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ْج  إّن   َجـَععععععععععع  َ  تَِف عَِْطْق عععععععععععَ  َ عععععععععععر 
 

 

 َخَصععععع مَص ْعععععم ُهْععععععَرْ! ْفعععععِن َ عععععرِهُط  
 

 إَِذا ْعععععم َتطِعععععْط   َبْق عععععٍ  ِ ـعععععَد َبق عععععٍط 
 

 

ععععععَلهَن َتطِقععععععُط    َْ   ُْ  بععععععِه َبْق ععععععٌ  َب بعععععع
 

ُؽععععععمْ  ؾ  ُِ ـعععععع ِ! َبْق ععععععَ   ِْ  أَهعععععع  َيعععععع ِِـي َأ
 

 

عععْن َأْجعععِل اَْح ِقعععِط َح ِقعععُط   َِ  إْعععى اَْؼْؾعععِط 
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F 
اْحؿُد هللِ رب  اْع ْؿقن  واْصالُة واْسالُم  ؾى اْـ ي  إَقن  و ؾى 

 آِْه وأصح بِه وأت  ِ ه إْى هوِم اْدهن.

َِ  بعُد:  أ

ْفوى أْئدة اْداريقن: (1)«اْعَؿدهـ  اْؿـِورةَ »ْنِن  ََ ُْ وي ظل   لؿا  ِ ك

الؿدن َتحَػُؾ بف مـ فضائَؾ ومزايا وخصائَص تػّردْت هبا طـ ِسقاها مـ 

  وإمصار, بؿا يف ذلؽ مؽُة الؿعظَّؿُة, وبقُت الؿؼِدس.

أن هـاك جقاكَب  وقد ظفر ْي َن خالل قراءاتي  ن اْعَؿدهـ  اْـ وه  

مفؿًة لؿ ُيقلِـفا الؿملِّػقن والباحثقن العـايَة الؽافقَة مـ الدرس والبحث 

 . (2)والتؿحقص, ومـفا الخصائُص 

                                     
 مؿا اختؾػ فقف العؾؿاُء والباحثقن.  تسؿقُ  اْعَؿدهـ  اْـ وِه  بفذا آيم )اْعَؿدهـ  اْؿـورة(( 1)

ـْ مـعف بلكف لؿ ُيذكر يف أسؿاء الـَؿديـة طـد َمـ كتب طـ أسؿائفا. كؿا أكف لؿ   وقد احتّج َم

رٌة لعؾَّفا مـ وضع الدولة العثؿاكّقة إبَّاَن  مة, وإكؿا هل تسؿقٌة متلخِّ َيِرْد يف الؿصادر الؿتؼدِّ

 ُحؽؿفا الحجاز.

ا جقاُزه8 فألكف وصٌػ مـاسٌب ٓ محذوَر فقف, وٓ  واْراجُح  ـدي  جقاُزه وثبقُتف. أمَّ

 ُيقجُد ما َيؿـُع مِـ إصالقف طؾك الـَؿديـة.

مقـ   مة, ويف استعؿآت العؾؿاء الؿتؼدِّ وأما ثبقُتف8 فؾقجقده يف بعض الؿصادر الؿتؼدِّ

ريـ.  والؿتلخِّ

 طـ أسؿاء الـَؿديـة. واهلل أطؾؿ. وقد بسطُت هذه الؿسللَة بلدلتفا وشقاهدها يف كتابل 

ـُ  اْخص مُص: (2) 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,  .«معجؿف القسقط»وأدخَؾفا يف  بؿعـك الصػة التل ُتؿقِّز الشلء وُتحدِّ
= 
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القققَف طؾك أكثَر  ْي ب ْ حث واْ    ع واْـظروقد َّن اهللُ  ؾّي: ْقِسَر 

تختصُّ هبا الـَؿديـُة الـبقيُة وحَدها, ٓ ُيشاركفا  (1)مـ مئة َخِصقَصٍة ثابتةٍ 

 فقفا غقُرها مـ إمصار!

مـفا ما يتعؾَّؼ بالـَؿديـة كػِسفا, ومـفا ما يتعؾَُّؼ  وهذه اْخص مُص 

ـَ  اكِفا, ومـفا ما يتعؾَُّؼ بلماك خاصٍة فقفا, ومـفا ما يتعؾَُّؼ بثؿاِرها.... بُسؽَّ

 إلك غقِر ذلؽ مـ الخصائص.

ُُ ِ  بَ  هذه اْسؾسؾ  اْؿ  رِ  :ْذا خصائص الـَؿديـة الـبقية,  طـ رأه

                                     = 
(, لؾدكتقر/ أحؿد مختار طؿر بؿساطدة فريؼ 1/131معجؿ الصقاب الؾغقي ) اكظر: 

هـ(, ومعجؿ الؾغة العربقة 1247طؿؾ, )الـاشر: طالؿ الؽتب, الؼاهرة, الطبعة: إولك, 

( لؾدكتقر/ أحؿد مختار طؿر بؿساطدة فريؼ طؿؾ, )الـاشر: طالؿ 1/434الؿعاصرة )

( )إصدار مجؿع الؾغة 1/416جؿ القسقط )هـ(, والؿع1247الؽتب, الطبعة: إولك, 

 هـ( .1244العربقة, مؽتبة الشروق الدولقة, الطبعة الرابعة 

ػقـ  تـ قٌه:  مـار الؼاري »كؿا يف  -وقع َخْؾٌط بقـ الػضائؾ والخصائص لدى بعض الؿملِّ

ة »( لؾشقخ حؿزة قاسؿ, و1/164) «يف شرح مختصر صحقح البخاري شرح الدرَّ

 .-لألهدل  «الثؿقـة

أن الػضائَؾ أطؿُّ مـ الخصائص, فؽؾُّ َخِصقصٍة فضقؾٌة, ولقس كؾُّ فضقؾٍة واْصحقُح  

 َخِصقصة, فؾُقتـّبْف لذلؽ.

مقـ  أقول هذا: (1)  كالسؿفقدي -ٕكـل وجدُت أنَّ َمـ تـاول خصائَص الـَؿديـة مـ الؿتؼدِّ

قد جؿعقا فقؿا كتبقا بقـ ما ثبَت وما لؿ يثبْت مـ  -والصالحل والُحسقـل وغقِرهؿ 

 خصائصفا!

وقد َسَرى هذا الؿؾحُظ لبعِض الؿعاصريـ, فؼد ألَّػ أحُدهؿ كتاًبا طـ خصائص  

! وجؿع فقف ما ثبَت وما لؿ  الـَؿديـة الؿـقرة, فلورد يف كتابف هذا ما صحَّ وما لؿ يصحَّ

ـْ تـيثبْت! كؿا أ الؽتاِب, وٓ مـ حقُث  اوَل الؿقضقِع, ٓ مـ حقُث ترتقُب كف لؿ ُيحِس

 تخريُج إحاديِث والحؽُؿ طؾقفا!! 
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ا ورد يف الـصقص الصحقحة الثابتة, ُمؼتِصرً  يف هذا الؿجؿقِع طؾك ذِْكر  امؿَّ

ؿ حجُؿف, وسقف ُأرجُئ الباقل  خؿَس طشرَة خصقصة فؼط8 لئاّل يتضخَّ

إِْتح ! اْ َعرِِه  بَِؿع  »ويِؿق ُه: إلك أبحاٍث أخرى ٓحؼٍة إن شاء اهلل تعالك. 

ْن َخَص مِِص اْعَؿدهـ  اْـ َوِه  َِ  َُ آخَر لؿا ُطدَّ  ا. كؿا أكـل أفردُت مجؿقطً «َثَ 

ن » يِؿق ُه:خصائصفا ولؿ َيثبْت,  مـ َِ  ُْ ََ  َْعْم َهث  اُْحَجج اْعُؿ ِقـَْ    رد  

 .«َخَص مِص اْعَؿدهـ 

َق هذه اْسؾسؾُ  اْػوامَد اْؿرجِوَة َن ورامف   وَـف :  وأرجو أن ُتحؼ 

إضفاُر مؽاكة الـَؿديـة الؿـقرة ومـزلُتفا طؾك سائر البؾدان, وذلؽ  .1

ت هبا طؾك غقرها.بنبراز خصائصفا التل   اخُتصَّ

وهذا فقف تذكقٌر بالـعؿة العظقؿة التل أكعؿ اهلل هبا طؾك ساكـل الـَؿديـة8 

 الؾؿسؾؿقـ طؿقمً  القشؽروا اهلل تعالك طؾك هذه الـعؿة, كؿا أن فقف تـبقفً 

 طؾك زيادة تعظقؿ هذه البؾدة واحرتامفا.

ٍة طـ هذه خصائَص صحقحٍة كثقرتـبقُف أهؾ الـَؿديـة وزائريفا طؾك  .2

البؾدة الؿباركة لؿ يؽقكقا يعرفقهنا مـ قبؾ, فقعتؼدوا ذلؽ بؼؾقهبؿ, 

 مـفا لؾعؿؾ والتطبقؼ. ويعؿؾقا بؿا كان قاباًل 

ضّؾ يف اطتؼادها أو العؿؾ التحذيُر مـ البدع والخرافات التل  .3

مـفؿ أهنا مشروطٌة وأهنا مـ خصائص الـَؿديـة  ا8 ضـً هبا فِئاٌم مـ الـاس

  الثابتة, وهل لقسْت كذلؽ.

التعريُػ بلحؽاٍم فؼفقٍة كثقرٍة اخُتّصت هبا الـَؿديـة الـبقية َيغػؾ  .4

 طـفا كثقٌر مـ الـاس.
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ــاِر التــل ُيشــرع زيارُتفــا والتــل ٓ ُيشــرع زيارُتفــا, مؿــا  .5 ــاُن أث بق

 اخُتّصت بف الـَؿديـة الـبقّيُة.

قــاُن الشــايف ٓســتؿرارّية هــذه الخصــائص إلــك ققــام الســاطة, الب .6

لؿا ذهب إلقف بعُض العؾؿاء مـ أن هذه الخصائص خاصـٌة بـزمـ  اخالفً 

 
ّ
 فؼط! الـبل

جؿُع الـصقص وأثار وإقـقال الؿتعؾؼـة بخصـائص الــَؿديـة  .7

يف كتــاٍب واحــٍد, مــع تحريــر ذلــؽ وترتقبــف وكؼــده, ُيعــّد ضــؿقؿًة ُمفّؿــة 

 الؿدكّقة.لؾؿؽتبة 

ــات والؼــائؿقـ طؾــك مصــالح  .8 يف البحــِث َحــثح ٕصــحاب القٓي

الــــاس طؾـــك ضـــرورة آهتؿـــام بشـــئقن الــــاس, وا ســـراع يف إكجـــاز 

 مصالحفؿ8 لؿا ورد مـ القطقد الشديد فقؿـ آذى أهَؾفا أو أرادهؿ بسقٍء.

 ويف البحـــِث تحػقـــٌز لؾــــاس طؾـــك طؿـــارة الــــَؿديـة وُســـؽـاها, .9

ر لف ُسؽـاها.ا كثار مـ  أو  تعاهدها وزيارهتا لؿـ لؿ ُيؼدَّ

ُُ بن داِد هذا اْ حِث   َوَْق اِْخِط  اْ  ْق :وقد قؿ

خّرجُت جؿقَع إحاديث القاردة يف البحث طـد أول مقضٍع  -

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

ؽتٍة, وإن لؿ تؽـ فقفؿا أو يف بف, وقد ُأضقُػ إلقفؿا بؼقَة الؽتب الستة لِـُ 

جفا مـ بؼقة الؿصادر أحدهؿا فنكـل أخرِّ
(1). 

                                     
(1) : اْواجُط   اْصـ    اْحدهثّق  أكه إذا ِ ن اْحدهُث   أحد » ق ل ابُن حؿزة اْحسقـي 

ِٓ إذا اق ضى اْح ُل  وْؽل َؼ مٍ  البقان والتعريػ  .«َؼ ٌل  اْصحقحقن ٓ ُهعزى ْغقره اْ  َ   إ
= 
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إذا لؿ يؽـ الحديُث يف الصحقحقـ أو يف أحدهؿا, فنكـل أجتفد  -

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

قّدمُت الؽتَب الستَة طؾك غقرها مـ كتب السـة حسَب ترتقبفا  -

 الؿعروف.

أحؾُت طـد العزو إلك الؿصادر الحديثقة إلك رقؿ الحديث8 ٕكف  -

 أضبُط, وٕكف أبعُد طـ إثؼال الحقاشل.

شرحُت معاينَ الؽؾؿات الغريبة, فتارًة أجعؾفا يف ُصْؾب البحث,  -

 وتارًة يف الحاشقة حسَب ما يؼتضقف الحال.

إٓ إذا كان ملػف, اكتػقُت يف التقثقؼ باسؿ الؿصدر دون اسؿ م -

8 فنكـل أذكر اسَؿ  آسؿ, أو يؾتبس بغقره مؿا يقافؼف يفاالؿصدر غريبً 

 مملػف.

ــة  - ذكــرُت أقــقاَل العؾؿــاء وكالَمفــؿ طؾــك شــرح إحاديــث الـبقي

 .الشريػة

ذكرُت جؿقَع الؿعؾقمات الؿتعؾِّؼة بالؿصدر معف يف الحاشقة طـد  -

ففرٍس مستؼؾٍّ لؾؿصادر  أول ِذكٍر لف8 وذلؽ حتك ٓ يطقل البحُث بذكر

.
ّ
 والؿراجع, وهق أحُد مـاهج التقثقؼ الؿعتؿدة يف البحث العؾؿل

قؿُت بضبط الؽؾؿات الـُؿْشؽِؾة, وشرح الغريبة مـفا, والتعريػ  -

ؼً  …بالؿصطؾحات حقثؿا وردْت   ذلؽ كؾَّف مـ مصادر كؾِّ كقٍع. امقثِّ
                                     = 

( لؾحسقـل, )تحؼقؼ: سقػ الديـ الؽاتب, 1/13يف أسباب ورود الحديث الشريػ )

 بقروت(. -كشر دار الؽتاب العربل 
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القاردة يف البحث,  -قر الؿشفقرة غ -طّرفُت بإماكـ وإمصار  -

 وفَؼ كتب البؾدان الؼديؿة, وكتب الجغرافقا الؿعاصرة.

 ترجؿُت لبعض إطالم غقر الؿشفقريـ طـد أهؾ آختصاص. -

هذا َؾِخُص  ؿؾي   هذا اْ حث  ي ماًل اْؿوْى جِل و ال أن ه ؼِ َؾه 

ٍد  و ؾى آْه وأن هـػَع به. وب هلل تع ْى اْ وْقُق  وصِؾى اهللُ  ؾى ك ق ـ  َحؿ

 .وصح ه ويِؾم

 

  

 وكتب 

 أمحد بن يلع بن أمحد القرين 
 طابة          

   هـ 8381         
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 ةَخَصاِئُص الـَمِدينِة النَبويَّ
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 * اخَلِصيَصُة األوىل *
 ؾى يؽـ ه  واْ ؼ ِء بف   أكف  اْعَؿدهـُ  اْوحقدُة اْ ي َحِث اْـ ي   -

 :حّ ى ُحُؾوِل إجلِ 

 :وقد ج ء   اْحث   ؾى ذْك ِ ِدُة أح دهث وآث ر

أنَّ رسقَل اهلل  مـ حديث َأبل هريرة  (1)مـفا ما أخرجف مسؾؿ -

  :َْى »ق ل ِه َوَقرِهَ ُه: َهُؾِم إِ ََ ٌن َهْدُ و اِْرُجُل اْبَن َ ؿ  َهْلتِي َ َؾى اْـِ ِس َز

ِِْذي  َِ ُكوا َهْعَؾُؿوَن  َوا َْْو  َُْفْم  َْى اِْرَخ ِء  َواْعَؿدهـ  َخْقٌر  اِْرَخ ِء  َهُؾِم إِ

ـُْه   َِ ِٓ َأْخَؾَف اهللُ ِْقَف  َخْقًرا  ـُْفْم َأَحٌد َرْغَ ً  َ ـَْف  إِ َِ َٓ َهْخُرُج  َكْػِسي بَِقِدِه  

َْْخ  ْْؽِقرِ  ُتْخرُِج ا  َِ َٓ إِِن اْعَؿدهـ   َٓ َتُؼوُم اِْس َ ُ  َحِ ى َتـِْػَي َأ  ِقَث  

َْْحِدهدِ  ْْؽِقُر َخَ َث ا َؿ  َهـِْػي ا َِ  .«اْعَؿدهـ  ِشَراَرَه   

ُتْػَ ُح » :قال: قال رسقُل اهلل  وطـ سػقان بـ أبل زهقر  -

وَن  َواْعَؿدهـ   َن اْعَؿدهـ  َقْوٌم بَِلْهِؾقِفْم َهُ س 
َِ َقْخُرُج  َْ َْْو اِْ  ُم   َُْفْم  َخْقٌر 

وَن   َن اْعَؿدهـ  َقْوٌم بَِلْهِؾقِفْم َهُ س 
َِ َقْخُرُج  َْ َْْقَؿُن  َِ ُكوا َهْعَؾُؿوَن  ُثِم ُتْػَ ُح ا

َن  َِ َقْخُرُج  َْ ِْْعَراُل   َِ ُكوا َهْعَؾُؿوَن  ُثِم ُتْػَ ُح ا َْْو  َُْفْم  َواْعَؿدهـ  َخْقٌر 

َِ ُكوا َهْعَؾُؿونَ اْعَؿدهـ  َقْوٌم بَِلْهِؾقِفْم َهُ س   َْْو  َُْفْم   .(2)«وَن  َواْعَؿدهـ  َخْقٌر 

ْن اْيَ َط َع َأْن َهُؿوَت » :قال: قال رسقل اهلل  وطـ ابـ طؿر  - ََ

نِك ي َأْشَػُع َِْؿْن َهُؿوُت بَِف  َْ ُْ بَِف    ْؾَقُؿ َْ  .(3)«بِ ْعَؿدهـ  

                                     
( )تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل, دار إحقاء الرتاث 141( )1161يف صحقحف رقؿ ) (1)

 بقروت(. - العربل

 (.1166أخرجف مسؾؿ يف صحقحف رقؿ ) (2)

( )تحؼقـؼ: مؽتـب التحؼقـؼ بؿمسسـة 3215الحديث أخرجـف أحؿـد يف الؿســد رقـؿ ) (3)
= 
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                                     = 
ــك,  ــة إول ــروت, الطبع ــالة, بق ــــ رقــؿ )1241الرس ــذي يف الس ـــ(. والرتم (, 1715ه

 - )تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر وآخريـ, شركة مؽتبـة ومطبعـة مصـطػك البـابل الحؾبـل

(, )تحؼقـؼ: محؿـد 1114الســـ رقـؿ )هـ(. وابـ ماجـف يف 1173مصر, الطبعة الثاكقة, 

ــل يف معجؿــف رقــؿ  ـــ إطراب ــتاكبقل(. واب ــاقل, الؿؽتبــة ا ســالمقة, اس ــماد طبــد الب ف

ــة 4113) ـــ الجــقزي, الؿؿؾؽ ــقـل, دار اب ــد الؿحســـ الحس ــؼ وتخــريج: طب (, )تحؼق

( 1521هــ(. وابــ حبـان يف الصـحقح رقـؿ )1216العربقة السعقدية, الطبعة: إولـك, 

حسان يف تؼريب صحقح ابـ حبان )ترتقب: إمقر طالء الـديـ طؾـل بــ بؾبـان كؿا يف ا 

ــك,  ــة إول ــروت, الطبع ــالة, بق ــة الرس ــاؤوط, ممسس ــعقب إرك ــؼ: ش الػارســل. تحؼق

( )تحؼقـؼ: طبـد العؾـل 2164( و )2163هـ(. والبقفؼل يف شعب ا يؿـان رقـؿ )1216

اض بالتعـــاون مـــع الـــدار لريـــطبـــد الحؿقـــد حامـــد, مؽتبـــة الرشـــد لؾـشـــر والتقزيـــع با

ــك,  الســؾػقة ــد, الطبعــة إول ــاي بالفـ ــؿ هـــ(. 1241ببقمب والبغــقي يف شــرح الســـة رق

 -الشـاويش الؿؽتـب ا سـالمل محؿـد زهقـر  -)تحؼقؼ: شعقب إركاؤوط  (4141)

هـ(. مـ صرٍق طــ أيـقب السـختقاين, طــ كـافع, 1211بقروت. الطبعة: الثاكقة,  دمشؼ,

 طـ ابـ طؿر بف.

سـده صحقح طؾك شرط الشقخقـ, وقد صححف الرتمذي وابـ حبان.  إْ  ين:ق ل 

هـ(. وقال 1213( )مؽتبة الؿعارف, الرياض, 4/1112)سؾسؾة إحاديث الصحقحة 

الرياض, الطبعة  –( )مؽتبة الؿعارف 4/44طـف يف صحقح الرتغقب والرتهقب )

 الخامسة(: صحقح.

  وْؾحدهث شواهد:

ــد الطــيفاين يف الؿعجــؿ ا:  ععن ُيعع قع  إيععؾؿق  ــر طـ ــؼ: 525) 42/472لؽبق ( )تحؼق

 الؿجقد السؾػل, مؽتبة العؾقم والحؽؿ, الطبعة الثاكقة(. حؿدي طبد

رجالف محتجح هبؿ يف الصحقح إٓ طبد اهلل بـ طؽرمة روى طـف جؿاطة, » ق ل اْ وصقري:

الؿشؽاة لؾبحث (. )تحؼقؼ: دار 1/431إتحاف الخقرة الؿفرة )«. ولؿ أر مـ تؽؾؿ فقف

العؾؿل بنشراف أبق تؿقؿ ياسر بـ إبراهقؿ, دار القصـ لؾـشر, الرياض, الطبعة إولك, 

 هـ(.1241

(, )تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ 2463طـد الـسائل يف الســ الؽيفى رقؿ ): و ن اُْصؿق  

هـ(, وابـ حبان يف الصحقح 1241الرتاث يف ممسسة الرسالة, بقروت, الطبعة: إولك 
= 
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اِْؾُفِم اْرُزْقـِي َشَف َدًة ِْي َي ِقِؾَك  َواْجَعْل » :ق ل وطـ طؿر  -

ْوتِي ِْي َبَؾِد َرُيوَِْك  ََ»(1). 

ففذه إحاديُث وأثاُر تدّل طؾك تػضقؾ ُسؽـك الـَؿديـة طؾك 

 غقرها مـ البؼاع, وطؾك فضؾ الؿقت هبا.

ُْه  أي أن يؼقؿ  (أن هؿوت ب ْعَؿدهـ )أي َقِدَر  (َن اي ط ع) :ْؼو

ُْ بف )هبا حتك يدركف الؿقُت َثّؿَة  أي فؾُقؼؿ هبا حتك يؿقت هبا.  (ْؾقؿ

 اففق تحريٌض طؾك لزوم ا قامة هبا لقتلّتك لف أن يؿقت فقفا8 إصالقً 

 لؾؿسبَّب طؾك سببف.

ُْ بف (ققلف: » :ق ل اْط ق ي أمٌر لف بالؿقت هبا, ولقس ذلؽ مـ  )ْؾقؿ

استطاطتف بؾ هق إلك اهلل تعالك, لؽـف ُأمر بؾزومفا وا قامة هبا بحقث ٓ 

يػارقفا, فقؽقن ذلؽ سبًبا ٕن يؿقت فقفا, فلصؾؼ الؿسبَّب وأراد 

 .(2)«[114]البؼرة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿السبب, كؼقلف تعالك: 

                                     = 
 (.642) 42/111(, والطيفاين يف الؿعجؿ الؽبقر 1524)رقؿ 

(, والبقفؼل يف شعب ا يؿان 4112طـد الطيفاين يف الؿعجؿ الؽبقر رقؿ ): و ن يؾؿ ن

(, لؽـف ٓ ُيػرح بف8 فػل سـده أبق الصباح طبد الغػقر بـ سعقد إكصاري 2161رقؿ )

بـ حبان: كان مؿـ يضع ضعقٌػ جًدا, قال يحقك بـ معقـ: لقس حديثف بشلء. وقال ا

الحديث. وقال البخاري: تركقه. وقال ابـ طدي: ضعقػ مـؽر الحديث. مقزان 

 (.4/421آطتدال )

(, )شرح وتعؾقؼ د. مصطػك ديب البغا. الـاشر: دار 1671صحقح البخاري رقؿ ) (1)

 هـ(.1244صقق الـجاة. الطبعة: إولك, 

( )تحؼقؼ: د. طبد الحؿقد هـداوي, مؽتبة كزار 4/4141الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ ) (2)

مرطاة  واكظر:هـ(.  1215الرياض( الطبعة: إولك,  -مصطػك الباز )مؽة الؿؽرمة 
= 
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ُسؽـاها, والؿقت هبا, مؿا ما ورد يف الرتغقب يف » :وق ل اْسخ وي

ؽـك هبا ُوْصؾٌة لف إن شاء اهلل  .(1)«لؿ يثبت يف الؿقت بغقرها مثُؾف, والسُّ

الحديُث قد اسُتدّل بف طؾك أن » :وق ل أبو اْحسن اْؿ  رِػوري

ؽـك بالـَؿديـة والؿجاورَة هبا أفضُؾ مـفا بؿؽة8 ٕن الرتغقَب يف  السُّ

ؽـك هبا ُوْصَؾٌة إلقف,  الؿقت يف الـَؿديـة لؿ يثبت مثُؾف لغقرها, والسُّ

 لفا طؾك غقرها.  يف ُسؽـاها, وتػضقاًل  افقؽقن ترغقبً 

  ٓ َهص ُر  ؾى ْٕوامف  وشِدتف  أحٌد إٓ ِـُ ْه شػقعً » :وٕكف صّح 

ولؿ َيِرْد يف ُسؽـك مديـٍة كحق ذلؽ. وٕكف اختار  ,«هوم اْؼق َ  اأو شفقًد 

  ذلؽ ولؿ يؽـ يختار إٓ إفضؾ. وٕن ا قامَة بالـَؿديـة يف حقاتف 

, فُقستصحب ذلؽ بعد وفاتف حتك يثبت إجؿاٌع مثؾف اأفضُؾ إجؿاطً 

 .(2)«يرفعف

ـٌ كؿا ترى, إٓ أّن ققلف   «لفا طؾك غقرها وتػضقاًل » :وهذا كالٌم متق

فؾقس يف الحديث ما يدل طؾقف, مع مخالػتف لرأي أكثر  ,فقف خالٌف 

 العؾؿاء مـ تػضقؾ مؽة طؾك الـَؿديـة. واهلل أطؾؿ.

ومراطاة ُحْرمة  ,بُحسـ إدب فقفا ْؽّن ُيؽـى اْعَؿدهـ  َ روطٌ 

 وجاللة الؿؽان, وصقكف طـ ا حداث فقف, أو تدكقسف بالؿـاكِر8 ,الَحَرم
                                     = 

 -الجامعة السؾػقة  -( )إدارة البحقث العؾؿقة والدطقة وا فتاء 7/327الؿػاتقح )

 هـ(. 1212 -بـارس الفـد, الطبعة: الثالثة 

( )تحؼقؼ: مركز بحقث ودراسات 1/51التحػة الؾطقػة يف تاريخ الـَؿديـة الشريػة ) (1)

 هـ(. 1211الـَؿديـة الؿـقرة, الطبعة إولك, 

 (.331-7/327مرطاة الؿػاتقح ) (2)
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الحديث ُحّجُة ا سالم )الغزالل( َكْدَب وَأَخَذ مـ » :وْذا ق ل اْؿـ وي

 .(1)«ا قامة هبا مع رطاية ُحْرمتفا وُحْرمة ساكـقفا

 (أي بــــالحرمقـ)الؿختــــاُر أن الؿجــــاورة هبؿــــا » :وقعععع ل اْـععععووي

ـــ ـــ اجؿقًع ـــك ضـ ـــقُع يف الؿحـــذورات مســـتحبٌة, إٓ أن يغؾـــب طؾ ف القق

ٓ ُيحصـْقن مــ سـؾػ إمـة  وغقرها. وقد جاَوَرْتفؿا خالئُؼ  الؿذكقرة

مؿـ ُيؼتـدى بـف. ويـبغـل لؾؿجـاور آحـرتاُز مــ الؿحـذورات  وخؾػفا

 .(2)«وأسباهبا

وهق يتؽؾُؿ طـ وجقب مراطاة حسـ إدب  - وق ل اْؿاِل  ؾي ق ري

إنَّ تضاطَػ السقئات وتعاضَؿفا وإن ُفؼد فقفا, فؿخالػة » :-يف الـَؿديـة 

, اا خالل بقاجب التقققر وا جالل قائٌؿ أيًض السالمة وقؾة إدب إلك 

ماكٌع إٓ لألفراد ذوي الؿؾؽات, فنن مؼامفؿ ومقهتؿ فقفا فقف  اوهق أيًض 

ٓ َهص ُر  ؾى ْٕواء اْعَؿدهـ  وشِدتف  »السعادة الؽامؾة. يف صحقح مسؾؿ: 

ُُ ْه شػقعً  ;أحٌد َن أَ ي  . وأخرج «اهوم اْؼق َ   أو شفقًد   إٓ ِـ

َن اي ط ع أن » : ؾقه اْصالة واْسالمالرتمذي وغقره طـ ابـ طؿر طـف 

 .«هؿوَت ب ْعَؿدهـ  ْؾَقؿُ ْنين أشػع ْؿن هؿوت بف 

كؿا طؾقف أهؾ زماكـا  -ولق أدرك إولقن ما اكتفك إلقف أِخرون 

لحؽؿقا بُحْرمة الؿجاورة يف الحرمقـ الشريػقـ مـ شققع  -الغافؾقن 

                                     
 ( )صبع دار الػؽر, بقروت, بدون تاريخ(.4/31فقض الؼدير ) (1)

مرطـــاة الؿػـــاتقح  واكظعععر:(, 7/134الؿـفـــاج شـــرح صـــحقح مســـؾؿ بــــ الحجـــاج ) (2)

(7/331.) 
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الظؾؿ, وكثرة الجفؾ, وقؾة العؾؿ, وضفقر الؿـؽرات, وفشّق البدع 

والسقئات, وأكؾ الحرام والشبفات. ويف الحؼقؼة لقسقا بؿجاوريـ, بؾ 

لفؿ مؼاصُد فاسدٌة صاروا هبا مؼقؿقـ غقر مسافريـ, مـ تجارٍة أو مـصٍب 

أو ِجرايٍة أو َجاَمؽِقَّةٍ 
 ا مـ غقر استحؼاٍق أو ُصّرٍة أو ُشفرةٍ, غالبُفؿ يلكؾقهن (1)

لحالتفؿ, ومـ غقر ققاٍم بقضائػ خدمتفؿ, ومـ غقر رطايٍة لشروط 

ت يف  ت البالد, وصؿَّ إوقاف يف مداخالهتؿ, لؽـ هذه البؾقة حقث طؿَّ

 حئ جئ ی ی﴿البالد, صابت حتك طؾك الزّهاد والعبّاد. قال تعالك: 

َّٓ باهلل العؾل العظقؿ ,[21]الروم: ﴾مئ  .(2)«ٓ حقل وٓ ققة إ

 

 

 

  

                                     
ؽِقِ : (1) ََ هل مرتَُّب َخَدم الدولة مـ العساكر و الؿقضَّػقـ. جؿعفا: َجقامِؽ. معجؿ  اَْج 

. )دار الػؽر الؿعاصر 34إلػاظ التاريخقة يف العصر الؿؿؾقكل لؿحؿد أحؿد دهؿان ص 

 هـ(. 1211سقريا, الطبعة إولك  -دمشؼ  -لبـان. دار الػؽر  -بقروت  -

)وزارة الثؼافة وا طالم,  4/145تؽؿؾة الؿعاجؿ العربقة لريـفارت بقرت آن ُدوِزي  واكظر: 

 م(. 4111 - 1757الجؿفقرية العراققة, الطبعة: إولك, مـ 

 هـ(.1244لبـان, الطبعة: إولك,  - . )كشر دار الػؽر, بقروت3/1647مرقاة الؿػاتقح  (2)

 . 3/1662الؿصدر كػسف  واكظر: 
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 * اخَلِصيَصُة الثانيُة *
ْوامف   - َٕ أكف  اْعَؿدهـُ  اْوحقدُة اْ ي ُهؽ ُْل اْؿسؾُم إذا ص َر  ؾى 

  :أو شػ   ِه هوَم اْؼق َ ِ  وِشِدتف  ب ف دِة اْـ ي  

 :وقد ج ء   ذْك  ِدُة أح دهث  َـف 

بقر طـ ُيـَحـّس (1)ما أخرجف مسؾؿ - مقلك الزُّ
طـد  اأكف كان جالًس  (2)

, فلتْتف مقٌٓة لف تسّؾؿ طؾقف, فؼالت: إين (3)طبد اهلل بـ طؿر يف الػتـة

                                     
 (.1155يف صحقحف برقؿ ) (1)

هق بضؿ الؿثـاة تحت وفتح الحاء الؿفؿؾة وكسر الـقن وفتحفا وجفان  ق ل اْـووي: (2)

هق « مقلك مصعب بـ الزبقر يحـس»مشفقران والسقـ مفؿؾة, ويف الرواية إخرى: 

. (7/131)ٕحدهؿا حؼقؼًة ولمخر مجاًزا. الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج 

 هـ(.1241, دار الؿعرفة, بقروت, 5)تحؼقؼ: خؾقؾ ملمقن شقحا, ط

ة, وهل معركٌة وقعْت يف الـَؿديـة سـَة ثالٍث وستقـ بقـ  اْؿراُد ب ْػ ـ  هـ : (3) وقعُة الَحرَّ

ـُ معاوية طؾك رأس أهؾ  الـَؿديـة وبقـ الؼائد مسؾؿ بـ طؼبة الؿّري, حقث أرسؾف يزيُد ب

جقٍش8 لتلديب أهؾ الـَؿديـة بعد أن خؾعقه, وصردوا والقف مـفا. وقد اهنزم أهُؾ الـَؿديـة 

 يف هذه الؿعركة ووقعْت فقفؿ َمؼتؾٌة طظقؿٌة.

ضقاء العؿري, دار الؼؾؿ,  ( )تحؼقؼ: د. أكرم414تاريخ خؾقػة بـ خقاط )ص/ هـظر: 

هـ(, والؿعرفة والتاريخ 1175دمشؼ, بقروت, الطبعة: الثاكقة,  -ممسسة الرسالة 

( )تحؼقؼ: أكرم ضقاء العؿري, ممسسة الرسالة, بقروت, الطبعة: 1/143لؾػسقي )

( )تحؼقؼ: طبد الؿـعؿ طامر, 442هـ(, وإخبار الطقال لؾديـقري )ص/ 1211الثاكقة, 

دكتقر جؿال الديـ الشقال, دار إحقاء الؽتب العربل الؼاهرة, الطبعة: مراجعة: ال

( )صبع دار الؽتب العؾؿقة, 3/264م(, وتاريخ الرسؾ والؿؾقك لؾطيفي )1741إولك,

( )صبع مؽتبة 4/12هـ(, والبدء والتاريخ لؾؿؼدسل )1215بقروت, الطبعة: إولك, 

 مصر(. -الثؼافة الديـقة, ببقر سعقد 

 الؽالُم طـ هذا أيًضا يف الَخِصقصِة الرابعَة طْشرَة. وسقليت 
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أردُت الخروَج يا أبا طبد الرحؿـ, اشتّد طؾقـا الزماُن, فؼال لفا طبُد اهلل: 

َْوامَِف  َٓ َهْص ُِر َ َؾى » هؼول: فنين سؿعُت رسقَل اهلل  (1)اقُعدي َلَؽاِع! َٕ

 ِ ََ ِْْؼَق  َُْه َشِفقًدا َأْو َشِػقًع  َهْوَم ا  ُُ ـْ ُِ  ِٓ  .«َوِشِدتَِف  َأَحٌد  إِ

 وطـ أبل هريرة  -
َّ
َْواِء اْعَؿدهـ  » ق ل:  : أنَّ الـبل َٕ َٓ َهْص ُِر َ َؾى 

َُْه َشِػقعً   ُُ ـْ ُِ  ِٓ َِ ِي  إِ ْن ُأ
َِ ِ  َأْو َشِفقًد   َوِشِدتَِف  َأَحٌد  ََ ِْْؼَق  أخرجف  «اَهْوَم ا

 .(2)مسؾؿ

  َق َل: وطـ سعد بـ أبل وقاص  -
ِ
اْعَؿدهـ  َخقٌْر » :َقاَل َرُسقُل اهلل

ْن ُهَو  ََ ِٓ َأبَْدَل اهللُ ِْقَف   َٓ َهَدُ َف  َأَحٌد َرْغ ًَ  َ ـَْف  إِ َِ ُكوا َهْعَؾُؿوَن   َْْو  َُْفْم 

ُُ َُْه َشِػقًع   َأْو َشِفقًدا  ـْ ُِ  ِٓ َْوامَِف  َوَجْفِدَه  إِ َٕ ُُ َأَحٌد َ َؾى  َٓ َهثُْ  ـُْه  َو َِ َخقٌْر 

 ِ ََ  .(3)أخرجف مسؾؿ «َهْوَم اِْْؼقَ 

-  
َ
وطـ أبل سعقد مقلك الـَؿْفِري, أكف جاء أبا سعقد الخدري لقالل

ة الحرَّ
فاستشاره يف الَجالء مـ الـَؿديـة, وشؽا إلقف أسعاَرها وكثرَة , (4)

ْوائفا, فؼال لف:  َٕ ّٓ صيف لف طؾك َجْفد الـَؿديـة و طقالف, وأخيفه أن 

                                     
بػتح الالم, وأما العقـ فؿبـقٌة طؾك الؽسر, قال أهؾ الؾغة: يؼال: امرأٌة َلَؽاع,  ََْؽ ِع: (1)

 
ّ
ورجٌؾ ُلَؽٌع بضؿ الالم وفتح الؽاف. ويطؾؼ ذلؽ طؾك الؾئقؿ, وطؾك العبد, وطؾك الغبل

:  الذي ٓ يفتدي لؽالم غقره, وطؾك الصغقر, ومـف ققلف  ـَ َُْؽٌع »يطؾب الحس  .«أَثِم 

 ؿر بفذا إكؽ ًرا  ؾقف  إلدْٓه  ؾقف : ْؽوكف  َؿن هـ ؿي إْقه وه عؾق به. وخ ب ف  ابُن   

(, شرح الزرقاين طؾك الؿقصل 7/131الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج ) اكظر: 

(2/124.) 

 (.1156يف صحقحف برقؿ ) (2)

 (.1141يف صحقحف برقؿ ) (3)

 تؼّدم التعريػ هبا قريًبا.( 4)



 

20 
 

َٓ آُمُرَك بَِذلَِؽ,   َوْيَحَؽ 
ِ
َٓ َهْص ُِر َأَحٌد »َهُؼوُل:   إِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َُْه َشِػقعً   ُُ ـْ ُِ  ِٓ َقُؿوَت  إِ َْ َْوامَِف    َٕ َِ َن  اَأْو َشِفقًد   َ َؾى  ِ  إَِذا  ََ ِْْؼَق  َهْوَم ا

ْسِؾؿً   .(1)أخرجف مسؾؿ « َُ

وطـ أفؾح, مقلك أبل أيقب إكصاري, أكف مّر بزيد بـ ثابت,  -

أحُدهؿا لصاحبف: وأبل أيقب وهؿا قاطدان طـد مسجد الجـائز, فؼال 

 اَتْذُكُر َحِديثً 
ِ
َثـَاُه َرُسقُل اهلل ـُ فِقِف؟  , َحدَّ ِذي َكْح فِل َهَذا اْلَؿْجؾِِس الَّ

ـِ الـَؿديـة, َسِؿْعُتُف َوهُ  َق َيْزُطُؿ َأكَُّف َسَقْلتِل َطَؾك الـَّاِس َزَماٌن َقاَل: َكَعْؿ, َط

َْرِض, َفَقْخُرُج إَِلْقَفا ِرَجاٌل ُيِصقُبقَن َرَخاًء وَطْقًشا  ْٕ ُيْػَتُح فِقِف َفَتَحاُت ا

اًرا َفَقُؼقُلقَن: َما ُيِؼقُؿُؽْؿ  اًجا َأْو ُطؿَّ وَن َطَؾك إِْخَقاٍن َلُفْؿ ُحجَّ َوَصَعاًما َفَقُؿرُّ

 ْ َٕ  فِل 
ِ
ِة اْلُجقِع؟, َقاَل َرُسقُل اهلل َذاِهٌط َوَق ِ ٌد » :َواِء اْلَعْقِش َوِشدَّ َْ- 

َراًرا  َِ ََْف   َقْص ُِر َ َؾى  -َحِ ى َق  َْ ُُ بَِف  َأَحٌد  َٓ ُهْثُ  َُْفْم   َواْعَؿدهـ  َخْقٌر 

َْوامَِف  ِ  َشِفقًدا َأْو َشِػقًع  َٕ ََ ِْْؼَق  َُْه َهْوَم ا  ُُ ـْ ُِ  ِٓ  .«َوِشِدتَِف   َحِ ى َهُؿوَت إِ

 .(2)أخرجف الطيفاين

                                     
 (.1152)يف صحقحف برقؿ ( 1)

 (. 1763رقؿ ) (2/161)يف الؿعجؿ الؽبقر  (2)

( )تحؼقؼ: إبراهقؿ شؿس الديـ, دار 423وذكره الؿـذري يف الرتغقب والرتهقب )ص/ 

رواه الطيفاين يف الؽبقر  وق ل:هـ( 1215بقروت, الطبعة: إولك,  - الؽتب العؾؿقة

 بنسـاد جقد ورواتف ثؼات. 

( 3565رقؿ ) (1/111)رجالف ثؼات. مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد  وق ل اْفقثؿي:  

 هـ(.1214 -)دار الػؽر, بقروت 

 (.4/43حسـ صحقح. صحقح الرتغقب والرتهقب ) وق ل إْ  ين:  

( )صبع 177وضّعػف الرفاطل يف كتابف: إحاديث القاردة يف فضائؾ الـَؿديـة )ص/ 
= 
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  ق ل:  وطـ أبل ُأسقٍد الساطدّي  -
ِ
َطَؾك َقْبِر  َأَكا َمَع َرُسقِل اهلل

وَن الـَّؿِ  ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِب, َفَجَعُؾقا َيُجرُّ َػ َطَؾك َوْجِفِف َفَتـَْؽِش َرَة َحْؿَزَة ْب

وَكَفا َطَؾك َقَدَمْقِف َفَقـَْؽِشُػ َوْجُفُف,   َقَدَماُه َوَيُجرُّ
ِ
 :َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َن َهَذا اِْ َجرِ » َِ ْقِه  ََ َقاَل: َفَرَفَع  ,«اْجَعُؾوَه  َ َؾى َوْجِفِه  َواْجَعُؾوا َ َؾى َقَد

 
ِ
  َرُسقُل اهلل

ِ
إِِكُه َهْلتِي » :َرْأَسُف, َفنَِذا َأْصَحاُبُف َيْبُؽقَن, َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ْؾَ ًس   ََ ْطَعًؿ  َو ََ ُقِصقُ وَن بَِف   َْ َْرَه ِ!  ْٕ َْى ا ََ ٌن َهْخُرُجوَن إِ َ َؾى اْـِ ِس َز

   ً َِ ْر ََ َراَِِط  -َو ََ َْى َأْهِؾقِفْم: َهُؾمِ  -َأْو َق َل  َقْؽُ ُ وَن إِ نِِكُؽْم بَِلْرٍض  َْ َْ َْْقـَ   إِ

َج زٍ  ََ
َٓ َهْص ُِر َ َؾى (2)َجُدوَب ٍ  (1) َِ ُكوا َهْعَؾُؿوَن  َو َْْو  َُْفْم    َواْعَؿدهـ  َخْقٌر 

                                     = 
هـ( وأطّؾف بعاصؿ 1213الطبعة: الثاكقة مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ 

 بـ طبد العزيز إشجعل, لؽـف حّسـف بشقاهده.

كذا يف الؿصدر! والذي يظفر مـ السقاق أهنا: حجاز, وكذلؽ هل يف مسـد الشاشل  (1)

 ( إٓ أهنا بلل التعريػ. 1341( رقؿ )1/176)

الـَؿديـُة. قال إصؿعل: إذا طرضْت الِحرار, وهل التل تشتفر هبا  واْؿراد ب ْحج ز هـ :

وا بالحجاز لُقعجزوين( أراد بالحجاز:  لؽ الِحرارُ بـجد فذلؽ الحجاز, وأكشد: )َوَفرُّ

 الِحرار. ويؼال لؾجبال أيًضا: حجاٌز, ومـف ققلف: )وكحـ أكاٌس ٓ ِحجاَز بلرضـا....

إحقاء الرتاث ( )تحؼقؼ: محؿد طقض مرطب. دار 2/54هتذيب الؾغة لألزهري ) هـظر:

( 1/441م(, مشارق إكقار لعقاض القحصبل )4111بقروت.الطبعة: إولك,  - العربل

( )دار 3/111)الؿؽتبة العتقؼة, تقكس, دار الرتاث, الؼاهرة(, لسان العرب ٓبـ مـظقر )

بقدي ) 1212 -بقروت, الطبعة: الثالثة  - صادر ( )تحؼقؼ: 13/73هـ(, تاج العروس لؾزَّ

 مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ, الـاشر: دار الفداية(.

هل إرض الؼاحؾة التل ٓ تـبت شقًئا. يؼال: جدب البؾد يجدب جدوبًة  اَْجدوب : (2)

 وجدًبا وأجدب: إذا لؿ يـبت شقئا.

( )صبعة دار صادر(: 1/13ؽيفى ٓبـ سعد )وجاءت هذه الؽؾؿة يف الطبؼات ال

 َجَرِديٍَّة. وهل بـػس الؿعـك.
= 
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 ِ ََ ِْْؼَق  َُْه َشِػقًع  َوَشِفقًدا َهْوَم ا  ُُ ـْ ُِ  ِٓ َْوامَِف  َوِشِدتَِف  َأَحٌد إِ َٕ»(1). 

ْواء الـَؿديـة وشّدهتا,  ففذه إحاديُث فقفا َحثح طؾك َٕ الصيف طؾك 

  .(2)واحتساب إجر مـ اهلل تعالك يف ذلؽ

, افقف تـبقٌف أكف يـبغل لؾؿممـ أن يؽقن صابرً » :ق ل اْؿاِل  ؾي ق ري

طؾك إقامتف يف الحرمقـ الشريػقـ, وٓ يـظر إلك ما يف طداهؿا  ابؾ شاكرً 

قِرّية  :ّٕن العيفَة بالـَِّعؿ الحؼقؼّقة إُْخروّية8 لحديث ;مـ الـَِّعؿ الصُّ

                                     = 
( )تحؼقؼ: خؾقؾ إبراهؿ جػال, دار إحقاء الرتاث 2/124الؿخّصص ٓبـ سقده ) هـظر:

( 1/142هـ(, أساس البالغة لؾزمخشري )1215بقروت, الطبعة: إولك,  –العربل 

لبـان, الطبعة: إولك,  –)تحؼقؼ: محؿد باسؾ طققن السقد, دار الؽتب العؾؿقة, بقروت 

(, 44(, الؼامقس الؿحقط لؾػقروز آبادي )ص: 1/434هـ(, لسان العرب ) 1217

نشراف: محؿد كعقؿ العرقُسقسل: )تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ الرتاث يف ممسسة الرسالة, ب

هـ(,  1244لبـان, الطبعة: الثامـة,  –ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع, بقروت 

د حسقـ بـ طبد اهلل العؿري ( )تحؼقؼ: 4/1141شؿس العؾقم لـشقان الحؿقري )

 سقرية(, الطبعة: -لبـان( ودار الػؽر )دمشؼ  -ف, دار الػؽر الؿعاصر )بقروت قوزمقؾ

 هـ(. 1241إولك, 

( 1/122(. ويف )365( رقؿ )17/443أخرجف هبذا الؾػظ الطيفاين يف الؿعجؿ الؽبقر ) (1)

 (.4721رقؿ )

(, والبخاري يف التاريخ الؽبقر 1/13وأخرجف أيًضا ابـ سعد يف الطبؼات الؽيفى )

 (.1341( رقؿ )1/176(, والشاشل يف الؿسـد )6/113)

 (4/117)رواه الطيفاين, ورجالف ثؼات. مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد  ق ل اْفقثؿي:

 (.11113رقؿ )

ولقس كؿا قال8 فننَّ يف سـده يزيد بـ زيد الؿدين مجفقل الحال, فالحديث هبذا ا سـاد 

 ضعقػ, لؽـ يشفد لف ما قبؾف, فقرتؼل لؿرتبة الحسـ لغقره, واهلل أطؾؿ.

 .(7/131)الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج  هـظر: (2)
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ِٓ  قُش أخرةِ » ْن ص َر  ؾى َحر  َؽَ  »ولحديث:  .(1)«اْؾفِم ٓ  قَش إ ََ

 :ولؼد أحسـ مـ قال (2)«ي  ً  ت   َد َن ك ِر جفـَم َ م ْي يـ ٍ 

                                     
( 1612(, ومسؾؿ يف الصحقح برقؿ )4741أخرجف البخاري يف الصحقح برقؿ ) (1)

 .كالهؿا طـ سفؾ بـ سعد 

( )تحؼقؼ: د. طبد الؿؾؽ 4/461هذا حديث باصٌؾ8 أخرجف الػاكفل يف أخبار مؽة ) (2)

هـ( قال: حدثـا طبد اهلل بـ 1212بقروت, الطبعة: الثاكقة,  –طبد اهلل دهقش, دار خضر 

مـصقر, طـ طبد الرحقؿ بـ زيد العّؿل, طـ أبقف, طـ سعقد بـ الؿسقب قال: سؿعت 

ْن ص َر  ؾى َحر  َؽَ  ي  ً  َن كف ٍر »يؼقل:  يؼقل: سؿعت الـبل  أبا هريرة  ََ

  .«ت   دْت  ـه اْـ ر

وحدثـا أحؿد بـ صالح قال: ثـا أحؿد بـ الجراح قال: ثـا طبد الرحقؿ بـ زيد العّؿل, 

ُْ َـه »بـحقه, إٓ أكف قال:  طـ أبقف, طـ الـبل  ت   دْت َـه جفـُم َ مَ    ٍم  وتؼرب

 «.اْجـُ  َسقرَة َ مِ    مٍ 

بف ق ل ابن حجر:الحديُث يف سـده طبد الرحقؿ بـ زيد العّؿل,  ابـ معقـ.  مرتوك كذَّ

( )تحؼقؼ مصطػك طبد الؼادر ططا, دار الؽتب العؾؿقة 132تؼريب التفذيب )ص: 

 لبـان(. –بقروت 

( )تحؼقؼ: د. مازن السرساوي, دار ابـ طباس 1/444وأخرجف العؼقؾل يف الضعػاء )

ْن ص َر   َحر  َؽَ  ي  ً  ب  َد اهللُ جفـَم »م( بؾػظ:  4116مصر, الطبعة الثاكقة,  – َـه ََ

 هذا حديٌث باصٌؾ ٓ أصَؾ لف. وق ل: .«ي عقَن خرهًػ 

( )تحؼقؼ: طبد اهلل بـ طبد 1/411غريٌب. تخريج أحاديث الؽشاف ) وق ل اْزهؾعي:

 هـ(.1212الرياض. الطبعة: إولك,  –الرحؿـ السعد, دار ابـ خزيؿة 

الزمخشري يف آل ذكره أبق القلقد إزرقل يف تاريخ مؽة بغقر إسـاد, ثؿ  وق ل اْسخ وي:

طؿران مـ تػسقره, وقد أخرجف العؼقؾل يف ترجؿة الحسـ بـ رشقد مـ الضعػاء, مـ 

صريؼ الحسـ الؿذكقر طـ ابـ جريج طـ ططاء طـ ابـ طباس رفعف.... وقال: هذا 

( )تحؼقؼ: 434باصؾ, ٓ أصؾ لف, وابـ رشقد يحدث بالؿـاكقر. الؿؼاصد الحسـة )ص: 

 هـ(.1177ار الؽتب العؾؿقة, بقروت, الطبعة إولك اهلل محؿد الصديؼ, د طبد

(, ـه1131( )كشر مؽتبة الؼدسل, الؼاهرة, 4/113كشػ الخػاء لؾعجؾقين ) واكظر:
= 
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 إذا ْم َتطِْط   َبق ٍ   ـعد بّقعٍط 
 

كق  ْعلهَن َتطقعُط     َتطقُط به اْعد 
 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ وقد ق ل  ِز و ال:

 ڀڀ ڀ ڀ پ﴿: وق ل , [45]العـؽبقت:  ﴾ڌ

وأصُؾ الحقاة  ,[2-1]قريش:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

فؼ الذي بف كؿاُل  (1)الطقبة يف وصقل الرزق وحصقل إمـ الرِّ
(2). 

استقطان الـَؿديـة والبؼاء هبا باٍق  وهذه إحاديُث تؼتضل أن فضَؾ 

وأكف مستؿرح إلك يقم الؼقامة, كؿا أن فقف إشارًة إلك البشارة  بعد الـبل 

 .(3)بُحْسـ الخاتؿة

ؽـك بالـَؿديـة طؾك  بؾ استدّل هبا بعُض العؾؿاء طؾك تػضقؾ السُّ

ؽـك بؿؽة.  السُّ

ـدي ؽـك بالـَؿديـة أفضؾ8 لؿا ثبت مـ حديث ابـ » :ق ل اْس  السُّ

ُُ ْه » قال: طؿر أن الـبل  ٓ هص ُر  ؾى ْٕوامف  وشِدتف  أحٌد إٓ ِـ

ولؿ َيِرْد بُسؽـك مؽة  ,«شػقًع  وشفقًدا هوَم اْؼق َ   أو شفقًدا هوَم اْؼق َ 

                                     = 
( )تحؼقؼ: فقاز أحؿد زمرلل, دار البشائر 162والؾملم الؿرصقع لؾؼاوقجل )ص: 

 هـ(. 1213بقروت, الطبعة: إولك,  –ا سالمقة 

(1) : ُُ   -قد َجَؿَعْت الـَؿديـُة  قؾ
ِ
:  -بػضِؾ اهلل ـِ الضروريِّ إَِن اْ دين   جؿقَع أكقاِع إم

حي   وإَِن اْ قئِي   وإَِن اِْػْؽري   وإَِن اَْعَؼدي   وإَِن  وإَِن اْـػسي   وإَِن اْص 

.  اِْغذامي 

 (.3/1651مرقاة الؿػاتقح ) (2)

( لؾباجل, )كشر مطبعة السعادة, مصر, الطبعة: 5/167الؿـتؼك شرح الؿقصل ) هـظر: (3)

 (.3/1651هـ(, مرقاة الؿػاتقح ) 1114إولك, 
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ْن » :قال شلٌء مـ ذلؽ, بؾ كرهفا جؿاطٌة مـ العؾؿاء وثبت أكف  ََ

ُْ بف : ْنين أشػُع ْؿن هؿوُت بف   .(1)«اي ط َع أْن هؿوَت ب ْعَؿدهـ  ْْؾَقؿ

 :وقد اخ ؾف اْعؾؿ ُء   اْؿراد ب ْ ِدة واْأِلْواء اْواردة   هذا اْحدهث

الألواء هق الجقُع وتعّذُر التؽّسب. والشدُة  :(2)ْؼ ل  قسى بن دهـ ر

                                     
 بقروت(. - (, )كشر: دار الجقؾ4/444كػاية الحاجة يف شرح ســ ابـ ماجف ) (1)

قري: تـ قه: َِ اْؾفِم إكَك تعؾُم أكفم أخرجوين َن أحط  » أما ما ُروي مـ حديث: ق ل اِْد

ٓ يختؾػ أهُؾ العؾؿ يف  ْؼ ل ابُن   د اْ ّر:«. اْ الِد إِْي ْليؽـّي   أحط  اْ الِد إْقك

وق ل ابُن كؽارتف ووضعف وكسبقا وضعف إلك محؿد بـ الحسـ بـ َزبالة وتركقه ٕجؾف. 

سللت طـف  وق ل ابُن َفدي:العؾؿ.  إكف حديٌث باصٌؾ بنجؿاع أهؾ :«تـوهره»ِدْحق    

. وقد بقَّـ طؾَتف أبق بؽر البزار يف مالًؽا فؼال: ٓ يحؾُّ أن تـسب الباصَؾ إلك رسقل اهلل 

(, 4/444كػاية الحاجة يف شرح ســ ابـ ماجف ) هـظر:والحافُظ وغقُرهؿا. « طؾؾف»

 (.7/271مرطاة الؿػاتقح )

 (.6/444كار )أما كالُم ابـ طبد اليف ففق يف آستذ

 أصؾف مـ صؾقطؾة وسؽـ قرصبة, يؽـك أبا طبد اهلل.  قسى بن دهـ ر بن واقد اْغ ْؼي  (2)

رحؾ فسؿع مـ ابـ الؼاسؿ وصحبف وطّقل طؾقف, واكصرف إلك إكدلس فؽاكت الُػتقا 

مف يف وقتف أحٌد.   تدور طؾقف ٓ يتؼدَّ

سؿعت محؿد بـ طبد الؿؾؽ بـ أيؿـ يؼقل: كان طقسك  ق ل هحقى بن َ ْك بن   مذ:

بـ ديـار طالًؿا متػــًا مػتًِّؼا, وهق الذي طؾَّؿ الؿسائَؾ أهَؾ مصركا وفتَّؼفا, وكان أفؼف مـ 

 يحقك بـ يحقك طؾك جاللة قدر يحقك بـ يحقك وِطَظؿف. 

طبد الؿؾؽ فؼقف إكدلس طقسك بـ ديـار, وطالؿفا  وِ ن َحؿد بن  ؿر بن ْ  ب  هؼول:

 بـ حبقب, وطاقؾفا يحقك بـ يحقك.

 اتُّفؿ طقسك هذا يقم )الَفْقج( ففرب فاستخػك, وأّمـف الحؽؿ بـ هشام فرجع.

 وكان طقسك طابًدا فاضاًل َوِرًطا كاكقا يرون أكف ُمجاب الدطقة.

 تقيف طقسك بـ ديـار سـة اثـتل طشرة ومائتقـ بطؾقطؾة وقيفه هـالؽ.

( )تحؼقؼ: إبراهقؿ إبقاري, دار 1/151تاريخ طؾؿاء إكدلس ٓبـ الػرضل ) هـظر:
= 
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أْلواء, وُيحتؿؾ أن  يريد هبا كؾَّ ما يشتّد بف سؽـاها, ُيحتؿؾ أن يريد هبا الَّ

 .(1)وتعُظؿ مضّرُتف

تعّذُر الؿؽسب وسقُء  :الجقُع. والَّألْواءُ  :الشّدةُ » :وق ل ابُن   د اْ ر

 .(2)«الحال

هق ما يجد فقفا مـ شدة الحّر, وُكربة الغربة, وأذّية مـ فقفا  :وققل

 .(3)مـ أهؾ البدطة ٕهؾ السـة

أْلواء, وُيحتؿؾ أن يعقد طؾك  وضؿقُر شّدهتا ُيحتؿؾ أن يعقد طؾك الَّ

 .(4)الـَؿديـة

الحديُث خرج مخرَج الحثِّ طؾك ُسؽـاها. فؿـ » ق ل إُّبي: :تـ قه

داخؾ يف ذلؽ8 ٕن التعؾقؾ بالغالب,  لزم ُسؽـاها ولؿ يؾحؼف ْٕواء

والؿظـَّة ٓ يضرُّ فقف التخؾُّػ يف بعض الصقر, كتعؾقؾ الؼصر بؿشّؼة 

                                     = 
هـ(, والؿؼتبس مـ أكباء 1211, 4الؽتاب الؿصري والؾبـاين, الؼاهرة وبقروت, ط

( )تحؼقؼ: الدكتقر محؿقد طؾل مؽل, 417إكدلس ٓبـ حقان الؼرصبل )ص: 

(, وبغقة الؿؾتؿس لؾضبل )ص: هـ1171الؼاهرة  - الؿجؾس إطؾك لؾشمون ا سالمقة

 1( )تحؼقؼ: إبراهقؿ إبقاري, دار الؽتاب الؿصري والؾبـاين, الؼاهرة وبقروت, ط214

 هـ(.1211)

( )تحؼقؼ: صف 2/125(, شرح الزرقاين طؾك الؿقصل )5/167الؿـتؼك شرح الؿقصل ) (1)

 هـ(.1242الؼاهرة, الطبعة: إولك,  –طبد الرؤوف سعد, مؽتبة الثؼافة الديـقة 

( )تحؼقؼ: مصطػك بـ أحؿد العؾقي, محؿد طبد الؽبقر 41/41التؿفقد ٓبـ طبد اليف ) (2)

 هـ(. 1165الؿغرب,  - البؽري, كشر: وزارة طؿقم إوقاف والشمون ا سالمقة

 (. 7/312(, مرطاة الؿػاتقح )3/1651مرقاة الؿػاتقح ) هـظر: (3)

 (.2/125شرح الزرقاين طؾك الؿقصل ) (4)
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 .(1)«السػر8 فننَّ الؿؾَِؽ يؼصر ولق لؿ تؾحؼف مشّؼٌة لقجقد السػر

ُُ ْه شفقًد » :ِؿ  اخ ؾػوا   )أو(   قوْه  ِٓ ِـ هوم   أو شػقعً  اإ

 ؟غقرههؾ هل لؾشؽِّ أو  «اْؼق َ 

 طـ معـك هذا, ولِـَؿ َخّصص  اُسئؾـا قديؿً  :ق ل اْؼ  ي  ق ض

ـَ الـَؿديـة هبذا مـ شػاطتف ومع ما يثبت مـ اّدخاره إياها لجؿقع  ,ساك

  ؟وهؾ )أو( هـا لؾشّؽ أو لغقره ,أمتف

ولـا طؾك هذا جقاٌب شاٍف مؼـٌع يف أوراٍق اطرتف بصقابف كؾُّ مـ 

وإضفُر أنَّ )أو( هـا  :تؾقؼ بالؿقضع اكذكر مـف هـا ُلـَؿعً  ,وقػ طؾقف

لقست لؾشّؽ, خالَف مـ ذهب مـ شققخـا إلك ذلؽ8 إذ قد روى 

الحديث جابر, وأبق هريرة, وابـ طؿرو, وأبق سعقد, وسعد بـ  هذا

 طبقد, طـ الـبل  ل, وأسؿاء بـت طؿقس, وصػقة بـت أبوقاص لأب

وبعقٌد اتػاُق جؿقعفؿ أو رواهتؿ طؾك الشّؽ, ووققُطف مـ  ,هبذا الؾػظ

بؾ إضفُر أكف كذا قالف الـبل  ,جؿقعفؿ وتطابؼفؿ فقف طؾك صقغة واحدة

 فنما أن يؽقن ُأطؾِؿ  هبذه الجؿؾة هؽذا, أو تؽقن )أو( لؾتؼسقؿ, 

 اإما شػقعً  ,ٔخريـ اوشػقعً  ,لبعضفؿ اشفقدً  8ويؽقن أهُؾ الـَؿديـة صـػقـ

لؿـ  الؿـ مات يف حقاتف وشػقعً  اأو شفقدً  ,لؾُؿطقعقـ الؾعاصقـ وشفقدً 

 .أو غقر ذلؽ مّؿا اهلُل أطؾؿ بف ,مات بعده

 ,وهذه خاصقٌَّة زائدٌة طؾك الشػاطة لؾُؿذكبقـ أو لؾعاصقـ يف الؼقامة

                                     
 (.1/237إكؿال إكؿال الؿعؾؿ ) (1)
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أك  » :يف شفداء ُأحد وطؾك شفادتف طؾك جؿقع إمة, وقد قال 

فقؽقن لتخصقصفؿ هبذا كؾف زيادُة مـزلٍة وِغبطٍة  (1)«شفقٌد  ؾى همٓءِ 

 .وحظقةٍ 

فقؽقن ٕهؾ الـَؿديـة  ,وقد تؽقن )أو( هـا هل التل بؿعـك القاو

ُُ ْه شفقًد » :, وقد ُروياوشػقعً  اشفقدً  ِٓ ِـ وإذا  ,« أو ْه شػقعً  اإ

فنن كاكت الؾػظة الصحقحة  -كؿا ذهب إلقف الؿشايُخ  -جعؾـاها لؾشّؽ 

خرة  8اكدفع آطرتاض )اْ ف دة( إذ هل زائدة طؾك الشػاطة الؿدَّ

دة لغقرهؿ فاختصاص  )اْ ػ   (وإن كاكت الؾػظة الصحقحة  ,الؿجرَّ

أن هذه  ,مع ما جاء مـ طؿقمفا وادخارها لجؿقع أمتف ,أهؾ الـَؿديـة هبذا

ومعافاة بعضفؿ  ,شػاطة أخرى غقر العامة التل هل  خراج أمتف مـ الـار

وتؽقن هذه الشػاطة ٕهؾ الـَؿديـة بزيادة  ,ف يف الؼقامةمـفا بشػاطت

بنكرامفؿ  أو ,أو ما شاء اهلل مـ ذلؽ ,أو تخػقػ الحساب ,الدرجات

مـ إيقائفؿ يف ضؾ طرش  8يقم الؼقامة بلكقاع مـ الؽرامة والؿيفّة

 ,أو ا سراع هبؿ إلك الجـة ,أو كقهنؿ يف َرْوٍح وطؾك مـابر ,الرحؿـ

خصقص الؿيّفات القاردة لبعٍض دون بعٍض يف أخرة غقر ذلؽ مـ  أو

 .(2)واهلل أطؾؿ -

                                     
 (.1464أخرجف البخاري يف صحقحف رقؿ ) (1)

( )تحؼقؼ: د. يحل 2/261إكؿال الؿعؾؿ شرح صحقح مسؾؿ لعقاض القحصبل ) (2)

 هـ(.1217إسؿاطقؾ, دار القفاء, الؿـصقرة, الطبعة إولك, 

(, مرقاة 2/125(, شرح الزرقاين طؾك الؿقصل )5/167الؿـتؼك شرح الؿقصل ) واكظر:
= 
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 * اخَلِصيَصُة الثالثُة *
 :أكف  تلُِل اُْؼَرى -

طـ سعقد بـ يسار, قال: سؿعت  (2)ومسؾؿ (1)فؼد أخرج البخاري

ُْوَن: » :يؼقل: قال رسقل اهلل  هريرة  أبا ُل اُْؼَرى  َهُؼو ُِ ْرُت بَِؼْرَهٍ  َتْل َِ ُأ

َؿ  َهـِْػي اْؽِقُر َخَ َث اَْحِدهدِ  َِ  .«َهثْرُِب  َوِهَي اْعَؿدهـ   َتـِْػي اْـِ َس 

عععْرُت بَِؼْرَهعععٍ ( :ْؼوْعععه َِ أي ُأمـــرُت بـــالفجرة إلقفـــا والــــزول فقفـــا  )ُأ

 .(3)وُسؽـاها

ُل اُْؼَرى( :وقوْه ُِ  ورد يف معـك ذلؽ لؾعؾؿاء أربعُة أققال:  )َتْل

الؿدَن, فقَغؾُب أهُؾفا أهَؾ سائر البالد مـ الؿشركقـ أهنا َتػَتُح  :إول

والؽافريـ, ويلكؾقن أمقاَلفؿ, ويسُبقن َذراريفؿ, ويؼتؾقن مؼاتؾتَفؿ. وهذا 

كِؾ َغالٌب ط ْٔ ؾك الؿْلُكقل, وهذا مـ فصقح كـايٌة َطـ اْلَغَؾبَة8 َٕن ا

طؾك ـا بؾَد كذا: إذا ضفروا العرب تؼقل: أكْؾـا بـل فالن, وأكؾْ  كالم

 وغؾبقهؿ, وهق مـ آتساع وآختصار يف الؽالم, كؼقلف تعالك: أهؾف

 أي أهَؾ الؼرية.  [64]يقسػ:  ﴾ڱ ڱ﴿

 .أنَّ الُؼرى َتػُرُغ مـ أهؾفا8 بقجقب الفجرة إلقفا, فؽلهنا أكؾْتفا :اْث ين

                                     = 
 (.7/312(, مرطاة الؿػاتقح )3/1651الؿػاتقح )

 (.1651يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (.1164يف صحقحف برقؿ ) (2)

 (, )تحؼقؼ: ياسر بـ إبراهقؿ,دار2/324شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) هـظر: (3)

 هـ(. 1241الرياض, الطبعة: الثاكقة,  -الـشر: مؽتبة الرشد 
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أنَّ أكَؾفا ومِقرَتفا تؽقن مـ الُؼرى الـُؿػَتَتَحة, وإلقفا ُتساُق  :اْث ْث

 .غـائُؿفا

 يؽقن الؿراُد بلكؾفا الُؼرى غؾبةَ ُيحتؿؾ أن  َ  ق ْه ابُن اْؿـذر: :اْرابع

فضؾفا طؾك فضؾ غقرها8 فؿعـاه أن الػضائؾ تضؿحؾُّ يف جـب طظقؿ 

8 ٕن «أّم الُؼرى», وهذا أبؾُغ مـ تسؿقة مؽة افضؾفا حتك تؽاُد تؽقن َطَدمً 

, لؽـ   يؽقن لفا حؼُّ إُمقمة, اكتفك.إمقمَة ٓ تـؿحل معفا ما هل لف أمح

ٓ معـك  :وق لوجزم الؼاضل طبد القهاب الؿالؽل هبذا آحتؿال, 

 .(1)إٓ رجقُع فضؾفا طؾقفا وزيادهتا طؾك غقرها «تلكؾ الُؼرى»لؼقلف: 

 ف  صحقحٌ  َ ؼ ربٌ   واهلل أ ؾم.وهذه اْؿع ين ِؾ  

 

 

  

                                     
( )تحؼقؼ: سالؿ محؿد ططا, 6/444: آستذكار ٓبـ طبد اليف )اكظر هذه إقوال   (1)

هـ(, شرح  1241بقروت, الطبعة: إولك,  –محؿد طؾل معقض, دار الؽتب العؾؿقة 

(, كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ٓبـ 2/321صحقح البخاري ٓبـ بطال )

الرياض(, الؿـفاج  - ( )تحؼقؼ: طؾل حسقـ البقاب, الـاشر: دار القصـ1/212الجقزي )

( )دار الػؽر, بقروت(, 1/61(, هدي الساري ٓبـ حجر )7/132شرح صحقح مسؾؿ )

والسقر  (, كظؿ الدرر يف تـاسب أيات14/315ح لشرح الجامع الصحقح )التقضق

( 11/412( )دار الؽتاب ا سالمل, الؼاهرة(, طؿدة الؼاري لؾعقـل )1/171لؾبؼاطل )

( 1/16بقروت(, وفاء القفا بلخبار دار الؿصطػك لؾسؿفقدي ) - )دار إحقاء الرتاث العربل

 هـ(. 1217 - إولكبقروت الطبعة:  - )دار الؽتب العؾؿقة
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 * اخَلِصيَصُة الرابعُة *
ً   ؾى اإلْبالِل  - َِ   :أكف  أ ظُم اْ الِد َبَر

 َبَرَكِة مّؽَة الؿعظَّؿة.
ْ
 بؾ إنَّ َبَرَكَتفا ِضْعَػل

  :وقد ج ء   ذْك  ِدُة أح دهث  َـف 

اِْؾُفِم اْجَعْل بِ ْعَؿدهـِ  ِ ْعَػْي » ق ل:, طـ الـبل  حديث أكس 

 ِ َِ َن اَْ َر َِ َُ بَِؿِؽَ    .(2)ومسؾؿ (1)البخاريأخرجف  .«ََ  َجَعْؾ

إِِن » :ق ل أن رسقل اهلل  وحديث طبد اهلل بـ زيد بـ طاصؿ  -

َؿ  َحِرَم إِْبَراِهقُم  َِ ُُ اْعَؿدهـَ   َْ َْهِؾَف   َوإِك ي َحِر
ِٕ ِؽَ  َوَدَ    ََ إِْبَراِهقَم َحِرَم 

َه  بِِؿْثَؾيْ  د  َُ ِؽَ   َوإِك ي َدَ ْوُت ِْي َص ِ َف  َو ََ
َْهِل  (3) ِٕ ََ  َدَ   بِِه إِْبَراِهقُم 

ِؽ َ  ََ»(4). 

َْْقـَ  اْعَؿدهـَ  » :الطقيؾ قال وحديث طائشة  - اِْؾُفِم َح  ْط إِ

َه   َواْكُؼْل  د  َُ َْـَ  ِْي َص ِ َف  َو ْحَف   َوَب ِرْك  ِؽَ   َأْو َأَشِد  َوَصح  ََ ُح  ـَ   َِ

ُْْجْحَػ ِ  َْ ْجَعْؾَف  بِ   .وسقليت بطقلف .(5)«ُحِؿ َه  

                                     
 (.1663يف صحقحف برقؿ ) (1)

 (.1147يف صحقحف برقؿ )( 2)

( لؽـ يشفد  (3)
ْ
جاء يف بعض روايات الحديث يف الصحقحقـ وغقرهؿا: )مِْثَؾ( بدل )مِْثَؾل

لؾثاكقة الحديُث إوُل حديُث أكس, كؿا يشفد لفا ما جاء يف حديث سعد بـ مالؽ, وأبل 

َعهُ » هريرة أيت: ََ ْثَؾُه 
َِ ِؽَ  َو ََ َْهِل 

ِٕ ََْك إِْبَراِهقُم  َؿ  َيَل َِ َْهِل اْعَؿدهـ   ِٕ َُْك  وهق  ,«َوإِك ي َأْيَل

 (.26-25إحاديث القاردة يف فضائؾ الـَؿديـة )ص/ واكظر:حديث صحقح. 

 (.1141أخرجف مسؾؿ يف الصحقح برقؿ ) (4)

 (.1744)برقؿ أخرجف البخاري يف الصحقح  (5)
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اظ, أكف سؿع سعد بـ مالؽ, وأبا هريرة  - وطـ أبل طبد اهلل الؼرَّ

ِدهـَ ِِفْم  َوبَ ِرْك » :قال رسقل اهلل  يؼقٓن: ََ َْهِل اْعَؿدهـ  ِْي 
ِٕ اْؾُفِم بَ ِرْك 

ِهْم  اْؾُفِم إِِن إِبَْراِهقَم  د  َُ َ  ُْدَك َوَخِؾقُؾَك  َُْفْم ِْي َص ِ ِفْم  َوبَ ِرْك َُْفْم ِْي 

َْهِل  ِٕ ِؽَ   َوإِك ي َأْيلََُْك  ََ َْهِل 
ِٕ َوإِك ي َ  ُْدَك َوَرُيوَُْك  َوإِِن إِبَْراِهقَم َيلَََْك 

َ  َِؽٌ   َُ َعُه  إِِن اْعَؿدهـ   ََ ثَْؾُه 
َِ ِؽَ  َو ََ َْهِل 

ِٕ َؿ  َيلَََْك إِبَْراِهقُم  َِ اْعَؿدهـ  

 ُِ َٓ َهْدُخُؾَف  اْطِ ُ وُن بِ َْْؿالمَِؽِ   َ َؾى  َؾَؽ ِن َهْحُرَي كَِف    ََ ـَْف  
َِ ل  َكْؼٍط 

َؿ  َهُذوُب اِْْؿْؾُح ِْي اَْْؿ ءِ  َوٓ َِ ْن َأَراَدَه  بُِسوٍء َأَذابَُه اهللُ  ََ  .(1)«اِْدِج ُل  

ْن َظ هر برِ ف  َِ َيؽتػل بالـَؿديـة الرجُؾ » :َ  ق ْه ابن اْػؼقه و

بُؼْرَصْقـ, وٓ يؽتػل يف غقرها بخؿسِة أرغػٍة! ولقس ذلؽ لِغَؾٍظ إَكقُل 

 .(2)«فقف أو فساٍد يف َحّبف وَصْحـف, ولق كان كذلؽ لظفر يف الُتَخؿ

 ُُ ٌب8 فنكـل قد أمضقُت يف الـَؿديـة  :قؾ  –ما قالف صحقٌح وهق ُمجرَّ

ـَ سـًة, وَلـَؿْسُت هذه اليفكة يف كؾِّ  –وهلل الحؿُد والؿـُّة  أكثَر مـ ثالثق

شلٍء, حتك يف الققت والـشاط والؼراءة والبحث, وقد كـُت قبَؾفا 

 ما وجدُت يف مؽَة مـ الَبَركة, 
ْ
ـُ مؽَة, فقجدُت يف الـَؿديـة ِضْعَػل أسؽ

إْي وربِّل! ولؼد سللُت بعَض أهؾ العؾؿ القارديـ طؾقفا طـ ذلؽ, فؽان 

ص شعقَره بؼقلف: ُشعقرُ   اْعَؿدهـُ  َجـٌّ  ه كُشعقري, بؾ إكف لخَّ

  

                                     
 ( بنسـاد صحقح.1371( رقؿ )1/131أخرجف أحؿد يف الؿسـد ) (1)

( )تحؼقؼ: يقسػ الفادي, طالؿ الؽتب, بقروت, الطبعة: إولك, 61البؾدان )ص/ (2)

 هـ(. 1214
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 * اخَلِصيَصُة اخلامَسُة *
 :أكف  أصح  اْ الِد  ؾى اإلْبالِل  -

 
ُّ
 الـَؿديـة وهل أوبُل أرض اهلل, فجاءه جيفيُؾ  َقِدَم الـبل

وخّقره بقـ أمريـ يحصؾ لؿـ أصابف واحٌد مـفؿا الثقاُب العظقؿ8 وهؿا 

 
ُّ
ك والطاطقن, فاختار الـبل الحّؿك وأبؼاها يف الـَؿديـة, وأرسؾ  الُحؿَّ

 .(1)الطاطقَن إلك الشام

فنذا شاء اهلُل مقَت أحد أصحابف, حصؾْت لف الشفادُة بالؼتؾ يف سبقؾ 

ـْ فاتف ذلؽ مـفؿ, اهلل الذي هق أطؾك درجًة مـ  الؿقت بالطاطقن, وَم

وكؾُّ يقٍم مـفا  ,(2)ربؿا مات بالُحّؿك التل هل حظُّ الؿممـ مـ الـار

ر سـةً   .(3)ُيؽػِّ

                                     
  - جاء ذلؽ يف حديث أبل َطِسقٍب  (1)

ِ
  - َمْقَلك َرُسقِل اهلل

ِ
:  قال: َقاَل َرُسقُل اهلل

َْى َأَت كِي ِجْ رِهُل » ُُ اِْط ُ وَن إِ ُْْحِؿى بِ ْعَؿدهـ   َوَأْرَيْؾ ُُ ا َسْؽ َْ َل َْ ُْْحِؿى  َواِْط ُ وِن   بِ 

َْْؽ ِْرِ  َِ ِي  َوَرْحَؿٌ   َوِرْجٌس َ َؾى ا ُ
ِٕ َْ ِْط ُ وُن َشَف َدٌة  أخرجف أحؿد يف الؿسـد  .«اِْ  ِم  

 ( بنسـاد صحقح.41545( رقؿ )12/144)

الؿروي طـ طدٍد مـ  «اْحِؿى َحظ  اْؿمَن َن اْـ ر هوَم اْؼق َ »جاء ذلؽ يف حديث:  (2)

 واكظر:«. صحقح(: »1164الصحابة. قال إلباين يف صحقح الجامع الصغقر رقؿ )

 (.1641( رقؿ )2/141تخريجف والؽالم طؾقف يف السؾسؾة الصحقحة لأللباين )

َجِرَ ٍ »ًطا: مرفق جاء ذلؽ يف حديث ابـ مسعقد  (3) َُ ر خط ه  يـٍ   أي: « ُحّؿى ْقؾٍ  ُتؽػ 

(. ولف شقاهد ذكرها السخاوي يف الؿؼاصد 44تاّمة. أخرجف الؼضاطل يف مسـده رقؿ )

د بعًضا»(, ثؿ قال: 241الحسـة رقؿ )  «.وشقاهُده كثقرٌة وبعُضفا يمكِّ

ـْ قال العراقل يف تخريج اِ حقاء )  «.سـده ضعقٌػ (: »2/466لؽ

ا(: »4574وقال إلباين يف ضعقػ الجامع رقؿ )  «. ضعقٌػ جدًّ

( بسـده طـ خالد بـ يزيد 11714( رقؿ )4/444وأخرج الـسائل يف ســف الؽيفى ) -
= 
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الُحّؿك بالـَؿديـة, أنَّ أمَرها أخػُّ مـ أمر  والسبُب يف إمساكف 

 .االطاطقن8 لسرطة الؿقت بف غالبً 

استؿرار الُحّؿك يف  يف الؼتال, كاكت قضقةُ  فؾؿا ُأذن لؾـبل 

الـَؿديـة ُتضِعػ إجساَد التل تحتاج إلك الؼقة يف الجفاد, ٓ سقؿا وقد 

ٍة مـ أصحابف َطَددً  كان  , فدطا حقـئٍذ بـؼؾ الُحّؿك إلك اوَمَددً  ايف قِؾَّ

ح ذلؽ حديُث طائشة   (1)الذي أخرجف البخاريالُجحػة, يقضِّ

  :ق ُْبسـده طـفا, 
ِ
ا َقِدَم َرُسقُل اهلل َأُبق َبْؽٍر,  (2)الـَؿديـة, ُوِطَؽ  َلؿَّ

َوباِلٌَل, َقاَلْت: َفَدَخْؾُت َطَؾْقِفَؿا, َفُؼْؾُت: َيا َأَبِت َكْقَػ َتِجُدَك؟ َوَيا باِلَُل 

ك   َهُؼوُل:َكْقَػ َتِجُدَك؟ َقاَلْت: َفَؽاَن َأُبق َبْؽٍر إَِذا َأَخَذْتُف الُحؿَّ

                                     = 
ث طـ جابر بـ طبد اهلل, قال:   ؾى بعض  دخل اْـ ي  أكف سؿع أبا الزبقر الؿؽل يحدِّ

ْؾَدم : »أهؾه وهو َوِجٌع وبه اْحِؿى  ْؼ ل ريوُل اهلل  َِ ْؼ ُْ اَرأٌة: كعم  « أهي أم  

ٓ تؾعـقف : ْنكف  تغسل أو تذهط بذكوب بـي آدم ِؿ  ُهذهط : »ْؾعـف  اهلل. ْؼ ل اْـ ي  

 «.اْؽِقُر َخَ َث اْحدهد

ك قريًبا.  وستليت بؼقُة مزايا الحؿَّ

 (.1744)برقؿ الصحقح يف  (1)

ففق مقطقك, كلهنا تعرك الجسؿ طركا. َمْغُث الؿرض. وقد وطؽتف الحؿك  اَْوْ ُك: (2)

 وأوطؽت الؽالب الصقد, إذا مّرغتف يف الرتاب.

( )تحؼقؼ: د مفدي الؿخزومل, د إبراهقؿ السامرائل, 4/161العقـ لؾػراهقدي ) هـظر:

( )تحؼقؼ: أحؿد طبد 2/1413الـاشر: دار ومؽتبة الفالل(, الصحاح لؾجقهري )

(, مجؿؾ  هـ1215بقروت, الطبعة: الرابعة  –اليقـ الغػقر ططار, الـاشر: دار العؾؿ لؾؿ

 - ( )تحؼقؼ: زهقر طبد الؿحسـ سؾطان, ممسسة الرسالة711الؾغة ٓبـ فارس )ص: 

( )تحؼقؼ: 4/141هـ(, مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس ) 1214 -بقروت, الطبعة الثاكقة 

 هـ(.1171طبدالسالم هارون, مطبعة مصطػك البابل الحؾبل, مصر, الطبعة الثاكقة 
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عععل   َصعععِ ٌح ِْعععي َأْهِؾعععهِ ُِ َُ عععرٍِئ  َْ  ا
 

عْن ِشعَراِك َكْعِؾعهِ   َِ  َواْؿْوُت َأْدَكعى 
 

ك َوَكاَن باِلٌَل إَِذا َأْقَؾَع َطـُْف الُحؿَّ
 َوَهُؼوُل: (2)َيْرَفُع َطِؼقَرَتفُ  (1)

َْْقَؾع ً  َُ ِشْعرِي َهعْل َأبِقعَ ِن  َْْق  َأَٓ 
 

(3)بِععَواٍد َوَحععْوِْي إِْذِخععٌر َوَجِؾقععُل  
 

 

َجـِععع ٍ  َوَهعععْل  ََ َقععع َه 
َِ ععع   ًَ ٌ  َوَبِػقُل   َأِرَدْن َهْو ََ َوَهْل َهْ ُدَوْن ِْي َش 

(4)
 

                                     
 (.2/124َأي ُرفعْت طـف الحؿك. كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) (1)

يؼقل الـاس لؿـ رفع صقتف: قد رفع طؼقرتف. وأصؾ هذا َأن ق ل ابن ق ق  :  هرْع  ؼقرَته: (2)

ُْخَرى وصرخ بَِلْطَؾك  ْٕ رجال ُقطعت إِْحدى رجَؾْقف, َفَرفع الؿعؼقرة ووضعفا طؾك ا

 َصقتف يبؽل طؾقفا, َفؼقؾ لؽؾ َرافع َصقتف: قد رفع طؼقرتف.

طبعة ( )تحؼقؼ: د. طبد اهلل الجبقري, م4/152غريب الحديث ٓبـ قتقبة ) هـظر:

( )تحؼقؼ: 4/546هـ(, جؿفرة الؾغة ٓبـ دريد )1175بغداد, الطبعة إولك,  –العاين 

م(, الزاهر يف 1765بقروت, الطبعة: إولك,  -رمزي مـقر بعؾبؽل, دار العؾؿ لؾؿاليقـ 

( )تحؼقؼ: د. حاتؿ صالح الضامـ, ممسسة 4/31معاين كؾؿات الـاس لألكباري )

 هـ(. 1214إولك,  بقروت, الطبعة: - الرسالة

كبتتان. وُيَؼال إن الجؾقؾ: هق الثؿام. َوُهَق كبت َضِعقػ يحشك بِِف  اإلذخر واْجؾقل: (3)

 (.11/431(, طؿدة الؼاري )1/77هدي الساري ) هـظر:خصاص اْلَبْقت. 

جـّ : (4)  سقق كاكت بِؼرب مّؽة يّتجرون فقفا.  ََ

 ق ل اْخط بي:ققؾ: هؿا جبالن. وققؾ: بؾ هؿا طقـان, ولقسا بجبؾقـ.  وش َ  وبػقل:

 كـت أحسب أهنؿا جبالن حتك ُأكبئت أهنؿا طقـان. 

إكف حرة بتفامة جـقب غربل مؽة مشرفة طؾك الساحؾ بقـ وادي  وق ل اْ الدي  ن بػقل:

يف الخبت, وكؾ  طـد مػقضفؿا -أسػؾ البقضاء -ووادي إبقار  -أسػؾ يؾؿؾؿ-السعدية 

 زراطتفا َطَثرية8 إذ لقس هبا ماء, وأهُؾفا الجحادلة: فرع مـ بـل شعبة مـ كـاكة. 

إكف جبؾ جـقب غربل مؽة طؾك قرابة ثؿاكقـ كقاًل, أو أكثر قؾقاًل, قرب  وق ل  ن ش َ :

الطريؼ الجديدة الققم. وكان درب القؿـ يخرج مـ مؽة طؾك مؾؽان ثؿ البقضاء, ثؿ 

حرم يؾؿؾؿ )السعدية( وكاكت صػقؾ بعقدة طـف إلك الغرب, غقر أكف طـد تعبقده إدام ثؿ م
= 
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ِ
َؼ َل:َفَلْخَبْرُتُف  َقاَلْت َطائَِشُة: َفِجْئُت َرُسقَل اهلل َْْقـَ  » َْ اِْؾُفِم َح  ْط إِ

َْـَ  ْحَف   َوَب ِرْك  ِؽَ   َأْو َأَشِد  َوَصح  ََ ُح  ـَ   َِ َه    اْعَؿدهـ   د  َُ ِْي َص ِ َف  َو

ُْْجْحَػ ِ  َْ ْجَعْؾَف  بِ   . (1)«َواْكُؼْل ُحِؿ َه  

ـَ َربِقَعَة, َوُأَمقََّة  :َق َل باللو  رواهٍ   ـَ َربِقَعَة, َوُطْتَبَة ْب ـْ َشْقَبَة ْب الؾَُّفؿَّ الَع

 
ِ
ـْ َأْرِضـَا إَِلك َأْرِض الَقَباِء. ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ َخَؾٍػ َكَؿا َأْخَرُجقَكا مِ ْب

: «  ِؽَ  َأْو َأَشِد ََ ُح  ـَ   َِ َْْقـَ  اْعَؿدهـ   َْـَ  ِْي اِْؾُفِم َح  ْط إِ اِْؾُفِم َب ِرْك 

َْى اُْجْحَػ ِ  َْـَ   َواْكُؼْل ُحِؿ َه  إِ ْحَف   َك   َوَصح  د  َُ َقاَلْت:  ,«َص ِ ـَ  َوِْي 

                                     = 
أخذ طؾك قرب الساحؾ لسفقلة إرض هـاك, فؿّر بالؼرب مـ صػقؾ يجعؾفا يؿقـ 

 الؿتقامـ طؾك مرأى مـ الطريؼ.

إن هذيـ البقتقـ الؾذيـ أكشدهؿا بالل رضل اهلل تعالك طـف لقسا لف, بؾ هؿا لبؽر  وققل:

الب بـ طامر بـ الحارث بـ مضاض الجرهؿل, أكشدهؿا طـدما كػتفؿ خزاطة مـ بـ غ

 مؽة, شرففا اهلل, وققؾ لغقره.

( )طالؿ الؽتب, 1/674معجؿ ما استعجؿ مـ أسؿاء البالد والؿقاضع لؾبؽري ) هـظر:

( )دار 2/15هـ(, معجؿ البؾدان لقاققت الحؿقي ) 1211بقروت, الطبعة: الثالثة, 

م(, كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ 1773صادر, بقروت, الطبعة: الثاكقة, 

(, معالؿ مؽة التلريخقة 4/447(, إرشاد الساري )11/431(, طؿدة الؼاري )2/124)

( )صبع دار مؽة لؾـشر والتقزيع, الطبعة: 145( و )ص/25وإثرية لؾبالدي )ص/

 هـ(.  1211إولك, 

( كقاًل, سّؿقت الجحػة 44قرية صغقرة تؼع شرق رابغ إلك الجـقب بؿسافة ) اُْجْحَػ : (1)

والشام, وقد ٕن السققل اجتحػتفا. وهل مقؼات مـ جاء طـ صريؼ البحر مـ مصر 

 اكدثرت الُجْحػة قبؾ ما يؼرب مـ سبعة قرون.

(, معالؿ مؽة التلريخقة 4/111(, معجؿ البؾدان )4/146معجؿ ما استعجؿ ) هـظر:

(, معجؿ الؿعالؿ الجغرافقة يف السقرة الـبقية لف أيًضا 141)ص:  وإثرية لعاتؼ البالدي

 هـ(. 1214( )صبع دار مؽة لؾـشر والتقزيع, مؽة الؿؽرمة, الطبعة: إولك, 57)ص: 
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ِ
 َأْوَبُل َأْرِض اهلل

َ
َيْجِري  (2), َقاَلْت: َفَؽاَن ُبْطَحانُ (1)َوَقِدْمـَا الـَؿديـة َوِهل

 .(3)َكْجاًل, َتْعـِل َماًء آِجـًا

ق ل محؿد بـ إسحاق طـ هشام بـ طروة كحقه, وزاد:  رواه ِ و  

يف الجاهؾقة, وكان ا كسان إذا دخؾفا وأراد  اوكان وباُؤها معروفً  :ه  م

فقـفؼ كؿا يـفؼ الحؿار! ويف ذلؽ  .أن َيْسَؾَؿ مـ وبائفا ققؾ لف: اهنْؼ 

 :يؼقل الشاطر

ُُ َن ِخقػِ  اِْردى َْئْن َغـّق  ََْعْؿري 
 

َْعععُؿرِوعُ كفقععَق   (4)«حؿعع ٍر إكـععي 
 

 

ك الـَؿديـة إلك الُجْحػةفُلجقب دطاؤه  , واكتؼؾت ُحؿَّ
حتك إنَّ , (5)

, بؾ لق َمرَّ الطقُر يف هقائفا ُحؿَّ  َمـ شرب مـ مائفا ُحؿَّ
وصارت  ,(6)

                                     
أفعؾ تػضقؾ مـ القباء, وهق ُيؿّد وُيؼصر. قال أهـؾ الؾغـة: « أوبل»ققلفا: ق ل ابن حجر:  (1)

إرض ففـل وبقئـة, ووبئـت ففـل وبقئـة, وُوبئـت ففـل  هق الؿرض العام, ُيؼـال: أوبـلت

الــَؿديـة بالقبـاء كثـرة مـا كـان هبـا مــ الحؿـك. بـذل  طائشـة يف وصـػمقبقءة. وأرادت 

 (.111الؿاطقن )ص:

 اسُؿ واٍد مـ أودية الؿديـة الؿشفقرة.( 2)

 (.1667صحقح البخاري رقؿ ) (3)

( )تحؼقؼ: محب الديـ الخطقب, الؿؽتبة 11/161فتح الباري ٓبـ حجر ) واكظر: 

 هـ(.1215, 1السؾػقة, ط

 (.5/444فتح الباري ) (4)

  طـ طبد اهلل بـ طؿر  (5)
َّ
َرَأًة َيْوَداَء ثَ »قال:  أنَّ الـبل َْ َلِن ا َِ  ُُ ُْ َرَأْه  مَِرَة اِْرْأِس َخَرَج

نَ  َْْقَف  َِ ُُ َأِن َوَب َء اْعَؿدهـ  ُكِؼَل إِ ْْ َلِو َْ ُْْجْحَػُ    ُْ بَِؿْفَقَعَ  َوِهَي ا ََ  «.اْعَؿدهـ  َحِ ى َق 

 (.5116أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ )

 (, وإرشاد الساري لؾؼسطالين2/125كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) هـظر: (6)

هـ(, ومرقاة الؿػاتقح شرح 1211(, )كشر دار الػؽر, بقروت, الطبعة إولك, 1/121)
= 
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الـَؿديـُة أصحَّ بالد اهلل تعالك
(1). 

أن ُتـؼَؾ ُحّؿاها إلك الُجْحػة8 ٕهنا كاكت إذ ذاك داَر  وإكؿا دطا 

  :ِشْرٍك, وققؾ
ُّ
 الـبل

َ
أن ُيِعقـقا أطداَءه  كان يسؽـفا القفقُد, فخشل

  .(2)طؾقف8 فؾذا دطا بـؼؾ الُحّؿك إلقفؿ

ا استؼرَّ إمُر لؾؿسؾؿقـ يف الـَؿديـة وَصُؾح الحاُل وأكِسقا هبا,  ثؿَّ لـؿَّ

 
َّ
ك مرًة أخرى واستلذكْت الـبل يف دخقل الـَؿديـة, فلِذن  طادت الُحؿَّ

لؿا فقفا مـ إجقر العظقؿة, وتؽػقر الذكقب, والتطفقر مـ 8 (3)لفا

                                     = 
 (.3/1656مشؽاة الؿصابقح )

(, وبذل الؿاطقن يف فضؾ الطاطقن 11/171ما تؼدم يف فتح الباري ٓبـ حجر ) هـظر: (1)

(, )تحؼقؼ: أحؿد طصام الؽاتب, دار العاصؿة, الرياض, الـشرة 415ٓبـ حجر)ص:

(, ومرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة 41/441هـ(, وطؿدة الؼاري )1211لك, إو

 (.7/316الؿصابقح )

 (.1/121(, وإرشاد الساري )2/125يـظر: كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) (2)

 ج ء ذْك    ّدة أح دهث  َـف : (3)

ُْْحِؿى َ َؾى َرُيوِل اهللِ  ق ل: حديث سؾؿان  -  ُِ ا ََْف :  اْيَ ْلَذَك َؼ َل  َْ« ُِ ْن َأْك ََ »

ص  اِْدَم  َق َل:  َُ ُْْحِؿى َأْبرِي اِْؾْحَم  وَأ : َأَك  ا ُْ َْ َْى َأْهِل ُقَ  ءَ »َق  َج ُءوا « اْذَه ِي إِ َْ َلَتْ ُفْم   َْ

َْى اْـِ ِي  
َْى َرُيوِل اهللِ إِ ُْْحِؿى إِ َ َؽُوا ا َْ َؼ َل   َوَقِد اْصَػِرْت ُوُجوُهُفْم   َْ ََ  ِشْئُ ْم  : »  

ُْ َبِؼِقَ  ُذُكوبُِؽمْ  َلْيَؼَط َْ ُ ُؿوَه   ِْ َعَف  َ ـُْؽْم  َوإِْن ِشْئُ ْم َتَر َْ َد َْ ُْوا: «إِْن ِشْئُ ْم َدَ ْوُت اهللَ    َق 

(, 4111( رقؿ )4/424أخرجف الطيفاين يف الؿعجؿ الؽبقر ) َبْل َتَدُ َف  َه  َرُيوَل اهلل.

 (.4/137والبقفؼل يف دٓئؾ الـبقة )

ُْْحِؿى َ َؾى اْـِ ِي   ق ل: وحديث جابر بـ طبد اهلل  -   ا
ُِ َؼ َل: اْيَ ْلَذَك َْ ْن َهِذِه »   ََ »

َ َؽوْ  َْ َلَتْوُه   َْ ََ  َهْعَؾُم اهللُ   ـَْف  
َِ َؾُؼوا  َْ َْى َأْهِل ُقَ  َء   َر بَِف  إِ ََ َل َْ ْؾَدٍم  َق َل: 

َِ : ُأم   ُْ َْ ا َذَِْك َق 

 َْ َْْقِه   َُْؽْم »َؼ َل: إِ َقْؽِ َػَف  َ ـُْؽْم  َوإِْن ِشْئُ ْم َأْن َتُؽوَن  َْ َُْؽْم  ََ  ِشْئُ ْم  إِْن ِشْئُ ْم َأْن َأْدُ َو اهللَ 

ُْوا: َه  َرُيوَل اهللِ  َأَوَتْػَعُل  َق َل: «َبُفوًرا َدْ َف «َكَعمْ »  َق  َْ ُْوا:  أخرجف أحؿد يف «   َق 
= 
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 السقئات, لؿـ أصابْتف وصيف طؾقفا, حتك إهنا أصابت 
َّ
يف آخر  الـبل

, فؾؿا طؾؿ الصحابُة هبذه اشديدً  احقاتف طـد مقتف, فُقِطَؽ مـفا َوْطؽً 

ْٕجرها,  الؿزايا, صيفوا طؾقفا, وَرضقا هبا, رغبًة يف ثقاهبا, وتحصقاًل 

 وكاكقا أحرَص شلٍء طؾك إْجر.

ك لقسْت مـ  ُطَضال وهذا ٓ ُيـايف كقَن الـَؿديـة أصحَّ البالد8 فننَّ الُحؿَّ

, وَيضعُػ طـ (1)الداء, وإكؿا هل طارٌض َيعرتي الجسَد, فرتتػُع حرارُتف

الذي هق مـ أخطِر إمراِض  -حركتف الؿعتادة. وحْسُبؽ أن الطاطقَن 

 -مؿـقٌع مـ دخقلفا, بقـؿا يدخؾ سائَر البالد  -وأفتؽِفا طؾك ا صالِق 

                                     = 
 ؼقه: رجالف رجال الصحقح ويف متـف غرابة.( وقال محؼِّ 12171الؿسـد رقؿ )

َْى َرُيوِل اهللِ »ق ل:  وحديث أبل هريرة  -  ُْْحِؿى إِ : َه  َرُيوَل اهللِ   َج َءِت ا ُْ َْ َؼ  َْ

َ َعَثَف  َرُيوُل اهللِ  َْ َْى آَثرِ َأْهِؾَك ِ ـَْدَك.  ُْ َ َؾْقِفْم َيْ َعَ  َأِه ٍم  اْبَعْثـِي إِ َغِ  َْ َْكَص ِر   ْٕ َْى ا إِ

َجَعَل َهْدُخُل  َْ َلَت ُهْم ِْي ِدَه ِرِهْم   َْ َْْقِه   َ َؽْوا َذَِْك إِ َْ ََْق ِْقِفِن َحِ ى اْشَ ِد َذَِْك َ َؾْقِفْم   َداًرا َو

َؾؿِ  َْ َْْع َِْقِ    َُْفْم بِ  : َه  َرُيوَل اهللِ  َداًرا  َوَبْقً   َبْقً    َهْدُ و  ُْ َْ َؼ  َْ ـُْفْم   َِ َرَأٌة  َْ   َرَجَع َت َِعْ ُه ا

ِِْذي بَ  َْ َوا َْْحق  إِِن َأبِي  َؿ  ؿِ َعَثَك بِ  َِ َْ ْدُع اهللَ ِْي  َْكَص ِر   ْٕ َِْؿَن ا ي   َ َْكَص ِر  َوإِِن ُأ ْٕ َن ا

َؼ َل:  َْ َْصَح بِي.  ِٕ ُِ َدَ وْ »َدَ ْوَت  ُِ  إِْن ِشْئ ُِ َصَ ْرِت ََ  ِشْئ َْ ِك  َوإِْن ِشْئ َع  َْ َِْك  ُت اهللَ 

َْْجـِ ُ  َِْك ا َٓ َأْجَعُل « َثاَلًث   َو َع َثاَلٍث  َو ََ : َه  َرُيوَل اهللِ  َبْل َأْص ُِر َثاَلًث  َوَثاَلًث   ُْ َْ َؼ  َْ

َرٍض ُهِصقُ ـِي َأَحط  إِ َوَق َل َأُبو ُهَرْهَرَة: ِْْؾَجـِِ  َخَطًرا.  ََ ْن 
َِ ُْْحِؿى: إِِكَف  َتْدُخُل ََ   َن ا َِ َِْي 

َْجرِ  ْٕ َن ا َِ ِل ُ ْضٍو ِقْسَطُه  ُِ ـ ي  َوإِِن اهللَ ُهْعطِي 
َِ ل  ُ ْضٍو  ُِ أخرجف الػسقي يف  «.ِْي 

(, ويف دٓئؾ 7274( رقؿ )14/124(, والبقفؼل يف شعب ا يؿان )12مشقختف رقؿ )

 ( بسـٍد جقٍد.4/141الـبقة )

ي بعُضفا بعًضا, وهل دلقٌؾ طؾك ما ذكركا, واهلل أطؾؿ.ففذه إحاديث    يؼقِّ

ــك رســقل اهلل  (1) ــذي دخــؾ طؾ ــل ال ــذلؽ يف حــديث إطراب ــف جــاء تػســقُرها ب ــال ل , فؼ

ْؾَدٍم َقط  : » اهلل رسقُل  َِ ْؾعَدٍم  َقع َل: « َأَخَذْتَك ُأم   َِ ََ  ُأم   ِْْجْؾعِد »َق َل: َو َحعر  َهُؽعوُن َبعْقَن ا

 (.6173الحديث. أخرجف أحؿد يف الؿسـد برقؿ ) «ِم....َواِْؾْح 
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ْت هبا , وهذه َمزيَّ -كؿا سقليت يف الخصقصة التل بعَد هذه  ٌة ِصّحّقٌة اخُتصَّ

 الـَؿديـُة ٓ ُيشاركفا فقفا غقُرها.
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 * اخَلِصيَصُة السََّاِدَسُة *
  :أِن اِْط ُ وَن ٓ َهدخُل اْؿدهـ َ  -

ـْ خصائص الـَؿديـة التل لؿ ُيشارْكفا فقفا غقُرها مـ البؾدان, أنَّ 
مِ

 ٓ َيدخُؾفا. (1)الطاطقنَ 

                                     
. اْط  ون: (1)  مرٌض بؽتقريح ُمْعٍد حادح

وهق مـ إمراض الؿشرتَكة بقـ ا كسان والحققان, وُيصـَّػ كلحد إمراض الِؿْحجرية  

 الخطقرة التل ُتسبب أوبئًة يف حالة طدم السقطرة طؾقفا.

 تختؾػ صرق اكتؼالفا واكتشارها مـ كقٍع إلك آخر, وهل: ومرُض الطاطقن طؾك ثالثة أكقاعٍ  

ؾي: -1 َِ  اْط  ون اْد 

وهق أكثر إكقاع حدوًثا, يسري الؿرض بقـ الؼقارض كالػئران والجرذان التل تعتيف  

الؿستقدع الطبقعل لفذا الؿرض, حقث يـتؼؾ فقؿا بقـفا بقاسطة اليفاغقث التل تسبب 

لفا القفاة, وطـد حدوث إوبئة تـتؼؾ هذه اليفاغقث مـ أجسام الؼقارض الؿقتة 

 ك دمف, وتصبح ُمْعديًة لعدة أشفٍر ٓحؼٍة.وهتاجؿ جسؿ ا كسان لتتغّذى طؾ

َموي: -2  اْط  ون اْر 

أكثر أكقاع الطاطقن خطقرًة8 لسفقلة اكتؼالف واكتشاره بقـ الؿخالطقـ لؾؿريض, خاصًة 

يف الظروف الؿـاخقة والبقئة غقر الصحقة, يـتؼؾ طـ صريؼ فضالت الشخص الؿريض 

 إلك الشخص السؾقؿ.

اع, الضعػ, السعال مع الدم, أو تؼّقم الدم. وٓ يؿؽـ تؿققز إطراض إولقة هل: الصد

هذه العقارض مـ طدة أمراض أخرى يف الجفاز التـّػسل. دون التشخقص والعالج 

يؿؽـ أن تؽقن العدوى قاتؾًة يف غضقن يقٍم إلك ستة أيام. والقفقات يف الحآت التل 

 %.111تعالج هل تؼريًبا  ٓ

ؿي: -3   اْط  ون اْ سؿ 

ؾل يف صرق اكتؼالف, حقث يـتؼؾ الؿرض بقاسطة اليفاغقث  مَّ يشبف هذا الـقع الطاطقن الدُّ

 مـ الؼقارض إلك ا كسان.

( )ممسسة أطؿال 13/261الؿقسقطة العربقة العالؿقة لجؿاطة مـ الباحثقـ, ) هـظر:
= 
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َ َؾى َأْكَؼ ِب اْعَؿدهـ  » :قال: قال رسقل اهلل  هريرةفعـ أبل 

اَل  ََ َٓ َٓ  مَِؽٌ    .(2)ومسؾؿ (1). أخرجف البخاري«اِْدِج ُل  َهْدُخُؾَف  اْطِ ُ وُن  َو

َف  اِْدِج ُل  اْعَؿدهـُ  َهْلتِق» ق ل: طـ الـبل  وطـ أكس بـ مالؽ 

َقِجُد اْؿاَل  َٓ » :َق َل  «َْالَ َهْؼَرُبَف  اِْدِج ُل مَِؽَ  َهْحُرُيوَكَف   َْ اِْط ُ وُن إِْن  َو

 .(3)«َش َء اهللُ 

  َِ طـ ُسريج, قال: حدثـا ُفؾقح, طـ طؿر بـ  (4)ما أخرجف أحؿدأ

اْعَؿدهـ  » :العالء الثؼػل, طـ أبقف, طـ أبل هريرة, قال: قال رسقل اهلل 

َْْؿاَلمَِؽِ    َ  ِن بِ  َْ ْحُػو ََ ِؽُ   ََ َٓ َهْدُخُؾَف  اِْدِج ُل  َو َؾٌك  ََ ـَْف  
َِ ل  َكْؼٍط  ُِ َ َؾى 

َٓ اِْط ُ ونُ   ,(5)فنسـاُده ضعقٌػ8 لجفالِة طؿر بـ العالء الثؼػل وأبقف «َو

طـد  -وهق ابـ سؾقؿان راويف طـ طؿر بـ العالء  -وضعِػ ُفؾقح 

 .(6)إكثر
                                     = 

هـ(, الؿقسقطة العربقة 1217الؿقسقطة لؾـشر والتقزيع, الرياض, الطبعة الثاكقة, 

( )تصقير دار إحقاء الرتاث العربل(, ويؽقبقديا 4/1124لؿقسرة, لجؿاطة مـ الباحثقـ )ا

 )الؿقسقطة الحرة( مادة )صاطقن(.

 (.1661( رقؿ )1/44يف صحقحف ) (1)

 (.1157( رقؿ )4/1113يف صحقحف ) (2)

 (.5112( برقؿ )7/41يف صحقحف ) (3)

 (.11443( رقؿ )14/162يف الؿسـد ) (4)

( )تصقير دار الؽتب العؾؿقة, بقروت(, 4/161التاريخ الؽبقر لؾبخاري ) هـظر: (5)

( )تصقير دار الػؽر, بقروت(, 4/143والجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ الرازي )

( )تحؼقؼ: د. إكرام اهلل إمداد الحؼ, دار 4/25وتعجقؾ الؿـػعة ٓبـ حجر العسؼالين )

 هـ(. 1214البشائر ا سالمقة, بقروت, الطبعة إولك 

( )تحؼقؼ: د. بشار طقاد معروف, الطبعة: 41/115هتذيب الؽؿال لؾؿزي ) هـظر: (6)
= 
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الحديُث مـ صريؼ ُكعقؿ ثؿ إنَّ ِذْكَر مؽَة فقف غقُر محػقٍظ, فؼد ُروي 

اظ, وأبل صالح, ثالثتفؿ طـ  بـ طبد اهلل الؿـُْجؿر, وأبل طبد اهلل الؼرَّ

 أبل هريرة بلساكقد صحقحة, ولؿ َيذكر أحٌد مـفؿ فقف مؽَة!

بعد أن ساق الحديث مـ صريؼ ُفؾقح, طـ طؿر بـ  - ق ل ابُن ِثقر

ظ, ا لقس بؿحػق, وِذْكُر مؽَة يف هذاهذا غريٌب جدً  :-العالء الثؼػل 

ذكر الطاطقن, واهلل أطؾؿ, والعالء الثؼػل هذا إن كان ابـ زيدل, ففق  أو

 .(1)كّذاٌب 

                                     = 
هـ(, وهتذيب التفذيب ٓبـ حجر العسؼالين 1211الثاكقة, ممسسة الرسالة, بقروت, 

( )تحؼقؼ: إبراهقؿ الزيبؼ, وطادل مرشد, الطبعة: إولك, ممسسة الرسالة, 6/111)

 هـ(.1214بقروت, 

( )تحؼقؼ: أحؿد مؾحؿ وآخريـ, دار الؽتب 17/167البداية والـفاية ٓبـ كثقر, ) (1)

 العؾؿقة, بقروت(.

: ُُ الصقاُب أن العالء لقس هق ابـ زيدل, وإكؿا هق ابـ جارية كؿا ذكر ذلؽ الحافظ  قؾ

طؿر بـ العالء بـ »( يف ترجؿة ابـف طؿر, فؼد قال: 4/25ابـ حجر يف تعجقؾ الؿـػعة )

 ٓ هدخُل َؽ َ »ثؼػل طـ أبقف طـ أبل هريرة وطـف فؾقح بـ سؾقؿان بحديث: جارية ال

ذكره البخاري فؼال: طؿر بـ العالء الثؼػل, قال سعقد  «واْعَؿدهـَ  اْط  وُن وٓ اْدج ُل 

بـ مـصقر طـ فؾقح فذكره, وقال: حديثف يف الؿدكققـ إن لؿ يؽـ أخا إسقد بـ العالء 

وقال ابـ أبل «. التفذيب»هق ابـ العالء بـ جارية مذكقر يف فال أدري؟ قؾُت: وإسقد 

حاتؿ: قؾُت ٕبل: أهق أخق إسقد بـ العالء؟ فؼال: ٓ أدري, هق شقخ مديـل. وذكره 

 «.بحاصؾ ما ذكر, إٓ الشّؽ يف أكف أخق إسقد« الثؼات»ابـ حبان يف 

ان الؿقزان ٓبـ (, ولس6/164ترجؿة العالء بـ زيدل يف هتذيب التفذيب ) واكظر:

الفـد, ممسسة إطؾؿل  –( )تحؼقؼ: دائرة الؿعرف الـظامقة 5/117حجر العسؼالين )

 هـ(.1171لبـان, الطبعة: الثاكقة,  –لؾؿطبقطات بقروت 
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ومّؿا يميد ذلَؽ القاقُع, فؼد دخؾ الطاطقُن مؽَة سـة تسع وأربعقـ 

 .(1)وسبع مائة, وبعد ذلؽ, كؿا ذكر ذلؽ العؾؿاءُ 

, ٓ يف حقاة الـبل  وٓ بعد  ,أّما الـَؿديـُة فؾؿ يدخْؾفا صاطقٌن َقطُّ

لفا طـ  اوفاتف. بؾ استؿّرت هذه الَخِصقصُة حتك يقمـا هذا8 تؿققزً 

لفذه الؿعجزة  اوإضفارً    جابة دطائف  اغقرها مـ البالد8 وتحؼقؼً 

 .(2)العظقؿة بتصديؼ خيفه هذه الؿدَة الؿتطاولةَ 

                                     
 (.416بذل الؿاطقن )ص/ هـظر: (1)

 (.11/171(, وفتح الباري ٓبـ حجر )415بذل الؿاطقن )ص/ هـظر: (2)

قرأُت يف كتاب الشقخ شفاب الديـ أحؿد بـ يحقك بـ أبل حجؾة, يف » ق ل ابُن حجر:

وصػ الطاطقن الؽبقر: طّؿ البالد, وأباد العباد. وقطع كؾ درب, وساوى بقـ أهؾ 

الشرق والغرب. فؽثرت بف إوجاع, واكتؼؾ بؿصر مـ ا صبع إلك الذراع. ثؿ تقّؿؿ هبا 

ُْ ْقه  ج مُط وغرامُط:. الصعقد, وترك الـاس كالزرع ما بقـ قائؿ وحصقد   واتػؼ

أن الطاطقن الذي وقع يف سـة تسع وأربعقـ وأربع مائة طّؿ إرض, فساواه هذا يف  َـف :

 ذلؽ, ولؿ يتػؼ ذلؽ يف غقرهؿا. 

أن مؽة لؿ يدخؾفا الطاطقن قطُّ إٓ هذه الؿرة, فؿات هبا خؾٌؼ كثقٌر مـ أهؾفا  وَـف :

 بذلؽ. والؿجاوريـ بالطاطقن, وتقاتر الـؼؾ

اج  وَـف : أكف مات فقف الطققر والقحقش والؽالب والغزٓن والؽالب والِؼطاط بالُخـرَّ

وْم َهْسَؾْم َـه   هذا اْع ِم َن َدِن ق ل: تحت ا بط, وبغقر ذلؽ مـ أكقاع الطاطقن. 

 .إرِض ِؾ ف   غقُر َدهـِ  اْـ ي  

لؿقجقديـ مـ العالؿ الحققاين. كصُػ ا -طؾك سبقؾ التؼريب  -أن مـ مات فقف  وَـف :

ـَ ألًػا, وققؾ: سبعًة  ـَ ألًػا, وققؾ: خؿسًة وطشري وبؾغ الؿقُت بالؼاهرة يف كؾ يقٍم طشري

ـَ ألًػا!!  وطشري

: ُُ ـُ كثقر يف )تاريخف( أّن مِـ الـاس يف أْمر الؼاهرة الـُؿْؼؾِؾ والـُؿْؽثِر8 فالـُؿْؼؾُِؾ  قؾ ذكر اب

 (.157بذل الؿاطقن )ص/«. والـُؿْؽثُِر يؼقل: ثالثقَن ألًػا!! اكتفكيؼقل: أحَد طشَر ألًػا, 
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إلك الـَؿديـة حقـ  أسباب رجقع طؿر والصحابة  أحدولعؾَّ هذا 

الذى أّمـفؿ مـ دخقل  وقع القباُء بالشام8 ثؼًة مـفؿ بؼقل رسقل اهلل 

 .(1)الطاطقن بؾَدهؿ الـَؿديـَة, واهلل أطؾؿ

 

 

  

                                     
( بتصرف, والتقضقح لشرح الجامع الصحقح 2/331شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) (1)

( )تحؼقؼ: دار الػالح لؾبحث العؾؿل وتحؼقؼ الرتاث, دار 14/336ٓبـ الؿؾؼِّـ )

 ـ(.ه1247سقريا, الطبعة: إولك,  –الـقادر, دمشؼ 
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 * اخَلِصيَصُة السََّاِبَعُة *
 :َـف أكف  َتـِْػي َخَ َثف  وِشراَره  وُتعْخرُِجُفم  -

مـ حديث  (1)ورد ذلؽ يف طّدة أحاديث, مـفا ما أخرجف مسؾؿ

ََ ٌن َهْدُ و اِْرُجُل » ق ل: أن رسقل اهلل  هريرة  أبل َهلْتِي َ َؾى اْـِ ِس َز

ِه َوَقرِه َُه: َهُؾِم إَِْى اِْرَخ ِء  َهُؾِم إَِْى اِْرَخ ِء  َواْعَؿدهـ  َخقٌْر َُْفْم َْْو  ابَْن َ ؿ 

 ِٓ ـُْفْم َأَحٌد َرْغ ًَ  َ ـَْف  إِ َِ َٓ َهْخُرُج  َِ ُكوا َهْعَؾُؿوَن  َواِِْذي َكْػِسي بِقَِدِه  

َِ ْْؽِقرِ  َٓ إِِن اْعَؿدهـ   ـُْه  َأ َِ َٓ َتُؼوُم   (2)َأْخَؾَف اهللُ ِْقَف  َخقًْرا  ُتْخرُِج اَْْخ ِقَث  

َؿ  َهـِْػي اْْؽِقُر َخَ َث اَْْحِدهدِ اِْس َ ُ  َح ِى َتـِْػَي اْعَؿدهـ   َِ ِشَراَرَه   
(3)». 

َْْحِدهدِ » :(4)ويف لػٍظ طـده ْْؽِقُر َخَ َث ا َؿ  َهـِْػي ا َِ  .«َتـِْػي اْـِ َس 

 -َهْعـِي اْعَؿدهـَ   -إِِكَف  َبقَْ ُ  » ق ل: , طـ الـبل وطـ زيد بـ ثابت 

َؿ    (5)َوإِِكَف  َتـِْػي اَْْخَ َث   (6)أخرجف البخاري .«َتـِْػي اْـِ ُر َخ ََث اِْْػِض ِ َِ

                                     
 (.1161يف الصحقح برقؿ ) (1)

 مـ الطقـ. وققل:هق مـػاُخ الحّداد الذي يـػخ بف الـار.  اْؽِْقر: (2)
ُّ
 هق الؿبـل

(, الػائؼ يف غريب الحـديث لؾزمخشـري 11/166(, هتذيب الؾغة )3/212العقـ ) هـظر:

 –( )تحؼقــؼ: طؾــل محؿــد البجــاوي ومحؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ, دار الؿعرفــة 1/471)

( )تحؼقـؼ: 2/415لبـان, الطبعة الثاكقـة(, الـفايـة يف غريـب الحـديث وإثـر ٓبــ إثقـر )

ــزاوي  ــد ال ــة  -صــاهر أحؿ ــة العؾؿق ــاحل. الـاشــر: الؿؽتب ــد الطـ ــقد محؿ ــروت,  -محؿ بق

 هـ(.1177

 (.1/436هق ما كػاه الؽِْقر. جؿفرة الؾغة ) َخَ ُث اْحدهد: (3)

 (.1164صحقح مسؾؿ رقؿ ) (4)

ُكوَب »(: 2131ويف لػٍظ لؾبخاري برقؿ ) (5) كقب فقؿا يظفر8  «َتـِْػي اْذ  أي: أصحاَب الذُّ

 (.2/75فتح الباري ) واكظر:لتتػَؼ الروايات. 

 (.2367يف صحقحف برقؿ ) (6)
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 ., والؾػظ لف(1)ومسؾؿ

َِ ْْؽِقرِ  َتـِْػي » :امرفقطً  ويف حديث جابر بـ طبد اهلل  إِِكَؿ  اْعَؿدهـُ  

َبق  َُف  (2)َخ َثََف   َوَهـَْصعُ 
 ., والؾػُظ لف(5)ومسؾؿ (4). أخرجف البخاري«(3)

ال - ويف حديث أكس بـ مالؽ  ُثِم » :ق ل  - يف ذكر الدجَّ

ـَ ٍِْق   (6)َتْرُجُف اْعَؿدهـُ  بَِلْهِؾَف  َثالََث َرَجَػ ٍت  َُ َِ ِْرٍ َو ِل  ُِ ُقْخرُِج اهللُ  َْ». 

 .(7)متػٌؼ طؾقف

ُثِم َتْرُجُف اْعَؿدهـ  َثاَلَث َرَجَػ ٍت  » :(8)ويف حديث يقم الَخالص

                                     
 (.1162يف صحقحف برقؿ ) (1)

 يبؼك ويظفر. وققل:يْخُؾص,  َهـَْصُع: (2)

 وأكف مِـ أبضعُتف بضاطَتف إذا دفعَتفا إلقف.« وُتْبِضُع صِقَبفا»أن الرواية:  وز م اْزَخ ري  

يعـل أن الـَؿديـة ُتعطل صِقَبفا ساكـَفا. والؿشفقُر بالـقن والصاد الؿفؿؾة.  ق ل ابُن إثقر:

وقد ُروي بالضاد والخاء الؿعجؿتقـ, وبالحاء الؿفؿؾة مـ الـضح والـضخ, وهق رّش 

 الؿاء.

(, الـفاية يف 1/142(, مشارق إكقار )1/471لػائؼ يف غريب الحديث )ا هـظر:

 (.3/43( و )1/112غريب الحديث وإثر )

مشارق  اكظر:ُتروى بؽسر الطاء وسؽقن القاء, وُتروى بػتح الطاء وكسر القاء الؿشددة.  (3)

 .(1/142)إكقار 

ن هـ  َِ  جاءت تسؿقتفا بَطْقبة وَصاَبة مـ الطِّْقب, واهلل أطؾؿ. و

 (.1661يف صحقحف برقؿ ) (4)

 (.1161يف صحقحف برقؿ ) (5)

َجَػات يف الَخِصقصة الثالثَة طشرَة. (6)  سقليت الؿراُد هبذه الرَّ

 (.4721(, ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ )1661أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ) (7)

هق الققُم الذي تتخّؾص فقف الـَؿديـُة مـ الؽػار والؿشركقـ والؿـافؼقـ  هوُم اَْخالص: (8)

والُػّساق الذيـ يؼطـقهنا, بخروجفؿ مـفا لؿالقاة الدجال طـد كزولف بالؼرب مـفا يف 
= 
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 َٓ ـَ ٌِْق  َو َُ اَل َهْ َؼى  َذَِْك َْ َْ َْْقِه   ِٓ َخَرَج إِ َْ ِيَؼٌ   إِ  َٓ َْ ِيٌق  َو  َٓ ـَ َِْؼٌ   َو َُ

َْْخاَلصِ   .(1)أخرجف أحؿد «َهْوُم ا

اَل َهْ َؼى بِ ْعَؿدهـ  » :امرفقطً  مـ حديث جابر  (2)وطـد الطيفاين َْ

ـَ ٌِْق  َُ  َٓ َِ َِْرٌة  َو  َٓ َِ ٌِْر َو  َٓ ٌ   َو َِ ْ رِ َُ  َٓ ْ رٌِك َو َْ ِيٌق َُ  َٓ ـَ َِْؼٌ   َو َُ  َٓ َو

َْْخاَلصِ  َذَِْك َهْوُم ا َْ ـُوَن   َِ ُْْؿْم َْْقِه  َوَهْخُؾُص ا ِٓ َخَرَج إِ َْ ِيَؼٌ   إِ  َٓ  .(3)«َو

 :وَن َجؿوع هذه إح دهث كس ـ ط َ  هؾي

 ًٓ   :أِن اْخروَج َن اْعَؿدهـ  هـؼسُم إْى قسؿقن :أو

 بحقُث يـتؼؾ مـفا إلك غقرها بالُؽؾقَّة. :ُخروٌج داممٌ  -أ

ٌُ  -ب مِقععع َُ ـــادةٍ  :ُخعععروٌج  ـــف ٕداء طب ـــرة,  :كخروِج ـــالحج, والعؿ ك

كالتجارة والسقاحة  :أو خروِجف لغرٍض مباٍح  ,والجفاد, والتعؾُّؿ, والتعؾقؿ

 وكحق ذلؽ.

                                     = 
 (.11/72فتح الباري ٓبـ حجر ) واكظر:آخر الزمان. 

, ورجالف ثؼات, إٓ أن يف ( مـ حديث محجـ بـ إدرع 16753يف الؿسـد برقؿ ) (1)

أيت بعده, كؿا يشفد لف حديث أبل أمامة  سـده اكؼطاًطا, لؽـ يشفد لف حديث جابر 

( )تحؼقؼ: طزت طبقد الدطاس, وطادل 2144طـد أبل داود يف ســف برقؿ ) الباهؾل 

هـ(, وابـ ماجف يف ســف برقؿ 1171السقد, الطبعة: إولك, دار الحديث, بقروت, 

(2155 .) 

( )تحؼقؼ: د. محؿقد الطحان, 1313( وكحقه برقؿ )4143يف الؿعجؿ إوسط برقؿ ) (2)

 هـ(.1215مؽتبة الؿعارف, الرياض, الطبعة إولك, 

 واكظرويف سـده طؾل بـ طاصؿ القاسطل وهق ضعقػ, وقد أشار الطيفاين إلك تػرده بف. 

 (.44/7بؼقة تخريجف يف مسـد أحؿد )

َجَػات يف الَخِصقصة الثالثَة طشرَة. (3)  سقليت الؽالُم طـ هذه الرَّ
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 هق الخروُج الدائُؿ الذي ٓ َيصحُبف كِّقُة َطْقدٍة إلقفا.  واْؿذَوُم هـ 

ـْ مع َقْقٍد آخَر ُمفؿٍّ أٓ وهق  , ْقف  اُخروُجه َـف  َرغ ً   ـف  وُزْهًد لؽ

ا لق اْضُطرَّ لالكتؼال مـفا لسبٍب  مـ أجؾ كقؾ حظٍّ مـ ُحظقظ الدكقا8 أمَّ

مباٍح, كخروجف لعالٍج ٓ يجده فقفا, أو ٕمٍر مفؿٍّ فقف مصؾحٌة لإلسالم 

 .ـف, فال َيشؿؾف هذا الحديثوالؿسؾؿقـ, أو لتؽؾقػف بعؿٍؾ ٓ مـاَص لف م

َهْلتِي َ َؾى اْـِ ِس » :السابؼ وذلؽ لؿا جاء يف حديث أبل هريرة 

َْى اِْرَخ ِء   َْى اِْرَخ ِء  َهُؾِم إِ ِه َوَقرِهَ ُه: َهُؾِم إِ ََ ٌن َهْدُ و اِْرُجُل اْبَن َ ؿ  َز

َِ ُكوا َهْعَؾُؿوَن   َْْو  َُْفْم  ـُْفْم َواْعَؿدهـ  َخْقٌر  َِ َٓ َهْخُرُج  ِِْذي َكْػِسي بَِقِدِه   َوا

ـْهُ  َِ ِٓ َأْخَؾَف اهللُ ِْقَف  َخْقًرا   .الحديث «...َأَحٌد َرْغَ ً  َ ـَْف  إِ

الؿراُد بالحديث: الخارجقن طـ الـَؿديـة رغبًة » : ق ل ابُن بِط لٍ 

فقفؿ طـفا كارهقـ لفا, ففمٓء الـَؿديـُة خقٌر لفؿ, وهؿ الذيـ جاء 

الحديث )أهنا تـػل خبثفا(, وأما مـ خرج مـ الـَؿديـة لحاجٍة, أو صؾب 

معقشٍة, أو ضرورٍة, وكقُتف الرجقُع إلقفا فؾقس بداخٍؾ يف معـك الحديث, 

 .(1)واهلل أطؾؿ

ُؼقن أن معـاه ا خبار » : وق ل اْـووي   الصقاُب الذي طؾقف الؿحؼِّ

اًل  إلك  ا, مسرطً (2)يف سقره ابلهؾف َباسًّ  طّؿـ خرج مـ الـَؿديـة ُمَتَحؿِّ

                                     
 (.2/71فتح الباري ٓبـ حجر ) واكظر:(. 2/325شرح صحقح البخاري ) (1)

(2) : هق السقر, وزجر ا بؾ واستحثاثفا يف الؿسقر, يؼال لفا طـد سققفا: َبْس َبْس.  اَْ س 

 ُت.ُت, وَأْبَسْس وفقفا لغتان: َبَسْس وهل مـ كالم أهؾ القؿـ, 

( 1/213(, وتػسقر غريب ما يف الصحقحقـ لؾحؿقدي )14/441هتذيب الؾغة ) هـظر:
= 
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  .(1)«بػتحفا الرخاء يف إمصار التل أخيف الـبل 

ُخروج َمـ خرج مـ الصحابة لؿ يؽـ لذلؽ )أي » : وق ل إُّبي  

 .(2)«رغبًة طـفا(, إكؿا خرج لؿصؾحٍة ديـقٍة مـ تعؾقٍؿ أو جفادٍ 

  َ ى هؽون اخ ؾف اْعؾؿ ُء   كػي اْعَؿدهـ  َخَ َثف  : ث كقً 

ـُ طبد اليفّ وصائػٌة  ,إكف خاصح بزمـ الـبل  :ْؼقل - وإلقف مال اب

 .مـ العؾؿاء

إكؿا كان يف حقاة  -واهلل أطؾؿ  -هذا طـدي » : رّ ق ل ابُن   د اْ 

فحقـئٍذ لؿ يؽـ يخرج مـ الـَؿديـة رغبًة طـ ِجقاره فقفا  ,رسقل اهلل 

ّٓ خقر فقف َّٓ مـ  وأما بعَد وفاتف فؼد خرج مـفا الخقاُر الػضالُء  ,إ

 .(3)«إبرارُ 

                                     = 
الؼاهرة, الطبعة: إولك,  -)تحؼقؼ: زبقدة محؿد سعقد طبد العزيز, مؽتبة السـة 

 (. 1/111(, ومشارق إكقار )1/115هـ(, والػائؼ يف غريب الحديث )1213

 (.7/137بـ الحجاج )الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ  (1)

 (.1/251إكؿال إكؿال الؿعؾؿ ) (2)

 (.3/1651(, ومرقاة الؿػاتقح )2/134شرح الزرقاين طؾك الؿقصل ) واكظر:

 (.41/151التؿفقد ) (3)

فؽالُم طؿقٍم معـاه الخصقص8  )تـػي اْـ َس(وأما ققلف: » :(6/444)وق ل   آي ذِ ر 

ويف حقاتف إٓ مـ ٓ إيؿان لف وٓ خقر فقف,  ٕهنا لؿ َتـِػ مـ الـاس طؾك طفد رسقل اهلل 

 وكُصرتف وُصحبتف. مؿـ رغب بـػسف طـ كػس رسقل اهلل 

والدلقؾ طؾك أن ذلؽ كالٌم خرج طؾك صحبتف والؿؼام معف يف حقاتف, خروُج الِجؾَّة مـ 

ـَؿديـة بعد مقتف إلك العراق والشام وسائر بؾدان ا سالم, يعّؾؿقن الـاس الصحابة طـ ال

الديـ والؼرآن, فؽؿ مـفؿ سؽـ حؿص ودمشؼ وسائر ديار الشام, وكؿ مـفؿ سؽـ 

الؽقفة والبصرة وغقرها وسائر ديار العراق وما وراءها, ولؿ يختطَّ مـ اختّط الؽقفَة 
= 
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ال, وذلؽ  :وققل - إنَّ ذلؽ يؽقن يف آخر الزمان بعد خروج الدجَّ

طـدما يـزل قرَب الـَؿديـة ويحاول دخقلفا, فرتجػ الـَؿديـُة حقـئٍذ 

بلهؾفا ثالَث َرَجَػاٍت, فقخرج مـفا كؾُّ كافٍر ومشرٍك ومـافٍؼ وفاسٍؼ 

 وَيؾحؼ بف, كؿا مّر يف إحاديث السابؼة.

يف معرض كالمف طـ  - حقث ق ل  ابُن حزمٍ وهق الذي َجـََح إلقف 

هذا الخيف إكؿا » :-الحديث  «...إِكؿ  اْعَؿدهـ  ِ ْؽِْقر» :الحديث السابؼ

 .(1)«هق يف وقٍت دون وقٍت, ويف ققٍم دون ققٍم, ويف خاصٍّ ٓ يف طامٍّ 

 ,هبا واحتّج طؾك دطقاه بقجقد الؿـافؼقـ طؾك طفد رسقل اهلل 

وبحال سؽان الـَؿديـة يف طصره حقث  ,مـفا وبخروج الصحابة 

وإّكا هلل وإكا إلقف راجعقن  !وسؽاُن الـَؿديـة الققم أخبُث الَخَبث» :ق ل

 .(2)«طؾك مصقبتـا يف ذلؽ

, أو أكف  الـبلُيحتؿؾ أكف خاصح بزمـ  :ْؼ لوَـفم َن َترِدد  -

قةٍ  ال, أو أكف يف أزماٍن متػرِّ  .(3)مختصح بزمـ الدجَّ

                                     = 
 .« الخطاب وسائر الصحابةوالبصرَة وغقرها مـفؿ إٓ بنذن طؿر بـ 

( 4/414(, وتـقير الحقالؽ )11/413(, وطؿدة الؼاري )2/66فتح الباري ) واكظر:

 هـ(.1167لؾسققصل )الؿؽتبة التجارية الؽيفى, مصر, 

 ( ٓبـ حزم, )تحؼقؼ: أحؿد شاكر, دار الرتاث, الؼاهرة(.3/144الؿحؾك بأثار ) (1)

 (.3/145الؿصدر كػسف ) (2)

( 4/4141(, الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ )7/132شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) هـظر: (3)

لؾطِّقبل, )تحؼقؼ: د. طبد الحؿقد هـداوي, مؽتبة كزار مصطػك الباز, الطبعة: إولك, 

 هـ(. 1215
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إن ذلؽ طامح يف كؾِّ وقٍت  :وققل -
وهذا هق الراجُح8 وذلؽ ٕمقٍر  ,(1)

  :مـفا

ص لفا. -1  طؿقُم الـصقص القاردة يف ذلؽ وطدُم الؿخصِّ

اهللُ ٓ َهخرُج أحٌد رغ ً   ـف  إٓ أبدَل » :ققلف» :ق ل اْؼ  ي  ق ض

 .ذهب بعُضفؿ أن هذا ُخصقَص مدِة حقاتف  «ْقف  َن هو خقٌر َـه

, وهذا أضفر8 لؼقلف يف الحديث أخر أوَل اهق طؿقٌم أبدً  :وقال آخرون

هؾّم إْى  :هلتي  ؾى اْـ س زَ ٌن هد و اْرجُل ابَن  ؿه وقره ه» :الؽالم

اْرخ ء  واْعَؿدهـُ  خقٌر ْفم ْو ِ كوا هعؾؿون  واْذي كػسي بقده  ٓ هخرج 

وأنَّ  ,الحديث «أحٌد َـف  رغ ً   ـف  إٓ أخؾَف اهللُ ْقف  َن هو خقٌر َـه

ـ كان ُمستقصـً  كالمف  ـ يخرج طـفا مؿَّ  .(2)هبا امؿَّ

 :بالـَؿديـةيف معِرض كالمف طـ فضؾ ا قامة  وق ل اْؿ  رِػوري

, فُقستصحب ذلؽ بعد اأفضؾ إجؿاطً  ا قامة بالـَؿديـة يف حقاتف »

 .(3)«وفاتف حتك يثبت إجؿاٌع مثُؾف يرفعف

َأِن َأْ َرابِقًّ  َب َهَع  :السابؼ ما جاء يف سبب ورود حديث جابر  -2

َلَتى  َرُيوَل اهللِ  َْ َلَص َب إَْ َرابِِي َوْ ٌك بِ ْعَؿدهـ    َْ َ َؾى اإِلْيالَِم  

َْى َرُيوِل اهللِ  َؼ َل: َه  َرُيوَل اهللِ  َأقِؾْ  إَْ َرابِي  إِ َلَبى َْ َْ ـِي َبْقَع ِي  

َْ  اهللِ  َرُيوُل  َلَبى  ُثِم َج َءُه  َْ َؼ َل: َأقِْؾـِي َبْقَع ِي   َْ َؼ َل: َأقِْؾـِي ُثِم َج َءُه 

َؼ َل َرُيوُل اهللِ  َْ َخَرَج إَْ َرابِي    َْ َلَبى   َْ َِ ْؽِقرِ  » :َبْقَع ِي   إِِكَؿ  اْعَؿدهـُ  

                                     
 (.11(, وإحاديث القاردة يف فضائؾ الـَؿديـة )ص/2/74فتح الباري ) هـظر: (1)

 (.2/431مسؾؿ )إكؿال الؿعؾؿ شرح صحقح  (2)

 (.331-7/327مرطاة الؿػاتقح ) (3)
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 .(1)«َتـِْػي َخَ َثَف   َوَهـَْصُع بِقُ َف 

 وقع يف زمـ الـبل 
ُ
 . فػقف ردح طؾك ابـ حزم ,ففذا الـػل

لؿا اسُتشقروا يف أمر  - بعد زمـ الـبل  - أن بعَض الصحابة -3

الخروج مـ الـَؿديـة, أشاروا بعدم الخروج مـفا, مستدّلقـ هبذه 

 إحاديث.

تسّؾؿ طؾقف  (2)أتتْف مقٌٓة لف يف الػتـة  فؿـ ذلؽ أن ابـ طؿر -

8 اْشتَدَّ َطَؾقْـَا  ـِ ْحَؿ َماُن, َفَؼاَل فؼالت: إِكِّل َأَرْدُت اْلُخُروَج َيا َأبَا َطْبِد الرَّ الزَّ

: اْقُعِدي َلَؽاعِ 
ِ
 (3)َلَفا َطبُْد اهلل

ِ
َٓ َهْص ُِر »َيُؼقُل:  , َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

 ِ ََ َُْه َشِفقًدا َأْو َشِػقًع  َهْوَم اِْْؼقَ   ُُ ـْ ُِ  ِٓ َْوامَِف  َوِشِدتَِف  َأَحٌد  إِ َٕ  .(4)«َ َؾى 

َمخرُج حديث ابـ طؿر هذا َيعّؿ إوقاَت كؾَّفا. » :ق ل ابُن   د اْ رّ 

إن ذلؽ إكؿا ورد فقؿـ صيف طؾك ٕوائفا وشّدهتا ذلؽ الققت  :وقد ققل

 .(5)«بدلقؾ خروج الصحابة طـفا بعده مع رسقل اهلل 

وكذا ما جاء طـ أبل سعقد مقلك الـَؿْفري, أكف جاء أبا سعقد  -

ة الخدري  َ الحرَّ
, فاستشاره يف الَجالء مـ الـَؿديـة, وشؽا (6)لقالل

إلقف أسعاَرها وكثرَة طقالف, وأخيفه أن ٓ صيف لف طؾك َجْفد الـَؿديـة 

                                     
 (.5411صحقح البخاري رقؿ ) (1)

 تؼدم الؽالُم طؾقفا. (2)

 تؼدم شرُحفا. (3)

 (, وقد تؼدم. 1155صحقح مسؾؿ رقؿ ) (4)

 (.41/42التؿفقد ) (5)

 تؼدم التعريُػ هبا. (6)
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 وْٕوائفا, فؼال لف: ويحَؽ, ٓ آمرك بذلؽ, إين سؿعُت رسقَل اهلل 

َُْه َشِػقعً »يؼقل:   ُُ ـْ ُِ  ِٓ َقُؿوَت  إِ َْ َْوامَِف    َٕ   َأْو َشِفقًدا َٓ َهْص ُِر َأَحٌد َ َؾى 

ْسِؾًؿ  َُ َِ َن  ِ   إَِذا  ََ ِْْؼَق   .(1)«َهْوَم ا

ة  وهذا كؾُّف كان بعد وفاة الـبل  ـٍ صقيٍؾ8 فؼد كاكت وقعُة الَحرَّ بزم

  .سـة ثالٍث وستقـ لؾفجرة

أن طؿر بـ طبد العزيز  - ابالغً  - «مقصئف»ما ذكره ا ماُم مالؽ يف  -4

أتخ ى أن   ه  َزاحمُ » ثم ق ل:حقـ خرج مـ الـَؿديـة التػت إلقفا فبؽك, 

ُِ اْعَؿدهـ ُ   .(2)« كؽوَن َّؿن كػ

                                     
 (, وقد تؼدم.1152صحقح مسؾؿ رقؿ ) (1)

( )تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل, دار إحقاء الرتاث العربل, بقروت, 4/667الؿقصل ) (2)

 هـ(.1214

 هجا جريٌر الػرزدَق بؼصقدٍة مـفا: ْطقػ :

َُ بِعععععععداِر َقعععععععوٍم           ْْععععععع َُ إذا َكَز  وِـععععععع
 

َُ َ عععععع َرا  َُ بِخْزهععععععٍ  وَتَرِعععععع  َرَحْؾعععععع
 

فاّتػؼ أنَّ الػرزدَق بعد ذلؽ كزل بامرأٍة مـ أهؾ الؿديـة وجرى لف معفا قصٌة يطقل 

ُص إمر أكف راودها طـ كػسفا بعد أن كاكْت أضافْتف وأحسـْت إلقف,  شرُحفا, ومؾخَّ

ـُ طبد العزيز: وهق يقمئٍذ والل الؿديـة الؿـقرة, فلمر  فامتـعْت طؾقف, وبؾغ الخيفَ طؿُر ب

ـَ الؿراَغة  بنخراجف مـفا,  -يعـل جريرًا  -فُلركب طؾك كاقٍة لُقـَػك, فؼال: قاتؾ اهلُل اب

 كلكف شاهد هذا الحال حقـ قال... وذكر البقت السابؼ!!

ُر أهَؾ الؿديـِة مـف: ا بؾَغ جريرًا ما فعؾ الػرزدُق قال يفجقه ويحذِّ  فؾؿَّ

ْجُس هعع  أهععَل اْؿدهـععِ  ْ ْحععذُروا            ُهععو اْععر 
 

عععععداخ   َل ِرْجعععععٍس ب َْخ قثععععع ِت  ععععع ْمِ ََ
 

 ْؼععععْد ِعععع َن إِخععععراُج اَْػععععْرزدِل  ععععـؽُم             
 

 َبُفععععورًا ْؿعععع  بععععقن اْؿصععععِؾى َوَواقععععمِ  
 

هــ(, ومعاهـد 1241(, )دار الحديث, الؼـاهرة, 1/261: الشعر والشعراء ٓبـ قتقبة )هـظر
= 
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وقد ذكره ا ماُم مالٌؽ طِؼب إحاديث التل تحثُّ طؾك ُسؽـك 

ب يف ذلؽ, ومـفا حديث أبل هريرة وحديث جابر  الـَؿديـة وترغِّ

مْقـ.  رحؿفؿا اهلل  اوهذا يدّل طؾك أن طؿر بـ طبد العزيز ومالؽً الؿتؼدِّ

 تعالك كاكا يريان طؿقَم تؾؽ إحاديث يف كؾ زمان. واهلل أطؾؿ.

ـُ طبد اليفّ مـ خروج الصحابة مـفا بعد وفاة الـبل  ا ما احتّج بف اب  أمَّ

فقفا, وٓ كان مـ أجؾ كقؾ  اففذا الخروُج لؿ يؽـ رغبًة طـفا, وٓ ُزهدً 

مـ ُحظقظ الدكقا8 وإكؿا كان لؿصؾحٍة ديـقٍة طظقؿٍة8 أٓ وهل الجفاد  حظٍّ 

 يف سبقؾ اهلل وفتح البالد, وكشر السـة, وتعؾقؿ الـاس العؾؿ, واهلل أطؾؿ.

 

  

  

                                     = 
ــك شــقاهد التؾخــقص لؾعباســل ) ــل 1/24التـصــقص طؾ ــد محق ــؼ: محؿ ــدي( )تحؼق ـ ال

 بقروت(. -الحؿقد, طالؿ الؽتب  طبد
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 * اخَلِصيَصُة الثََّاِمَنُة *
  :أكف  ٓ َهدخُؾف  ُرْ ُط اْؿسقِح اْدِج لِ  -

الـَؿديـُة الـبقيُة طؾك سائر البؾدان أكف ٓ َيدخؾفا مؿا اخُتّصْت بف 

ال, وٓ ُرْطُبف  ْطُر الذي َيـتشر يف أفاق  -الؿسقُح الدجَّ وهق الخقُف والذُّ

فة8 فؼد شاركْتفا يف طدم دخقل الؿسقح ,- بسبب فتـتف َّٓ مؽة الؿشرَّ إ

ـّ الـَؿديـَة َفَضَؾـْتفا بعدم ُدخقِل ُرْطبِ  ال إلقفا, لؽ  .اف أيًض الدجَّ

 :واْدْقُل  ؾى ذْك َ  هؾي

َٓ َهْدُخُل اْعَؿدهـ  ُرْ ُط »قال:  طـ الـبل  طـ أبل بؽرة 

َؾَؽ نِ  ََ ل  َب ٍب  ُِ ئٍِذ َيْ َعُ  َأْبَواٍب  َ َؾى  ََ ََْف  َهْو أخرجف  .«اَْؿِسقِح اِْدِج ِل  

 .(1)البخاري

أخيفه طـ  وطـ صؾحة بـ طبد اهلل بـ طقف, أنَّ ِطقاض بـ ُمسافع,

أكثر الـاُس يف شلن ُمسقؾؿة  ق ل أبو بؽرة:بؽرة, أخل زياد ٕمف,  أبل

اب قبؾ أن يؼقل فقف رسقُل اهلل  يف  , ثؿ قام رسقُل اهلل اشقئً  الؽذَّ

َِ  بَْعُد  ِْي َشلِْن َهَذا اِْرُجِل » ق ل:الـاس, فلثـك طؾك اهلل بؿا هق أهُؾف, ثؿ  َأ

ثَْرُتمْ  ِْ ِذابً  َهْخُرُجوَن َقْ َل  اِِْذي َقْد َأ َِ ْن َثاَلثِقَن  َِ ِذاٌب  َِ نِِكُه  َْ ِْي َشلْكِِه  

ِٓ َهْدُخُؾُه ُرْ ُط اْعَؿِسقِح  ل    اِْدِج ِل  َوإِِكُه َْقَْس بََؾٌد إِ ُِ ِٓ اْعَؿدهـَ   َ َؾى  إِ

َؾَؽ ِن َهُذِب ِن َ ـَْف  ُرْ َط اْعَؿِسقِح  ََ ئٍِذ  ََ ْن كَِؼ بَِف  َهْو
َِ  .(2)أخرجف أحؿد .«َكْؼٍط 

                                     
 (.1657( رقؿ )1/44يف صحقحف ) (1)

 (, وغقُره.41242( رقؿ )12/112أخرجف أحؿد يف الؿسـد ) (2)

لؿ يرو طـف غقُر صؾحة بـ طبد اهلل بـ  الحديُث يف إسـاده ضعٌػ8 ٕنَّ طقاض بـ مسافع
= 
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ن طؾك اختصاص الـَؿديـة هبذه الخاصّقة,  ّٓ ففذان الحديثان يد

ال  وتػّققفا طؾك مؽة الؿؽرمة وسائر إمصار يف ذلؽ, وطؾك أن الدجَّ

ففا اهلُل قد ثبت أكف ٓ يدخؾفا  شلٌء, وُرطُبف شلٌء آخر, بدلقؾ أنَّ مؽَة شرَّ

اُل أيًض  َْْقَس » قال: طـ الـبل , كؿا يف حديث أكس بـ مالؽ االدجَّ

ْن كَِؼ بَِف  َكْؼٌط   َِ َُْه  َْْقَس  ِؽَ   َواْعَؿدهـَ    ََ  ِٓ ِٓ َيَقَطُمُه اِْدِج ُل  إِ ْن َبَؾٍد إِ
َِ

 ِٓ قَن َهْحُرُيوَكَف   ُثِم َتْرُجُف اْعَؿدهـُ  بَِلْهِؾَف  َثالََث  إِ  ْ َ َؾْقِه اَْؿالَمَِؽُ  َص 

ـَ ٍِْق  َُ َِ ِْرٍ َو ِل  ُِ ُقْخرُِج اهللُ  َْ  .(1)أخرجف البخاري «َرَجَػ ٍت  

 «َٓ َهْدُخُل اْعَؿدهـ  ُرْ ُط اَْؿِسقِح اِْدِج لِ » :إنَّ ققَلف  :ْنْن ق ل ق مٌل 

ُثِم َتْرُجُف اْعَؿدهـ  بِلَْهِؾَف  َثالََث » :يعارضف ققُلف يف حديث أكٍس السابؼ

ْجػ ُرْطٌب  «َرَجَػ ٍت    !والرَّ

أكف لقس فقف معارضٌة8 فَرَجَػات الـَؿديـة لقسْت مـ ُرْطب  :ْ ْجواُب 

ـْ هبا  ال وٓ مـ خقفف, وإكؿا تؽقن الرجػُة مـ أهؾ الـَؿديـة طؾك َم الدجَّ

                                     = 
طقف, ولؿ يقثؼف غقُر ابـ حبان, وقال الحسقـل يف ا كؿال يف ذكر مـ لف رواية يف مسـد 

( )تحؼقؼ: د طبدالؿعطل أمقـ قؾعجل, مـشقرات 147ا مام أحؿد مـ الرجال )ص/

الؿجفقلقـ, باكستان(: ٓ ُيعرف. ففق يف ِطداد  - جامعة الدراسات ا سالمقة, كراتشل

 وباقل رجال ا سـاد ثؼات.

ـّ مقضَع الشاهد مـف وهق ققلف:  ِٓ »لؽ ِٓ َهْ ُؾُغُه ُرْ ُط اْعَؿِسقِح إِ ْن َبَؾٍد إِ َِ َْْقَس  َوإِِكُه 

يشفد لف الحديُث السابُؼ فقتؼّقى بف. وبذا قّقاه الشقخ شعقب إركاؤوط يف  «اْعَؿدهـَ ....

 (. 13/47تحؼقؼف لصحقح ابـ حبان )

 يف 
ُّ
وقال: رواه أحؿد والطيفاين, وأحد  (5/114)« مجؿع الزوائد»وقد أورده الفقثؿل

 أساكقد أحؿد والطيفاين رجالف رجال الصحقح.

 (.1661( رقؿ )1/44يف صحقحف ) (1)
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ال, فُقخرجفؿ أهُؾ مـ  الؿـافؼقـ والؽافريـ, الذيـ يتشّقفقن إلك الدجَّ

ال فراًرا  الـَؿديـة بنخافتفؿ إياهؿ, فقخرج الؿـافؼقن والؽػار إلك الدجَّ

  .مـ أهؾ الـَؿديـة ومـ ُقّقهتؿ طؾقفؿ

ال8 أكف يخرج إلقف  والدلقُؾ طؾك أنَّ الؿممـقـ فقفا ٓ َيرطبقن مـ الدجَّ

المـفؿ رجٌؾ ُيـاض بف, وهق الذي يؼقل فقف الدجَّ َأَرَأْهُ ْم إِْن » :ره وُيؽذِّ

َقْؼُ ُؾُه ُثِم  َْ َٓ  َق َل  ُْوَن:  َقُؼو َْ رِ   َْ َ ْٕ وَن ِْي ا ُُ َهَذا  ُثِم َأْحَقْقُ ُه  َأَتُ ؽ  َقَ ْؾ

ُُ ِْقَك َقط  َأَشِد َبِصقَرًة  ـْ ُِ   ََ  
َقُؼوُل ِحقَن ُهْحقِقِه: َواهللِ َْ َن ُهْحقِقِه   ْٔ ـ ي ا َِ- 

ُقرِهُد اِْدِج ُل  َْ اَل ُهَسِؾُط َ َؾْقهِ  -َق َل:  َْ ففؾ يدخؾ ُرطُبف  ,(1)«َأْن َهْؼُ َؾُه 

ـُ  ال, وٓ ُيقِه قؾَبف الـَؿديـَة وأحُدهؿ ُيـاضره وُيؼارطف وَيجفر لف بلكف الدجَّ

ثؿ ُيحققف, وٓ يخافف  أقدره طؾك أن َيؼتَؾ رجاًل  يما يراه مـ ُقدرة اهلل الذ

 .(2)طؾك ُمْفجتف, وهق وحَده ٓ يؿتـع مـف بَعَدٍد وٓ ُطّدٍة وٓ جؿاطٍة!

 هق » :وق ل ابُن حجر
َّ
حاصُؾ ما وقع بف الجؿُع أنَّ الرْطَب الؿـػل

 .الخقُف والػزُع8 حتك ٓ َيحصؾ ٕحٍد فقفا بسبب كزولف قرهبا شلٌء مـف

 .(3)أو هق طبارٌة طـ غايتف وهق غؾبُتف طؾقفا 

 

  

                                     
 سقليت تخريُجف يف الَخِصقصة التالقة. (1)

(, والتقضقح لشرح 11/42( و )2/331شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) هـظر: (2)

 (.14/216( و )17/376الجامع الصحقح )

 (.11/72فتح الباري ) (3)
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 * اخَلِصيَصُة التََّاِسَعُة* 
 :أِن اْذي َهػضُح اْؿسقَح اِْدج َل رجٌل َن أهِل اْعَؿدهـ ِ  -

اَل, وَيؽشُػ َدَجَؾف  ثبت يف الصحقح أنَّ الذي يػضُح الؿسقَح الدجَّ

 .خقُر الـاس, أو مـ ِخقار الـاسلؾـاس, رجٌؾ مـ أهؾ الـَؿديـة, هق 

ثـا رسـقُل اهلل  فعـ أبل سعقد الخـدري   احـديثً  ايقًمـ قـال: حـدَّ

ثـا بف أكـف  صقياًل  ال, فؽان فقؿا ُيحدِّ َهعْلتِي اْعِدِج ُل  َوُهعَو » :قع لطـ الدجَّ

َحِرٌم َ َؾْقِه َأْن َهْدُخَل كَِؼع َب اْععَؿدهـ ِ  َُ
ِْ ِعي َتِؾعي (1) عَ  ِخ ا َقـْعِزُل َبْععَض اْس  َْ   

ئٍِذ َرُجٌل  َوُهَو َخْقُر اْـِ ِس  ََ َْْقِه َهْو َقْخُرُج إِ َْ ْن ِخَق ِر اْـِ ِس  -اْعَؿدهـَ    َِ َأْو 

ِْعِذي َحعِدَثـَ  َرُيعوُل اهللِ  - َقُؼوُل َأْشَفُد َأِكَك اْعِدِج ل ا َْ  َقُؼعوُل َْ َحِدهَثعُه  

ععرِ  اْععِدِج ُل  َْ وَن ِْععي إَ ُُ َهععَذا  ُثععِم َأْحَقْقُ ععُه  َهععْل َتُ ععؽ  : َأَرَأْهععُ ْم إِْن َقَ ْؾعع

ـ ي  َِ ُُ ِْقَك َأَشِد َبِصقَرًة  ـْ ُِ   ََ َقُؼوُل: َواهللِ  َْ َقْؼُ ُؾُه ُثِم ُهْحقِقِه   َْ ُْوَن: َٓ   َقُؼو َْ

                                     
 ڀ﴿أكؼاُب الـَؿديـة: ُصُرُقفا. القاحد: كؼب, وهق مـ ققل اهلل تعالك:  ق ل إخػُش: (1)

 أي: جعؾقا فقفا ُصُرًقا ومسالؽ.  [14ق: سقرة ] ﴾ڀ ڀ

هل أبقاهبا وفّقهات صرقفا التل يدخؾ مـفا  وق ل غقُره:يعـل مداخؾفا.  وق ل ابُن وهط:

 إلقفا.

:  هل الطريؼ يف رأس الجبؾ. وق ل اْخط بي 

( )تحؼقؼ: طبد الحؿقد 1/455(, الؿحؽؿ ٓبـ سقده )2/661مجؿؾ الؾغة ) هـظر:

هـ(, شرح صحقح  1241بقروت, الطبعة: إولك,  - هـداوي, دار الؽتب العؾؿقة

(, التقضقح لشرح 5/173(, الؿـتؼك شرح الؿقصل )2/331البخاري ٓبـ بطال )

 (.14/335الجامع الصحقح )
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ععالَ ُهَسعع َْ ُقرِهععُد اْععِدِج ُل َأْن َهْؼُ َؾععُه  َْ  (1). أخرجــف البخــاري«ِؾُط َ َؾْقععهِ اَْقععْوَم  

 .(2)ومسؾؿ

ـُ حجر  ألػاَظ الحديث وساقفا  -كعادتف  –وقد استؼصك الحافُظ اب

 :ْؼ ل احسـً  اسقاقً 

 «ْقخرج إْقه هوَئذ رجل هو خقر اْـ س أو َن خق ر اْـ س» :ُْهقو»

 .«أو َن خقر اْـ س» :يف رواية صالح طـ ابـ شفاب طـد مسؾؿ

اك طـ أبل سعقد طـد مسؾؿويف رواية أبل  ْق وِجه ِقَ َؾه رجٌل » :القدَّ

َس ُِْح اْدِج ل ََ َن اْؿمَـقن ْقؾؼ ه 
 :ْقؼول  أو َ  تمَن بربـ  :ْقؼوْون (3)

 :َ  برّبـ  خػ ٌء  ْقـطؾؼون به إْى اْدِج ل بعد أن هرهدوا ق َؾه  ْنذا رآه ق ل

 .«ه  أهف  اْـ س  هذا اْدِج ُل اْذي ذِره ريوُل اهلل 

ْقدخل اُْؼرى ِِؾف  غقَر َؽ  واْعَؿدهـ  ُحّرَ    ؾقه  » :ويف رواية ططقة

واهللِ  :واْؿمَـون َ ػّرقون   إرض  ْقجؿعفم اهللُ  ْقؼول رجٌل َـفم

ْقؿـعه أصح ُبه خ قَ    ٕكطؾؼّن ْألكظرّن هذا اْذي أكَذَرك ه ريوُل اهلل 

ْسؾحٍ  َن َس ْحه أخذوه ْسلْوه  ََ أن َهػ  َن به  ْقلتي ح ى إذا أتى أدكى 

 :أرهد اْدِج َل اْؽذاَب  ْقؽ  ون إْقه بذْك  ْقؼول :ْقؼول  َ  شلكه

 . «أريؾوا به إّْي  ْؾؿ  رآه  رْه

                                     
 (.5114( برقؿ )7/41يف صحقحف ) (1)

 (.4716) - 114( 2/4434يف صحقحف ) (2)

قا اْؿس ْح: (3)  بذلؽ لحؿؾفؿ السالح. ققٌم معفؿ سالٌح ُيرتَّبقن يف الؿراكز كالَخَػر, ُسؿُّ

 (.16/54الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ )
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ُْه   «حدهَثه أشفد أكك اْدِج ل اْذي حدثـ  ريوُل اهلل  :ْقؼول» :قو

 :, وزاد«أكُ اْدِج ُل اْؽذاُب اْذي أكَذَرَك ه ريوُل اهلل » :يف رواية ططقة

ه   :ُْ طقعـ ي ْقؿ  آَرك به  أو َٕشؼـِك ِشّؼ قن  ْقـ دي :ْقؼول ْه اْدِج ُل »

 .«أهف  اْـ ُس هذا اْؿسقُح اْؽذاُب 

ُْه ون    :ْقؼول اْدِج ُل » :قو ُُ هذا ثم أحققُ ه هل َت ؽ  أرأه م إن ق ؾ

, وهذا «ثم هؼول اْدِج ُل ٕوْق مه» :, يف رواية ططقة«ٓ :ْقؼوْون  إَر

ح أن الذي ُيجقبف بذلؽ أتباُطف, وَيردُّ ققَل مـ قال إنَّ الؿممـقـ  :يقضِّ

 يؼقلقن لف ذلؽ َتِؼّقًة, أو ُمراُدهؿ ٓ كشّؽ أي يف كػرك وبطالن ققلؽ. 

ْقلَر به اْدِج ُل » :يف رواية أبل القدَّاك «ْقؼ ؾه ثم ُهحققه» :قوُْه

أكُ  :ْقؼول  أَ  تمَن بي :  ْقؼول ْقُ  ُع ظفُره وبطـُه  ربً   (1)ْقُ  َُح 

ػرِقه ح ى َهػرَل بقن  (2)اْؿسقح اْؽذاب  ْقُمَر به ُْقوَشر ب ِْؿق  ر ََ َن 

ويف   « ُقْم ْقس وي ق مؿً  :رجؾقه  ثم هؿ ي اْدِج ُل بقن اِْؼطع قن  ثم هؼول

اس بـ سؿعان طـد مسؾؿ ْقضربه   ش  بً   َؿ ؾئً  ْقد و رجاًل » :حديث الـقَّ

, ويف «ب ْسقف ْقؼطعه َجْزْ قن  ثم هد وه ْقُؼ ِل وه فّؾل وجُفه هضحك

                                     
الديباج طؾك صحقح مسؾؿ بـ  اكظر:َأي ُيَؿدُّ طؾك َبْطـف. َوُرِوَي: ُيَشجُّ بِاْلِجقؿ. ُهْ َ ُح:  (1)

ؼ أصؾف, وطؾَّؼ طؾقف: أبق إسحاق الحقيـل, دار ابـ 4/434الحجاج لؾسققصل ) ( )حؼَّ

 هـ(. 1214 ,طػان, الُخَبر, الطبعة: إولك

َْْفْؿِز: (2) ُهَق الِؿـْشاُر, بِالـُّقِن, َوَقْد ُيْتَرُك اْلَفْؿُز. ُيَؼاُل: َأَشْرُت الَخَشبة َأْشًرا,  اِْؿْئ  ُر بِ 

 ُؾ َكَشْرُتفا َكْشًرا, َوُيْجَؿُع َطَؾك مآشقَر ومَقاشقر.وَوَشْرُتَفا َوْشًرا إِذا َشَؼْؼَتفا مِثْ 

قُ: ِذي ُيؼطع بِِف اْلخشب: مقشار ق ل ابن اّْسؽ   َوجؿعف مقاشقر. ُيَؼال لؾؿـشار الَّ

 (.11/33(, تاج العروس )2/41(, لسان العرب )11/461هتذيب الؾغة ) هـظر:
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ْقلَر به ْقُؿد  برجؾقه  ثم هلَر بحدهدٍة ْ ُو ع  ؾى َ ْجط » :رواية ططقة

ه ِشِؼ قن  ثم ق ل اْدِج ُل ٕوْق مه ُُ ْؽم هذا  :َذَك ه  ثم َه ؼ  أرأهُ م إن أحقق

ْضرب أحد ِشِؼقه   كعم  ْقلخذ  ًص  :ْونْقؼو  أْس م تعؾؿون أين رب ؽم

  ْؾؿ  رأى ذْك أوْق ُؤه صّدقوه وأح ّوه وأهؼـوا بذْك أكه  ْ ي وى ق مؿً 

 .(1)«وططقُة ضعقٌػ   «رب فم

 

 

  

                                     
 (.11/114فتح الباري ) (1)
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 * اخَلِصيَصُة الَعاِشَرُة *
عْحِدثً   ْؿن أْحَدَث   اْعَؿدهـِ  َحَدثً اْو قُد  - َُ بؾعـِ  اهللِ    أو آَوى 

  :واْؿالمؽِ   واْـ ِس أجؿعقنَ 

ّـَ  ٓ َيخػك ِطَظُؿ ُجْرم مـ أحدث يف الديـ أو آوى الـُؿْحِدثقـ, لؽ

كَْب ِغْؾظًة, إذا وقع هذا يف مديـِة التقحقِد والسـِة8  إمَر يزداُد ِشّدًة, والذَّ

 
ِّ
ـَ  مديـِة الـبل وُمفاَجِرِه, ومفبِط القحِل والتـزيِؾ, ومـزِل الؿفاجري

, والؿالئؽِة, والـاِس أجؿعقـوإكصاِر, فنّن فاطَؾ ذلؽ ُمتقَ 
ِ
ٌد بؾعـِة اهلل   .طَّ

ـِ  ق ل: ْعن  ؾي  ِحقَػُة َط , َوَهِذِه الصَّ
ِ
َّٓ كَِتاُب اهلل ٌء إِ

ْ
َما ِطـَْدَكا َشل

 
ِّ
ْن َأْحَدَث ِْقَف  َحَدًث   َأْو اْعَؿدهـُ  » :الـَّبِل ََ َذا   َِ َْى  ََ  َبْقَن َ  مِرٍ إِ َحَرٌم  

ْحِدًث  آَوى َُ
َعؾَ (1) َْ َْْعـَُ  اهللِ َواَْؿاَل    َٓ مِ ْقِه  ـُْه َؽِ  َواْـِ ِس َأْجَؿِعقَن   َِ  ُهْؼَ ُل 

 َٓ  .(2)أخرجف البخاري «...َ ْدٌل  َصْرٌ! َو

 :ق لوقد رواه ا مام مسؾؿ بسـده طـ إبراهقؿ التقؿل, طـ أبقف, 

ـُ َأبِل َصالٍِب,  ُّ ْب
َؼ َل:َخَطَبـَا َطؾِل ـْ َزَطَؿ َأنَّ ِطـَْدَكا َشْقًئا َكْؼَرُؤهُ  َْ َّٓ كَِتاَب  َم إِ

ِحقَػَة   َوَهِذِه الصَّ
ِ
َؼٌة فِل قَِراِب َسْقِػِف  -اهلل َفَؼْد  -َقاَل: َوَصِحقَػٌة ُمَعؾَّ

                                     
ف إلقف, وهق كحق ققلف  ق ل اْؼ  ي  ق ض: (1) أي أتك إثًؿا, أو آوى مـ أتاه وحؿاه وضؿَّ

ويؼال: آَوى َوأَوى,  .﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿تعالك يف مؽة: 

يف الالزم والؿتعّدي, والؼصر يف الالزم أشفر, والؿّد يف الؿتعّدي أكثر. إكؿال الؿعؾؿ 

 (.2/264بػقائد مسؾؿ )

 (.1/173كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) واكظر:

 (.1651( رقؿ )1/41يف صحقحف ) (2)
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ُّ
ـَ اْلِجَراَحاِت, َوفِقَفا َقاَل الـَّبِل

بِِؾ, َوَأْشَقاُء مِ : َكَذَب, فِقَفا َأْسـَاُن اْ ِ

َْى َثْوٍر  » ََ  َبْقَن َ ْقرٍ إِ َؿْن َأْحَدَث ِْقَف  َحَدًث   َأْو آَوى اْعَؿِدهـُ  َحَرٌم  َْ

ـُْه َهْوَم  َِ َٓ َهْؼَ ُل اهللُ  َْْؿاَلمَِؽِ  َواْـِ ِس َأْجَؿِعقَن    َوا
َْْعـَُ  اهللِ َعَؾْقِه  َْ ْحِدًث    َُ

 ًٓ َٓ َ ْد ًْ   َو ِ  َصْر ََ ِْْؼَق   .(1)«...ا

ققؾ لعؾل: إِنَّ  ق ل:بسـده طـ الحارث بـ سقيد,  (2)وطـد أحؿد

ًة,  ٍء ُدوَن الـَّاِس َطامَّ ْ
ُؽْؿ بَِشل   َق َل:َرُسقَلُؽْؿ َكاَن َيُخصُّ

ِ
ـَا َرُسقُل اهلل َما َخصَّ

  ٍء فِل قَِراِب َسقِْػل َهَذا, َفَلْخَرَج
ْ
َّٓ بَِشل ٍء َلْؿ َيُخصَّ بِِف الـَّاَس, إِ

ْ
بَِشل

بِِؾ, َوفِقَفا: ـْ َأْسـَاِن اْ ِ
ٌء مِ
ْ
ِؿ  بَقْنَ  إِنِ » َصِحقَػًة فِقَفا َشل َِ َثْوٍر  اْعَؿدهـَ  َحَرٌم 

ْن َأْحَدَث ِْقَف  ََ  .الحديث «...إَِْى َ  مِرٍ  

عْن َأْحعَدَث »: قـال: قـال رسـقل اهلل  وطـ أبل هريرة  ََ اْععَؿِدهـُ  

ْحععع َُ وَ ِْقَفععع  َحعععَدًث   َأْو آَوى  ََ ِْى َغْقعععَر  َْْعـَعععُ  اهللِ  ِدًث   َأْو َتعععَو َعَؾْقعععِه  َْ اِْقعععِه  

 ًٓ َٓ َ ْد ًْ   َو ـُْه َصْر َِ َٓ َهْؼَ ُل اهللُ  َْْؿاَلمَِؽِ   َواْـِ ِس َأْجَؿِعقَن   أخرجـف . «َوا

 .(3)أحؿد

  ق ل:وطـ طاصؿ إحقل, 
ِ
َم َرُسقُل اهلل  قؾُت ٕكس بـ مالؽ: َأَحرَّ

ـْ َأْحَدَث فِقَفا َحَدًثا,  َق َل: ؟الـَؿديـة ـَ َكَذا إَِلك َكَذا, َفَؿ  - :َق َل َكَعْؿ, َما َبْق

َعَؾْقِه » –ُثؿَّ َقاَل لِل: َهِذِه َشِديَدٌة  َْ ْن َأْحَدَث ِْقَف  َحَدًث   َْْؿاَلمَِؽِ  ََ َْْعـَُ  اهللِ َوا

 ًٓ َٓ َ ْد ًْ   َو ِ  َصْر ََ ِْْؼَق  ـُْه َهْوَم ا
َِ َٓ َهْؼَ ُل اهللُ  َقاَل:  ,«َواْـِ ِس َأْجَؿِعقَن  

                                     
 (.1151( رقؿ )4/772صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.1476رقؿ )( 4/246الؿسـد )يف  (2)

 (, وإسـاده حسـ.7616( رقؿ )13/311مسـده )يف  (3)
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ـُ َأَكسٍ  َفَؼاَل  اْب
ْحِدًث »: (1) َُ  .(2)أخرجف مسؾؿ .«َأْو آَوى 

 :ْفذه إح دهُث وَ    َعـ ه  ُهس ػ ُد َـف  َ  هؾي

 ًٓ اختصاُص الـَؿديـة بتغؾقظ القطقد بؾعـة اهلل والؿالئؽة والـاس  :أو

 .اأو آوى ُمْحِدثً  اأجؿعقـ لؿـ أحدث فقفا َحَدثً 

كر هـا  ْت الـَؿديـُة بالذِّ مع أنَّ ا حداَث يف الديـ,  -وإكؿا ُخصَّ

ٌم يف كؾِّ مؽاٍن  أو ٕنَّ الؾعـَة طؾك مـ أحدث  8-إيقاَء الؿـُْحِدثقـ, محرَّ

 
ُّ
, والقطقَد لف آكُد8 ٓكتفاكِف ما حّذر الـبل مـف, وإقدامِف  فقفا َحَدًثا أشدُّ

فقؿا كان يؾزمف مـ تعظقؿ شلن الـَؿديـة التل  طؾك مخالػة الرسقل 

ـُ كبّقف  ـُ يف أقطار  ,شّرففا اهلل بلهنا مـزُل وحقف, ومقص ومـفا اكتشر الدي

 .(3)لفا بذلؽ فضُؾ َمزّية طؾك سائر البالدإرض, فؽان 

                                     
 جاء يف بعض الروايات أن اسؿف: مقسك, والصقاب: الـضر. (1)

هق حديث صحقح طـف, رواه طبد القاحد : »-وقد سئؾ طـ هذا الحديث  - ق ل اْدار قطـي

حِدًث ...»بـ زياد, فؼال يف آخره: قال مقسك بـ أكس:  َُ ووهؿ يف ققلف: , «أو آوى 

مقسك بـ أكس. والصحقح ما رواه شريؽ, وطؿرو بـ أبل ققس, طـ طاصؿ إحقل,  طـ

حِدًث ...»طـ أكس, ويف آخره: فؼال الـضر بـ أكس:  َُ . العؾؾ القاردة يف إحاديث «أو آوى 

( )تحؼقؼ وتخريج: محػقظ الرحؿـ زيـ اهلل السؾػل. ومحؿد بـ 14/116الـبقية )

هـ, والتؽؿؾة: صبع 1213الرياض. الطبعة إولك  -لدباسل. دار صقبة صالح بـ محؿد ا

 هـ(. 1245الدمام, الطبعة: إولك,  - دار ابـ الجقزي

( 7/111(. وهق بـحقه يف صحقح البخاري )1144) - 241( رقؿ 4/772يف صحقحف ) (2)

 (.5114رقؿ )

 ( بتصّرف يسقر.11/131شرح صحقح البخاري ٓبـ بطَّال ) (3)

(, إرشاد الساري لشرح صحقح 11/411طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري ) واكظر:

 (.11/42(, التقضقح لشرح الجامع الصحقح )11/141البخاري )
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إكؿا َغُؾَظ إثُؿ الـُؿْحِدث بالـَؿديـة8 مـ حقُث إكف » وق ل ابُن ُه قرة:

وُيحِدث يف شريعتف بحضرتف , (1)مـف ىبَؿْرأً  يعتدي طؾك رسقل اهلل 

سة8 فننَّ مـ َيعصل َمؾِؽً  مـ ُمؾقك الدكقا بعقـف, أهقُن مـ أن  االؿؼدَّ

 .(2)«ُيحِضَر معصقَتف يف مجؾسف أو بحضرتف

ـَ » :وققل ْكر, أهنا كاكت إْذ ذاَك مقص ـرُّ يف تخصقص الـَؿديـة بالذِّ السِّ

 .(3)«ثؿ صارت مقضَع الخؾػاء الراشديـ ,الـبل 

إحاديُث كصح يف التحذير مـ فِْعؾ شلٍء مـ الؿـؽر يف  : ث كقً 

 .(4)الـَؿديـة الـبقية

ــ اسـتحؾَّ  ق ل اْؼ  ي  ق ض: فقف وطقٌد شديٌد لؿـ فعـؾ ذلـؽ, مؿَّ

ُحْرمَتفــا, أو أحــدث فقفــا. وقــد اســتدلقا لؿــا جــاءْت بــف الؾعـــُة أكــف مـــ 

 .(5)الؽبائر

                                     
 لعّؾف يعـل أنَّ الـُؿْحِدث بالـَؿديـة ٓ يرطقي طـ إحداثف, مع أكف يرى قيفَ الـبل  (1)

 ويشاهده!

( )تحؼقؼ: فماد طبد الؿـعؿ أحؿد, دار القصـ, 6/44ا فصاح طـ معاين الصحاح ) (2)

 هـ(.1215

مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح  واكظر:(. 11/464فتح الباري ٓبـ حجر ) (3)

(7/317.) 

 (.11/131شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) هـظر: (4)

 (.2/62فتح الباري ٓبـ حجر ) واكظر:(. 2/264إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ ) (5)

 يف كتابف الزواجر طـ اقرتاف الؽبائر )
ُّ
( )صبع دار الػؽر, الطبعة: 1/124ولذا طّد الفقتؿل

 هـ( ا حداَث يف الـَؿديـة وإيقاء الُؿْحِدث فقفا مـ ُجؿؾة الؽبائر.1215إولك, 
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ـْ آوى أهَؾ الؿعاصل والبدع أكف  : ث ْثً  يف إحاديث دلقٌؾ طؾك أنَّ َم

 فِعَؾ ققٍم وطؿَؾفؿ شريٌؽ يف ا ثؿ8 لؿا تؼّرر يف 
َ
ـْ َرضل ـْ أنَّ َم

الشرع مِ

 .(1)أكف مـفؿ

اّل  ؾي ق ري َُ عْحدِ َثً  :يف ققلف  ق ل  َُ بؽسر الدال اسُؿ » :( )أو آوى 

8 بلن أجاره وكصره طؾك خصؿف, افاطٍؾ, أي ضؿَّ إلقف أو إلقفا جاكقً 

 وحال بقـف وبقـ أن ُيؼتصَّ مـف. 

ضا بف والصيف أو بػتحفا, فقؽقن كػُس إمر  الؿبتَدع, وإيقاؤه: الرِّ

َ ببدطٍة وَأقرَّ طؾقفا ُمحِدَثفا ولؿ ُيـؽرها مع 
طؾقف وإفشاؤه, فؿـ رضل

 .(2)«الُؼدرة طؾك إكؽارها فؼد آواها وقّقاها

ُيحتؿؾ أن ُيراد  َعـى ْعـ  اهلل هـ : ققل:» ق ل اْؼ  ي  ق ض: : رابعً 

ًٓ  بف العذاُب الذي َيستقجُبف , ودخقُل طؾك َذكبف, والطرُد طـ الجـان أو

 الـار حتك يخرجف اهلل مـفا. 

ا بعاُد, وٓ يؽقن هذا كؾعـة الؽّػار الذيـ ُيبَعُدون  واْؾعـُ  َعـ ه :

 .اطـ رحؿة اهلل رأًس 

الدطاُء طؾقفؿ بؿثؾ هذا. وقد يؽقن لعـُة  وْعـُ  اْؿالمؽ  واْـ س هـ :

الؿالئؽة هـا ترُك الدطاء لفؿ وآستغػار وإبعاُدهؿ طـف, وإخراُجفؿ مـ 

                                     
(, 2/62(, فتح الباري ٓبـ حجر )11/131شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) هـظر: (1)

 (.11/411طؿدة الؼاري )

بقروت,  - ( بتصرف. )كشر دار الؽتب العؾؿقة4/111شرح الشػا لؿال طؾل قاري ) (2)

 هـ(.1241الطبعة: إولك, 
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 .(1)«جؿؾة الؿممـقـ الذيـ يستغػرون لفؿ, كؿا حؽك اهلل تعالك طـفؿ

 ْؼقل:   (2)وقد اخ ؾف اْعؾؿ ُء   اْؿراد ب َْحَدث هـ   ؾى أقوالٍ 

 ُيقجُب الـَحدَّ فقفا. الَحَدُث: فِعُؾ ما -1

الَحَدُث كؾُّ َحدٍّ هلل تعالك يجب » ق ل أبو ُ  قد اْؼ يُم بُن ياِلم:

طؾك صاحبف أن ُيؼاَم طؾقف, وهذا شبقٌف بحديث ابـ طباس يف الرجؾ يليت 

مـ حدود اهلل تعالك ثؿ يؾجل إلك الحرم أكف قال: ٓ ُيؼام طؾقف الَحدُّ  اَحدًّ 

يف الحرم, ولؽـف ٓ ُيجاَلس وٓ ُيباَيع وٓ ُيؽؾَّؿ حتك يخرج مـف, فنذا 

, فجعؾ الـبل  حرمَة الـَؿديـة كحرمة مؽة  خرج مـف ُأققؿ طؾقف الَحدُّ

ّٓ ُيْمويف أحٌد حتك  يخرَج مـفا فُقؼام طؾقف, يف الؿلثؿ يف صاحب الَحدِّ أن 

 َّٓ ولقس حؽُؿفؿا يف الحدود يف الدكقا سقاًء8 ٕن الحدوَد ٓ ُتؼام بؿؽة إ

 .(3)«لؿـ أصاهبا بؿؽة, ولؽـفا يف الؿلثؿ سقاءٌ 

الَحَدُث: هق إمُر الحادُث الؿـؽُر الذي لقس بُؿعتاٍد  وققل: -2

                                     
 (. 2/265إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ ) (1)

(, طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري 2/62فتح الباري ٓبـ حجر ) واكظر:

(, إرشاد الساري لشرح 1/217(, الديباج طؾك صحقح مسؾؿ بـ الحجاج )11/447)

 (.14/311(, التقضقح لشرح الجامع الصحقح )3/416صحقح البخاري )

(, كشػ الؿشؽؾ 2/321شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) تـظر هذه إقوال  : (2)

(, طؿدة الؼاري 2/62(, فتح الباري ٓبـ حجر )1/173مـ حديث الصحقحقـ )

 (.11/446شرح صحقح البخاري )

( )تحؼقؼ: د. محؿد طبد الؿعقد خان. الـاشر: مطبعة دائرة 1/146غريب الحديث ) (3)

 م(. 1742 -هـ 1162طبعة: إولك, الدكـ. ال -الؿعارف العثؿاكقة, حقدر آباد

 ( )صبع دار الػؽر, بدون تاريخ(.5/112فتح الؼدير لؾؽؿال ابـ الفؿام ) واكظر:
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ـَّة وٓ معروٍف يف السُّ
(1).  

ـّ » :ق ل ابُن تقؿق  مؼصقُده مـ أحدث فقفا بدطًة تخالػ ما قد ُس

 .(2)«وُشِرع

هــق مـــ طؿــؾ بخــالف الســـة, كؿـــ  :وقعع ل اْ ععوِ ين   اْعععُؿْحِدث

 .(3)ابتدع هبا بدطةً 

  الؿراُد بف الظُّؾؿ. وققل: -3

 طــ رسـقل اهلل  , وقد ورد فقف حديٌث طـ طبـادة بــ الصـامت

ْن َظَؾَم َأْهَل »أكف قال:  ََ َْْعـَعُ  اهللِ  اِْؾُفِم  َلِخْػعُه  َوَ َؾْقعِه  َْ ُفْم  َْ اْععَؿدهـِ  َوَأَخع 

َٓ َ ععْدٌل  ـْععُه َصععْرٌ! َو َِ َٓ ُهْؼَ ععُل  َْْؿاَلمَِؽععِ  َواْـِعع ِس َأْجَؿِعععقَن   أخرجــف  «َوا

 .(4)الطيفاين

                                     
التتؿة تحؼقؼ بشقر  -( )تحؼقؼ: طبد الؼادر إركاؤوط 7/113جامع إصقل ٓبـ إثقر ) (1)

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

(, وكخب إفؽار يف تـؼقح 11/446طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري ) واكظر:

( )تحؼقؼ: ياسر بـ إبراهقؿ, وزارة 11/52مباين إخبار يف شرح معاين أثار لؾعقـل )

 هـ(. 1247قطر, الطبعة: إولك,  - إوقاف والشمون ا سالمقة

( )جؿع طبدالرحؿـ بـ قاسؿ, مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة 4/147مجؿقع الػتاوى ) (2)

 (.4/111شرح الشػا لؿال طؾل قاري ) واكظر:هـ(. 1213الؿصحػ الشريػ, 

( بتصرف )تحؼقؼ: طصام الديـ الصبابطل, الـاشر: دار الحديث, 3/21كقؾ إوصار ) (3)

 هـ(.1211مصر, الطبعة إولك, 

فــتح الؼــقّي الؿتــقـ يف شــرح إربعــقـ وتتؿــة الخؿســقـ لعبــد الؿحســـ العّبــاد  واكظععر:

 هـ(.1242( )صبع دار ابـ الؼقؿ, الدمام, الطبعة: إولك, 17)ص/

 (.1367( برقؿ )2/31الؿعجؿ إوسط )يف  (4)

رواه الطيفاين يف إوسط والؽبقر, ورجالف رجال الصحقح. مجؿع الزوائد  ق ل اْفقثؿي:
= 
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  .(1)اَيعـل مـ ضؾؿ فقفا, أو أطان ضالؿً  :ق ل اْ قؿي  

والـُؿْحِدث الظؾُؿ والظالُؿ طؾك ما الؿراد بالَحَدث  وق ل ابُن حجر:

ققؾ, أو ما هق أطؿُّ مـ ذلؽ
(2). 

ـْ كصر جاكًقا وآواه, وأجاره  -بؽسر الدال  - الـُؿْحِدث وققل: -4 َم

مـ خصؿف, وحال بقـف وبقـ أن ُيؼتّص مـف. وبػتح الدال معـاه إمُر 

الؿبتَدُع كػُسف, وإذا رضل بالبدطة وأقّر فاطَؾفا ولؿ ُيـؽرها طؾقف فؼد 

 .(3)آواه

حـقـ كاكـت  الؿراد بالَحَدث هـا الُػُجقر كؿا قال طؿرُ  وققل: -5

ّـَ مــــ بـــقـ ؟أْحـــَدثُتؿ»الزلزلـــُة بالَؿديــــة:  ! واهلل لـــئـ طـــادْت ٕخـــرج

 .(4)«أضفركؿ
                                     = 

 (.1/114الػقائد )ومـبع 

د  ولؿ أره يف الؿعجؿ الؽبقر مـ هذا القجف, وإكؿا الذي فقف مـ حديث السائب بـ خالَّ

 (5/122( رقؿ )واهلل أطؾؿ. 4414 ) 

هذا إسـاد صحقح رجالف ثؼات رجال الشقخقـ, غقر روح بـ الػرج وهق  وق ل إْ  ين:

 (.131( رقؿ )1/464سؾسؾة إحاديث الصحقحة )«. التؼريب»ثؼة كؿا يف 

(, الؽقاكب الدراري يف شرح صحقح 11/411طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري ) (1)

لبـان, الطبعة:  -( )كشر دار إحقاء الرتاث العربل, بقروت7/44البخاري لؾؽرماين )

 هـ(.1134 ,إولك

: لعؾف ا ماُم أبق طبد اهلل محؿد بـ الـعؿان بـ طبد السالم التقؿل إصبفاين, واْ قؿي  هذا

 يـؼؾ طـف كثقًرا, واهلل أطؾؿ. 
َّ
( 3/1426تاريخ ا سالم لؾذهبل ) واكظر:فننَّ العقـل

 م(. 4111)تحؼقؼ: بشار طّقاد معروف, دار الغرب ا سالمل, الطبعة: إولك, 

 (.2/62فتح الباري ) (2)

 ( بتصرف يسقر.1/111إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري ) (3)

( )دار إحقاء الرتاث العربل, بقروت, الطبعة: إولك, 1/417الروض إكػ لؾسفقؾل ) (4)

 هـ(. 1214
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  :الَحَدُث هـا ُيراد بف شقئان» :وق ل ابُن  ثقؿقن -6

, فؿـ ابتدع فقفا بدطًة فؼد أحدث فقفا8 لؼقل الـبل اْ د  ُ  :إوُل 

: « أي  « ْقف  حدثً ِل  َحَدثٍ  بد ٌ   وِل  بد ٍ   الٌْ   ْؿن أحدَث

ْعؾقه ْعـُ  اهلل واْؿالمؽ  »ابتدع يف ديـ اهلل ما لؿ يشرْطف اهلل, يف الـَؿديـة 

ـٍ والعقاذ باهلل8 ٕن  «واْـ س أجؿعقن يعـل استحؼ أن يؾعـف كؾُّ ٓط

ة, فؽقػ ُيحَدث فقفا حدٌث مضادح لسـة  الـَؿديـَة مديـُة السـة, مديـة الـبقَّ

  ؟الرسقل 

 ُ, أن ُيحِدَث فقفا فتـًة بقـ الؿسؾؿقـ, اِْػ ـ  َن اَْحَدث: ينواْـوُع اْث 

سقاء أّدت إلك إراقة الدماء أو إلك ما دون ذلؽ مـ العداوة والبغضاء 

والتشّتت8 فننَّ مـ أحدث هذا الحدث فعؾقف لعـُة اهلل والؿالئؽة والـاس 

 أجؿعقـ. 

ا مـ أحدث معصقًة طصك اهلَل فقفا يف الـَؿديـة فنكف ٓ يـطبؼ طؾقف  أمَّ

هذا القطقد, بؾ يؼال: إنَّ السقئَة يف الـَؿديـة أطظُؿ مـ السقئة فقؿا دوهنا, 

ـَ هق الذي أحدث  ـّ صاحبفا ٓ يستحؼ الؾعـ. الذي يستحؼ الؾع ولؽ

ا فتـة, هذا طؾقف لعـُة اهلل والؿالئؽة  افقفا واحدً  ا بدطة, وإمَّ مـ أمريـ: إمَّ

 .(1)«والـاس أجؿعقـ

                                     
 ,( )صبع دار القصـ لؾـشر, الرياض, الطبعة: إولك4/411شرح رياض الصالحقـ ) (1)

 هـ(.1244

ـ أحدث يف  تـوهر: ـُ معاوية بـ أبل سػقان.مؿَّ  الـَؿديـة الؿـقرة: يزيُد ب

ة, وقد جاء يف » ق ل ابُن تقؿق : يزيد بـ معاوية قد أتك أمقًرا مـؽرًة, مـفا: وقعُة الَحرَّ
= 
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اْؿع ين ِؾ ف  َ ؼ ربٌ   وُخالص ُف  أِن اإلحداَث   اْعَؿدهـ  ه ؿل وهذه 

 :َ  هؾي

مـ ابتدع فقفا بدطًة لقست مـ الديـ, وهق إمُر الـُؿْحَدُث  -1

  .(1)والعؿُؾ الؿبتَدُع الذي لؿ َتْجِر بف سـٌة, ولؿ َيتؼّدم بف طؿٌؾ 

                                     = 
اْعَؿدهـُ  حرٌم َ  بقن   مر إْى ِذا  َن أحدث ْقف  »قال:  طـ الـبل  الصحقح طـ طؾل 

حدًث  ْعؾقه ْعـُ   َُ ًْ  وٓ حدًث   أو آوى  اهلل واْؿالمؽ  واْـ س أجؿعقن  ٓ هؼ ل اهللُ َـه صر

 ًٓ وْفذا ققل  «.َن أراد أهَل اْعَؿدهـ  بسوٍء أَ  ه اهللُ ِؿ  هـؿ ع اْؿؾُح   اْؿ ء» وقال: .« د

أتؽتب الحديَث طـ يزيد؟ فؼال: ٓ, وٓ كرامة! أو لقس هق الذي فعؾ بلهؾ  ْإلَ م أحؿد:

ة ما فعؾ؟ وققؾ لف: إن ققًما يؼقلقن: إكا كحّب يزيد, فؼال: وهؾ يحب يزيَد أحٌد يممـ  الحرَّ

رأس «. باهلل والققم أخر؟! فؼقؾ: فؾؿاذا ٓ تؾعـف؟ فؼال: ومتك رأيَت أباك يؾعـ أحًدا؟

هـ(, 1146حؼقؼ: محؿد حامد الػؼل, مطبعة السـة الؿحؿدية, ( )ت45)ص/ الحسقـ

 (. 45/256ومجؿقع الػتاوى )

الحؼُّ فقف أكف كان مؾًؽا مـ مؾقك الؿسؾؿقـ لف حسـاٌت ولف » وق ل أهًض   ن هزهد:

سقئاٌت, والؼقُل فقف كالؼقل يف أمثالف مـ الؿؾقك ٓ ُكِحبُّف وٓ َكُسبُّف, وهق أوُل مـ غزا 

, وَفَعؾ مع أهؾ الـَؿديـة ما «أوُل جقٍش هغزوه  ُهغػر ْفم»: وقال رسقل اهلل قسطـطقـقة 

 «. مـ َقتََؾ فقفا قتقاًل ولعـف َفَعؾ, وقد تقّطد رسقُل اهلل 
ّ
مختصر الػتاوى الؿصرية لؾبعؾل

 -محؿد حامد الػؼل, مطبعة السـة الؿحؿدية  -( )تحؼقؼ: طبد الؿجقد سؾقؿ 411)ص/

 لعؾؿقة(.تصقير دار الؽتب ا

 ,حؾب, الطبعة إولك - ( )الـاشر: الؿطبعة العؾؿقة4/441معالؿ الســ لؾخطابل ) (1)

 هـ(. 1131

أشدُّ الـاس يف التحذير مـ البدع مالُؽ » : ق ل اْ قُخ  طق  بن َحؿد ي ْم ْ مدة:

ـُ أكس إمام دار الفجرة رحؿف اهلل تعالك ـَ مفدي , ب وهق مـ العؾؿاء  -فػل ترجؿتف أنَّ اب

جاء وصؾك يف الؿسجد الـبقي يف الصػ إول, وألؼك رداءه بقـ يديف,  -الؿشفقريـ 

فؾؿا أهنْقا الصالَة, أخذ الـاُس يـظرون إلك الرداء ويـظرون إلك مالؽ فؼال: َمـ هـا مِـ 

اس؟ فجاء اثـان, فؼال: ُخذاه إلك الحبس, فذهبا ب  ف إلك الحبس.الُحرَّ
= 
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ـْ َفَجَر فقفا ُفجقرً  -2 الطريِؼ, وترويِج , كالؼتِؾ, وقطِع اطظقؿً  اَم

راِت, وإشاطِة الؿـؽراِت, وكحِق ذلؽ مـ الجرائِؿ الشـقعةِ   .الؿخدِّ

ـْ أحدث فقفا فتـًة بقـ الؿسؾؿقـ, سقاء أّدت إلك إراقة الدماء,  -3 َم

 أو إلك ما دون ذلؽ مـ العداوة والبغضاء والُػْرقة.

                                     = 
اس فؼال: إلك أيـ؟! قالقا: إلك الحبس, قال: لؿاذا؟!  و  رواهٍ  أخرى: جاءه الُحرَّ

اس بف إلك أبل طبد اهلل  قالقا: بلمر أبل طبد اهلل, قال: اذهبقا بل إلك أبل طبد اهلل, فذهب الُحرَّ

؟! قال: يا أبا مالؽ بـ أكس, فؼال: ُتْحِدُث يف مسجد رسقل اهلل ما لؿ ُيْحِدثف أحٌد قبؾؽ

 ردائل فطرحُتف بقـ يدّي, قال: آهلَل ما أردَت 
ّ
طبد اهلل! إنَّ الجقَّ حارح كؿا ترى, وَثُؼؾ طؾل

ّـَ  ـْ قبؾل! قال: ٓ َتُعْد لذلؽ, وٓ ُتحِدث ـْ قبؾؽ؟ قال: واهلل ما أردُت مخالػَة َم مخالػَة َم

 يف مسجدكا ما لقس فقف!

 ـ يديف وهق يصؾل َحَدًثا, ويلمر بػاطؾف إلك الحبس! هؽذا َيعتيُف مالٌؽ صرَح الرداء بق

اٌم يف الؿسجد الـبقي, فنذا  وهؼول ابُن َيْرحون   اْؼرن اْس بع اْفجري: كان هـاك ُخدَّ

ُأققؿت الصالة كظروا, فؿـ صػَّ وحده خؾػ الصػ, ولؿ يـضؿَّ إلك الصػقف إولك 

اكتظروا حتك يسؾِّؿ, فقلخذون بف إلك الحبس8 ٕكف أحدث يف مسجد رسقل اهلل ما لقس 

 مـف, ولؿاذا ٓ يؼػ مع الصػقف إولك؟ 

لصّػ إول ثؿ يذهب, يلخذوهنا إلك بقت مال وكان مـ يطرح السجاجقد يف ا

 الؿسؾؿقـ, لؿاذا يحجز يف الؿسجد ما لقس لف حؼح فقف؟ 

أريد أن ُأْحِرَم مـ الؿسجد الـبقي, قال: ٓ تػعؾ,  وق ل: : وج ء رجٌل إْى َ ْك

َأْحِرْم مـ حقث أحرم رسقُل اهلل مـ ذي الحؾقػة, قال: يا مالؽ! وما الذي يؿـعـل أن 

َم مـ مسجد رسقل اهلل مـ طـد الؼيف الشريػ؟! قال: أخشك طؾقؽ الػتـة, قال: ُأْحرِ 

وأيُّ فتـة يف أمقال أزيدها؟! قال: هذه هل الػتـة التل أخاففا طؾقؽ, أن تظـ بـػسؽ أكؽ 

, يعـل: تظـ يف كػسؽ أكؽ يف إحرامؽ سبؼَت إلك طؿؾ لؿ يسبؼؽ إلقف رسقل اهلل 

ًٓ طؾك رسقل اهلل   ! زدَت أمقا

قَّة! ولفذا صدر مـف هذا التشديُد:  َن يِن يـً  وز م أكف  حسـ   »اكظروا إلك هذه الدِّ

ؾة(.«ْؼد ز م أن َحؿًدا خ ن اْري ْ   . شرح إربعقـ الـقوية )دروس صقتقة مسجَّ
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ى طؾك أهؾفا بالظؾؿ, أو أطان ضالؿً  -4 ـْ تعدَّ طفؿ  اَم طؾقفؿ, أو َروَّ

 وأخاففؿ.

وهذا ه عؿُل َعن أحعدث وأجعرم  واْععُؿْموي ْؿعن أحعدث وأجعرم  

 بؿس  دٍة أو حؿ هٍ  أو تس  رٍ  ْنثُؿفؿ  يواٌء. 

ـُْه » :ِؿ  اخ ؾػوا   اْؿراد ب ِْصْر! واَْعْدل   قوْه  َِ َٓ َهْؼَ ُل اهللُ 

 ًٓ َٓ َ ْد ًْ  َو ِ  َصْر ََ ِْْؼَق  , لؽــل سلقتصر (1)أكثَر مـ طشرة أققالٍ طؾك  «َهْوَم ا

  :هـا طؾك ِذْكر بعضفا

طـد الجؿفقر الصرُف: الػريضة, والعدُل: الـافؾة,  :ق ل ابُن حجر -

 .(2)ورواه ابـ خزيؿة بنسـاٍد صحقٍح طـ الثقري

الصرُف: التقبُة, والعدُل: الِػديُة, ذكره ابـ إكباري طـ  وققل: -

 .وإصؿعل وأبق ُطبقد, وبف قال مؽحقل الـبل 

ق هذا التػسقر, ققُلف تعالك:» ق ل أبو ُ  قد:  ڃ﴿ ويف الؼرآن ما ُيصدِّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿, وققلف: [51]إكعام:  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ

                                     
(, الؿعؾؿ بػقائد 2/321شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) ُتـظر هذه إقوال  : (1)

( )تحؼقؼ: محؿد الشاذلل الـقػر, الـاشر: الدار التقكسقة لؾـشر, 4/116لؾؿازري )مسؾؿ 

الؿمّسسة القصـقة لؾؽتاب بالجزائر, الؿمّسسة القصـقة لؾرتجؿة والتحؼقؼ والّدراسات 

(,كشػ 2/265م(, إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ )1766بقت الحؽؿة, الطبعة: الثاكقة, 

(, طؿدة 2/64(, فتح الباري ٓبـ حجر )1/173الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )

(, الديباج طؾك صحقح مسؾؿ بـ الحجاج 11/411الؼاري شرح صحقح البخاري )

(, التقضقح لشرح الجامع 1/111(, إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري )1/217)

 (.14/311الصحقح )

 (.2/64فتح الباري ) (2)



 

75 
 

ـُه » :, ففذا مـ ققل الـبل [141]البؼرة:  ﴾ں ں َِ ٓ ُهؼ َُل 

ْرُف فال أدري ققُلف:  .«َ ْدٌل   ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿وأما الصَّ

إن  وهؼ ل:مـ هذا أو ٓ؟ وبعُض الـاس يحؿؾف طؾك هذا.  [17]الػرقان: 

 .(1)«الصرَف الـافؾُة والعدَل الػريضُة. والتػسقر إول أشبف بالؿعـك

الصرُف: الـافؾُة, والعدُل: الػريضُة. قالف الحسـ, وهق  وققل: -

 طؽُس الؼقل إول. 

والصرُف العدُل طـد العرب يف الجاهؾقة: الديُة,  ق ل أبو ُ  قدة:

عُ  زيادٌة طؾك الدية, وهق يف ا سالم الػريضُة والتطقُّ
(2). 

 الصرُف: آكتساُب. والعدُل: الِػديُة. قالف يقكس. وققل: -

الصرُف: الشػاطُة, والعدُل: الػديُة8 ٕهنا تعادل الدية.  وققل: -

 .(3)وهبذا جزم البقضاوي
                                     

 (.1/145غريب الحديث ) (1)

ًف  هذا اْؼول  -ق ل اْط ري   طـ  ل: مصدٌر مـ ققلؽ: صرفُت كػساْصرُ!  :-َوج 

الشلء أصرففا صرًفا. وإكؿا طـك بف يف هذا الؿقضع صرَف راكب الذكب وهق الؿحدث 

م فال تؼبؾ تقبتف.  يف الحرم حدًثا مـ سػؽ دم أو استحالل محرَّ

سف وكان لف مِثاًل ما يعدلف مـ الػدية والبدل, وكؾ ما طادل الشلَء مـ غقر جـ واْعدُل:

مـ وجف الجزاء ٓ مـ وجف الؿشاهبة يف الصقرة والِخؾؼة, ففق لف َطدٌل, بػتح العقـ, 

, بؿعـك وإن َتْػد مـفا كؾَّ [77]إكع م:  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ومـف ققلف: 

 فدية.

( التقضقح لشرح الجامع الصحقح 2/324شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) هـظر:

(14/312.) 

 (.1/173كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ ) (2)

 (.2/64فتح الباري ٓبـ حجر ) (3)



 

76 
 

, وإن ُقبؾت كؼبؾ فريضتف وٓ كافؾتف قبقَل رًض معـاه ٓ تُ  وققل: -

 قبقَل جزاٍء8 ٕن اهلل ٓ يظؾؿ طباده مثؼاَل ذرٍة وإن تُؽ حسـًة يضاطػفا. 

قد يؽقن الؼبقُل هـا طبارًة طـ تؽػقر تؾؽ السقئة والذكب  وققل: -

, وتؽقن [112]هقد:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿هبا, وقد قال تعالك: 

يػتدي بف, بخالف غقره مـ  ىمعـك الػدية هاهـا: ٓ يجد يف الؼقامة فِدً 

ؾ اهلل طؾك مـ شاء مـفؿ أن يػديف مـ الـار  الؿذكبقـ الذيـ جاء مـ تػضُّ

 واهلل أطؾؿ. .(1)بالقفقد والـصارى, ومـ شاء مـ الؽػار

 وْعِل إقرَب اْؼوُل إوُل واْث ين  واهلل أ ؾم.

كحال  اوهذا القطقُد لقس طؾك إصالقف بحقث ٓ ُيؼبُؾ مـف طؿٌؾ أبدً 

الؽافر, وإكؿا هق مـ كصقص القطقد التل ٓ َتعـل خروَج مرتؽبفا مـ 

إن هذا يؿؽـ أن يؽقن يف وقٍت دون  وْذا ق ل اْعؾؿ ء:الؿّؾة بالؽّؾّقة. 

وقٍت إْن أكػذ اهلُل طؾقف القطقد, لقس هِذه حاُلف طـد اهلل أبًدا8 ٕن الذكقَب 

  .(2)ٓ ُتخِرُج مـ الديـ, إكؿا ُيخِرُج مـف الؽػرُ 

 

 

  

                                     
الؽقاكب الدراري يف شرح صحقح  واكظر:(. 2/265إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ ) (1)

 (.7/41البخاري )

 (.14/314التقضقح لشرح الجامع الصحقح ) هـظر: (2)
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 * اخَلِصيَصُة احلاِديَة َعِشَرَة *
َعظِؿ ِن   اِْ ْرِع   - َُ سجداِن ْ ِ الِن  ََ أكف  اْعَؿدهـُ  اَْوِحقدُة اْ ي ْقف  

 :هؿ  اْؿسجُد اْـ وي  وَسجُد ُق  ء

مؿا اخُتّصت بف الـَؿديـُة طؾك غقرها مـ إمصار, أهنا اشتؿؾْت طؾك 

َسا طؾك التؼقى مـ أول يقٍم, مسجدْيـ  فاضؾْقـ ُمعظَّؿْقـ يف الشْرع, ُأسِّ

َّٓ مسجٌد  , ومسجُد ُقباَء, بقـؿا ٓ ُيقجد يف مؽَة إ هؿا الؿسجُد الـبقيُّ

َّٓ الؿسجد  واحٌد ُمعظٌَّؿ هق الؿسجُد الحراُم, وٓ يف بقِت الؿؼدِس إ

 إقصك الؿباَرك.

ا الؿسجُد الـبقيُّ فننَّ الصالةَ  َّٓ  أمَّ فقف خقٌر مـ ألػ صالة فقؿا سقاه, إ

 (2)فننَّ الصالَة فقف بؿائِة ألِػ صالٍة8 لؿا أخرج البخاري (1)الؿسجَد الحرامَ 

  طـ أبل هريرة (3)ومسؾؿ
َّ
ْسِجِدي َهَذا َخقٌْر » ق ل: أن الـبل ََ َصالٌَة ِْي 

ِٓ اَْؿْسِجَد اَْحَرامَ  ْن َأِْْف َصالَةٍ ِْقَؿ  ِيَواُه  إِ َِ». 

ا مسجُد ُقباء فننَّ الصالَة فقف كُعْؿرٍة8 لؿا ثبت طـد الرتمذيِّ  وأمَّ
(4) 

                                     
( طـ أبل هريرة, أو طـ طائشة, أهنا قالت: 5517( رقؿ )11/144جاء يف مسـد أحؿد ) (1)

ِٓ »: قال رسقل اهلل  َْْؿَس ِجِد  إِ َن ا َِ ِْْف َصاَلٍة ِْقَؿ  ِيَواُه  ْن َأ َِ ْسِجِدي َخْقٌر  ََ َصاَلٌة ِْي 

َْقَصى ْٕ َْْؿْسِجَد ا ّـَ إسـاَده ضعقٌػ8 ٕكف مـ رواية ابـ ُجريج طـ .«ا ططاء بـ السائب  لؽ

وططاء مختؾٌط, وابـ ُجريٍج مؿـ روى طـف بعد آختالط. والؾػظ الصحقح الثابت طـ 

ِٓ اْؿسجَد اْحرامَ »أبل هريرة هق:   .«إ

 (.1171( رقؿ )4/41يف صحقحف ) (2)

 (.1172) - 314( رقؿ )4/1114يف صحقحف ) (3)

حديث ُأسقد حديث حسـ صحقح, وٓ كعرف »( وقال: 142( رقؿ )4/123يف ســف ) (4)
= 
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اِْصاَلُة ِْي » ق ل: طـ الـبل   وغقِره طـ ُأسقد بـ ُضفقر إكصاري

ُعْؿَرةٍ  َِ ْسِجِد ُقَ  َء  ََ». 

َس طؾك التؼقى مـ أول يقٍم, فؿسجُد ُقباَء  وكاَِل الؿسجدْيـ قد ُأسِّ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالككزل فقف ققُل اهلل 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڌڎ ڌ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[117 - 115]التقبة:  ﴾ڻ ڻ ڻ

وكذلؽ الؿسجُد الـبقيُّ ُأّسس طؾك التؼقى مـ أول يقٍم, بؾ هق 

طـ حؿقد الخّراط, قال:  (1)أولك هبذا القصػ, فػل صحقح مسؾؿ

ـُ أبل  سؿعُت أبا سؾؿة بـ طبد الرحؿـ, قال: َمرَّ بل طبُد الرحؿـ ب

سعقد الخدرّي, قال: قؾُت لف: كقػ سؿعَت أباك يذكر يف الؿسجد 

  ق ل أبي:الذي ُأّسس طؾك التؼقى؟ قال: 
ِ
فِل  َدَخْؾُت َطَؾك َرُسقِل اهلل

َس  َبْقِت  ِذي ُأسِّ ـِ الَّ , َأيُّ الـَؿْسِجَدْي
ِ
َبْعِض كَِسائِِف, َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َْرَض  ْٕ ـْ َحْصَباَء, َفَضَرَب بِِف ا
ا مِ َطَؾك التَّْؼَقى؟ َقاَل: َفَلَخَذ َكػًّ

, ُثؿَّ (2)

                                     = 
 «.ُٕسقد بـ ُضفقر شقئا يصّح غقر هذا الحديث

 (.1176) - 312( رقؿ )4/1113) (1)

الحصباَء وضربف يف إرض فالؿراد بف الؿبالغة يف ا يضاح  8أما أخذه » ق ل اْـووي: (2)
= 
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ْم َهَذا»َقاَل:  ُِ ْسِجُد ََ قال: فؼؾُت: أشفُد أين  ,لِـَؿْسِجِد الـَؿديـةِ  «ُهَو 

 سؿعُت أباك هؽذا يذكره.

مـ  طـ أبل سعقد الخدري, أن رجاًل  (2)والرتمذي (1)وأخرج أحؿد

س  بـل طؿرو بـ طقف ورجاًل  مـ بـل ُخْدرة اْمَترَيا يف الؿسجد الذي ُأسِّ

: هق مسجُد  طؾك التؼقى, فؼال العقيفُّ: هق مسجُد ُقباء, وقال الُخدريُّ

ْسِجِدي »فسلٓه طـ ذلؽ, فؼال:  فلتقا رسقَل اهلل  ,رسقل اهلل  ََ ُهَو 

ثِقرٌ  َِ  .هذا حديث حسـ صحقح :قال الرتمذيُّ  .«َهَذا  َوِْي َذَِْك َخْقٌر 

مسجُد ُقباء أسس طؾك التؼقى, ومسجُده أطظُؿ يف » ق ل ابُن تقؿق :

تلسقسف طؾك التؼقى مـ مسجد ُقباء, كؿا ثبت يف الصحقح طـف: أكف 

س طؾك التؼقى فؼال:  , «َسجدي هذا»سئؾ طـ الؿسجد الذي ُأسِّ

س طؾك التؼقى, ولؽـ اخُتّص مسجُده بلكف أكؿُؾ  فؽاَِل الؿسجديـ ُأسِّ

م يف مسجده يقَم الجؿعة, ويليت يف هذا القصػ مـ غقره, فؽان يؼق

 .(3)«يقَم السبت مسجَد ُقباء

رار: » : وق ل أهًض   ڦ ڤ ڤ﴿سقاُق الؼرآن يف ققلف طـ مسجد الضِّ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

                                     = 
الؿـفاج يف شرح «. الحصك الصغار -بالؿدِّ  - لبقان أكف مسجد الـَؿديـة. والحصباءُ 

 (7/147صحقح مسؾؿ )

 (.11642( رقؿ )16/151يف مسـده ) (1)

 ( وإسـاده صحقح.141( رقؿ )4/122يف ســف ) (2)

( )تحؼقؼ: كاصر طبد الؽريؿ العؼؾ, دار طالؿ الؽتب, 4/121اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ) (3)

 هـ(.1217بقروت, لبـان, الطبعة: السابعة, 
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يؼتضل أكف  [116]التقبة:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ِِْذي َأْثـَى ََ  َهَذا »مسجُد ُقباء, فنكف قد َتقاَتر أكف قال ٕهؾ ُقباء:  اْط ُفوُر ا

 بالؿاء.«اهللُ َ َؾْقُؽْم بِِه 
ْ
 , فؼالقا: ٕكـا َكستـجل

ًس  ّـَ مسجَده أحؼُّ بلن يؽقن ممسَّ طؾك التؼقى مـ مسجد ُقباء,  الؽ

ًس  طؾك التؼقى, وهق أحؼُّ أن يؼقم فقف مـ  اوإن كان كؾح مـفؿا ممسَّ

رار, فؼد ثبَت طـف   اأكف كان يليت ُقباَء كؾَّ َسْبٍت راكبً  مسجد الضِّ

. فؽان يؼقم يف مسجده الؼقاَم الجامَع يقَم الجؿعة, ثؿَّ يؼقُم بُؼباَء اوماشقً 

ِس طؾك  يقَم السبت, ويف كؾٍّ مـفؿا قد قاَم يف الؿسجد الؿمسَّ

  .(1)«التؼقى

 

 

  

                                     
(, )تحؼقؼ: محؿد طزير شؿس, دار طالؿ الػقائد لؾـشر والتقزيع, 1/53جامع الؿسائؾ ) (1)

 هـ(. 1244الطبعة: إولك, 
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 * اخَلِصيَصُة الثََّاِنَيَة َعِشَرَة *
ن اْعَؿدهـِ  رغ ً   ـف  بَِؿْن ُهَو َخقٌر َـهأِن  - َِ ْن َخَرَج  ََ  :اهللَ ُهْ ِدُل 

أن  مـــ حــديث َأبــل هريــرة  (1)ثبــت ذلــؽ فقؿــا أخرجــف مســؾؿ

عِه َوَقرِهَ عُه: » ق ل: اهلل  رسقل ََ ٌن َهْدُ و اِْرُجُل اْبَن َ ؿ  َهْلتِي َ َؾى اْـِ ِس َز

َْععى اِْرَخعع ِء  َهُؾععِم  عع ُكوا َهُؾععِم إِ َِ َْععْو  َُْفععْم  َْععى اِْرَخعع ِء  َواْعععَؿدهـُ  َخْقععٌر  إِ

ـُْفْم َأَحٌد َرْغَ ع ً   (2)َهْعَؾُؿونَ  َِ َٓ َهْخُرُج  ِِْذي َكْػِسي بَِقِدِه   ِٓ َأْخَؾعَف  َوا َ ـَْفع  إِ

 َٓ َْْخ ِقَث   ْْؽِقرِ  ُتْخرُِج ا  َِ َٓ إِِن اْعَؿدهـَ   ـُْه  َأ َِ َتُؼعوُم اِْسع َ ُ  اهللُ ِْقَف  َخْقًرا 

َْْحِدهدِ  ْْؽِقُر َخَ َث ا َؿ  َهـِْػي ا َِ    .«َحِ ى َتـِْػَي اْعَؿدهـُ  ِشَراَرَه   

                                     
 (.1161يف صحقحف برقؿ ) (1)

أي بػضؾفا مـ الصالة يف الؿسجد  )ْو ِ كوا هعؾؿون(ققلف:  ق ل اْح ْظ ابن حجر: (2)

 الـبقي, وثقاب ا قامة فقفا, وغقر ذلؽ.

بؿعـك لقت فال يحتاج إلك تؼدير. وطؾك القجفقـ فػقف تجفقٌؾ  )ْو(ويحتؿؾ أن يؽقن 

ل ما ٓ يعؾؿقن الذي يؼتضقف هذا الؿؼام أن يُ  ق ل اْط ق ي:لؿـ فارقفا وآثر غقَرها....  ـزَّ

مـزلَة الالزم لتـتػل طـفؿ الؿعرفة بالؽؾقة, ولق ذهب مع ذلؽ إلك التؿـِّل لؽان أبؾغ8 

 ٕن التؿـل صؾُب ما ٓ يؿؽـ حصقلف, أي لقتفؿ كاكقا مـ أهؾ العؾؿ تغؾقًظا وتشديًدا. 

ـُ فُقعجُب ققًما بالُدها وطقُش أهؾفا  وق ل اْ قض وي: فقحؿؾفؿ الؿعـك أكف ُيػتح القؿ

ذلؽ طؾك الؿفاجرة إلقفا بلكػسفؿ وأهؾقفؿ حتك يخرجقا مـ الـَؿديـة, والحاُل أن 

ا قامة يف الـَؿديـة خقٌر لفؿ8 ٕهنا حرم الرسقل وجقاره ومفبط القحل ومـزل اليفكات 

لق كاكقا يعؾؿقن ما يف ا قامة هبا مـ الػقائد الديـقة والعقائد إُخروية التل ُيستحَؼر 

 ما يجدوكف مـ الُحظقظ الػاكقة العاجؾة بسبب ا قامة يف غقرها. دوهنا 

قن ثؿ تقكقده بؼقلف:   )ْو ِ كوا هعؾؿون(وقّقاه الطِّقبل8 لتـؽقر ققٍم ووصػفؿ بؽقهنؿ يبسُّ

ـ ركـ إلك الُحظقظ البفقؿقة والحطام الػاين وأطرضقا طـ ا قامة  ٕكف ُيشعر بلهنؿ مؿَّ

ر ققًما, ووصػف يف كؾ قريـة بؼقلف:  ون(يف جقار الرسقل8 ولذلؽ كرَّ استحضاًرا  )َهُ س 

 (.2/71لتؾؽ الفقئة الؼبقحة, واهلل أطؾؿ. فتح الباري )
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ِٓ أخؾَف اهللُ ْقف  خقرً  :ْؼوْه الؿعـك أكف ٓ يضّر الـَؿديـَة  َـه( ا)إ

ه, وكظقُره ققُلف تعالك:  طدُمف, بؾ يـػعفا فؼُده, وذهب إلك غقرها شرُّ

[16]محؿد: ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿
(1) . 

   وقد اخُ ؾف   هذا اإلخال! واإلبدال َ ى هؽون

 .إكف خاصح بزمـف  ْؼقل:

 ,يف حقاتف  -واهلل أطؾؿ  -معـك هذا طـدي » :ق ل ابُن   د اْ رّ 

, ومعؾقٌم مـ رغب طـ «أقؾـل بقعتل»وهذا يف مثؾ إطرابل الذي قال: 

فؼد خرج مـفا  مـف, وأما بعد وفاتف  اأبدلف اهلل خقرً  جقار الـبل 

ض الـَؿديـُة بخقٍر مـفؿ   .(2)«جؿاطٌة مـ أصحابف, ولؿ ُتعقَّ

رق ين يعـل كـلبل مقسـك وابــ مسـعقد ومعـاذ وأبـل طبقـدة » :ق ل اْز 

ــر وطؿــار وحذ ــالل وطؾــل وصؾحــة والزبق ـــ الصــامت وب ــادة ب ــة وطب يػ

طـفا, ولـؿ  اوماتقا خارًج الدرداء وأبل ذّر وغقِرهؿ, وقطـقا غقرها  وأبل

ض الــــَؿديـُة مـــثَؾفؿ, فضـــاًل  طــــ خقـــٍر مــــفؿ, فـــدّل ذلـــؽ طؾـــك  ُتعـــقَّ

 .»(3)التخصقص بزمـف 

 .بؾ هق مطؾٌؼ وشامٌؾ لجؿقع إحقال وإيام :وققل

ا بالزمـ الـبقّي, ومـ خرج » ق ل إُّبي: إضفُر أنَّ ذلؽ لقس خاصًّ

مـ الصحابة لؿ َيخرج رغبًة طـفا, بؾ إكؿا خرج لؿصؾحٍة ديـقٍة مـ 

                                     
 (.3/1651ابقح )مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿص هـظر: (1)

 (.44/461التؿفقد ) (2)

 (.2/134شرح الزرقاين طؾك الؿقصل ) (3)
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 .(1)«تعؾقٍؿ أو جفاٍد أو غقِر ذلؽ

رق ين بؼوْه: ٓ يؼال: لقس الـزاع يف أنَّ خروَجفؿ لؿا » ْؽن تعّؼ ه اْز 

وهذا لؿ يؼع, فإضفُر ُذكر, إكؿا هق يف تعقيضفا بخقٍر مـفؿ 

التخصقُص8 ٕكَّا كؼقل: ا بداُل مؼقٌَّد بالخروج رغبًة طـفا, فال َيِرُد أنَّ 

ْض مثَؾفؿ  .(2)«الخارَج لؿصؾحٍة ديـقٍة لؿ ُتعقَّ

 

 

  

                                     
 ( هبذا الؾػظ.1/251ولؿ أجده يف إكؿال إكؿال الؿعؾؿ ) الؿصدر كػسف. (1)

هذا هق الظاهر بؾ الصحقح8 فننَّ التعقيض وا بدال لّؿا  ق ل أبو اْحسن اْؿ  رِػوري:

كان مؼّقًدا برتك الـَؿديـة والخروج رغبًة طـفا فال ماكع مـ حؿؾف طؾك ا صالق والعؿقم. 

 (.3/1651مرقاة الؿػاتقح ) واكظر:(. 7/312مرطاة الؿػاتقح )

 الؿصدر كػسف. (2)
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 * اخَلِصيَصُة الثََّاِلَثَة َعِشَرَة *
اِْثالِث اْ ي ُهخرُِج اهللُ بف  اْؽِػ َر واْؿـ ْؼقن  ُحُصوُل اِْرَجَػ ِت  -

 :َـف 

رها اهلُل  ْت الـَؿديـُة الؿـّقرُة بُحدوِث ثالِث َرَجَػاٍت فقفا, ُيطفِّ اخُتصَّ

 هبا مـ كؾِّ كافٍر ومـافٍؼ وفاسٍؼ.

ة أحاديَث, مـفا حديُث أكس بـ مالؽ  اوقد جاء ذلؽ صريحً  يف ِطدَّ

  طـ الـبل :ِؽَ   » ق ل ََ  ِٓ ِٓ َيَقَطُمُه اِْدِج ُل  إِ ْن َبَؾٍد إِ َِ َْْقَس 

قَن َهْحُرُيوَكَف     ْ ِٓ َ َؾْقِه اَْؿالَمَِؽُ  َص  ْن كَِؼ بَِف  َكْؼٌط  إِ َِ َُْه  َْْقَس  َواْعَؿدهـَ   

 َِ ِل  ُِ ُقْخرُِج اهللُ  َْ ـَ ٍِْق ُثِم َتْرُجُف اْعَؿدهـُ  بَِلْهِؾَف  َثالََث َرَجَػ ٍت   َُ . « ِْرٍ َو

 .(1)أخرجف البخاري

ُثِم َتْرُجُف اْعَؿدهـُ  َثاَلَث َرَجَػ ٍت  » :(2)ويف حديث يقم الَخالص

َذَِْك  َْ َْْقِه   ِٓ َخَرَج إِ َْ ِيَؼٌ   إِ  َٓ َْ ِيٌق  َو  َٓ ـَ َِْؼٌ   َو َُ  َٓ ـَ ٌِْق  َو َُ اَل َهْ َؼى  َْ

َْْخاَلصِ   .(3)أخرجف أحؿد «َهْوُم ا

يف هذا الحديث ما يدلُّ طؾك » :طـ حديث أكٍس السابؼ ابُن ُه قرةق ل 

أنَّ اهلَل تعالك حؿك البؾديـ مـ أن ُيسؾَّط طؾقفا الدّجال, وأن الـَؿديـة 

                                     
 (. 1661( رقؿ )1/44يف صحقحف ) (1)

هق الققُم الذي تتخّؾص فقف الـَؿديـُة مـ الؽػار والؿشركقـ والؿـافؼقـ  اَْخالص:هوُم  (2)

والُػّساق الذيـ يؼطـقهنا, بخروجفؿ مـفا لؿالقاة الدجال طـد كزولف بالؼرب مـفا يف 

 (. وقد سبؼ بقاُكف.11/72فتح الباري ٓبـ حجر ) واكظر:آخر الزمان. 

م تخريُجف. 16753يف الؿسـد برقؿ ) (3)  (. وقد تؼدَّ
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خاصًة ترُجػ بلهؾفا فَقخرج مـفا كؾُّ كافٍر ومـافٍؼ8 وذلؽ ٕهنؿا يف 

لساَن الشرع معـك قؾب إرض ولساهنا, فننَّ الؾسان مـ الـَؿديـة8 ٕنَّ 

وقؾُب ا سالم بؿؽة8 ٕن هبا بقت اهلل,  .بالـَؿديـة اإكؿا كطؼ ُمْػِصحً 

فؽؿا أكف لقس لإلكسان إٓ قؾٌب واحٌد, فؽذلؽ لقس يف إرض بقٌت إٓ 

اُل طؾك ُجثث إرض كؾفا وُيستثـك مـفا  الؽعبة, فؽلكف ُيسؾَّط الدجَّ

قُس طؾك أيقب واسُتثـل مـف قؾُبفا ولساُكفا, فقؽقن طؾك كحق ما ُسؾِّط إبؾ

 .(1)«قؾُبف ولساُكف

 لطقٌػ كؿا ٓ يخػك. كوهذا معـً 

 :وقد اخ ؾف اْعؾؿ ُء   َعـى اِْرْجػِ  اْواردِة هـ 

ـْ هبا مـ الؿـافؼقـ والؽافريـ,  :ْؼقل معـاها تخقيُػ أهِؾ الـَؿديـِة َم

 .وتغّؾُبفؿ طؾقفؿ

ـْ هبا مـ الرجػُة تؽقن مـ أهؾ » :ق ل اْؿفِؾُط  الـَؿديـة طؾك َم

 االؿـافؼقـ والؽافريـ, فُقخرجقهنؿ مـ الـَؿديـة بنخافتفؿ إيَّاهؿ8 تغؾقظً 

ال فِراًرا مـ أهؾ  ال, فَقخرج الؿـافؼقن إلك الدجَّ طؾقفؿ وطؾك الدجَّ

تِفؿ طؾقفؿ, واهلل أطؾؿ  .(2)«الـَؿديـة ومِـ ُققَّ

الحركُة, أي أكف يتحّرك مـ فقفا مـ الؽػار  :الؿراُد بالرجػة :وققل

ال, ويخقض بعُضفؿ يف بعض.  رجػ  هؼ ل:والؿـافؼقـ بؼدوم الدجَّ

                                     
 (.3/111ا فصاح طـ معاين الصحاح ) (1)

 (.2/331شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال ) (2)

 (.14/336(, والتقضقح لشرح الجامع الصحقح )42/414طؿدة الؼاري ) واكظر:
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الشلُء: إذا تحّرك, وأرجػ الؼقُم: خاضقا يف الػتـة كلهنؿ يحّركقن 

 .(1)غقرهؿ لفا

, وهق إشاطُة مجقئف وأكف ٓ صاقَة (2)ا رجاُف  :الؿراُد هبا :وققل

فُقسارع حقـئٍذ إلقف مـ كان يتصػ بالـػاق أو الػسؼ, فقظفر ٕحٍد بف, 

 .(3)حقـئٍذ تؿاُم أهنا تـػل خبَثفا

الزلزلُة وآضطراُب. أي يحصؾ لفا زلزلٌة بعد  :الؿراُد هبا :وققل

أخرى ثؿ ثالثٌة8 َيرَطُب مـفا كؾُّ مـافٍؼ, وُيثبِّت اهلُل الؿممـقـ. فَقخرج 

يف إيؿاكف, فؽلهنا َتـُػُض الؽافَر والؿـافَؼ  امـفا حقـذاك مـ لقس مخؾًص 

اُل  ـُ الخالُص فال ُيسؾَّط طؾقف الدجَّ مـ أقطارها, ويبؼك هبا الؿمم
(4). 

 ُ  هق إقرُب لؾصقاب8 لؿقافؼتف لظاهر الؾػظ.وهذا اْؼول

ـُ راشد ُد بؿا رواه معؿُر ب وَيتليَّ
طـ الزهري, قال: أخيفين طؿرو  (5)

ف أخيفه رجٌؾ مـ إكصار, طـ بعض أصحاب بـ أبل سػقان الثؼػل, أك

                                     
( 1/144ُقرُققل )(, مطالع إكقار ٓبـ 6/311إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ ) هـظر: (1)

هـ(, الؽقاكب 1211)تحؼقؼ: دار الػالح, وزارة إوقاف بؼطر, الطبعة إولك, 

 (.42/414(, طؿدة الؼاري )42/164الدراري يف شرح صحقح البخاري )

 يف الؿطبقع: آرفاق, ولعؾفا تصحقٌػ8 فؾقس لفا معـك يف السقاق. (2)

 (.11/72فتح الباري ٓبـ حجر ) (3)

( لؾبقضاوي, )تحؼقؼ: لجــة مختصـة 4/412تحػة إبرار شرح مصابقح السـة ) هـظر: (4)

بنشــراف كــقر الــديـ صالــب, الـاشــر: وزارة إوقــاف والشــمون ا ســالمقة بالؽقيــت, 

(, والتقضــقح لشــرح الجــامع الصــحقح 2/74هـــ(, وفــتح البــاري ٓبـــ حجــر )1211

(14/337.) 

 (.41612( رقؿ )11/175) -الؿطبقع مع مصـػ طبد الرزاق  -يف الجامع  (5)
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ال  قال: ذكر رسقُل اهلل  محؿد  َهلْتِي ِي َ َخ اْعَؿدهـِ   َوُهَو »ْؼ ل: الدجَّ

َْ َـْ َِػُض اْعَؿدهـ  بَِلْهِؾَف  َكْػَضً  َأْو َكْػَض َقِْن   َحِرٌم َ َؾقِْه َأْن َهْدُخَل كَِؼ بََف    َُ

ـَ َِْؼ ٍ َوِهَي اِْزَْْزَُْ    َُ ـَ ٍِْق َو َُ ل   ُِ ـَْف  
َِ َْْقِه  قَْخُرُج إِ سـده  الحديث. ويف ...َْ

 هذا إكصاريُّ الؿبفُؿ.
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 * اخَلِصيَصُة الرََّابَعَة َعِشَرَة *
ؿ  َهذوُب اِْؿؾُح   اْؿ ِء  بلْن ُهذهَ ه اهللُ ِ اْو قُد ْؿن آَذى أهَؾف  -

 :اْـ رِ اِْرَص ُص    أو

الـَؿديـَة وأهَؾفا بخصقصٍة طظقؿٍة لقسْت لغقرهؿ, فقفا  اختصَّ اهلُل 

القطقُد الشديُد لؿـ آذاهؿ أو كادهؿ, أٓ وهل أنَّ اهلَل ُيذيبف كؿا يذوب 

 الؿؾُح يف الؿاء, أو الرصاُص يف الـار.

فؼد أخرج البخاريُّ 
بسـده طـ طائشة بـت سعد, قالت: سؿعت  (1)

   اسعدً 
َّ
َٓ َهؽِقُد » , يؼقل:قال: سؿعت الـبل

َأْهَل اْعَؿدهـِ  َأَحٌد   (2)

ِٓ اْكَؿ عَ  إِ
َؿ  َهـَْؿ ُع اْعِؿْؾُح ِْي اْعَؿ ءِ  (3) َِ». 

مـ صريؼ طامر بـ سعد بـ أبل وقاص, طـ أبقف  (4)وأخرجف مسؾؿٌ 

َٓ ُهرِهُد َأَحٌد َأْهَل اْعَؿدهـِ  بُِسوءٍ » :بؾػظ
ِٓ َأَذاَبُه اهللُ ِْي اْـِ ِر َذْوَب  (5) إِ

                                     
 (.1655( رقؿ )1/41يف صحقحف ) (1)

أي ٓ يػعــؾ هبــؿ كقــًدا مـــ مؽــٍر  قعع ل اْؼسععطالين:الؿؽــُر والحقؾــُة يف الؿســاءة.  اَْؽْقععُد: (2)

. مرطاة الؿػـاتقح شـرح مشـؽاة الؿصـابقح  وحرٍب وغقر ذلؽ مـ وجقه الضرر بغقر حؼٍّ

(7/321.) 

أي َيُذوب وَيْجِري.  إثقر: ق ل ابنُ بسؽقن الـقن بعد هؿزة القصؾ آخره مفؿؾة,  ؿ َع:اكْ  (3)

لُء َيِؿقُع, واْكَؿاَع, إذا َذاَب وَساَل. الـفاية يف غريب الحديث وإثر )  .(2/161ماَع الشَّ

(, مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة 1/174مشارق إكقار طؾك صحاح أثار ) واكظر:

 (.7/321الؿصابقح )

 (.1141) - 241( رقؿ 4/774يف صحقحف ) (4)

ققؾ: ُيحتؿؾ أن الؿراد مـ أرادها غازًيا ُمِغقًرا طؾقفا, وُيحتؿؾ غقُر ذلؽ.  ق ل اْـووي: (5)

 (.7/135الؿـفاج يف شرح صحقح مسؾؿ )
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ْْعِؿْؾِح ِْي اْعَؿ ءِ   .«اِْرَص ِص  َأْو َذْوَب ا

اظ, أكف قال: أشفد طؾك أبل هريرة أكف قال:  وطـ أبل طبد اهلل الؼرَّ

ْن َأَرادَ » :قال أبق الؼاسؿ  ََ
َْْ ْؾَدِة بُِسوٍء  (1)  -َهْعـِي اْعَؿدهـَ   -َأْهَل َهِذِه ا

َأَذاَبُه اهللُ 
َؿ  َهُذوُب اْعِؿْؾُح ِْي اْعَؿ ءِ  (2)  .(3)أخرجف مسؾؿ «َِ

َؿ  َهُذوُب اْعِؿْؾُح ِْي اْعَؿ ءِ » :و  ْػظٍ  َِ ْن َأَراَدَه  بُِسوٍء  َأَذاَبُه اهللُ  ََ» .

 .(4)أخرجف أحؿد

  هذا اْو قد َ ى هووقد اخُ ؾف   زَن 

َٓ ُهرِهُد َأَحٌد َأْهَل »يؽقن يف أِخرة8 لؼقلف يف الؾػظ السابؼ:  :ْؼقل َو

ِٓ َأَذاَبُه اهللُ ِْي اْـِ ِر َذْوَب اِْرَص ِص  َأْو َذْوَب اْعِؿْؾِح ِْي  اْعَؿدهـِ  بُِسوٍء إِ

 .«اْعؿ ءِ 

إحاديث  هذه الزيادة )يف الـار( ترفع إشؽاَل » ق ل اْؼ  ي  ق ض:

 .(5)«التل لؿ ُتذكر فقفا, وأن هذا ُحؽؿف يف أخرة

                                     
 (.4/31أي طامًدا طالًؿا مختاًرا, ٓ ساهقًا وٓ مجبقًرا. فقض الؼدير ) ابُن اْؽؿ ل:ق ل  (1)

)أذابف اهلل( أي أهؾؽف بالؽؾّقة إهالًكا مستلِصاًل بحقث لؿ َيبَؼ مـ حؼقؼتف  ق ل اْؿـ وي: (2)

شلٌء, ٓ ُدفعًة بؾ بالتدريج8 لؽقكف أشدَّ إيالًما وأققى تعذيًبا وأقطَع طؼقبًة, ففق استعارٌة 

تؿثقؾقٌة يف ضؿـ التشبقف التؿثقؾل, وٓ يخػك لطُػ مققعف يف إذهان, وغرابُة مقضعف طـ 

التقسقر بشرح الجامع الصغقر لؾؿـاوي  واكظر:(. 4/31قان. فقض الؼدير )أرباب الب

 هـ(.1216الرياض, الطبعة: الثالثة,  -( )الـاشر: مؽتبة ا مام الشافعل 4/172)

 (.1164) - 274( رقؿ )4/1115يف صحقحف ) (3)

.6151( رقؿ )12/115يف مسـده ) (4) ـٍ  ( بسـٍد حس

 (.2/262)إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ  (5)

 (.4/31(, فقض الؼدير )2/72فتح الباري ٓبـ حجر ) واكظر:
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 بؾ يؽقن يف الدكقا. وققل:

وقد يؽقن الؿراُد بف مـ أرادها يف حقاة الـبل » ق ل اْؼ  ي  ق ض:

  .يف الدكقا, فُقؽػك أمَره, وَيضؿحؾُّ كقُده كؿا يضؿحؾُّ الرصاُص

مً  )  اْـ ر(ويؽقن  )ِؿ  يف الؾػظ, كؿا قال يف الحديث أخر:  امؼدَّ

  هذوب اْؿؾُح   اْؿ ء(.

ـ  أو يؽقن ذلؽ لؿـ أرادها يف الدكقا فال ُيؿفؾف اهلُل, وٓ ُيؿؽِّ

سؾطاَكف, وُيذِهبف طـ ُقرٍب, كؿا اكؼضك شلُن مـ حارهبا أياَم بـل أمقة, 

ـِ  معاوية  مثُؾ مسؾؿ بـ طؼبة, وهالُكف مـصرَفف طـفا, ثؿ هالُك يزيَد ب

ـ صـع مثَؾ صـقعفؿ(1)ُمرِسؾِف طؾك إْثر ذلؽ  .(2)«, وغقِرهؿ مؿَّ

هذا آحتؿال إخقر هق إرجح, ولقس يف » ق ل اْسؿفودي:

الحديث ما يؼتضل أكف ٓ يتؿُّ لف ما أراد مـفؿ, بؾ القطد بنهالكف, ولؿ 

يزل شلن الـَؿديـة طؾك هذا حتك يف زماكـا هذا8 لؿـّـا تظاهرت صائػة 

                                     
يف أولفا هؾؽ مسؾؿ بـ طؼبة الذي »يف حقادث سـة أربع وستقـ:  ق ل اإلَ م اْذه ي (1)

استباح الـَؿديـَة وطؿؾ الؼبائَح وما أمفؾف اهلل. والؿؾقُح أكف شفد الققعَة وهق مريٌض يف 

ة. كسلل اهلل العػق.  َمحػَّ

ة. وذلؽ يف  ـَ معاوية ومات بعد بضٍع وسبعقـ يقًما مـ الـَحرَّ وكذلؽ لؿ ُيؿفْؾ يزيَد ب

( )تحؼقؼ: 1/31َبر )ـالِعيف يف خيف مـ طَ «. كصػ ربقع إول ولف ثؿاٌن وثالثقن سـة

 بقروت(. - محؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل, دار الؽتب العؾؿقة

 الؿصدر كػسف.  (2)

(, التقسقر بشرح الجامع 4/31(, فقض الؼدير )2/72فتح الباري ٓبـ حجر ) واكظر:

 (.4/172الصغقر )
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بنرادة السقء بالـَؿديـة الشريػة8 ٕمٍر اقتضك خروَجفؿ مـفا,  (1)العقاسا

 يف مدٍة يسقرٍة. -مع كثرهتؿ  -حتك أهؾؽ اهلل تعالك ُطتاَتفؿ 

الؿراد مـ إحاديث الجؿع بقـ إذابتف با هالك يف الدكقا  وقد ُهؼ ل:

وبقـ إذابتف يف الـار يف إخرى, والؿذكقر يف هذا الحديث هق الثاين, 

ويف غقره إول8 فػل روايٍة ٕحؿد برجال الصحقح مـ جؿؾة حديث: 

أذابه اهللُ ِؿ  هذوُب اْؿؾُح   » -يعـل الـَؿديـة  - «َن أراده  بسوءٍ »

 :لؾَجـَدي, حديث «فضائؾ الـَؿديـة». ويف اوكذا يف مسؾؿ أيًض  «ءاْؿ 

أهؿ  جّ  ر أراد اْعَؿدهـَ  بسوٍء أذابه اهلل تع ْى ِؿ  هذوب اْؿؾُح   »

هعـي  -َن أراد أهَل هذه اْ ؾدة بسوٍء » ويف روايٍة لؿسؾؿ ,«اْؿ ء

يٍة لف , ويف روا«أذابه اهلل تع ْى ِؿ  هذوب اْؿؾُح   اْؿ ء -اْعَؿدهـ 

وروى البزار بنسـاد  ,«َن أراد أهَل هذه اْ ؾدة بَدْهٍم أو بسوءٍ » :أيضا

 -هعـي أهَل اْعَؿدهـِ   -اْؾفم اِػفم َن دهؿفم ب لٍس »حسـ حديث: 

  .(2)«وٓ هرهده  أحٌد بسوٍء إٓ أذابه اهللُ ِؿ  هذوب اْؿؾُح   اْؿ ء

                                     
هـا إلك فرقة مـ   يشقر الؿملػ» :(1/168)ق ل َحؼ ُق وْ ء اْوْ    اْح شق   (1)

الذيـ كاكت لفؿ سطقٌة يف الـَؿديـة لعدة قرون, وسقف تليت ا شارُة إلك  إشراف ا مامقة

 «. بعض أفعالفؿ الؼبقحة

ترجؿة ُضَغقؿ بـ خشرم الحسقـل يف التحػة الؾطقػة يف تاريخ الـَؿديـة الشريػة  واكظر:

 (.1543( رقؿ )1/131)

( )تحؼقؼ: محؿد كظام الديـ الػتّقح, مؽتبة 1/146وفاء القفا بلخبار دار الؿصطػك ) (2)

 هـ(.1247دار الزمان, الطبعة: إولك, 

 (.7/324مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) واكظر:
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: ُُ ـٌ لساكـفا, كؿا ثبت ذلؽ يف  قؾ ويميِّده أن الـَؿديـَة حرٌم آم

بقده إلك الـَؿديـة,  أهقى رسقُل اهلل  :قال حديث سفؾ بـ ُحـقػ 

نٌ »فؼال: َِ  وكذلؽ يـبغل أن تؽقن. ,(1)أخرجف مسؾؿ .«إِِكَف  َحَرٌم آ

: :ق ل اْفق ؿي :تـ قه َُ ٓ خصقصقة با يذاء والظؾؿ لفؿ, بؾ  ْنن قؾ

 .ايـبغل أن يؽقكا كبقرتقـ يف حؼِّ غقرهؿ أيًض 

: ُُ يتعّقـ حؿُؾ الخصقصّقة طؾك أّن إرادَتفؿ بلّي سقٍء وإخافَتفؿ  قؾ

بلي كقٍع كبقرٌة, بخالف غقرهؿ, فنّن شرَط كقِن كؾٍّ مؿا ُذكر كبقرٌة أن 

 .(2)يؽقن مؿا لف وقٌع وباٌل يف العادة

 

 

  

                                     
 (.1153) - 257( رقؿ )4/1111يف صحقحف ) (1)

 ( بتصرف.4/24الزواجر طـ اقرتاف الؽبائر ) (2)
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 * اخَلِصيَصُة اخلامَسَة َعِشَرَة *
ْن بعقدٍ  إيراُع اْـ ي   - َِ ع ِْؿف   ََ  :إْى دخوِل اْعَؿدهـِ   ـَد ُرؤهِ  

 
ُّ
إذا قدم مـ سػٍر ودكا مـ الـَؿديـة وشاهد مباكقفا  كان الـبل

وأشجاَرها, َيُحثُّ السقَر, وُيسرُع, حتك يدخَؾفا8 لشّدة حّبف لفا. وهق ما 

 مع أّي بؾٍد آخَر دخؾف سقاها.  لؿ َيػعْؾف 

طـ محؿد بــ جعػـر, قـال: أخـيفين حؿقـد,  ْؼد روى اْ خ ري  بسـده

 »هؼععول: ,  اأكـف ســؿع أكًســ
ِ
ـْ َســَػٍر, َفَلبَْصــَر  َكــاَن َرُســقُل اهلل إَِذا َقــِدَم مـِـ

َكَفا ,(2)َؿديـة, َأْوَضَع كَاَقتَفُ ال (1)َدَرَجاِت   :ق ل اْ خ ري .«َوإِْن َكاكَْت َدابًَّة َحرَّ

                                     
بػتح « فلبصر َدَرَجات»ققلف: » ق ل ابُن حجر:اختؾػت الرواياُت يف ضبط هذه الؽؾؿة,  (1)

 صرقفا الؿرتػعة.  واْؿراُد:الؿفؿؾة والراء بعدها جقؿ جؿع درجة, كذا لألكثر, 

 وهي:بػتح الؿفؿؾة وسؽقن القاو بعدها مفؿؾة, جؿع دوحة, « َدْوَحات»ولؾؿستؿؾل: 

 الشجرة العظقؿة. 

جؿع  وهو:بضؿ الجقؿ والدال, « ُجُدَرات»إسؿاطقؾ بـ جعػر طـ حؿقد: ويف رواية 

 ُجُدر بضؿتقـ, جؿع جدار. 

بسؽقن الدال وآخره كقن, جؿع « ُجْدَران»وقد رواه ا سؿاطقؾل مـ هذا القجف بؾػظ: 

 جدار. 

 «.ُجُدر»ولف مـ رواية أبل ضؿرة طـ حؿقد بؾػظ: 

 ْوَحات ومـ َدَرَجات. ُجُدرات أرجح مـ دَ «: الؿطالع»قال صاحُب 

: ُُ ( 1/441فتح الباري )«. وهل رواية الرتمذي مـ صريؼ إسؿاطقؾ بـ جعػر أيًضا قؾ

 بتصرٍف يسقٍر. 

 (.11/113(, طؿدة الؼاري )4/111مطالع إكقار ) واكظر:

 إذا حثَّفا طؾك السقر, وا يضاُع: َضْرٌب مـ السقر السريع. َأْوَ َع ك قَ ه: (2)

(, تػسقر غريب ما يف الصحقحقـ البخاري ومسؾؿ 11/554جامع إصقل ) هـظر:

(, 14/442(, التقضقح لشرح الجامع الصحقح )4/441(, مطالع إكقار )41)ص/
= 
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حـدثـا قتقبـة,  .(1)«حّركفـا مــ حّبفـا»زاد الحارث بـ طؿقر, طـ حؿقد: 

, تابعـف الحـارث «ُجُدَرات» ق ل:حدثـا إسؿاطقؾ, طـ حؿقد, طـ أكس, 

 .(2)بـ طؿقر

باب مـ أسرع كاقَتف إذا بؾغ  بؼوْه:وقد بّقب طؾقف ا مام البخاري 

 الـَؿديـَة.

ـَ » :ق ل  قص  ْ ح خق ر   أهًض  و  حدهث أكٍس 
ا َدَكْقا مِ َفَؾؿَّ

 
ِ
 «...الـَّاَقُة اْلَعْضَباءُ َوَدَفْعـَا, َقاَل: َفَعَثَرِت  الـَؿديـة, َدَفَع َرُسقُل اهلل

 .(3)الحديث, أخرجف مسؾؿ

َفاْكَطَؾْؼـَا, َحتَّك إَِذا َرَأْيـَا ُجُدَر الـَؿديـِة َهِشْشـَا» :و  ْػٍظ ْه
إَِلْقَفا,  (4)

  (5)َفَرَفْعـَا
ِ
 .(6)الحديث «...َمطِقََّتفُ  َمطِقَّـَا, َوَرَفَع َرُسقُل اهلل

تحت باب: ما يؼقل إذا أشرف  (7)«الدطاء»وأخرج الؿحامؾل يف 
                                     = 

 (.11/113طؿدة الؼاري )

ك دابَتف بسبب حبِّف الـَؿديـَة. فتح الباري ٓبـ حجر ) ق ل ابُن حجر: (1)  (.1/441أي حرَّ

 (.1614( رقؿ )1/5صحقح البخاري ) هـظر: (2)

 (.1143) - 65( رقؿ )4/1123يف صحقحف ) (3)

أي َكِشْطـا وَخػْػـا واكبعثْت كػقُسـا إلقفا. وُروي: ِهْشـَا, بؽسر الفاء وسؽقن  َهِ ْ ـَ : (4)

. (, 7/444الؿـفاج يف شرح صحقح مسؾؿ ) اكظر: الشقـ مـ هاش يفقش بؿعـك َهشَّ

 (.2/17والديباج )

ْعـَ : (5) َْ أجريـا ورفعـا السقَر إلك غايتف. الؿػفؿ لؿا أشؽؾ مـ تؾخقص كتاب مسؾؿ  أي: َر

ؼقـ, الـاشر: دار ابـ كثقر, 2/121لؾؼرصبل ) (. )حّؼؼف وطّؾؼ طؾقف جؿاطٌة مـ الؿحؼِّ

 هـ(. 1215بقروت, الطبعة: إولك,  -بقروت, ودار الؽؾؿ الطقب, دمشؼ  -دمشؼ 

 .(4/1125صحقح مسؾؿ )( 6)

(, )تحؼقؼ: طؿرو طبد الؿـعؿ, مؽتبة ابـ تقؿقة, الؼاهرة 66( رقؿ )144الدطاء )ص/ (7)
= 
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 مـ سػٍر, بسـده طـ حؿقد, طـ أكس بـ مالؽ  اطؾك الـَؿديـة راجعً 

أكف كان إذا قدم مـ سػٍر مـ أسػاره, فلشرف طؾك  طـ رسقل اهلل 

َْـَ  بَِف  َقَراًرا  َوِرْزًق  َحَسـً » وهؼول:الـَؿديـة, ُيسرع السقَر,   .«اِْؾُفِم اْجَعْل 

مـ صريؼ أبل  (2)«الدطاء»والطيفاين يف  (1)«الؿسـد»وأخرج البزاُر يف 

قؾـا: يا رسقل  ق ل: سؿعُت أبا هريرة  :أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ, قال

اهلل, ما كان يخاف الؼقُم حقـ كاكقا إذا أشرفقا طؾك الـَؿديـة قالقا: الؾفؿ 

ِة  َوُقُحوَط », قال: اوقرارً  ااجعؾ لـا فقفا رزقً  َٓ ْْو وَن َجْوَر ا ُْ َِ ُكوا َهَ َخِو

 .«اْعَؿَطرِ 

َّٓ أبق هريرة, وٓ كعؾؿ لف صريؼً  ق ل اْ زاُر: َّٓ مـ هذا  آ كعؾؿ رواه إ إ

 .الطريؼ طـ أبل هريرة

 دّل هذا الحديُث طؾك شّدة حّبف » :ق ل اْ قُخ حؿزة َحؿد ق يم

لؾؿديـة, ذلؽ الحبَّ الذي يتجّؾك يف كؾ طؿٍؾ مـ أطؿالف, أو ققٍل مـ 

ُيسرع بدابتف طـد قدومف إلك  ففق , أققالف, أو حركٍة مـ حركاتف 

                                     = 
هـ(, ومـ صريؼف طبد الغـل 1212مصر, مؽتبة العؾؿ, جدة, الطبعة: إولك,  -

(, )تحؼقؼ: فقاز 147( رقؿ )427الؿؼدسل يف الرتغقب يف الدطاء والحث طؾقف )ص/

 بقروت(.  - أحؿد زمرلل, دار ابـ حزم

ـْ يشفد لف حديُث أبل هريرة أيت فقتؼّقى «. غريٌب, ويف سـده ضعٌػ » ق ل اْح ُْظ: لؽ

( 241بف, ولذا حّسـف الشقُخ: طامر بـ طؾل ياسقـ يف تحؼقؼف لؽتاب إذكار )ص/

 هـ(.1244)كشر دار ابـ خزيؿة, الرياض, الطبعة: إولك, 

 (.2/13كشػ إستار طـ زوائد البزار )( 1)

 (.615( رقؿ )442الدطاء )ص/ (2)
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يف بعض أسػاره صرح رداَءه,  إلقفا, حتك إكف  اصقبة, واقرتابف مـفا8 شققً 

كؿا جاء يف بعض الروايات الصحقحة, ويف , (1)«هذه أرواُح َبق  » وق ل:

اْؾفِم اجعْل »وهؼول: كان إذا قدم الـَؿديـة يسقر أتؿَّ السقر,  بعضفا أكف 

اْؾفِم ٓ تجعْل » ق ل:وإذا دخؾ مؽَة  .(2)« حسـً   وِرزقً  اْـ  بف  قرارً 

َّٓ ٕكف  8(3)«مسـده»أخرجف أحؿد يف  «َـ ه ك  بؿؽ   كان وما ذلؽ إ

يستشعَر الؿسؾُؿ طـد اقرتابف  ُيحبُّ الؿقَت بالـَؿديـة, فؿـ السـة أن

الـَؿديـة مشاطَر الػرحة والبفجة, وأن ُيسرع بسقارتف, فنهنا الـَؿديـُة  مـ

ُـّ إلقفا قؾقُب الؿممـقـ, ورحؿ اهلُل الشاطَر إذ يؼقل يف الحـقـ  التل َتِح

 إلك صقبة:

                                     
( وطزاه ٓبـ َزبالة 1/167لؿ أقػ طؾقف ُمسـًدا, لؽـ ذكره السؿفقدي يف وفاء القفا ) (1)

يف محبة الـَؿديـة ما لؿ َيرد مثؾف لؿؽة8 فػل صحقح البخاري وجامع  صحَّ طـف »فؼال: 

ُجْدران اْعَؿدهـ  َأْوَ َع إذا قدم َن يػرٍ ْـظر إْى  ِ ن ريوُل اهلل »الرتمذي حديث: 

, «ت  ُشًرا ب ْعَؿدهـ »ويف روايٍة ٓبـ َزبالة:  «راحؾَ ه  وإن ِ ن  ؾى دابٍ  َحِرِف  َن ُح  ف 

ِ ن إذا أق ل َن َؽ  ْؽ ن ب ٕث ه  برح رداَءه  ن َـؽ قه وق ل: هذه »ويف روايٍة لف: 

 «.أرواُح بق  

 تؼدم تخريجف قريًبا. (2)

( بسـده طـ ابـ طؿر, 4154( برقؿ )11/434( و )2556( برقؿ )6/174الؿسـد ) (3)

ـَ َه َك  بَِف  »ق ل: إذا دخؾ مؽة  ولػظف: قال ابـ طؿر: كان رسقُل اهلل  ََ َٓ َتْجَعْل  اْؾُفِم 

ـَْف  َِ  «.َحِ ى ُتْخرَِجـَ  

رجالف ثؼات رجال الشقخقـ, وإسـاده صحقح إن ثبت  ق ل اْ قخ شعقط إرك ؤوط:

سؿاع سعقد بـ أبل هـد مـ ابـ طؿر8 فؾؿ كجد يف كتب الرجال سؿاطف مـف, وهق قد 

أدرك طبد اهلل بـ طباس وسؿع مـف, ففق معاصر ٓبـ طؿر, ولؿ يقصػ بالتدلقس. 

 (.1/24وفاء القفا بلخبار دار الؿصطػك ) واكظر:
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  َداُر اَْح ِْقعععِط أحعععق  أْن َتْفواَهععع
 

َراَه   ِْ َْى ِذ ْن َبرٍب إ َِ  .(1)«َوَتِحن  
 

 

 

  

                                     
 (.1/141تصر صحقح البخاري )مـار الؼاري شرح مخ (1)
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A 

هذا َ  َتقِسَر إ عداُده وَتسعـِى إهعراُده   هعذا اْععُؿـَجِز  وي عع ؾوُه بع قي 

ِن. ََ  اْخص مِص إْن أِذَن اهللُ و

 ًٓ   وصِؾى اهللُ  ؾى ك ق ـ  َحؿٍد   وب بـً  ا  وظ هرً اوآِخرً  واْحؿُد هللِ أِو

هِن. اِثقرً   و ؾى آِِْه  وصح ِِه  ويِؾم تسؾقؿً   إْى هوِم اْد 
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 ِفهرِسُت املوضوعات
 

 3 ............................................................. اْؿؼدَ 

 5 ........................................   هذه اْسؾسؾ ُ  َن ْوامد شيءٌ 

 6 ................................................ ِخِطُ  اْ حِث وَـفُجه

 النَبويَّة الـَمِدينِة َخَصاِئُص

ـــَؿديـةُ  أهنــا :إوْععى اَْخِصقَصعع ُ  ــدةُ  ال ــل القحق ــثَّ  الت   َح
ُّ
ــل ــك  الـب  طؾ

 14 ............................. إجؾِ  ُحُؾقلِ  حّتك هبا والبؼاءِ  سؽـاها

 طؾـك صيفَ إذا الؿسؾؿُ  ُيؽافلُ  التل القحقدةُ  الـَؿديـةُ  أهنا :اْث كق ُ  اَْخِصقَص ُ 

ْوائفا هتا َٕ   بشفادةِ  وِشدَّ
ِّ
 16 ............. الؼقامةِ  يقمَ  شػاطتِف أو  الـبل

 47 ................................. الُؼَرى تلكُؾ  أهنا :اْث ْث ُ  اَْخِصقَص ُ 

 11 ............ ا ْصالِق  طؾك َبَرَكةً  البالدِ  أطظؿُ  أهنا :اْرابع ُ  اَْخِصقَص ُ 

 11 ................ ا ْصالِق  طؾك البالدِ  أصحُّ  أهنا :اْخ ََس ُ  اَْخِصقَص ُ 

 21 ................. الؿديـةَ  َيدخُؾ  ٓ الطَّاُطقنَ  أنَّ  :اِْس ِدَي ُ  اَْخِصقَص ُ 

 24 ...... مـفا وُتـْخِرُجُفؿ وِشراَرها َخَبَثفا َتـِْػل أهنا :اِْس بَِع ُ  اَْخِصقَص ُ 

ـَ ُ  اَْخِصقَص ُ  َِ الِ  الؿسقِح  ُرْطُب  َيدخُؾفا ٓ أهنا :اِْث   34 ............الدجَّ

جاَل  الؿســقَح  َيػضــُح  الــذي أنَّ  :اِْ  ِيععَع ُ  اَْخِصقَصعع ُ   أهــؾِ  مـــ رجــٌؾ  الــدَّ

 37 ............................................................ َؿديـةِ ال

 آَوى أو اَحــَدثً  الـــَؿديـةِ  يف أْحــَدَث  لؿـــ القطقــدُ  :اَْع ِشععَرةُ  اَْخِصقَصعع ُ 

, بؾعـةِ  اُمـْحِدثً 
ِ
ـَ  والـاسِ  والؿالئؽِة, اهلل  41 ..................... أجؿعق
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ـــَؿديـةُ  أهنــا :َ ْ ععَرةَ  اْح ِدهعع َ  اَْخِصقَصعع ُ   َمســجدانِ  فقفــا التــل الَقِحقــدةُ  ال

ْرعِ  يف ُمَعظَّؿانِ  فاِضالنِ   55 ....... ُقباء ومسجدُ  الـبقيُّ  الؿسجدُ  هؿا, الشَّ

ـْ  ُيْبِدُل  اهللَ  أنَّ  :َ ْ َرةَ  اِْث كَِق َ  اَْخِصقَص ُ   طـفـا رغبـةً  الــَؿديـةِ  مِــ َخـَرَج  َمـ

ـْ   61 ................................................... مـف َخقرٌ  ُهقَ  بَِؿ

َجَػـاِت  ُحُصقُل  :َ ْ َرةَ  اِْث َِْث َ  اَْخِصقَص ُ   هبـا اهللُ  ُيخـِرُج  التـل الـثَّالِث  الرَّ

ارَ   62 ............................................ مـفا والؿـافؼقـ الؽػَّ

ــف بــلنْ  أهَؾفــا آَذى لؿـــ القطقــدُ  :َ ْ ععَرةَ  اِْرابَععع َ  اَْخِصقَصعع ُ   كؿــا اهللُ  ُيذيَب

َصاُص  أو, الؿاءِ  يف الِؿؾُح  َيذوُب   66 ....................... الـارِ  يف الرَّ

  إســراعُ  :َ ْ ععَرةَ  اْخ ََسعع َ  اَْخِصقَصع ُ 
ِّ
 طـــدَ  الـــَؿديـةِ  دخــقلِ  إلــك  الـبــل

ـْ  َمعالِؿفا ُرؤيةِ   71 ............................................. بعقدٍ  مِ

 76 ........................................................... اْخ تؿ 

ُُ اْؿو و  ت  77 .............................................ِْفرْي
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