخ اإلسالت ابن تقؿقة:

 وهذا آو  اُج بابل  موجفقن:ُحػرتف فقؽقن قد ُخؾؼ مـ تراب قربه.  تراب

 أن هذا ٓ يثبت, وما ُروي فقف كؾُّف ضعقٌػ. أودهؿا:

ّـَ آدَم كػَسف هق الذي ُخؾؼ  والجـقـ يف بطـ أمف ُيعؾؿ قطًعا أكف لؿ ُيذرَّ طؾقف تراٌب, ولؽ

. ومعؾقٌم أن ذلؽ الرتاب ٓ يتؿقَّز  ـٍ مـ تراٍب ثؿ ُخؾؼت ذريتف مـ ساللٍة مـ ماٍء مفق

بعُضف لشخٍص وبعُضف لشخٍص آخر: فنكف إذا استحال وصار بدًكا حقًّا لؿـــّا ُكػخ يف آدم 

 وح فؾؿ يبؼ تراًبا. وبْسُط هذا لف مقضع آخر. الر

التـبقُف طؾك مثؾ هذه اإلجؿاطات التل يذكرها بعُض الـاس ويبـقن  وامؿؼصوُد هـا:

ـَ الؿسؾؿقـ: الؽتاب والسـة واإلجؿاع.   طؾقفا ما يخالػ دي

أكف لق ثبت أن الؿقت ُخؾؼ مـ ذلؽ الرتاب فؿعؾقٌم أنَّ خؾؼ اإلكسان مـ  اموجه امثاين:

 مـ الؿقت ويخرج 
ّ

 أبقيف أقرُب مـ خؾؼف مـ الرتاب, ومع هذا فاهلل ُيخرج الحل
ّ

مـل

: يخرج الؿممـ مـ الؽافر والؽافر مـ الؿممـ, فقخؾؼ مـ الشخص 
ّ

الؿقت مـ الحل

, كؿا خؾؼ الخؾقَؾ مـ آزر, وإبراهقُؿ خقُر الربيَّة هق أفضُؾ 
,

الؽافر مممـًا كبقًّا وغقَر كبل

مـ أبقيف وقد ُكفل طـ  , وآزُر مـ أهؾ الـار... وكؿا خؾؼ كبقـا د إكبقاء بعد محؿ

ْؾؿا « إن أباك يف امـار»أن رجاًل ما  مه: أرن أبي؟ ما : »آستغػار ٕمف. ويف الصحقح: 

وقد أخرَج مـ كقٍح وهق رسقٌل كريٌؿ ابـَف الؽافَر   «إن أبي وأباك يف امـار»أدبر دعا  ْؼا : 
= 
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 .(1)أفضُؾ الؿخؾققات, فتعّقـ أنَّ تربَتف أفضُؾ البؼاع! وهق 

ــه مــا : ــار أك أن يخؾــؼ  لؿــا أراد اهلل » وبؿــا جــاَ عــن كعــط إوْ

 أمــر جربيــَؾ أن يلتقــف بالّطقـــة التــل هــل قؾــب إرض وهباؤهــا محؿــًدا 

وكقرهــا, ففــبط جربيــؾ يف مالئؽــة الػــردوس ومالئؽــة الرفقــؼ إطؾــك, 

مـ مقضـع قـربه الشـريػ, وهـل بقضـاء كّقـرة,  فؼبض قبضَة رسقِل اهلل 

رة البقضـاء  فُعجـت بؿاء الّتسـقؿ يف معقـ أهنار الجـة, حتـك صـارت كالـدُّ

ــل  ــرش والؽرس ــقل الع ــُة ح ــا الؿالئؽ ــت هب ــؿ صاف ــقؿ, ث ــعاع طظ ــا ش لف

قبـؾ أن تعـرف آدَم أبـا  إرض, فعرفت الؿالئؽة محؿـًدا والسؿقات و

ُيرى يف غـّرة جبفـة آدم, وققـؾ لـف: يـا آدم هـذا  البشر, ثؿ كان كقر محؿد 

سّقد ولدك مـ الؿرسؾقـ. فؾؿا حؿؾت حـّقاء بشـقث اكتؼـؾ الــقر طــ آدم 

َّٓ ِشقثًا فنهنا ولدتف وحده كرامـةً   إلك حّقاء, وكاكت تؾد يف كؾ بطـ ولديـ إ
                                     = 

قُل وأغرقف, وهنك كقًحا طـ الشػاطة فقف. والؿفاجرون وإكصار الذي حؼَّ طؾقف الؼ

 مخؾقققن مـ آبائفؿ وأمفاهتؿ الؽػار.

فنذا كاكت الؿادُة الؼريبُة التل ُيخؾؼ مـفا إكبقاء والصالحقن ٓ يجب أن تؽقن مساويًة 

ـَ مـ م  مـ الؿقت, فلخرج البدَن الؿمم
َّ

 ٕبداهنؿ يف الػضقؾة: ٕن اهلل يخرج الحل
ِّ

ـل

 أولك أن ٓ تساوي أبداَن إكبقاء والصالحقـ. -وهل الرتاُب  -كافٍر, فالؿادُة البعقدُة 

ها الجـة. وأما الؿقادُّ التل ُخؾؼت مـفا هذه  وهذه إبداُن طبدت اهلَل وجاهدت فقف ومستؼرُّ

إبداُن فؿا استحال مـفا وصار هق البدن فحؽُؿف حؽُؿ البدن, وأما ما َفَضَؾ مـفا فذاك 

(. )جؿع طبدالرحؿـ بـ قاسؿ, 263 - 27/261مجؿقع الػتاوى )«. بؿـزلة أمثالف

 هـ(.1415مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ, 

( )تحؼقؼ: محب الديـ الخطقب, الؿؽتبة 13/308لباري ٓبـ حجر )فتح ا رـظر: (1)

(, 1/18(, وهبجة الؿحافؾ )85هـ(, وحدائؼ إكقار )ص/1407, الطبعة الثالثةالسؾػقة, 

 إولك,: الطبعة, بقروت - (. )كشر دار الؽتب العؾؿقة2/164وشرح الشػا لؾؼاري )

 (.هـ1421
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 .»(1), ثؿ لؿ يزل الـقر يـتؼؾ مـ صاهٍر إلك صاهٍر إلك أن ُولد لؿحؿد 

 عؾى دعواهم! هذ  كُؾفا ٓ تصؾ  دمقاًل  :مؾُم 

ا دطقى  فغقُر صحقحٍة كؿا سقليت.  اإلجؿاع أمَّ

ا  الذي قاسقه فؼقاٌس فاسٌد: إذ ٓ طالقة بقـ كقكف  امؼقاُس  وأمَّ

َّٓ لزم تساوي الؿممـقـ  أفضَؾ الؿخؾققات وبقـ تربتف التل ُدفـ فقفا, وإ

والؽافريـ الذيـ ُدفـقا يف مؼربٍة واحدٍة يف الؿـزلة مـ بعض إوجف: كؿا 

, هق الحاُل يف مؼربة البؼقع مثاًل, حقُث ُدفـ فقفا الؽثقُر مـ الصحابة 

 كؿا ُدفـ فقفا أيًضا رؤوُس الؿـافؼقـ! 

عاَرٌض بؿا ثبت يف الصحقح مـ أنَّ خقَر البؼاع الؿساجُد, ثؿ هق مُ 

 وسقليت كالُم شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف ذلؽ.

ا  فؾقس بحّجٍة, ٕكف أثٌر مؼطقٌع طؾقف, وكالُم  كالُت كعط إوْاروأمَّ

, فؽقػ وقد ُروَي  التابعقـ لقس بحّجٍة كؿا هق معؾقٌم. هذا فقؿا لق صحَّ

حتك ُيـظَر فقف, وكؾُّ َمـ ذكره إكؿا ذكره بغقر إسـاٍد,  هذا إثُر بغقر إسـادٍ 

 كؿا أنَّ يف متـف كؽارًة, ففق طؾك هذا أثٌر باصٌؾ. 

 ومد ُسئل ٍقُخ اإلسالت ابُن تقؿّقة عن امُ ْربة ام ي ُدْن ْقفا امـُْي 

 ؟هل هي أْضُل من امؿس د امحرات

                                     
( )كشر 8( رقؿ )27ذكره ابـ الجقزي يف القفا بتعريػ فضائؾ الؿصطػك )ص/ هذا إبرُ  (1)

(, والؼسطالين يف الؿقاهب الؾدكقة ـه1408الطبعة: إولك,  ,بقروت -دار الؽتب العؾؿقة 

( 1/213(, والحؾبل يف إكسان العققن يف سقرة إمقـ الؿلمقن )1/45بالؿـح الؿحؿدية )

هـ(, والصالحل يف سبؾ الفدى 1427 -الطبعة: الثاكقة  ,وتبقر -)كشر دار الؽتب العؾؿقة 

 ( بدون إسـادٍ!1/68والرشاد يف سقرة خقر العباد )
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 » ْلجاب:
ُّ

فال أطؾؿ أحًدا مـ الـاس  أما التُّْربُة التل ُدفـ فقفا الـبل

قال إهنا أفضُؾ مـ الؿسجد الحرام أو الؿسجد الـبقي أو الؿسجد 

َّٓ الؼاضل طقاض, فذكر ذلؽ إجؿاًطا, وهق ققٌل لؿ يسبؼف إلقف  إقصك: إ

َة طؾقف, بؾ بدُن الـبل   . (1) أفضُؾ مـ الؿساجد أحٌد فقؿا طؾؿـاه. وٓ ُحجَّ

                                     
(1) : َُ  أفضــُؾ مـــ الؽعبــة ومـــ بقــت الؿؼــدس» مــا  امعْــدر

ُّ
الؿــدخؾ ٓبـــ الحــاج « الـبــل

 (. )دار الرتاث, بدون صبعة وبدون تاريخ(.1/256)

أو الؽعبُة؟ فؼؾُت:  سللـل سائٌؾ: أّيؿا أفضُؾ ُحجرُة الـبل » وما  ابُن عؼقل امحـْؾّي:

د الُحجرة فالؽعبُة أفضُؾ, وإن أردَت وهق فقفا فال واهلل وٓ العرش  إن أردَت مجرَّ

وحؿؾتف وٓ جـة طدن وٓ إفالك الدائرة: ٕن بالُحجرة جسًدا لق ُوزن بالؽقكقـ 

 العربل, بقروت, لبـان(. (. )دار الؽتاب3/135بدائع الػقائد )«. لرجح

طؾك غقره مـ الؿخؾققات: ٕكف قال   كالم ابـ طؼقؾ هذا إكؿا هق يف تػضقؾ جسده مؾُم:

فؽالمف طـ الجسد ولقس « ٕن بالُحجرة جسًدا لق ُوزن بالؽقكقـ لرجح»يف آخر كالمف: 

, ولقس كؿا ففؿ بعُض العؾؿاء مـ أنَّ - الؿذكقر تقؿقة ابـ كالم مؼتضك وهق -طـ الؼرب, 

 مراَده تػضقُؾ الؼرب )الُبؼعة( طؾك ما َذَكر, ولذا لؿ يتعّؼبْف اإلماُم ابـ الؼقؿ بشلٍء, فؾُقعؾْؿ. 

ن ومع يف هذا امَّؾْس من امػفم:  يف 1/68السخاويُّ يف التحػة الؾطقػة ) ومؿَّ
ُّ

(, والسققصل

(, والؼسطالينُّ يف 1/31يف وفاء القفا ) (, والسؿفقديُّ 2/351الخصائص الؽربى )

 يف سبؾ الفدى والرشاد )3/611الؿقاهب الؾدكقة )
ُّ

(, والحطاُب 3/315(, والصالحل

 يف مقاهب الجؾقؾ )
ُّ

(, 1/438(, وزكريا إكصاريُّ يف أسـك الؿطالب )3/345الرطقـل

ـُ طابديـ يف رّد الؿحتار )  يف (, و2/332( ويف العؼقد الدرية )2/626واب
ُّ

السػاريـل

(, ومحؿد طؾل بـ حسقـ الؿؽل الؿالؽل يف هتذيب 2/414لقامع إكقار البفقة )

ـَ ٓ يتَّسع الؿؼاُم لذكرهؿ كؾِّفؿ, 2/230الػروق والؼقاطد السـّقة ) (... يف طؾؿاَء آخري

 فرحؿفؿ اهلل جؿقًعا, وغػر لـا ولفؿ.

مة ابُن جاسر: ْائدة: ـُ طؼقؾ صاحب ٓ حاجة إلك هذا ا» ما  امعالَّ لتؽؾُّػ الذي ذكره اب

ْبَرِت ٓ ُتْطُروين َكَؿا أَ »: فنكف مـ اإلصراء. وقد قال  يف حؼِّ كبقـا محؿد « الػـقن»

ّـََصاَر  ابَن َمْررمَ  (. )كشر مؽتبة الـفضة 1/239مػقد إكام وكقر الظالم )«. الحديث .«ام

 هـ(. 1389الؿصرية, الؼاهرة, الطبعة: الثاكقة, 
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ا ما مـف ُخؾؼ أو ما فقف  ُدفـ فال يؾزم إذا كان هق أفضؾ أن يؽقن وأمَّ

ٓ يؼقل: إنَّ بدَن طبد اهلل أبقف أفضُؾ مـ  اما مـف ُخؾؼ أفضؾ: فننَّ أحدً 

. وكقٌح 
ِّ

 مـ الؿقت والؿقت مـ الحل
َّ

أبدان إكبقاء: فننَّ اهلَل ُيخرج الحل

 كريٌؿ وابـُف الـُؿْغَرُق كافٌر, وإبراهقُؿ خؾقُؾ الرحؿـ وأبقه آزُر 
ل

 كافٌر. كبل

ـَ مـفا قبقر  ُة طؾك تػضقؾ الؿساجد ُمطؾؼٌة لؿ ُيستث والـصقُص الدالَّ

 
,

ـُ كؾِّ كبل ا لؽان َمدف إكبقاء وٓ قبقر الصالحقـ. ولق كان ما ذكره حؼًّ

بؾ وكؾِّ صالٍح أفضَؾ مـ الؿساجد التل هل بققت اهلل, فقؽقن بققُت 

أن ُترفع وُيذكر فقفا  الؿخؾقققـ أفضَؾ مـ بققت الخالؼ التل أِذن اهللُ 

  (1) «اسُؿف! وهذا ققٌل ُمبتَدٌع يف الديـ مخالٌػ ٕصقل اإلسالم

  :اوُسئل أرًض 
ِّ

طـ رجؾقـ تجادٓ فؼال أحُدهؿا: إنَّ ُتْربَة محؿٍد الـبل

  أفضُؾ مـ السؿقات وإرض, وقال أخُر: الؽعبُة أفضُؾ. فؿع مـ

 ؟الصقاُب 

ا كػُس محؿد » :ْلجاب أكرَم  افؿا خؾؼ اهلُل خؾؼً  الحؿُد هلل, أمَّ

ا كػُس الرتاب فؾقس هق أفضُؾ مـ الؽعبة البقت الحرام,  طؾقف مـف. وأمَّ

بؾ الؽعبُة أفضُؾ مـف, وٓ ُيعرف أحٌد مـ العؾؿاء فّضؾ تراَب الؼرب طؾك 

َّٓ الؼاضل طقاض, ولؿ يسبؼف أحٌد إلقف, وٓ وافؼف أحٌد طؾقف.  الؽعبة إ

  (2)«واهلل أطؾؿ

َأَوُط امَِْؼاِع »أكف قال:  ثبت يف الصحقح طـ الـبل » وما  أرًضا:

                                     
 (.27/37مجؿقع الػتاوى ) (1)

 (.27/38الؿصدر كػسف )( 2)
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ـُ إكبقاء فؾقس يف البؼاع أفضؾ  (1)«ا,ِ امَؿَساِجُد  إمى مـفا, ولقسْت مساك

أحقاًء وٓ أمقاًتا بلفضَؾ مـ الؿساجد. هذا هق الثابُت بـّص الرسقل  ٓ

  .واتػاق طؾؿاء أمتف 

ومـــا ذكـــره بعُضـــفؿ مــــ أنَّ قبـــقَر إكبقـــاء والصـــالحقـ أفضـــُؾ مــــ 

الؿســاجد, وأنَّ الــدطاَء طـــدها أفضــُؾ مـــ الــدطاء يف الؿســاجد, حتــك يف 

الؿسجد الحرام والؿسجد الـبقي. فؼقٌل ُيعؾؿ بطالكف بآضطرار مـ ديـ 

, وُيعؾــؿ إجؿــاُع طؾؿــاء إمــة طؾــك بطالكــف إجؿاًطــا ضــروريًّا, الرســقل 

كنجؿــاطفؿ طؾــك أنَّ آطتؽــاَف يف الؿســاجد أفضــُؾ مـــف طـــد الؼبــقر. 

 والؿؼصقد بآطتؽاف: العبادة والصالة والؼراءة والذكر والدطاء.

ومــا ذكــره بعُضــفؿ مـــ اإلجؿــاع طؾــك تػضــقؾ قــربٍ مـــ الؼبــقر طؾــك 

الؿساجد كؾِّفا. فؼقٌل ُمـْحَدٌث يف اإلسالم: لؿ ُيعرف طـ أحٍد مـ السؾػ, 

ـْ ذ كره بعُض الؿتلخريـ فلخذه طـف آخُر وضـف إجؿاًطا: لؽقن أجسـاِد ولؽ

إكبقاِء أكػِسفا أفضَؾ مـ الؿساجد. فؼقلفؿ َيُعؿُّ الؿممـقـ كؾَّفـؿ فلبـداُكفؿ 

أفضُؾ مـ كؾِّ تراٍب يف إرض, وٓ يؾزم مـ كقن أبداهنؿ أفضَؾ أن تؽقن 

ــا أفضــَؾ: بــؾ قــد ُطؾــؿ بآضــطرا ر مـــ ديـــفؿ أنَّ مســاكـُفؿ أحقــاًء وأمقاًت

 .(2)«مساجَدهؿ أفضُؾ مـ مساكـفؿ

  

                                     
مرفقًطا  ( مـ حديث أبل هريرة 671( برقؿ )1/464أخرجف مسؾؿ يف الصحقح ) (1)

 .«َأَوُط اْمْاَِلِد إَِمى ا,ِ َمَساِجُدَهاإ َوَأْبَغُض اْمْاَِلِد إَِمى ا,ِ َأْسَواُمَفا»بؾػظ: 

 (.27/261مجؿقع الػتاوى ) (2)



 

34  

 * اخَلِصيَصُة التََّاِسَعُة *
ى امَؿدرـةَ  -  :َرْثرَِبإ ْعؾقِه آس غػاُر وامؽّػارةُ  :أنَّ َمْن َسؿَّ

 
ُّ

ا قدم الـبل الؿديـَة, واسُؿفا يثرُب ٓ ُتعرف بغقر هذا آسؿ,  لـؿَّ

ا زال طـفا ما يف لػظ يثرب مـ التثريب بؿا يف معـك َصقبة  غقَّره بَطقبَة لـؿَّ

آَخر, فلثَّر صِقُبفا يف  امـ الطِّقب, استحؼَّت هذا آسؿ, وازدادت بف صِقبً 

  (1)إلك صِقبفا ااستحؼاق آسؿ, وزادها صِقبً 

, قال: قال رسقُل اهلل وقد ثبت يف الصحقح مـ حديِث أبل هريرة 

 :« ُأِمْرُت بَِؼْرَرةي َتلُْكُل امُؼَر  َرُؼومُوَن: َرْثرَِبإ َوهَي امَؿِدرـَُةإ َتـِْػي امـَّاَس

ََْث امَحِدردِ   .(2)أخرجف الشقخان .«َكَؿا َرـِْػي امؽِقُر َ 

قهنا يثرَب  رعـي: باسِؿ أرٍض  -أنَّ بعَض الـاس مـ الؿـافؼقـ يسؿُّ

ك باسؿفا يف الجاهؾقة, وسّؿاها اهلُل الؿديـَة فال  فؽره  -هبا  أن ُتسؿَّ

ك بغقر ما سّؿاها: كراهًة لؾػظ التثريب, وهق التقبقُخ والؿالمُة.  ُتسؿَّ

قت يف الؼرآن )يثرب( لؿـافؼقـ طؾك وجف الحؽاية لتسؿقة ا (3)وإكؿا ُسؿِّ

اها بذلؽ ُكتبْت » :لفا بذلؽ. ولذا قال طقسك بـ ديـار الخزاطل ـْ سؿَّ َم

                                     
( )صبعة ممسسة الرسالة, 2/339مـ كالم ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد ) (1)

 (.ـه1405مؽتبة الؿـار اإلسالمقة, الؽقيت, الطبعة: السابعة,  -بقروت 

 (.1382(, ومسؾؿ يف صحقحف رقؿ )1871أخرجف البخاري يف صحقحف رقؿ ) (2)

 ے ھ ھ ھ﴿ حؽايًة طـ الؿـافؼقـ:ورد تسؿقُتفا بذلؽ يف مقضٍع واحٍد فؼط  (3)

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

  [13]إحزاب:  ﴾   
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مِقري«طؾقف خطقئةٌ   .(1), وبذلؽ جزم الدَّ

َمْن َماَ : » ما :أكف  هق ما ُيروى طـ الـبل  :مؽّن امذَ مم رثْْم 

اتي  ْؾَقُؼْل: اْمَؿِدرـََة َعْ َر َمرَّ َْ ًةإ    «َرْثرَِب َمرَّ

طـ طّباد بـ إسحاق, طـ طثؿان بـ حػص,  (2)صفؿانأخرجف ابـ 

ه  ,طـ إسؿاطقؾ بـ محؿد بـ سعد بـ أبل وقاص , طـ أبقف, طـ جدِّ

 .. فذكره.:.قال: قال رسقُل اهلل 

 .امقققفً  بسـده إلك سعد بـ أبل وقاص  (3)وأخرجف الُعؼقؾل

الحديُث إسـاُده ضعقٌػ: مـ أجؾ طثؿان بـ حػص, فؼد قال اإلماُم 

يف » ا:. وقال أيًض (4)وشّؽ يف تعققـف «ٓ ُيتابع طؾقف»البخاريُّ يف ترجؿتف: 

                                     
ٓبـ الؼقؿ  (, وتحػة الؿقدود9/154الؿـفاج شرح مسؾؿ بـ الحجاج لؾـقوي ) رـظر: (1)

(, وفتح الباري ٓبـ حجر 9/214(, وتقضقح الؿشتبف ٓبـ كاصر الديـ )133)ص/

(, والتقضقح 343(, وكزهة إبصار يف مـاقب إكصار ٓبـ الػراء )ص/4/87)

(, وسبؾ الفدى والرشاد لؾصالحل 12/518لشرح الجامع الصحقح ٓبـ الؿؾؼـ )

(, ومرطاة الؿػاتقح لؾؿباركػقري 11/156(, وروح الؿعاين لأللقسل )3/296)

 (. 567(, ومعجؿ الؿـاهل الؾػظقة لبؽر أبق زيد )ص/9/530)

( )تحؼقؼ: محؿد صاهر مالؽ, كشر مجؿع الؾغة 43( رقؿ )94يف الؿشقخة )ص/( 2)

 (.هـ 1403, دمشؼ - العربقة

( )تحؼقؼ: بؽري حقاين وصػقة 34943( برقؿ )12/259وذكره صاحب كـز العؿال )

هـ( وطزاه لؾحاكؿ يف تاريخف, 1401الـاشر: ممسسة الرسالة, الطبعة الخامسة,  السؼا,

 طـ طامر بـ ربقعة.

(. )تحؼقؼ: طبد الؿعطل أمقـ قؾعجل, الـاشر: دار الؿؽتبة العؾؿقة 3/198يف الضعػاء ) (3)

 هـ(.1404بقروت, الطبعة: إولك,  -

(. )صبع دائرة الؿعارف العثؿاكقة, حقدر 2211( ترجؿة رقؿ )6/217التاريخ الؽبقر ) (4)

 الدكـ, تحت مراقبة: محؿد طبد الؿعقد خان(. -آباد 
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ـُ طدّي  .(1)«إسـاده كظرٌ   .(2)«ٓ ُيتابع يف حديثف» :وقال اب

 ٓ يصحُّ لقجفقـ:» :وما  ابُن امؼطَّان

إحاديث التل أوردها )يعـل طبد الحؼ قد ذكركاه يف باب  أودهؿا:

 اإلشبقؾل( طؾك أهنا متصؾٌة وهل مـؼطعٌة.

هق أنَّ طثؿان بـ حػص راويف, لؿ ُيتبقَّـ مـ هق, وٓ ُتعرف  وامثاين:

  .(3)«حاُلف

 .«لؿ يصحَّ حديُثف» :وقال (4)«الؿغـل يف الضعػاء»وذكره الذهبل يف 

 جفالُة التعققـ. افػقف أيًض  ,(5)كؿا شّؽ البخاري وأبق حاتؿ يف تعققـف

                                     
(. 269(, وديقان الضعػاء لؾذهبل )ص/1197( رقؿ )3/198الضعػاء لؾعؼقؾل ) (1)

مؽة, الطبعة:  -)تحؼقؼ: حؿاد بـ محؿد إكصاري, الـاشر: مؽتبة الـفضة الحديثة 

 هـ(. 1387الثاكقة, 

 (.4/133(, ولسان الؿقزان )3/32مقزان آطتدال ) واكظر:

(. )تحؼقؼ: طادل أحؿد طبد الؿقجقد وطؾل محؿد 6/298الؽامؾ يف ضعػاء الرجال )( 2)

لبـان,  -بقروت -معقض, وشارك يف تحؼقؼف: طبد الػتاح أبق سـة, الـاشر: الؽتب العؾؿقة 

 هـ(.1418إولك, الطبعة: 

(. )تحؼقؼ: د. الحسقـ آيت سعقد, 4/326بقان القهؿ واإليفام يف كتاب إحؽام ) (3)

 هـ(.1418الرياض, الطبعة: إولك,  -الـاشر: دار صقبة 

(: )تحؼقؼ: الدكتقر كقر الديـ طرت, دار إحقاء الرتاث, 4012( ترجؿة رقؿ )2/324) (4)

 قطر, الطبعة: إولك(.

(. )صبعة مجؾس دائرة 806( ترجؿة رقؿ )6/148الؿصدر كػسف, والجرح والتعديؾ ) (5)

بقروت,  -الفـد, دار إحقاء الرتاث العربل  -بحقدر آباد الدكـ  -الؿعارف العثؿاكقة 

 (.ـه1371الطبعة: إولك, 
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ا مم رثْْم أرًض  ـُ شبَّة(1)ما أخرجف أحؿدُ  :اومؿَّ , (3), وأبق يعؾك(2), واب

وياين ـُ طدي,  ,(4)والرُّ كؾُّفؿ مـ صريؼ يزيد بـ أبل زياد, طـ طبد  (5)واب

 :, قال: قال رسقل اهلل الرحؿـ بـ أبل لقؾك, طـ الرباء بـ طازب 

ى » إ ِهَي َباَبُة ِهَي َباَبةُ َمْن َسؿَّ ْؾَقْسَ ْغِػرِ ا,َ َعزَّ َوَجلَّ َْ . «اْمَؿِدرـََة َرْثرَِبإ 

اتي » :ويف لػظٍ  ْؾَقْسَ ْغِػرِ ا,َ َبالَث َمرَّ َْ». 

: فننَّ مداَره طؾك يزيد بـ أبل زياد الؽقيف اوهذا حديٌث ضعقٌػ أيًض 

 وهق ضعقٌػ, وقد اضطرب فقف.

أخربكا أبق الؼاسؿ صؾحة بـ  :قال (6)البغداديُّ وأخرجف الخطقُب 

ويف  ,.. فذكره.طؾل بـ الصؼر الؽتاين, طـ إبراهقؿ بـ مفدي, طـ الرباء

 . (7)سـده إطضاٌل 

                                     
(. )تحؼقؼ: مؽتب التحؼقؼ بؿمسسة الرسالة, 18519( رقؿ )30/483يف الؿسـد ) (1)

 هـ(.1421الطبعة إولك, بقروت, 

 .1/165يف تاريخ الؿديـة  (2)

(. )تحؼقؼ: حسقـ سؾقؿ أسد, الـاشر: دار الؿلمقن 1688( رقؿ )3/247يف الؿسـد ) (3)

 (.ـه1404دمشؼ, الطبعة: إولك,  -لؾرتاث 

(. )تحؼقؼ: أيؿـ طؾل أبق يؿاين, الـاشر: ممسسة 346( رقؿ )1/240يف الؿسـد ) (4)

 (.ـه1416هرة, الطبعة: إولك, الؼا -قرصبة 

 (.9/165يف الؽامؾ يف ضعػاء الرجال ) (5)

(. )دراسة وتحؼقؼ: الدكتقر محؿد صادق 127( رقؿ )1/283يف الؿتػؼ والؿػرتق ) (6)

آيدن الحامدي, الـاشر: دار الؼادري لؾطباطة والـشر والتقزيع, دمشؼ, الطبعة: إولك, 

 هـ(.1417

(, 18519( رقؿ )30/483) -صبعة الرسالة  -: مسـد أحؿد عؾقه يفواكظر بؼقة امؽالت ( 7)

ــر )ص/ د ٓبـــ حج ــدَّ ــقل الؿس ــؿ )40والؼ ــقطات لؾػّتـــل 11( رق (, وتــذكرة الؿقض
= 
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ػف صائػٌة مـ العؾؿاء, مـفؿ مذا: ـُ كثقر :فؼد ضعَّ وابـ صاهر , (1)اب

  .(5)والرفاطل, (4)وإلباين, (3)والشقكاين ,(2)الؿؼدسل

ـُ الجقزي فحؽؿ طؾقف بالقضع, فلخطلَ وبالغ   .(6)اب

 

 

 

 

  

                                     = 
(, وإحاديث القاردة يف فضائؾ 116(, والػقائد الؿجؿقطة لؾشقكاين )ص: 76 )ص:

ــاطل )ص/ ــة لؾرف ــع مجؿــع الؿؾــؽ ففــد لطباطــة 35الؿديـ ــا بعــد )صب الؿصــحػ ( فؿ

 (.ـه1415الشريػ الطبعة: الثاكقة 

(: تػرد بف. يعـل يزيد 1/385(. وقال يف جامع الؿساكقد والســ )6/389يف التػسقر ) (1)

 بـ أبل زياد.

 (.5470( رقؿ )4/2358يف ذخقرة الحػاظ ) (2)

 (.4/309يف فتح الؼدير ) (3)

(, ويف ضعقػ 4607( رقؿ )10/121يف سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) (4)

 (.5635( رقؿ )812الجامع الصغقر )ص/

 (.35يف إحاديث القاردة يف فضائؾ الؿديـة )ص/ (5)

( )تحؼقؼ: طبد الرحؿـ محؿد طثؿان, الؿؽتبة السؾػقة 2/220الؿقضقطات ) اكظر: (6)

 هـ(.1386الؿديـة الؿـقرة, الطبعة: إولك  -
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 * اخَلِصيَصُة العاِشَرُة *
َِ أْضُل من ام وُجِه إمى امؽعِْة: أنَّ ام وُجَه إمى مْرِ امـْي   -  يف امدعا

ػا»جاء يف كتاب  حدثـا الؼاضل  :ما لؾؼاضل طقاض,  (1)«الشِّ

  أبق
ّ

طبد اهلل محؿد بـ طبد الرحؿـ إشعري وأبق الؼاسؿ أحؿد بـ بؼل

الحاكؿ وغقُر واحٍد فقؿا أجازوكقف, قالقا: أخربكا أبق العباس أحؿد بـ 

طؿر بـ دلفاث, قال: حدثـا أبق الحسـ طؾل بـ ففر, حدثـا أبق بؽر 

محؿد بـ أحؿد بـ الػرج, حدثـا أبق الحسـ طبد اهلل بـ الؿـتاب, 

كاضر  ما :عؼقب بـ إسحاق بـ أبل إسرائقؾ, حدثـا ابـ ُحؿقد, حدثـا ي

, فؼال لف مالٌؽ: يا أبق جعػٍر أمقُر الؿممـقـ مالًؽا يف مسجد رسقل اهلل 

أمقَر الؿممـقـ ٓ ترفْع صقَتؽ يف هذا الؿسجد: فننَّ اهلَل تعالك أّدب ققًما 

أية, ومدح  [2]الحجرات: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿فؼال: 

أية,  [3]الحجرات: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ققًما فؼال: 

أية, وإنَّ حرمَتف  [4]الحجرات: ﴾ەئ ەئ ائ﴿ وذم ققًما فؼال:

                                     
(1 )(2/40.)  

العزيز  ( )تحؼقؼ: محؿد صالح بـ طبد285ومـ صريؼف أبق بؽر الؿراغل يف مشقختف )ص/

 هـ(.  1422الؿراد, الـاشر: جامعة أم الؼرى, الطبعة: إولك 

ـُ بشؽقال يف الُؼربة بالصالة طؾك الـبل  (. 133)ص/ وأخرجفا هبذا اإلسـاد أيًضا اب

 م(.2010)تحؼقؼ: حسقـ محؿد طؾل شؽري, دار الؽتب العؾؿقة, الطبعة: إولك 

(, والرواة طـ مالؽ 2/101ترتقب الؿدارك لعقاض القحصبل ) واكظر امؼصة أرًضا يف:

(, 274قل يف خصائص الرسقل ٓبـ الؿؾّؼـ )ص/وغاية الس (,396لؾرشقد العطار )ص/

 (.4/196(, ووفاء القفا لؾسؿفقدي )14/616وإمتاع إسؿاع لؾؿؼريزي )
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مقًِّتا كحرمتف حقًّا, فاستؽان لفا أبق جعػر, وقال: يا أبا طبد اهلل أستؼبُؾ 

؟ فؼال: ولِـَؿ تصرُف وجَفَؽ طـف: الؼبؾَة وأدطق أم أستؼبُؾ رسقَل اهلل 

 تعالك يقَم الؼقامة؟ بؾ  وهق وسقؾُتَؽ ووسقؾُة أبقؽ آدَم 
ِ
إلك اهلل

عف اهلُل, قال اهلل تعالك:   ے ھ ھ ھ﴿استؼبْؾف واستشػْع بف, فقشػِّ

 .أية [64]الـساء: ﴾ے

ي امؿامؽي ـُ حجر » :(1)ما  محؿد عؾي بن وسقن امؿؽ  مُة اب قال العالَّ

: روايُة ذلؽ طـ اإلمام مالؽ جاءت بالسـد الصحقح «الجقهر الؿـظَّؿ»يف 

مُة الزرقاين يف  ـَ فقف. وقال العالَّ : ورواها «شرح الؿقاهب»الذي ٓ َمطع

بنسـاٍد صحقٍح  «الشػا»ابـ ففد بنسـاٍد جقٍد, ورواها الؼاضل طقاض يف 

اٌب. طؾك أهنا اٌع وٓ كذَّ دت  رجاُلف ثؼاٌت لقس يف إسـادها وضَّ قد ُطضِّ

ؾ التل  بجريان العؿؾ, وبإحاديث الصحقحة الصريحة يف جقاز التقسُّ

 .« َيعضد بعُضفا بعًضا, وبظاهر استسؼاء طؿر بالعباس

هذه الحؽاية َيستدلُّ هبا أهُؾ الُخرافة طؾك تؼديؿ استؼبال قرب  :مؾُم 

 !طؾك استؼبال الؼبؾة طـد الدطاء الرسقل 

 «هتذيب الػروق والؼقاطد السـقَّة»وهذا الذي ذكره صاحُب كتاب 

م»كؼاًل طـ كتاب   «الجقهر الؿـظَّؿ يف زيارة الؼرب الشريػ الـبقي الؿؽرَّ

ٓبـ حجر الفقتؿل, هق مـ التؿقيف الػاسد, والتؾبقس الؽاسد! فننَّ هذه 

, وقد بقَّـ العؾؿاُء ِطَؾَؾفا وكؽارَتفا  الحؽايَة مؽذوبٌة طؾك اإلمام مالؽ

                                     
الؿطبقع بحاشقة الػروق «إ هتذيب الػروق والؼقاطد السـقة يف إسرار الػؼفقة»يف كتابف  (1)

 (. )كشر: طالؿ الؽتب, بدون صبعة وبدون تاريخ(.3/52لؾؼرايف )
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ة وجقٍه, إلقؽ بقاَكفا بنيجاٍز:  مـ ِطدَّ

 ًٓ أنَّ هذه الحؽايَة مـؼطعٌة: فننَّ محؿد بـ ُحؿقد الرازي راوي  -أو

الؼصة لؿ يدرك مالًؽا, ٓ سقؿا يف زمـ أبل جعػر الؿـصقر, فننَّ أبا جعػر 

الٌؽ سـة تسٍع وسبعقـ تقيف بؿؽة سـة ثؿان وخؿسقـ ومائة, وتقيف م

ومائة, وتقيف محؿد بـ ُحؿقد الرازي سـة ثؿان وأربعقـ ومائتقـ! ولؿ 

 َيخرج مـ بؾده حقـ رحؾ يف صؾب العؾؿ إٓ وهق كبقٌر مع أبقف!

ولفذا لؿ يذكْره أحٌد يف تالمقذ اإلمام مالؽ! وقد قّسؿ الؼاضل طقاٌض 

ب البؾدان, ولؿ الرواَة طـ مالؽ إلك صبؼتقـ: كربى وصغرى, وطؾك حس

 .(1)يذكر فقفؿ محؿد بـ ُحؿقد الرازي!

أنَّ محؿد بـ ُحؿقد الرازي ضعقٌػ طـد أكثـر أهـؾ الحـديث,  - اباكقً 

ـُ وارة. وقـال صـالح بــ محؿـد إسـدي: مـا رأيـت  كّذبف أبق زرطة وابـ

أحًدا أجرَأ طؾك اهلل مـف, وأحذَق بالؽذب مــف. وقـال يعؼـقب بــ شـقبة: 

وقال البخاري: فقف كظر. وقال الـسائل: لـقس بثؼـة. وقـال  .كثقر الؿـاكقر

الُجقزجاين: كان رديَء الؿذهب غقَر ثؼـة. وقـال ابــ حبـان: يـػـرد طــ 

 .(2)الثؼات بالؿؼؾقبات

                                     
(, وقاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة ٓبـ 545 - 1/282ترتقب الؿدارك ) رـظر: (1)

ؼف طؾقف, ومجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )131تقؿقة )ص/ (, 1/228(. وتعؾقؼات محؼِّ

(, والصارم الؿـؽل يف الرد طؾك 27/91وهتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال لؾؿزي )

 (.260السبؽل ٓبـ طبد الفادي )ص/

(, 233 - 7/232(, والجرح والتعديؾ لؾرازي )1/69التاريخ الؽبقر لؾبخاري ) رـظر: (2)

(, 350(, وأحقال الرجال لؾجقزجاين )ص/32والضعػاء والؿرتوكقـ لؾـسائل )ص/
= 
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ّٓ ُيعرف حاُلف, ففؿ يف ِطداد الؿجاهقؾ.  - ابامثً   أنَّ يف اإلسـاد مـ 

إسـاٌد مظؾٌؿ مـؼطٌع, » :طـ إسـاد الؼصة ما  امحاُْظ ابُن عْد امفادَ 

 . (1)«وهق مشتؿٌؾ طؾك مـ ُيّتفؿ بالؽذب, وطؾك مـ ُيجفؾ حاُلف

ــ ــحاب مالــؽ  - ارابًع ـــ أص ــذكرها أحــٌد م ــؿ ي ــَة ل أنَّ هــذه الحؽاي

الؿعروفقـ بإخـذ طــف, ومحؿـد بــ ُحؿقـد الـرازي ضـعقٌػ طــد أهـؾ 

 الحديث إذا أسـد, فؽقػ إذا أرسؾ حؽايًة ٓ ُتعرف إٓ مـ جفتف!

وأصحاُب مالٍؽ متػؼقن طؾك أكف بؿثؾ هذا الـؼؾ ٓ يثبت طـ مالٍؽ 

ققٌل لف يف مسللٍة يف الػؼف, بؾ إذا روى طـف الشامققن كالقلقد بـ مسؾؿ 

ػقا روايَة همٓء, وإكؿا يعتؿدون طؾك  ومروان بـ محؿد الطاصري ضعَّ

رواية الؿدكققـ والؿصريقـ, فؽقػ بحؽايٍة تـاقض مذهَبف الؿعروَف 

مـ وجقٍه, رواها واحٌد مـ الخراساكققـ لؿ يدرْكف, وهق ضعقٌػ  طـف

 .(2)طـد أهؾ الحديث؟!

فقؿا  -أنَّ الؿشفقَر طـ اإلمام مالٍؽ خالُف هذا, فؼد قال  - ا امًس 

, والؼاضل طقاض وغقُرهؿا «الؿبسقط»ذكره إسؿاطقؾ بـ إسحاق يف 

  .(3)«ُيسؾِّؿ ويؿضلويدطق, ولؽـ   ٓ أرى أن يؼَػ طـد قرب الـبل» :-

                                     = 
ؾقؾة (, وقاطدة ج2/262(, وتاريخ بغداد لؾخطقب )2/204والؿجروحقـ ٓبـ حبان )

 (.1/228وى ), ومجؿقع الػتا(131يف التقسؾ والقسقؾة )ص/

 (.260الصارم الؿـؽل يف الرد طؾك السبؽل )ص/ (1)

(. )تحؼقؼ: ربقع بـ هادي طؿقر الؿدخؾل, 134قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة )ص/ (2)

 هـ(.1422طجؿان, الطبعة: إولك  -الـاشر: مؽتبة الػرقان 

  تـْقه: (3)
ِّ

َؿ الزائُر طؾك الـبل مـ طـد   وصاحبْقف  هذا هق السالُم الؿشروُع, وهق أْن ُيسؾِّ
= 
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ٓ بلس لؿـ قدم مـ سػٍر أو خرج, أن » :«امؿْسوط»يف  اوما  أرًض 
                                     = 

 قبقرهؿ, مستؼباًل لفا بقجفف, بلدٍب وخػِض صقٍت.

ا  ف لؾؼرب الشريػ وهق بعقٌد طـف أمَّ سقاٌء أكان داخَؾ  -ما يػعُؾف بعُض الجفؾِة مـ التقجُّ

 ثؿ يسؾُِّؿ ط -الؿسجد الـبقيِّ أم خارَجف 
ِّ

حتك إنَّ بعَضفؿ ربؿا وقػ ! ؾك الـبل

ًعا واضًعا يَديف طؾك صدره كفقئة مـ ُيصؾِّل!! ففذا العؿُؾ مـ الؿحَدثات, وكؾُّ  متخشِّ

 ُمحَدثٍة بدطٌة, وكؾُّ بدطٍة ضاللٌة.

 
ِّ

! إْذ مـ الجاري الؿعؾقم بقـ الـاس وطـَد العؼالء, أنَّ ثؿ إنَّ فقف سقَء أدٍب مع الـبل

يؿشل يف الطرف أَخر  -مـ والٍد أو ُأستاٍذ أو صديٍؼ أثقٍر  -رأى مـ ُيِجؾُّف الشخَص لق 

َؿ  َح لف بالسالم, وإكؿا يذهب إلقف حتك يسؾِّ ّٓ يؾقِّ مـ الطريؼ, فننَّ مـ ُحسـ إدب أ

 إمة, ورسقِل الؿؾَّة, وسقِد ولِد آدم, وخؾقِؾ الرحؿـ 
ِّ

طؾقف, فؽقػ بالسالم طؾك كبل

ُد أْن ُيسؾَِّؿ طؾقف وطؾك خؾقػتْقف ووزيرْيف, ألقَس القاج  مـ قريٍب؟!   ُب الؿتلكِّ

مُة عُْد امعزرز بُن بازي  ُر مـ البدع طـد زيارة الؿسجد الـبقي:  :ما  امعالَّ وهؽذا »وهق يحذِّ

مـ وضع يؿقـف طؾك شؿالف فقق صدره أو  ما يػعُؾف بعُض الزّوار طـد السالم طؾقف 

, وٓ طـد السالم طؾك تحتف كفقئة الؿصؾِّل, ففذه الفقئُة ٓ تجقز طـد السالم طؾقف 

غقره مـ الؿؾقك والزطؿاء وغقرهؿ: ٕهنا هقئُة ُذل, وُخضقٍع وطبادٍة ٓ تصؾح إٓ هلل, كؿا 

ـُ حجر: يف   واضٌح لؿـ طـ العؾؿاء, وإ« الػتح»حؽك ذلؽ الحافُظ اب
ل

مُر يف ذلؽ جؾل

ؾ الؿؼاَم وكان هدُفف اتباَع هدي السؾػ الصالح....  تلمَّ

وكذا ما يػعُؾف بعُض الـاس مـ استؼبال الؼرب الشريػ مـ بعقٍد وتحريؽ شػتقف بالسالم 

أو الدطاء, فؽؾُّ هذا مـ ِجـس ما قبؾف مـ الؿحَدثات, وٓ يـبغل لؾؿسؾؿ أن ُيحِدَث يف 

ذن بف اهلُل, وهق هبذا العؿؾ أقرُب إلك الجػاء مـف إلك الؿقآة والصػاء. وقد ديـف ما لؿ يل

لـ ُيصؾَِح آخَر هذه إمة إٓ ما أصؾَح »أكؽر اإلماُم مالٌؽ: هذا العؿَؾ وأشباَهف وقال: 

 «.أوَلفا

وخؾػائف الراشديـ  ومعؾقٌم أنَّ الذي أصؾح أوَل هذه إمة هق السقُر طؾك مـفاج الـبل 

ُؽفؿ بذلؽ وصح ابتف الؿرضققـ وأتباطفؿ بنحساٍن, ولـ ُيصؾَِح آخَر هذه إمة إٓ تؿسُّ

 - 99التحؼقؼ واإليضاح لؽثقر مـ مسائؾ الحج والعؿرة والزيارة )ص:  «.وسقرهؿ طؾقف

وكالة الؿطبقطات  -( )صبع وزارة الشئقن اإلسالمقة وإوقاف والدطقة واإلرشاد 101

 هـ(.1425الثاكقة والعشرون, والبحث العؾؿل, الطبعة: 
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فؼقؾ .  فقصؾِّل طؾقف, ويدطق ٕبل بؽر وطؿر يؼػ طؾك قرب الـبل 

مـ أهؾ الؿديـة ٓ َيؼُدمقن مـ سػٍر وٓ ُيريدوكف يػعؾقن  الف: فننَّ كاًس 

ذلؽ يف الققم مرًة أو أكثَر طـد الؼرب, فقسؾِّؿقن ويدطقن ساطًة, فؼال: لؿ 

يبؾْغـل هذا طـ أحٍد مـ أهؾ الػؼف ببؾدكا, وٓ ُيصؾُِح آخَر هذه إمة إٓ 

َلفا, ولؿ يبؾْغـل طـ أول هذه إمة وصدرها أهن ؿ كاكقا ما أصؾَح أوَّ

َّٓ لؿـ جاء مـ سػٍر أو أراَده  .(1)«يػعؾقن ذلؽ. وُيؽره إ

فؽقػ يجقز أن ُيـسب إلك مالٍؽ مثُؾ هذا الؽالم الذي ٓ يؼقلف إٓ 

جاهٌؾ ٓ يعرف إدلَة الشرطقَة وٓ إحؽاَم الؿعؾقمَة بلدلتفا الشرطقة, 

ف يف اتباع السـة مع ُطُؾقِّ قدِر مالٍؽ وِطَظِؿ فضقؾتف وإمامتف, وتؿاِم رغبت

ُطف إٓ مبتدعٌ  ؟وذمِّ البدع وأهؾفا ـْ طـ  ؟وهؾ يلمُر هبذا أو يشرِّ فؾق لؿ يؽ

 .(2)مالٍؽ ققٌل يـاقُض هذا َلُعؾَِؿ أكف ٓ يؼقل مثَؾ هذا

أنَّ الؿـؼقَل طـ السؾػ وإئؿة أهنؿ كاكقا يؽرهقن قصَد  - اسادًس 

ُص مـفؿ يف  قرب الـبل  ـْ ُيرخِّ لؾدطاء, أو القققَف طـده لؾدطاء, وَم

ُص فقؿا إذا سؾَّؿ طؾقف ثؿ أراد الدطاَء, أْن  شلٍء مـ ذلؽ فنكف إكؿا ُيرخِّ

ا مستدبَر الؼرب, وإما ُمـحرفً  يدطق مستؼباًل  طـف, وٓ يدطق  االؼبؾَة, إمَّ

يستؼبَؾ  مستؼبَؾ الؼرب, ولقس يف أئؿة الؿسؾؿقـ مـ استحبَّ لؾؿرء أن

  (3), ويدطق طـدهقربَ الـبل 

                                     
 (.2/285اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ) رـظر: (1)

 (.1/239(., مجؿقع الػتاوى )158قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة )ص/ رـظر:( 2)

 (.2/285اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ) رـظر: (3)
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 أو غقر » :ما  ٍقُخ اإلسالت
,

ـْ أحٌد مـ السؾػ يليت إلك قرب كبل لؿ يؽ

 ٕجؾ الدطاء طـده, وٓ كان الصحابُة يؼصدون الدطاء طـد قرب 
,

كبل

, وٓ طـد قرب غقره مـ إكبقاء, وإكؿا كاكقا يصؾُّقن ويسؾِّؿقن الـبل 

 وطؾك صاحبْقف. طؾك الـبل 

ٓ  واتػـــؼ إئؿـــُة طؾـــك أكـــف إذا دطـــا بؿســـجد الـبـــل 

يستؼبؾ قربه. وتـازطقا طـد السالم طؾقـف, فؼـال مالـٌؽ وأحؿـُد وغقُرهؿـا: 

يستؼبؾ قـربَه ويسـؾِّؿ طؾقـف, وهـق الـذي ذكـره أصـحاُب الشـافعل, وأضــف 

ا يف مـصقًصا طـف. وقال أبق حـقػة: بؾ يستؼبؾ الؼبؾـَة ويسـؾِّؿ طؾقـف, هؽـذ

 .(1)«كتب أصحابف

ِة طـ اإلماِم مالٍؽ   . فبان هبذا بطالُن هذه الؼصِة الؿرويَّ

 

 

 

 

  

                                     
 (.2/284اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ )( 1)

 (.262يف الرد طؾك السبؽل )ص/ الصارم الؿـؽلواكظر: 
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 * اخَلِصيَصُة احَلاِدَيَة َعِشَرَة *
ََ إمى امـْي   -  َجا

ْ ًدا أنَّ َجََْل ُأُودي ْ  َسائًِراإ ُم ع إ َرـِزُ  َز  :اإ مه َتسْق  

ر ي ا,  (1)َرْ َو » :ما أكف  ورد هذا يف حديٍث ُيروى طـ الـبل 

َسُه ا,ُإ وُأُود   (2)إ وُمْدس  عـه َمدَّ
َكـا َسـائِرً  (3) ََ ُُْهإ َجا ُْـَا وُكِح َْل  ُرِح إَِمْقـَـا  اَج

                                     
طؾك الضػة القؿـك لقادي يـبع, جبٌؾ ضخٌؿ شامٌخ يضرب إلك الُحؿرة, يؼع  َرْ َو : (1)

ٕطالم, وإذا كـَت يف مديـة يشرف طؾك الساحؾ, لقس بقـف وبقـ البحر شلٌء مـ ا ثؿ

ًٓ شرقًقا, ُسؽاكف جفقـة, ولف  يـبع أوديٌة كثقرٌة, يصبُّ البحر رأيَت رضقى رأَي العقـ شؿا

 معظُؿفا يف وادي يـبع.

محّؿد بـ الحـػقّة ابـ  زطؿ صائػٌة ُيعرفقن بالؽقساكقّة أنّ  يقال آصطخري: وهق الجبؾ الذ

ـّ الك سائر أفاق.  لبأطؾل ابـ   مؼقٌؿ بف!! ومِـ رضقى ُيحؿؾ حجر الِؿَس
ل

 صالب حل

م(,  2004( )دار صادر, بقروت, 21)ص:  الؿسالؽ والؿؿالؽ لالصطخري اكظر:

( )دار مؽة لؾـشر 141ومعجؿ الؿعالؿ الجغرافقة يف السقرة الـبقية لعاتؼ البالدي )ص: 

 هـ(. 1402والتقزيع, مؽة الؿؽرمة, الطبعة: إولك, 

ًٓ إلك قرب ُمْدس:  (2) سؾسؾٌة جبؾقٌة يف الحجاز تشرف طؾك مضقؼ الػرع جـقًبا, وتؿتّد شؿا

( كقاًل, وارتػاطفا 150مـ مؽة إلك الؿديـة, بقـ َمَؾؾ والعؼقؼ, يبؾغ صقلفا قرابة ) الطريؼ

وهل كثقرة الخقر, «. ُأْدُقس»م(, وتسؿك طـد العامة جبال طقف, وقد يسؿقهنا 2049)

ـٌ وفقاكف, وفقفا بساتقـ ومـازل كثقرة مـ مزيـة.   ُتـبت العرطر والخزام, وهبا تق

( )طالؿ الؽتب, 3/1050معجؿ ما استعجؿ مـ أسؿاء البالد والؿقاضع لؾبؽري ) اكظر:

(, والؿعالؿ إثقرة يف السـة 4/131هـ(, ووفاء القفا )1403بقروت, الطبعة: الثالثة, 

اب )ص:  بقروت,  -دمشؼ -( )دار الؼؾؿ, الدار الشامقة 222والسقرة لؿحؿد محؿد ُشرَّ

 هـ(.1411 -الطبعة: إولك 

 ما  امُسفقؾُي:جبٌؾ مشفقٌر معروٌف مـ جبال الؿديـة, فال ُكطقُؾ بذكره. لؽـ ُأُود:  (3)

ده واكؼطاطف طـ جباٍل أخرى هـاك, ولِـَؿا وقع مـ أهؾف مـ  ل هذا الجبُؾ ُأُحًدا لتقحُّ ُسؿِّ

 كصر التقحقد.
= 
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ْ ًد  ااُمَ َع  ْ إ َرِزُ  َز  .«إ َمُه َتْسِْق  

, َأي: ُيْسِرُع, وَأصُؾف مـ َزفِقِػ الـَّعامِة, وهق اْبتَِداُء  ومعـى مومه: َيـِزفُّ

[94]الصافات: ﴾ھ ھ ھ﴿َطْدِوها. ومـف ققُل اهلل تعالك: 
(1). 

هذا الحديث مذكقٌر يف بعض الؽتب لؽـ بدون إسـاٍد, فال  :مؾُم 

ُل طؾقف.   ُيعقَّ

ـُ الػؼقف )ت  -َسَب ِطؾؿل َح  - وأوُل مـ ذكره ( يف كتابف ـه 365اب

 .(2)«البؾدان»

 (3)فؼد أخرج البخاريُّ  «ُأُحٌد َجَبٌؾ ُيِحبُّـَا َوُكِحبُّفُ » وامثابُم مـه موُمه:

قال: أقبؾـا مع الـبل  ,بسـديفؿا طـ أبل ُحؿقٍد الساطديِّ  (4)ومسؾؿٌ 

  َهِذِ  َباَبُةإ َوَهَذا » ما :مـ غزوة تبقك, حتك إذا أشَرْفـا طؾك الؿديـة

                                     = 
 ( فؿا بعد, فػقف الؽالُم طؾقف بالتػصقؾ.3/106وفاء القفا ) اكظر:

 -( )تحؼقؼ: د. طبد اهلل الجبقري, مطبعة العاين 2/431غريب الحديث ٓبـ قتقبة )اكظر:  (1)

( )تحؼقؼ: محؿد 13/118هـ(, وهتذيب الؾغة لألزهري )1397بغداد, الطبعة: إولك, 

 م(.2001بقروت, الطبعة: إولك,  -طقض مرطب, دار إحقاء الرتاث العربل 

لؿ الؽتــب, بقــروت, الطبعــة: إولــك, (. )تحؼقــؼ: يقســػ الفــادي, كشــر طــا81)ص/ (2)

 هـ(. 1416

(, والديار بؽري يف تاريخ الخؿقس يف 3/51وتبعف ياققت الحؿقي يف معجؿ البؾدان )

(, والعصامل يف 4/81(, والسؿفقدي يف وفاء القفا )1/363أحقال أكػس الـػقس )

 (, وكؾفؿ قد ذكروه بدون إسـاٍد!!2/34سؿط الـجقم العقالل )

 (.4422( رقؿ )6/8ف )يف صحقح (3)

 (.1392( رقؿ )2/1011يف صحقحف ) (4)
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إ  ُْهُ ُأُود  ُْـَا َوُكِح َْل  ُرِح َج
 واهلل أطؾؿ.  «(1)

 

 

  

                                     
ُْهُ »: مؾعؾؿاَ يف معـى مومه  ْائدة: (1) ُْـَا َوُكح :« ُرح  أموا  

 أكف طؾك حذف مضاٍف, أي أهُؾ ُأحٍد, وهؿ إكصار: ٕهنؿ جقراكف. أودها:

ة بؾسان الحال: ٕكف كان يبّشره إذا رآه طـد الؼدوم باكقفا: بالؼرب مـ أهؾف,  أكف لؾؿسرَّ

.  وذلؽ فعُؾ الؿحبِّ

أن الحبَّ مـ الجاكبقـ طؾك الحؼقؼة, وأكف ُوضع فقف الحبُّ كؿا ُوضع يف الجبال  بامثفا:

 ڭ ڭ﴿وكؿا ُوضعت الخشقُة يف الحجارة التل قال اهلل فقفا:  إالؿسبِّحة مع داود 

حتك سؿع  , وكؿا َحـَّْت إسطقاكُة لؿػارقتف [74]البؼرة: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

أنَّ حجًرا كان ُيسّؾؿ طؾقف بؿؽة قبَؾ القحل: فال ُيـؽر أن  الؼقُم حـقـَفا, وكؿا أخرب 

ُـّ إلك لؼائف  ٓسقؿا وأكف مـ جبال إ يؽقن جبُؾ ُأُحٍد وجؿقُع أجزاء الؿديـة ُتحبُّف وتح

ُاْسُؽْن »مخاصبَة مـ َيعؼؾ فؼال لؿا اضطرب:  الجـة, كؿا يف مسـد أحؿد, وقد خاصبف 

 الحديث. «ُأُود

ؼقن مـ العؾؿاء.  وهذا الؼقُل الثالُث هق الذي طؾقف الؿحؼِّ

(, وشرح الزرقاين طؾك 3/108(, ووفاء القفا )7/378فتح الباري ٓبـ حجر ) اكظر:

(, وكقثر الؿعاين 9/543(, ومرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح )4/357الؿقصل )

 (.12/418)الدراري لؿحؿد الخضر الجؽـل 
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 * اخَلِصيَصُة الثََّاِنَيَة َعِشَرَة *
ا هاجَر إمى امَؿِدرـةَ  تلُسُف امـْي   -  :عؾى عدِت ُكزومِِه بامَعِؼقِق مـؿَّ

 , ولؿا رآها رسقُل اهلل (1)الَعؼقُؼ خارُج الؿديـة» :ما  ابُن امػؼقهِ 

ًٓ » ما :  .(2)«َمَؽاَكْم امؿـْزَ   َمو َعِؾْؿـا بَفذِ  أّو

  ومعـى هذا
َّ

ا رأى العؼقَؼ  أنَّ الـبل  ُخْضرٍة وَكْضرةٍ  ذاُت  وهل - لـؿَّ

تؿـّك أكف كزل هبا أوَل َمؼَدمِف الؿديـَة! وكان قد كزل ُقباَء يف بـل طؿرو  -

 .(3) بـ طقف كؿا هق معؾقمٌ 

                                     
واٍد مبارٌك مـ أودية الؿديـة الؿـقرة, يلتقفا مـ الشؿال, ويلخذ أطؾك مساقط  امعؼقق: (1)

ة الحجاز طؾك قرابة ) ( كقاًل شؿال الؿديـة, ُيسؿك 140مقاهف مـ جبال ُقْدس ومـ حرَّ

ك الحسا, فنذا تجاوز ذا الحؾقػة  أطاله الـؼقع, وما بقـ جبؾ َطقر وحؿراء إسد ُيسؿَّ

ل العؼقؼ, فقدفع ب لسػؾ الؿديـة مجتؿًعا مع أوديتفا إخرى مثؾ بطحان وقـاة ُسـؿِّ

وغقرهؿا. ولؾعؼقؼ ذكٌر كثقٌر يف أشعار العرب, ويف كتب البؾداكقات. وُذكَِر أنَّ ُتبًَّعا َمرَّ 

ل العؼقؼ.  هبذا الؿقضع لؿا َقِدم الؿديـة فؼال: هذا طؼقُؼ إرض, فُسؿِّ

قال:  طـ الـبل  طـ طؿر  وقد ورد كعُتف بالقادي الؿبارك يف حديث ابـ طباس 

َْاَرِك َوُمْل ُعْؿَرة  ِْي »  ِمْن َرب ي َوُهَو بِاْمَعِؼقِق َأْن َبل  ِْي َهَذا اْمَواِدَ اْمُؿ
ْقَؾَة َأَتاكِي ِتي امؾَّ

ةي   (.2337( رقؿ )3/107أخرجف البخاري يف صحقحف ) « َو َّ

( )تحؼقؼ: إحسان طباس, 416الروض الؿعطار يف خرب إقطار لؾحؿقري )ص:  اكظر:

م(, ومعجؿ الؿعالؿ الجغرافقة 1980الطبعة: الثاكقة,  -بقروت  -كشر ممسسة كاصر لؾثؼافة 

 (.213يف السقرة الـبقية )ص: 

 (.82البؾدان )ص/( 2)

َقِدَم »ما :  ( طـ أكٍس 428( رقؿ )1/93) -الطبعة إمقرية  -صحقح البخاري  يف (3)

 
ُّ

  الـَّبِل
ُّ

ـِ َطْقٍف, َفَلَقاَم الـَّبِل  ُيَؼاُل َلُفْؿ: َبـُق َطْؿِرو ْب
,

 اْلَؿِديـََة َفـََزَل َأْطَؾك اْلَؿِديـَِة فِل َحل

ُققِف, َكَلكِّل َأْكظُ  اِر َفَجاُءوا ُمَتَؼؾِِّدي السُّ ُر إَِلك فِقِفْؿ َأْرَبَع َطْشَرَة َلْقَؾًة, ُثؿَّ َأْرَسَؾ إَِلك َبـِل الـَّجَّ

 
ِّ

اِر َحْقَلُف, َحتَّك َأْلَؼك بِِػـَاِء أَ  الـَّبِل «. بِل َأيُّقَب َطَؾك َراِحَؾتِِف, َوَأُبق َبْؽٍر ِرْدُفُف, َوَمأَلُ َبـِل الـَّجَّ

 (.524( رقؿ )1/373وأخرجف مسؾٌؿ أيًضا يف صحقحف )
= 
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أن ّلق اتخَذ العؼقَؼ مقضَع سؽـِف, وَمَحؾَّ  أو أنَّ الؿؼصقَد تؿـّقف 

 بققتِف وبققِت كسائِف!

 (1)«وفاء القفا»ولعؾَّ الثاين هق إقرُب, بدلقؾ ما ذكره السؿفقدي يف 

 مـ بعض أثار يف ذلؽ. 

ـّ الحديَث ٓ  ـُ الػؼقف, لؽ هذا فقؿا لق ثبَت الحديُث الذي ذكره اب

يف شلٍء مـ الؿصادر, ولؿ ُيخّرْجف أحٌد مـ  اَيثبت, بؾ لؿ أجْده ُمسـَدً 

ـ صـَّػ  أئؿة الحديث الؿعتَبريـ يف مصـَّػاهتؿ, كؿا لؿ يذكْره أحٌد مؿَّ

يف تاريخ الؿديـة طؾك إقّؾ! بؾ لؿ أجْده وٓ يف كتب الؿقضقطات!! 

ـِ الػؼقف! ففق طؾك هذا حديٌث باصٌؾ.  ولؿ أَر مـ ذكره سقى اب

ـَ الػؼقف كػَس  ح بلنَّ العؼقَؼ خارُج الؿديـة, فؽقػ ثؿ إنَّ اب ف قد صرَّ

 يؽقُن مـزَلف حقـئٍذ وقد ُأمر بالفجرة إلقفا؟! واهلل أطؾؿ.

  

                                     = 
( )تحؼقؼ: الدكتقر/طبد الؿعطل 2/503تػصقَؾ ذلؽ يف: دٓئؾ الـبقة لؾبقفؼل ) واكظر

 (.ـه1408إولك  قؾعجل, دار الؽتب العؾؿقة ـ ودار الريان لؾرتاث, الطبعة:

(1) (3/185.) 

ا جاَ ْقه: ـُ َزبالة طـ طامر بـ سعد أنَّ رسقل اهلل » ومؿَّ ركب إلك العؼقؼ,  وروى اب

قالت:  إ«را عائ ةإ جئـا من هذا امعؼققإ ْؿا أمقَن موبل إ وأعذَب ماَ »ثؿ رجع فؼال: 

 « وكقَف ومد اب ـى امـاس؟»فؼؾُت: يا رسقل اهلل أفال كـتؼؾ إلقف؟ قال: 

كِْعَم امؿـزُ  امَعَرَبُة موٓ كثرُة »ة العؼقؼ: قال يف َطَرَص  وطـ خالد العدواين أن الـبل 

 .«امفوات  

خرج يف بعض مغازيف, فلخذ طؾك  وطـ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل أن رسقل اهلل 

 . اكتفك.«هي امؿـزُ  موٓ كثرُة امفوات  »الشارطة حتك إذا كان بالَعَرَصة قال: 

ـُ  واسُؿف محؿد بـ الحسـ  -َزبالَة وهذه أثاُر كؿا ترى, ما بقـ مرسٍؾ ومعضٍؾ! واب

 مرتوٌك! ومـفؿ مـ رماه بالقضع! -الؿخزومل 
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 * اخَلِصيَصُة الثََّاِلَثَة َعِشَرَة *
ُّْة اإلسالتِ  -  :أنَّ امَؿدرـَة ُم

َُّْة اإْلِْساَلِتإ »: قال: قال رسقُل اهلل  طـ أبل هريرة  َوَداُر اْمَؿِدرـَُة ُم

ُأ اْمَحاَلِ  َواْمَحَراتِ  َْوَّ رَؿاِنإ َوَأْرُض اْمِفْ َرِةإ َوُم  ـأخرجف الطرباك  «اإْلِ
ُّ

 ,(1)ل

ُل  ـُ الخالَّ  يف (2)والحس
ُّ

لؾشقرازي  (3)«جؿع الجقامع», وطزاه السققصل

 .«إلؼاب»يف 

ــذريُّ يف  ــره الؿـ ــد ذك ــاء, فؼ ــُض العؾؿ ــّقاه بع ــديث ق ــب »الح الرتغق

    (4)«بنسـاٍد ٓ بلس بف «إوسط»رواه الطرباينُّ يف » :وما   «والرتهقب

, وبؼقة » :وما  امفقثؿيُ  ـٌ فقف طقسك بـ مِقـا قالقن, وحديثف حس

 .(5)«رجالف ثؼاٌت 

                                     
(. )تحؼقؼ: صارق بـ طقض اهلل بـ محؿد, 5618( رقؿ )5/380يف الؿعجؿ إوسط )( 1)

 الؼاهرة, الطبعة: إولك(. -وطبدالؿحسـ بـ إبراهقؿ الحسقـل, الـاشر: دار الحرمقـ 

ـُ حجر يف مقافؼة ا (. 1/131لُخـْبر الَخـبَر يف تخريج أحاديث الؿختصر )ومـ صريؼف اب

)تحؼقؼ: حؿدي طبد الؿجقد السؾػل, صبحل السقد جاسؿ السامرائل, كشر مؽتبة الرشد, 

 هـ(. 1414الرياض, الطبعة: الثاكقة, 

(. )دراسة وتحؼقؼ: مجدي فتحل السقد, الـاشر: 28)ص/ يف الؿجالس العشرة إمالل( 2)

 هـ(.1411الطبعة: إولك,  دار الصحابة لؾرتاث, صـطا,

(. وذكره أيًضا صاحب جامع أثار يف السقر ومقلد الؿختار 24516حديث رقؿ ) (3)

(5/366.) 

 -ة (. )تحؼقؼ: إبراهقؿ شؿس الديـ, دار الؽتب العؾؿق2/149الرتغقب والرتهقب ) (4)

 (.ـه1417 ,إولك: الطبعة, بقروت

 (.3/298مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد ) (5)
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 يف 
ُّ

 .(2)«الُحَجج الؿبقـة»ويف , (1)«الجامع الصغقر»وحّسـف السققصل

ـُ حجر  مؽنَّ امصواَب  عُف امحدرثإ  -فؼد قال طـف الحافُظ اب

د بف قالقن» :َطِؼَب ققل الطرباين هق الؼارُئ الؿشفقُر  مؾُم:» :- «تػرَّ

ـٍ فقف, وأبق الؿثـك اسؿف:  صاحُب كافع, وهق صدوٌق, وكذا شقُخف مع لق

ا سـدً   اسؾقؿان بـ يزيد الخزاطل مدينل ضعقٌػ. والحديث غريٌب جدًّ

  (3)«, واهلل أطؾؿاومتـً 

. يعـل طؾك (4)وتبعف طؾك ذلؽ الؽؿاُل ابـ أبل شريػ :ما  امؿـاوَ

 تضعقػف.

ػف إلباينُّ أيًض   .(5)اوضعَّ

بً  «سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة»يف  وما    امتعؼِّ
َّ

الفقثؿل

 
َّ

 يف هذا كظر  من وجفقن:» :والسققصل

أنَّ طقسك بـ مِقـا لؿ يقثِّؼف غقُر ابـ حبان, وقد قال فقف  إو :

أّما يف الؼراءَة فَثْبٌت, وأّما يف الحديث فُقؽتب حديُثف يف الجؿؾة, »الذهبل: 

                                     
 (.9186( رقؿ )2/358) (1)

(. )تحؼقؼ: طبد اهلل محؿد الدرويش, دار القؿامة, بقروت, الطبعة إولك 44)ص/ (2)

 (.ـه1405

 (.1/131مقافؼة الُخـْبر الَخـَبر يف تخريج أحاديث الؿختصر ) (3)

 (.6/265فقض الؼدير ) (4)

(, ويف ضعقػ الرتغقب والرتهقب 5921( رقؿ )853يف ضعقػ الجامع الصغقر )ص/( 5)

( رقؿ 2/183(, ويف سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة )769( رقؿ )1/193)

(761.) 
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ُسئؾ طـف أحؿد بـ صالح الؿصري طـ حديثف فضحؽ وقال: تؽتبقن 

 . «طـ كؾ أحٍد!

لرجؾ فػل كالم أحؿد بـ صالح هذا إشارٌة إلك ضعػ هذا ا مؾُم:

 إلك درجة أكف ٓ ُيؽتب حديُثف!

أنَّ أبا الؿثـك الؼارُئ واسؿف سؾقؿان بـ يزيد ضعقٌػ كؿا قال  امثاين:

مـؽر الحديث », وقال أبق حاتؿ: «التؼريب»الدارقطـل, وتبعف الحافظ يف 

ا ابـ حبان فلورده يف «لقس بالؼقي ( ففق ُطؿدُة 2/112) «الثؼات». وأمَّ

 يف تقثقؼف.
ِّ

 الفقثؿل

ّـَ تقثقَؼ ابـ حبان ٓ ققؿَة لف, ٓسّقؿا مع مخالػة مـ هق أطرُف مـف  لؽ

ـَ حبان  -بالرجال كلبل حاتؿ والدارقطـل, ٓسقؿا وهق  قد  -أطـل اب

يخالػ »(: 3/151أيًضا فؼال ) «الضعػاء»تـاقض, فنكف قد ذكره يف 

 .«طتبارالثؼات يف الروايات ٓ يجقز آحتجاُج بف وٓ الروايُة طـف إٓ لال
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 * اخَلِصيَصُة الرََّاِبَعَة َعِشَرَة *
ُأ امَحاَلِ  وامَحراتِ  - َْوَّ   :أنَّ امؿدرـَة ُم

َُّْة اإْلِْساَلِتإ » :, قال: قال رسقُل اهلل لحديث أبل هريرة  امَْؿِدرـَُة ُم

ُأ  , ـأخرجف الطرباك  «امَْحاَلِ  َوامَْحَراتِ َوَداُر اإْلِرَؿاِنإ َوَأْرُض اْمِفْ َرةِإ َوُمَْوَّ
ُّ

ل

 يف 
ُّ

ُل, وطزاه السققصل ـُ الخالَّ لؾشقرازي يف  «جؿع الجقامع»والحس

 .«إلؼاب»

م تخريُج الحديث والحؽُؿ طؾقف طـد الؽالم طـ الخصقصة  وقد تؼدَّ

 الثالثَة طشرَة, وذكركا هـاك ضعَػ الحديث.

ُأ امَحالِ   :ومعـى مومه َْوَّ أي َمـزُل إحؽام الشرطقة مـ  وامَحراِت()ُم

َأ هق الـَؿـزُل.   حالٍل وحراٍم: ٕنَّ الؿبقَّ

ؤَن يف قَِبِؾ واٍد, الباءُة والـَؿَباءُة: َمـِزُل الؼقم حقـ  :ما  امخؾقُل  َيَتَبقَّ

ًٓ  أو ؤا َمـز . َسـَِد َجَبٍؾ, ويؼال: بؾ هق كؾُّ مـزٍل َيـِْزُلف الَؼْقُم, ُيؼال: َتَبقَّ

  (1)﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ قال تعالك:و

: َُ ـ هذيـ  وما  امسؿفود ـُ وآستؼراُر: ٕهنا محؾُّ تؿؽُّ ُء التؿؽُّ التبقُّ

 . (2) الُحْؽؿقـ واستؼراُرهؿا

                                     
 (.8/411العقـ ) (1)

(, وشؿس العؾقم ودواء كالم العرب مـ 1/80: أساس البالغة لؾزمخشري )واكظر

 (.1/660الؽؾقم لؾحؿقري )

(. )دراسة وتحؼقؼ: د/محؿد إمقـ محؿد 1/51خالصة القفا بلخبار دار الؿصطػك )( 2)

 محؿقد أحؿد الجؽـل, صبع طؾك كػؼة السقد: حبقب محؿقد أحؿد(.

 (.3/291سبؾ الفدى والرشاد ) واكظر:
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ـُ  :ما  امصـعاينُ  .(1)وذلؽ ٕنَّ مـفا خرجت إحؽاُم وضفر الدي

ُأ( وردْت مػظُة  :تـْقه َْوَّ ةإ مـفا)ُم   :عؾى أوجهي ِعدَّ

َْقَُّن( - ل يف  )ُم  .(2)«الؿجالس العشرة إمالل»كؿا طـد الخالَّ

 َُ  .(3)ٕهنا َمَحؾُّ بقاهنؿا :ما  امسؿفود

َْْعُث( -  .(4)«الػردوس بؿلثقر الخطاب»كؿا يف  )َم

ــَو ( - ــا يف  )َمْث ــؼ»كؿ ــاريخ دمش ــاكر «ت ـــ طس ــب »و, (5)ٓب الرتغق

  .(7)لؾؼسطالين «الؿقاهب الؾدكقة»و (6)لؾؿـذري «والرتهقب

َْْ َدأ( -  .(8)لؾحؿقري «الروض الؿعطار يف خرب إقطار»كؿا يف  )ُم

أ( - , (9)«الػتح الؽبقر يف ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر»كؿا يف  )ُم ََْوَّ

                                     
 (.10/470التـقير شرح الجامع الصغقر )( 1)

 (.29)ص/ (2)

 (.1/24(, وفاء القفا )1/51خالصة القفا ) (3)

 (.12/259شرح الزرقاين طؾك الؿقاهب الؾدكقة ) واكظر:

( لؾديؾؿل, )تحؼقؼ: السعقد بـ بسققين زغؾقل, الـاشر: دار 6678( رقؿ )4/225) (4)

 (.ـه1406بقروت, الطبعة: إولك,  -الؽتب العؾؿقة 

(5 )(71/50.) 

 (.1/24وفاء القفا ) واكظر:(. 1876( رقؿ )2/149) (6)

 مصر, بدون تاريخ(. -(. )الـاشر: الؿؽتبة التقفقؼقة, الؼاهرة3/622) (7)

صبع  -بقروت  -(. )تحؼقؼ: إحسان طباس, الـاشر: ممسسة كاصر لؾثؼافة 401)ص/( 8)

 م(. 1980طؾك مطابع دار السراج, الطبعة: الثاكقة, 

بقروت/لبـان, الطبعة:  -)الـاشر: دار الػؽر (. لققسػ الـبفاين 12548( رقؿ )3/243)( 9)

 هـ(.1423إولك, 
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 .(1)«كـز العؿال»و

طؾك ضعٍػ:  اوهذا آختالُف يف هذه الؾػظة يزيد الحديَث ضعػً 

 واهلل أطؾؿ.لدٓلتف طؾك طدم ضبط راويف, 

 

 

 

  

                                     
 (.34802( رقؿ )12/230)( 1)
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 * اخَلِصيَصُة اخَلاِمَسَة َعِشَرَة *
ْْرُِئ من امُ َذاِت وَسائرِ إْسؼاتِ  - َْاَر امؿدرـِة ُر  :أنَّ ُ 

 
ِّ

أنَّ ُغباَر الؿديـة ُيْبِرُئ مـ  وردْت أحاديُث ُترَوى طـ الـبل

الُجذام, أو أكف شػاٌء مـ الُجذام وسائر إسؼام, لؽـفا ضعقػٌة كؾُّفا, فال 

 تؼقم هبا ُحّجٌة.

ـُ (2), وأبق سعٍد السّؿان(1)ما أخرجف أبق ُكعقؿٍ : مـفا , ومـ صريؼف اب

ـُ الـجار(3)الجقزي ـِ الجقزي اب ـُ حجر(4), ومـ صريؼ اب كؾُّفؿ , (5), واب

اس, طـ أبقف قال: قال , (6)مـ صريؼ محؿد بـ ثابت بـ ققس بـ شؿَّ

َ  ِمَن امُ َذاتِ »: رسقل اهلل  َػا
ٍِ َْاُر امَؿِدرـَِة   ُ». 

ـُ مقسك إكصاريالؽـف ضعقٌػ جدًّ  ضعقٌػ:  :: يف سـده محؿُد ب

                                     
(. )تحؼقؼ: مصطػك خضر الرتكل, الـاشر: دار 294( رقؿ )1/357يف الطب الـبقي ) (1)

 م(. 2006ابـ حزم, الطبعة: إولك, 

( لؾرافعل. )تحؼقؼ: طزيز اهلل 3/396كؿا يف التدويـ يف أخبار قزويـ )« معجؿ شققخف»يف  (2)

م(, وسبؾ الفدى 1987-هـ1408العطاردي, الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة, الطبعة إولك: 

 (.12/226والرشاد )

( )تحؼقؼ:  د/مصطػك محؿد 456يف مثقر الغرام الساكـ إلك أشرف إماكـ )ص/( 3)

 هـ(. 1415الذهبل, الـاشر: دار الحديث, الؼاهرة, الطبعة: إولك, حسقـ 

(. تحؼقــؼ: حســقـ محؿــد طؾــل شــؽري, 41يف الــدرة الثؿقـــة يف أخبــار الؿديـــة )ص/ (4)

 الـاشر: شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ(.

ــؿ ) (5) ــردوس رق ـــد الػ ـــ مس ــة م ــب الؿؾتؼط ــقط 2185يف الغرائ ــب  -(. )مخط دار الؽت

 الؿصرية(.

اس, طـ جده. (6)  وطـد ابـ حجر: طـ إسؿاطقؾ بـ محؿد بـ ثابت بـ ققس بـ شؿَّ
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ـ يسرق الحديث   .(1)كان مؿَّ

ـُ ِطؿــران َُ مــرتوٌك.  :وشــقُخف فقــف طبــُد العزيــز بــ مـؽــُر  :مــا  امْخــار

   .(2)الحديث, ٓ ُيؽتب حديُثف

 
ُّ

 ـوإلباك, (3)وقد ضّعَػ الحديَث السققصل
ُّ

  ,(4)ل
ُّ

 .(5)والرفاطل

 ومـفا: 
ُّ

, مــ صريـؼ الؼاسـؿ بــ (7), وأبـق ُكعـقؿ(6)مـا أخرجـف الثعؾبـل

اهلل الُعؿري, طـ أبل بؽر بـ محؿـد, طــ سـالؿ بــ طبـد اهلل, قـال:  طبد

ْْرُِئ ِمَن امُ َذاتِ » :قال رسقل اهلل  َْاُر امَؿِدرـَِة ُر  ُ». 

وهق مقضقٌع: يف سـده الؼاسؿ بـ طبد اهلل الُعؿري كذاٌب يضع 

 .(8)الحديث

                                     
(, والؿجروحقـ 8/83(, والجرح والتعديؾ )1/238التاريخ الؽبقر لؾبخاري ) رـظر: (1)

 (.7/515(, والؽامؾ يف ضعػاء الرجال )2/289)

(. والضعػاء الصغقر 6/29(, والتاريخ الؽبقر )2/257التاريخ إوسط ) رـظر:( 2)

 (.88)ص/

 (.2/115يف الجامع الصغقر )( 3)

 مـؽٌر. وما :( 3957( رقؿ )8/421يف سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة )( 4)

 ما :( 178( وإزالة الدَهش والَقَلف )ص: 8340ويف ضعقػ الجامع الصغقر رقؿ )

ا.ضعقٌػ   جدًّ

 (. 635يف إحاديث القاردة يف فضائؾ الؿديـة )ص/( 5)

(. )تحؼقؼ: اإلمام أبل محؿد بـ 10/303يف الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن ) (6)

طاشقر, مراجعة وتدققؼ: إستاذ كظقر الساطدي, الـاشر: دار إحقاء الرتاث العربل, 

 هـ(.1422 ,لبـان, الطبعة: إولك -وت بقر

 (.295( رقؿ )1/358الطب الـبقي )يف ( 7)

(, وهتذيب 7/149(, والؽامؾ يف ضعػاء الرجال )7/111الجرح والتعديؾ ) رـظر:( 8)
= 
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.
ل

 كؿا أكف مرسٌؾ: فننَّ سالؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر تابعل

َي  َ  من كّل دا ا كوُن ُترب ِفا ْقفا ٍػا فؼد ورد هذا مـ حديث سعد  أمَّ

ف: لؿا رجع رسقل اهلل بـ أبل وقاص  مـ تبقك, تؾّؼاه رجاٌل  , وكصُّ

ـْ كان مع امـ الؿتخؾِّػقـ مـ الؿممـقـ, فلثاروا ُغبارً  ر بعُض َم , فخؿَّ

وامَِّذَ » وما :الؾثاَم طـ وجفف,  أكَػف, فلزال رسقُل اهلل  رسقل اهلل 

َي  ًَ ِمْن ُكل  َدا َػا
ٍِ َْاِرَها  َوِمَن » قال: وُأراه َذَكر: إ«َكْػِسي بَِقِدِ ! إنَّ يف ُ 

ََْرصِ  ـُ إثقر يف   «امُ َذاِت وام والؿـذريُّ يف  ,(1)«جامع إصقل»ذكره اب

ـُ العبدريُّ يف » :وما  (2)«الرتغقب والرتهقب» , ولؿ «جامعف»ذكره َرزي

 .«أره يف إصقل

 )ق« ُطجالة اإلمالء» وصّدقف الحافُظ الـاجل يف» ُي:ـما  إمْاك

ـُ الجقزي (, 136/2 ويف ذلؽ إشارٌة إلك أكف ٓ أصَؾ لف: كؿا قالف اب

 .(3)«فقؿا كؼؾقا طـف, وٓ يحضرين أن مصدُره

ا ٓ ُيؿؽـ تعؾقُؾف, وٓ ُيعرف » وامع ُط من مو  امؿـاوَ: هذا مؿَّ

ٌع, قؾـا: اهلُل ورسقلُف  وجُفف مـ جفة العؼؾ وٓ الطّب: فنْن تقّقَػ فقف ُمتشرِّ

                                     = 
 (.23/377الؽؿال )

مع التتؿة تحؼقؼ: بشقر طققن.  -(. )تحؼقؼ: طبد الؼادر إركاؤوط 6962( رقؿ )9/334)( 1)

 البقان الطبعة: إولك(.مؽتبة دار  -مطبعة الؿالح  -الـاشر: مؽتبة الحؾقاين 

 (.1878( رقؿ )2/149)( 2)

 (, ووصػف بالـؽارة.8/424سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة ) (3)

ا(: »1/193وقال يف ضعقػ الرتغقب والرتهقب )  «.مـؽر جدًّ

 (.4/400(, وفقض الؼدير )10/330(, وسبؾ الفدى والرشاد )1/59وفاء القفا ) واكظر:
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بًا, بؾ وٓ أطؾُؿ, وهذا ٓ  يـتػع بف مـ أكؽره أو شؽَّ فقف أو فعؾف ُمجرِّ

   (1)!«أحادُ 

 قال هذا وهق يعؾؿ طدَم صحة ما ورد يف ذلؽ مـ إحاديث!!

ا الَؼَصُص  التل كؼؾفا هق وغقُره طـ بعض مـ ُشػل برتاب  (2)أمَّ

َة فقفا, إٓ أنَّ يف صّحتفا  الؿديـة مـ الُجذام وغقره, ففل مع كقهنا ٓ ُحجَّ

 كظًرا: فنهنا مرويٌَّة طـ مجاهقؾ. 

فؼد يحصؾ الشػاُء اّتػاًقا بؼضاء اهلل وقدره, أو بغقر  -لق صّحْت  -ثؿ 

بسبب التؿّرغ يف تربة الؿديـة:  ذلؽ مـ إسباب, وٓ يؾزم أن يؽقن ذلؽ

                                     
 (.4/400)فقض الؼدير ( 1)

 (.2/159التقسقر بشرح الجامع الصغقر )واكظر: 

 من تؾك امَؼَصِص: (2)

ؾ الؿؼدس! سـة أحد )كذا( وسبعقـ وسبع » ما مامه ابُن جؿاعة: - ـُ الؿرحَّ لؿا حّج اب

مئة ورجع إلك الؿديـة, سؿع شقًخا مـ الؿحّدثقـ يؼقل: كان يف جسد بعض الـاس 

َحر ويعقد, فربأ بذلؽ الغبار.   بقاٌض, فؽان يخرج إلك البؼقع ُطرياًكا يف السَّ

ؾ حصؾ يف كػسف شلٌء فـظر يف يده فقج ـَ الؿرحَّ د فقفا بقاًضا قدَر الدرهؿ, فؽلّن اب

ع, وخرج إلك البؼقع, وأخذ مـ رمؾ الروضة, ودلؽ بف  فلقبؾ طؾك اهلل بالدطاء والتضرُّ

تاريخ مؽة الؿشرفة والؿسجد  واكظر:(. 4/400فقض الؼدير )«. ذلؽ البقاض فذهب

( )تحؼقؼ: 235الحرام والؿديـة الشريػة والؼرب الشريػ ٓبـ الضقاء العؿري )ص: 

هـ(, 1424بقروت, الطبعة: الثاكقة,  -إبراهقؿ, أيؿـ كصر, دار الؽتب العؾؿقة طالء 

 (.7/423والتـقير شرح الجامع الصغقر )

قد رأيـا مـ استشػك بُغبارها مـ الُجذام, وكان قد أضّر بف كثقًرا: » وما  امسؿفودَ: -

خذ مـفا يف مرقده, فصار يخرج إلك الُؽقمة البقضاء بُبطحان, بطريؼ قباء, ويتؿّرغ هبا ويتّ 

ا  ( مـف.1/20) واكظر(. 1/60وفاء القفا )«. فـػعف ذلؽ جدًّ
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 , واهلل أطؾؿ.(1)لعدم ورود شلٍء ثابٍت يف ذلؽ

أكثُر ما تجد »طـ الُغؾّق يف تعظقؿ إمؽـة:  ما  ٍقُخ اإلسالت ابُن تقؿقة

الحؽايات الؿتعؾِّؼة هبذا طـد الّسَدكَة والؿجاوريـ لفا الذيـ يلكؾقن أمقاَل 

ون طـ سبقؾ اهلل. وقد َيحؽل مـ الحؽايات التل  الـاس بالباصؾ, ويصدُّ

فقفا تلثقٌر, مثؾ أنَّ رجاًل دطا طـدها فاستُجقب لف, أو كذر لفا إن قضك اهلُل 

 ؽ. حاجتَف فُؼضقت حاجتُف, وكحق ذل

ــا  ــننَّ الؼــقَم كــاكقا أحقاًك ــد إصـــاُم, ف ــت ُتعب ــؾ هــذه إمــقر كاك وبؿث

حــقائُجفؿ إذا قصــدوها, وكــذلؽ  كيخــاَصبقن مـــ إوثــان, وربؿــا ُتؼضــ

مـ أهؾ الفـد وغقرهؿ. وربؿا قِقست طؾك ما شـرع  (2)يجري ٕهؾ إْبداد

اسـتالَمف اهلُل تعظقَؿف مـ بقتف الؿحجقج, والحجر إسـقد الـذي شـرع اهلُل 

وتؼبقَؾــف, كلكــف يؿقـُــف, والؿســاجد التــل هــل بققتــف. وإكؿــا ُطبــدت الشــؿُس 

 والؼؿُر بالؿؼايقس, وبؿثؾ هذه الشبفات حدث الشرُك يف أهؾ إرض.

إكَّه ٓ َرلتي بَِخقري »أكف هنك طـ الـذر وقال:  وقد صّح طـ الـبل 

َْخقلِ  الطاطات الؿعؾَّؼة بشرٍط  فنذا كان كذرُ , (3)«وإكَّؿا ُرس ْخرُج بِه مَن ام

ُـّ بالـذر لؿا ٓ يضرُّ وٓ يـػعُ   ! ؟ٓ فائدَة فقف, وٓ يليت بخقٍر, فؿا الظ

                                     
شلٌء يـّص طؾك فضقؾٍة خاصٍة لرتبة  لؿ يثبت طـ الـبل » ما  امدك ور بام  امرْاعي: (1)

الؿديـة, وما ورد مـ أحاديث يف ذلؽ ففل ضعقػٌة, ٓ تؼقم هبا حجٌة, وٓ يعضد بعُضفا 

 (.642إحاديث القاردة يف فضائؾ الؿديـة )ص/«. بعًضا: لشّدة ضعػفا

مة, وأهنا بققُت إصـام.إبداُد: ( 2)  سبؼ التعريُػ هبا يف الؿؼدِّ

 (.1639(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )6693بخاري يف صحقحف برقؿ )أخرجف ال (3)
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ا إجابُة الدطاء, فؼد يؽقن سببُف اضطراَر الداطل وصْدَقف, وقد  وأمَّ

يؽقن سببف مجرد رحؿة اهلل لف, وقد يؽقن أمًرا قضاه اهلل ٓ ٕجؾ دطائف, 

ى, وإن كاكت فتـًة يف حؼ الداطل, فنكا كعؾؿ أنَّ وقد يؽقن لف أسباٌب أخر

الؽػاَر قد ُيستجاب لفؿ فقُْسَؼْقن, وُيـَصرون وُيعاكُقن, وُيرَزققن مع 

 ڄ ڄ ڦ﴿دطائفؿ طـد أوثاهنؿ وتقّسؾفؿ هبا. وقد قال اهلل تعالك: 

, وقال [20]اإلسراء: ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[6]الجـ: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿تعالك: 

وأسباُب الؿؼدورات فقفا أمقٌر يطقل تعداُدها, لقس هذا مقضُع 

تػصقؾفا, وإكؿا طؾك الخؾؼ اتباُع ما َبعث اهلُل بف الؿرسؾقـ, والعؾُؿ بلنَّ 

 .(1)«فقف خقَر الدكقا وأخرة

ا مـ حقـُث الخصـقص:  هذا مـ حقُث العؿقم يف حال ُتربة الؿديـة, أمَّ

ـــِة ) ـــؾ ُترب ـــديثان يف فض ـــد ورد ح ـــان(فؼ ـــَعقْب( و )ُبْطح ـــا ٓ ُص , لؽـّفؿ

ان  واهلل أطؾؿ.. (2)َيصحَّ

 

 

                                     
 ( فؿا بعد.2/166اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ) (1)

إحاديــث الــقاردة يف فضــائؾ الؿديـــة لؾرفــاطل, حــديث رقــؿ  اكظــر تػصــقَل ذمــك يف: (2)

 (.362( و )361)
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A 

َِ وامؿ ِد: ْفو ووَد   امحؿُد , كفارًة كؿا وؿدكا  بدارًةإ هو أهُل امثـا

َّْق وسّدَد يف ا  قاِر مو وِع امْحِث ويف إكؿامِه  ْامحؿُد ,ِ  امذَ أعاَن وو

ََ موٓ أْن هداكا ا,ُ امذَ هداكا مفذا وما كـَّا   مـف د

وا,ُ أعؾُمإ وبـؾى ا,ُ وسـّؾم عؾـى كْق ــا محؿـدي وعؾـى ِمِـه وبـحِْه 

  أجؿعقنَ 
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 ِفهرِسُت املوضوعات
 

 5                                                                      امؿؼدمة

 َخَصاِئُص امَلدينِة اليت َلِم َتِثُبِت

 أفضـُؾ مـفـا  أنَّ ُكؾَّ ِطبادٍة ُشـِرطْت بالؿديــةِ : امَخِصقَصُة إُومى
َ

ففـل

 12                               بؿؽَة, وأداُؤها فقفا أفضُؾ مـ أدائِفا بؿؽةَ 

 14         طؿٍؾ صالٍح يف الؿديـِة بللِػ ِضْعٍػ  أنَّ ُكؾَّ : امَخِصقَصُة امثَّاكَِقةُ 

ألــِػ ُجُؿعــٍة فقؿــا أنَّ الُجُؿعــَة بالؿديـــِة َخقــٌر مـــ : امَخِصقَصــُة امثَّامَِثــةُ 

 16                                                         ِسقاها مـ الُبؾدان

ابَِعةُ  ألـِػ َرمضـاَن فقؿـا أنَّ َرمضاَن بالؿديـِة َخقـٌر مــ : امَخِصقَصُة امرَّ

 18                                                         ِسقاها مـ الُبْؾدانِ 

 : امَخِصقَصُة امَخاِمَسةُ 
ِّ

ـْ ُيحشُر مـَع الـبـل ُل َم , وأنَّ أنَّ أهَؾ البَؼقِع أوَّ

 
َّ

 20                                                        ُيبعُث فقفؿ الـبل

اِدَسةُ  أكَّف ُيبَعُث مـ َمْؼربِة البَِؼقِع َسـبعقَن ألًػـا َيـدُخؾقَن : امَخِصقَصُة امسَّ

 22                       الَجـََّة بِغقِر ِحساٍب, َكلنَّ ُوجقَهُفؿ الؼؿُر لقؾَة البدرِ 

ــابَِعةُ  ــُة امسَّ ــِة : امَخِصقَص ـٍ مـــ الؿديـ ــقَّ ـِ يف مؽــاٍن ُمع ْف ــدَّ ــّقُة بال القص

 24                                                          َوَقَعْت فقف َرْحؿةٌ 

ــةُ  ــُة امثاِمـَ ــطػك : امَخِصقَص ــاَء الؿص ْت أطض ــؿَّ ــل َض ــَة الت  أنَّ الُبؼع

ـَ السـؿاِء, والؽعبـِة, والَعـْرِش,  أفضُؾ مـ جؿقـِع بِؼـاِع إرِض, ومـ

ؾقِح, والؼؾِؿ, والبقِت الَؿْعؿقِر!  26                         والُؽْرِسل, والَّ
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ك الَؿديــَة: َيْثـِرَب, فعؾقـِف آسـتغػاُر : امَخِصقَصُة ام َّاِسَعةُ  ـْ َسـؿَّ أنَّ َم

 34                                                                   والؽّػارةُ 

َرةُ  ٍِ  : امَخِصقَصُة امعا
ِّ

َف إلك قربِ الـبل يف الـدطاِء أفضـُؾ مــ  أنَّ التقجُّ

ِف إلك الؽعبةِ   39                                                         التقجُّ

 : امَخِصقَصــُة امَحاِدَرــَة َعْ ــَرةَ 
ِّ

َســائًِرا,  أنَّ َجَبــَؾ ُأُحــٍد َجــاَء إلــك الـبــل

 46                                               ُمتعبًِّدا, لف َتسبقٌح, َيـِزفُّ َزفًّا

 : امَخِصقَصُة امثَّاكَِقَة َعْ َرةَ 
ِّ

ـُػ الـبـل طؾـك طـدِم ُكزولِـِف بـالَعِؼقِؼ  تلسُّ

ا هاجَر إلك الَؿِديـةَ   49                                                    لـؿَّ

 51                        أنَّ الَؿديـَة ُقّبُة اإلسالمِ : امَخِصقَصُة امثَّامَِثَة َعْ َرةَ 

ابَِعَة َعْ َرةَ  ُأ الَحاَلِل والَحرامِ : امَخِصقَصُة امرَّ  54             أنَّ الؿديـَة ُمَبقَّ

أنَّ ُغَباَر الؿديـِة ُيْبِرُئ مـ الُجَذاِم وَسـائِر : امَخِصقَصُة امَخاِمَسَة َعْ َرةَ 

 57                                                                    إْسؼامِ 

 63                                                                    امخاتؿة

 64                                                    ِْفرْسُم امؿو وعات
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