
 

     
  

 

 في ِفَلْسِطين َوُحُكُم الِهْجَرِة ِمْنَها الرِّباط

 

 

 وليج داود دمحم بدتشجي

 

 

 رسالة ماجدتيخ

 

 

 القجس ـــ فمدطين

 

 م2018ه/1439

         جامعة القجس

 ا                          عسادة الجراسات العمي

 
 



 

 

 َوُحُكُم الِهْجَرِة ِمْنَها الرِّباط فــــــي ِفــلــَْســـِطـــيـــن

 

 

 

 إعجاد الطالب:

 وليج داود دمحم بدتشجي

 

 

 من جامعة القجس السفتهحة ـــ بيت لحم تخبية إسالمية  بكالهريهس: 

 

 

 

 السذخف الخئيذ: د. جسعة بخكات أبه فخيجة

 

 

/كمية  عاصخةسالسالمية اإلبخنامج الّجراسات قجمت ىحه الخسالة استكسااًل لستطمبات درجة الساجدتيخ في 

 .جامعة القجس /الجراسات العميا

 





 

 إهــــــــــــــــــــــــــــــداء
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 عخفانشكخ و 

 

 .1(الشَّاس خُ كُ ذْ ال يَ  غْ مَ  هللاَ  خُ كُ ذْ ال يَ : )ملسو هيلع هللا ىلصرسػؿ هللا قاؿ 

تي كتخبيتي أإذ ليسا يعػد الفزل في تشذ؛ الػالج كالػالجة الكخيسيغ  بعج هللا تعالى أكؿ ما أتقجـ بذكخه 

   كمشيسا أستسج عديستي كىّستي.

ي ِبالخِّضا ُتْحييش       يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػػكخًا َأبي يا ُقْجَكتي كُمعمِّس  يػػػػػػػػػػػػػػُشكخًا أُلمِّ

 

ما فتئت تعيششي كتػفخ ك  أشكخ زكجتي أـ داكد التي لع تأؿ جيجًا في سبيل تقجيع الجعع السعشػي،ك  

رة ليا مغ أحمظ الطخكؼ كأصعبيا حتى تسكشت مغ إتساـ مذخكعي مخجػاء الديمة السشاسبة، مدتاأل

 ،ىحا 

 غِ ػػػػِشيْ ػػػػػػػػػػػػػػكَتَحسََّمْت َىسِّي َشػاَؿ سِ            يػػػػػػػػػػػػػػػكَتِحيًَّة مشِّي ِلَسْغ َصَبخْت َمعِ 

ْت َمِعي ِفي ُكلِّ َأْحػالي كَكعْ   ُتْخِضيشي َعاَنْت ِلَكْي أَْىَشا كَكيْ            َضحَّ

ـِ الخِّسالِة َجْيَجى  كَعَمى َيَجْييا الخيُخ فاَؽ ُضُشػني            اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبَحَلْت إلْتسا

كُخ مػصػٌؿ ِلُكلِّ ُمقَ   ِعْيغِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُمعمٍِّع، وهللُا خيُخ مُ            خَّبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالذُّ

 

 :السػقخة كالسكػنة مغ  مجشة السشاقذةكل الذكخ ل كالذكخ

في  عطيع األثخ وكالحي كاف ل الةعمى الخس رئيدًا كىػ السذخؼالسذخؼ  جسعة أبػ فخيجة كتػرالجّ  

 .متابعة فرػليا كمباحثيا فقخة فقخة ككمسة كمسة حتى رأت الشػر كخخجت بحمتيا التي ىي عمييا

                                           
يب (، تحقيق شع7938، ح: 13/322(، مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل، )ق241)ت ػ عبج هللا أحسج بغ حشبل،، أبالّذيباني 1

 .عمى شخط مدمع صحيح إسشادهق. كقاؿ شعيب: 1421 ،1مؤسدة الخسالة، بيخكت/لبشاف، ط األرنؤكط كعادؿ مخشج كآخخكف،



 ت
 

 

الحي أثخى الخسالة ك الخارجي  ، السشاقرأبػ عبج هللا كتػر الصيب غداف عيدى ىخماس "الجّ ك 

ف ساقتشي أقجار صعبة بعيًجا بعج أ في ركػبي سفيشة العمع يخجع إليو الفزلكسا ك  ،بسالحطاتو القيسة

 .عشيا

 مغ لحطو كلفطو كنقجه. كثيخاً  كتػر دمحم سميع دمحم عمي السشاقر الجاخمي كالحي أفجتكالجّ 

 .داىع هللا عشي خيخاً جف

 

 .جامعتي السقجسية " جامعة القجس " التي أعتد باسسيا كبانتسائي لياكأشكخ  

 

كسا كأديغ بالذكخ إلى كل مغ ساىع في إنجاز الخسالة ككاف لو فزل السداعجة كتحليل الرعػبات  

 .بعج عجـ ات حتى غجت حقيقة بعج حمع ككاقًعاكإبجاء السالحط

 

 يػػػػػػػػكِبغيِخ ُجْػٍد مشَظ َمْغ ُيْعصيش       يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيا َخاِلَق الثََّقمْيِغ أنَت َيِقْيش

خكِر كبالخِّضشك  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبكلِّ َحخٍؼ َسصََّخْتُو َيِسْيشِ       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِ خًا ِإليي بالدُّ
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 :ملخص

راسةىحه تشاكلت         راسةحيث تقيجت  كبيشت حكع اليجخة مشيا، ،في فمدصيغ الخِّباطمػضػع  الجِّ  الجِّ

اـد بالمكانيًا في الحجيث عغ  ، أما زمانيًا فتعخضت بذيء مغ الحكخ عسػًما كفمدصيغ خرػًصا الذَّ

 العقج األخيخ.في  لعسميات التيجيخ الستالحقة لمفمدصيشييغ خاصة

 

العجيج مغ  أنيا بحثت إالفي فمدصيغ كحكع اليجخة مشيا(  الخِّباطكإف حسمت عشػاف )  ىيك 

 بذكل عاـ مع في سبيل هللا الخِّباطفزل ك  ،لميجخة المغػي كاالصصالحيشت السعشى بيَّ فقج  ،القزايا

اـبياف فزائل بالد  فييا  الخِّباطكأفزل  كميا أرض رباط،فمدصيغ  عمى أفَّ  ، كأكجتكفمدصيغ الذَّ

اـي فزل بالد أقػاؿ العمساء فلحكخ  كسا تعخضت .عدقالف بعس مغ إلى  كفمدصيغ مع اإلشارة الذَّ

، ةالدشّ في القخآف ك السبارؾ  سدجج األقرىمكانة ال عمساء كالعبَّاد، كبيشتىاجخ إلييا مغ أعياف ال

 .كأكشاؼ بيت السقجس في بيت السقجس كأنَّيا ،ائفة السشرػرةالزػء عمى الصّ  مصتسك 

 

راسةكحلظ بحثت        الػجػب كالّشجب حيث مغ  حكسيابيَّشت ك  ،كأحكامياأنػاعيا ك  مػضػع اليجخة الجِّ

، أسباب اليجخة الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية لسغ يياجخكف مغ فمدصيغ ، كسا ناقذتكالحخمة

الباحث  كلكغّ  .خيغ مغ فمدصيغ خالؿ العقج الساضيتقجيع إحرائية ألعجاد السياجخيغ كالسيجَّ  كحاكلت

لعجـ كجػد ىحه  في الفتخة السحكػرة جخيغ مشياحجدة لمسيالع يتسكغ مغ الحرػؿ عمى أرقاـ م

راسةكسا عسجت  سسية.اإلحرائيات لجى الجيات السخترة كالخّ  خعي لميجخة مغ إلى بياف الحكع الذّ  الجِّ

 ذكخ فتاكى العمساء السجيديغ كالسانعيغ. مغ خالؿفمدصيغ 

 



 ج
 

راسةكتشبع أىسية          ػػػ السدجج األقرى ػػػ ا بيتو الثانيالتي كضع هللا فيي مغ أىسية ىحه األرض الجِّ

إلى  الشَّاسبات في فمدصيغ كدعػة حخص الباحث الذجيج عمى مبجأ الثّ  كعميو فإفَّ  كأسبغ عمييا بخكتو،

راسةخرات كتابة مب مييػد كاف مغ أىعّ لعجـ المجػء إلى اليجخة كتخؾ األرض لقسة سائغة  مع  ،الجِّ

خ مغ مغ خالؿ بياف أج ،ةة كفمدصيغ عامّ ة السدجج األقرى السبارؾ خاّص عمى خجم الحخص أيزا

، األمخ الحي حتسًا في صالح الييػد اليجخة الستدايجة تربّ  أكيج عمى أفّ التّ يار السباركة. ك يدكغ ىحه الجّ 

الػقػؼ  ، كليحا كاف لداًماسةػجب عمى كل غيػر العسل بسا يشاىس فكخة اليجخة مغ األرض السقجّ ي

 كاء كالسعالجة.اء بحثًا عغ الجّ األسباب كالجكافع التي تقف خمف تدايج اليجخة بغخض تػصيف الجّ  عمى

 

راسةأىجاؼ  مغ أىعّ ك         مغ خالؿ  يج عمى مباركة هللا عد كجل ألرض فمدصيغأكالتّ  :أيًزا الجِّ

خكيد التّ  مع ضخكرة يغ،الجّ ف ساكشييا في جياد إلى يػـ كأ يا،في الخِّباطية أىسّ ة، ك ػص القخآف كالدشّ نر

خعي في مدألة اليجخة مغ الػصػؿ إلى الحكع الذّ  . كمغ ثعّ فييا الشَّاسثبيت ت امية إلىعػة الخّ عمى الجّ 

 .مشيا سياجخيغدايج السدتسخ لعجد الفمدصيغ كالسيسا بعج التّ 

 

 اءالسشيج الػصفي مع االستفادة مغ مشيجي االستشباط كاالستقخ  الباحث في دراستو بعتّ اقج ك        

جػع بػية، كتخخيجيا مغ مطاّنيا األصيمة كالخّ يات القخآنية كاألحاديث الشّ كذلظ مغ خالؿ االستجالؿ باآل

كاالستفادة مغ مخكد اإلحراء الفمدصيشي السرصمحات ذات العالقة، لتبياف معشى  إلى معاجع المغة

بكة العشكبػتية مغ الذّ  االستفادةأكيج ألعجاد السياجخيغ. كبالتّ ة ػقػؼ عمى األرقاـ الحقيقيّ كجية رسسية لم

 .ػصيات العالجيةائج كالتّ ت)األنتخنت( لمػصػؿ نياية إلى الشّ 

 



 ح
 

رباط  الخِّباطأفزل  األعساؿ كأعطسيا كأفّ  مغ أجلّ  الخِّباط أفّ  في نتائج البحثيسكغ إجساؿ ك        

بل لصخد الفمدصيشييغ الييػد يدعػف بكل الدّ  كأفّ  ،اليجخة مغ فمدصيغ في تدايج مدتسخ فمدصيغ، كأفّ 

الحكع بحخمة اليجخة مغ  فَّ كأة أك بػضع عخاقيل لمسقيع كتدييالت لمسياجخ، مغ أرضيع سػاء بالقػّ 

ة ػػػ أفخادًا كأحدابًا كسمصة ػػػ أماـ الفمدصيشيّ  يزع األسخ األمخ الحي ، _عمع_وهللا أ اجح فمدصيغ ىػ الخّ 

سػد عمى ثخى الػشغ مغ خالؿ مدؤكلياتيع لسشاىزة الفكخ التيجيخي كمخاغسة العجكاف الرييػني بالّر 

 رخ.شسية كالشّ قبل كعشرخ التّ باب الحيغ ىع عساد الػشغ كأمل السدتمذاكل الذّ  حلِّ 
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Abstract 

 

This study deals with steadfastness in Palestine and the viewpoints of 

immigration. It specifically deals with the Levant in general and Palestine in 

particular regarding the successive waves of displacement of Palestinians 

during the last decade.  

                                                                                  

The current study entitled” Steadfastness in Palestine and the Ruling of 

Immigration” deals, however, with a number of issues. The linguistic as well 

as the conventional meanings of the  term  immigration have been discussed 

with an explanation of the virtues of steadfastness for the cause of Allah in the 

Levant and Palestine.  Steadfastness in Asqalan in particular is among the best 

areas in Palestine, referring to a number of religious and notable scholars who 

went to Palestine and lived in it. The status of Al-Aqsa Mosque in the Holy 

Quran and Sunnah(Hadith  or Tradition of the Prophet)  has been highlighted 

as well as the victorious group which is apparent in the area of Bait AlMuqdis     

( Jerusalem) and its surrounding.  

                                                              

The issue of immigration in terms of its types, ruling and all conditions  

relating to its  being  forbidden and banned  are discussed. The research has 

discussed the political, economic and social reasons of immigrants showing 

some relevant statistics in the specified period despite the fact that the official 



 د
 

authorities do not have the exact figures of immigrants. The ruling of those 

supporters and opponents is  thoroughly explained.    

                                         

The research has stressed the idea of steadfastness in the land of Allah and 

the call for not immigrating and leaving Palestine for the Jews. The service of  

Al Aqsa Mosque and Palestine has been shown in addition  to the increase in 

immigration. The study   has discussed the real motives behind immigration 

and ways to stop this wave. 

                                                                          

The descriptive approach with induction and synthesis, the verses in the 

Holy  Quran and Hadith , the linguistic and conventional meanings of terms 

as well as the Palestinian Bureau of Statistics have been used for the various 

purposes of the research. 

                                                                                              

The results of the study show that immigration among Palestinians is 

increasing and that the Jews are trying to encourage such immigration by all 

means. In addition, the ruling of immigration is forbidden and the Palestinian 

family (individuals, parties and authority) is required to take on responsibility 

and support  its citizens in their homeland and solve the problems of the youth 

who represent the age of victory, hope and development.                                                                                                     

 

 

  



 ذ
 

 مقدمة:

 

 ،منا من جوعوأطعَ  ،رنا من صغر، �بَّ عموأسبغ علینا وافر النّ  ،الحمد ل الذي خلقنا من عدم         

المقدس وز�نها في نفوسنا  وحبب إلینا بیت ،وهدانا من ضاللة ،من جهالة مناوعلَّ  ،وسقانا من ظمأ

خ مق ا الصعاب وعلى آله وأصحا�ه الذين تجشمو سیدنا دمحم والصالة والسالم على ، امها في قلو�ناورسَّ

دوحة اإلسالم ومهوى  فیصبح مذ ذاك الفتحمن دنس الصلیبیین  المسجد األقصى المبارك طهروالی

 موسار على خطاه ممن تبع هداه ومقصدهم للعبادة �عد الحرمین، وأصلي وأسلم على ،نینأفئدة المؤم

 ، و�عد:يوم الدين إحسان و�قین إلى�

 

لهم في  اخذون ذلك شعارً و�ن �انت الغالبیة منهم يتّ  ،هم لألرض�ختلفون في حبّ  النَّاس فإنّ 

 األوطان، و�نادي بها عز�زة مهیبة.  يهتف �حبّ  حیاتهم، فالكلّ 

األوطان تتفاوت ، نظًرا ألوضاعها الجغرافیة أو االقتصاد�ة أو الَعَقد�ة. مكانتة غیر أنَّ 

ا، حتى ها �خصائص لیست لغیرهزها هللا على غیرها وخّص وفلسطین واحدة من تلك البقاع التي میّ 

 في �تا�ه الكر�م. جعلها آ�ات

ا�طة حتى تكون هي الغالبة على ين زادت هذه الرّ الدّ  طن وحبّ الوّ  و�ذا اجتمع للمرء حّب 

  األوطان. ين وحبّ وجدانه وتفكیره، وال تعارض بین الدّ 

 

 ةیتها على �قاع األرض _عدا مكّ ذلك وإل�ماني �قداسة هذه األرض _فلسطین_ وأهمّ  لكلّ 

 فقد وجدت لزامًا على نفسي أنّ  ؛صبغتها العر�یة�ظهار لونها اإلسالمي و  إبراز_ وحرصًا على والمدينة

ها أرض ر�اط خّص هللا أنّ �ثبات و  ،هذه القداسة والبر�ة أكید علىللتّ  ،أتقدم بهذا الجهد المتواضع  ذ
 

 مقدمة:

 

 ،منا من جوعوأطعَ  ،رنا من صغر، �بَّ عموأسبغ علینا وافر النّ  ،الحمد ل الذي خلقنا من عدم         

المقدس وز�نها في نفوسنا  وحبب إلینا بیت ،وهدانا من ضاللة ،من جهالة مناوعلَّ  ،وسقانا من ظمأ

خ مق ا الصعاب وعلى آله وأصحا�ه الذين تجشمو سیدنا دمحم والصالة والسالم على ، امها في قلو�ناورسَّ

دوحة اإلسالم ومهوى  فیصبح مذ ذاك الفتحمن دنس الصلیبیین  المسجد األقصى المبارك طهروالی

 موسار على خطاه ممن تبع هداه ومقصدهم للعبادة �عد الحرمین، وأصلي وأسلم على ،نینأفئدة المؤم

 ، و�عد:يوم الدين إحسان و�قین إلى�

 

لهم في  اخذون ذلك شعارً و�ن �انت الغالبیة منهم يتّ  ،هم لألرض�ختلفون في حبّ  النَّاس فإنّ 

 األوطان، و�نادي بها عز�زة مهیبة.  يهتف �حبّ  حیاتهم، فالكلّ 

األوطان تتفاوت ، نظًرا ألوضاعها الجغرافیة أو االقتصاد�ة أو الَعَقد�ة. مكانتة غیر أنَّ 

ا، حتى ها �خصائص لیست لغیرهزها هللا على غیرها وخّص وفلسطین واحدة من تلك البقاع التي میّ 

 في �تا�ه الكر�م. جعلها آ�ات

ا�طة حتى تكون هي الغالبة على ين زادت هذه الرّ الدّ  طن وحبّ الوّ  و�ذا اجتمع للمرء حّب 

  األوطان. ين وحبّ وجدانه وتفكیره، وال تعارض بین الدّ 

 

 ةیتها على �قاع األرض _عدا مكّ ذلك وإل�ماني �قداسة هذه األرض _فلسطین_ وأهمّ  لكلّ 

 فقد وجدت لزامًا على نفسي أنّ  ؛صبغتها العر�یة�ظهار لونها اإلسالمي و  إبراز_ وحرصًا على والمدينة

ها أرض ر�اط خّص هللا أنّ �ثبات و  ،هذه القداسة والبر�ة أكید علىللتّ  ،أتقدم بهذا الجهد المتواضع



 ر
 

مغ خالؿ ىحه  تحخصكقج مغ أىل األرض جسيعًا،  غبصة مشيع مػضع ساكشييا بأجخ كثػاب يجعالف

 .خة مغ فمدصيغخعي في مدألة اليجعمى تبياف الحكع الذّ أيزا سالة الخّ 

  .((ايش  مِّ  ةِّ خ  ج  اليِّ  م  ك  وح   ظين  د  ل  في فِّ  الخ ِّباطيا ))فكاف عشػان 

 

  راسةمذكلة  :الج ِّ

راسةىحه   ستبحث في مذكلتين أساسيتين:  الج ِّ

إذ مغ الزخكري في مخحمة  الشَّاسغياب مفيػـ السخابصة عشج كثيخ مغ  في فمدصيغ : الخِّباط .1

ره بأكضح صػ  الخِّباطالرخاع الجائخة حاليًا في فمدصيغ أف يتخسخ لجى الفمدصيشييغ مفيػـ 

يغ الفػز في السعخكة الجيسغخافية تسييجًا لفػزه في معخكة التحخيخ. كمغ ىشا فمدصيشيمى لشليتد

صيشييغ عميو مشعا إلفخاغ مغ باب حث الفمد الخِّباطمعشى بات مغ الزخكرة بسكاف التأكيج عمى 

 األرض مغ سكانيا األصمييغ.

كغياب الحكع الذخعي إلييا. اليجخة: كالسقرػد ىجخة الفمدصيشييغ مشيا كىجخة الييػد السعاكدة  .2

راسةىحه  فّ كليحا فإيا جائدة مغ غيخ بأس كال ضخر، كيحدبػف أنّ  الشَّاسعمى كثيخ مغ   الجِّ

   ستذخائيا. لتبيانيا كالحيمػلة دكف اػء عمى ىحه السذكمة ط الّز ستدمّ 

 

 راسة أسئلة  :الج ِّ

راسةىحه   ستجيب على األسئلة التالية: الج ِّ

 ، كىل فمدصيغ أرض رباط؟الخِّباطما حقيقة   -1

 ؟الخِّباطما ىػ أجخ السخابصيغ كما أفزل   -2

 ىل ىشاؾ ىجخة حقيقية متدايجة مغ فمدصيغ؟  -3



 ز
 

 فمدصيغ؟ما األسباب التي تقف خمف اليجخة مغ   -4

 ما الحكع الذخعي في اليجخة مغ فمدصيغ السحتمة؟  -5

 ائفة السشرػرة؟ما حقيقة الصّ   -6

 

  راسةأىجاف  :الج ِّ

 

رػص القخآنية مغ خالؿ الشّ  -فمدصيغ –التأكيج عمى مباركة هللا تعالى ليحه األرض   -1

 بػية.كاألحاديث الشّ 

 يغ.ساكشييا في جياد إلى يػـ الجّ  في فمدصيغ، كأفّ  الخِّباطة أكيج عمى أىسيّ التّ   -2

خعي في مدألة اليجخة مغ فمدصيغ كال سيسا بعج تدايج عجد السياجخيغ بياف الحكع الذّ   -3

 مشيا.

 يجيخ اإلسخائيمية كبياف خصخىا كتدايجىا.فزح سياسة التّ   -4

كعمى شخيق  ،عمى شخيق تثبيت الفمدصيشييغ الحيغ يعيذػف فييا مغ جية ةإسيامة الفت  -5

 فمدصيشييغ القاششيغ خارجيا أف يمسػا شسميع كيعػدكا إلى ديارىع.دعػة ال

ة ىحه دعػة صخيحة ألبشاء األمة اإلسالمية في أقصار السعسػرة أف يمتفتػا إلى قجاسة كأىسيّ   -6

كإف لع  ،حاؿ إلى رحاب مدججىا السبارؾكا الخّ كيذجّ  خكا عغ سػاعج الججّ األرض كأف يذسّ 

عدى هللا أف  ،سػديفعمػا فمييجكا إلى السخابصيغ فيو كحػلو ما استصاعػا مغ مقػمات الّر 

 سا بحلػا كقجمػا فخحيغ.بيأتي بفتح مغ عشجه فيربحػا 

 

 



 س
 

 راسةأىسية  :الج ِّ

راسةتشبع أىسية ىحه   ث عشو كىي األرض السباركة التي باركيا هللا لمعالسيغ ،مغ أىسية الستحجّ  الجِّ

 اني السدجج األقرى السبارؾ.ككضع فييا بيتو الثّ 

 

  أسباب اختيار السهضهع: 

 

فأحببت أف أكػف كشخؼ أي شخؼ، فيو جياد كأي جياد،  الخِّباطالكتابة عغ السدجج األقرى ك  -1

بدبب مشع  -إف لع يكغ بالتػاجج فيو  األقرىالحيغ يتذخفػف باالنتداب إلى السدجج كاحًجا مغ 

 فبالكتابة عشو كبعث ذكخه كفزمو في نفػس السدمسيغ. - االحتالؿ لشا

مغ جيتشا نحغ الفمدصيشييغ عمى نحػ يشجى لو  اا سكانيً الشاضخ لػاقع فمدصيغ اليـػ يخى تشاقًر   -2

شاقز ىحا التّ  فة، كمسا يؤسف لو أفّ السذخّ  اجبيغ السخمريغ لفمدصيغ كمدججىا السبارؾ كصخختي

ة تسيل لرالح ة البذخيّ ة الجيسغخافية كالكفّ سا يجعل القػّ مدايج الييػدي كاني يتشاسب عكديًا مع التّ الدّ 

فػجب  ة كعخكبة فمدصيغ،كفي ذلظ خصخ كبيخ عمى إسالميّ  ،الييػد عمى حداب العخب كالسدمسيغ

 .أكيج عمى ذلظالتّ 

كاء اء بحًثا عغ الجّ خمف تدايج اليجخة بغخض تػصيف الجّ كافع التي تقف بياف األسباب كالجّ  -3

 لسعالجة.كا

 

  راسةحجود  :الج ِّ

راسةتتعمق  اـبمكاًنا  الجِّ  فييا كاليجخة مشيا. الخِّباطكتحجيًجا بسػضػع خرػصًا  بفمدصيغعسػمًا ك  الذَّ

 



 ش
 

   ابقة:راسات الد  الج 

فكثخ ىع الحيغ  تستمئ الذبكة العشكبػتية بالسقاالت كالخصب التي تعج بيا السػاقع األلكتخكنية،       

اـكتبػا عغ بالد  فييا، كعغ اليجخة مشيا، لكغ جسيع ما كتب كاف  الخِّباط، كعغ فمدصيغ، كعغ الذَّ

ي لع أقف عمى كتاب أك بحث عمى ىيئة مخترخة مجتَدأة، كعمى الخغع مغ شػؿ بحثي كتشقيبي إال أنّ 

كاليجخة. كىحا مسا شجعشي عمى السزي في  الخِّباطمتكامل في ىحا السػضػع يذتسل عمى شخفيو 

 الكتابو في ىحا السػضػع بالغ األىسية، خاصة في أيامشا ىحه. 

 اليجخة: كأ الخِّباط راسات التي كججتيا تتحجث في مػضػعكمغ الجّ 

 

 رسالة ماجدتيخ لمصالبة ياسسيغ أديب باركد مقجمة لمجامعة اإلسالمية بغدة تحت عشػاف : .1

 في تثبيت أىل فلدظين على أرضيم )دراسة فقيية مقارنة( . مدؤولية األمة    

راسةتشاكلت الباحثة في ىحه حيث       حكع اإلسالـ في تثبيت األمة ألىل فمدصيغ عمى  الجِّ

يا كخمرت أـ األمػاؿ لجاخل فمدصيغ كخارج حكع اليجخة مغ فمدصيغ سػاء ىجخة األبجافك أرضيع، 

غ لعحر، ثع أتبعت ذلظ ببياف أحكاـ أرض فمدصيغ كػقف إلى حخمة اليجخة بشػعييا، إف لع تك

غ عالباحثة ، ثع تحجثت  إسالمي ، كخمرت إلى حخمة بيعيا أك التشازؿ عشيا بأي كسيمة كانت

 .ة لشرخة أىل فمدصيغ كتثبيتيع الجكر العسمي لألمّ 

 

في فمدصيغ أىسية بالغة مغ خالؿ  الخِّباطا دراستي ىحه فدادت عمى ذلظ بأف أكلت كأمّ         

اليجخة الفمدصيشية مغ الجاخل  إثبات أنيا أرض رباط، كتعخضت إلى بياف خصخ اليجخة بذقيو؛

 إلى الخارج كاليجخة الييػدية مغ الخارج إلى الجاخل.

 



 ص
 

خة وكيفية التغلب عليياتحت عشػاف: عمى مػقع السخساؿ   مقالة .2 ج   كىي مػجػدة تحت ،أسباب اليِّ

 https://www.almrsal.com/post/206365ط: الخاب

كالحمػؿ السقتخحة لمحيمػلة دكنيا، غيخ أف السقاؿ حيث تحجث السقاؿ عغ أسباب اليجخة كأشكاليا 

 . مخترخاً جاء تحجيجًا باإلضافة إلى انو فمدصيغ  اليجخة مغ  لع يخز

 

. كىي مػجػدة رؤية شخعية ..الخ ِّباطرض فلدظين بين اليجخة و أر تحت عشػاف: يذاـ مشػ مقالة ل .3

 ./http://www.alukah.net/sharia/0/3156تحت الخابط: 

 :إلىلسقاؿ ييجؼ ا

 .الخِّباط في فمدصيغ إبخاز أىسية  . أ

 .، مدتذيجًا بالحجيث الشبػي ىجخة السدمسيغ إلى فمدصيغ في نياية الدماف إثبات. ب

إثبات تسدظ الفمدصيشييغ بأرضيع كعجـ تخمييع عشيا كالسيسا إباف عسميات التيجخي . ت

 .ـ 1967ك  ـ1948القدخي عامي 

كسع مسا جاء في مقالو أباط في فمدصيغ عمى نحػ مع الكاتب في بياف فزل الخِّ  تُ كقج اتفقْ 

ك في التصخؽ ألعساؿ  ،خعي في اليجخة مغ فمدصيغالحكع الذّ  عشو ببياف تد رسالتي تسيّ  غيخ أفّ 

 الستالحقة كالستشػعة األشكاؿ.التيجيخ 

 

باب الفلدظيشي إلى الخارج )األسباب ... السخاطخ ...  دراسة لغادة حجازي بعشػاف: .4 " ىجخة الذ 

   http://ppc-plo.ps/ar/print.php?id=50  :الخابطتحت  ،الحلهل(

 ييغ لمخارجليجخة الذباب الفمدصيشعمى العجيج مغ األسباب السؤدية في دراستيا ركدت حيث 

إف ىجخة الذباب خارج كششيع ناتجة عغ أبعاد عالسية حيث لعبت العػلسة دكرًا كاعتبخت أف 

http://www.alukah.net/sharia/0/3156/
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يداعج في ذلظ ثػرة االتراالت،  ،رئيديًا في تعديدييا، فيي قادرة عمى اختخاؽ الحجكد الػششية

كمفاىيع األفخاد خاصة فئة الذباب كىع  مغ حيث قػة تأثيخىا عمى سمػكيات ككسائل اإلعالـ

 .األكثخ حداسية إزاء السجتسع

 

 ػػػ ىجخة الذباب ػػػ أي ، كاعتبارىابابة ىجخة الذّ سيكقج اتفقت دراسة الكاتبة مع دراستي في إبخاز أى

ا مدؤكلية الجكلة كعمييا االىتساـ بيع ألنيع يعتبخكف السحخؾ الخئيذ لمتشسية كمؤسداتيا التي مغ كاجبي

 .العسل عمى تصػيخ البيئة السالئسة ليع لمحج مغ ىجختيع لخارج الػشغ

 

 ساأكلتيكبياف الحكع الذخعي في اليجخة مغ فمدصيغ كالمحيغ  الخِّباطإلى مػضػع  الكاتبةكلع تتصخؽ 

 .دراستي أىسية كبيخة

 

 :مشيج البحث وخظهاتو 

 .مشيجي االستشباط كاالستقخاء السشيج الػصفي مع االستفادة مغىحه  يفي دراست تاتبعكقج  

 كسمكت فييا الخصػات التالية:

 عدكت اآليات القخآنية التي استذيجت بيا إلى مػاضعيا مغ كتاب هللا الكخيع.  .1

خخجت األحاديث الشبػية الذخيفة مغ مرادرىا األصمية، ذاكًخا اسع الُسَؤلِّف كالُسَؤلَِّف كرقع الجدء   .2

 كالرفحة كرقع الحجيث.

 .ي ذكختيابياف الحكع عمى األحاديث التيت تحخّ   .3

، دكف ذكخ الحكع فييسا أك فيوفإف كاف الحجيث في الرحيحيغ أك أحجىسا اكتفيت ببياف مػضعو   .4

 حيحيغ بالقبػؿ.ة لمّر عميو لتمقي األمّ 
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دكف استقراء، إال حيث لـد ة مغ مغ أصحاب كتب الدشّ كإف كاف في غيخىسا ذكخت مغ ركاه   .5

 عف.حة أك الّز بياف درجتو مغ الّر  مع األمخ،

عيف ضعًفا يديًخا، إف كاف فيو زيادة تذتسل عمى فائجة لع تحكخ في قج استذيج بالحجيث الّز   .6

 األحاديث الرحيحة.

 قج تختمف أحكاـ العمساء عمى الحجيث الػاحج، فأذكخىا محاكاًل بياف أصػبيا.  .7

 كخرت ذكخ بعس األحاديث كذلظ لمدـك البحث.  .8

 فات مغ ذكخىا، مقجًما األسبق مشيا.فاتيع، أك مرشّ ت أقػاؿ العمساء إلى مػاضعيا مغ مرشّ عدك  .10

ي ، كسا أنّ لع أتخجع ألصحاب السؤلفات الحيغ استذيجت بكالميع لذيختيع كحتى ال تثقل الحػاشي .11

 .لع أتخجع لكثيخ مغ األعالـ األعياف خاصة الرحابة رضػاف هللا عمييع لذيختيع

 خترار.شمبًا لال أك نحػ ذلظ كتابيغ في تخجسة مغ عخَّفُت بو بالعدك إلىاكتفيت  .12

ة ألعجاد قاـ الحقيقيّ لمػقػؼ عمى األر  ةالفمدصيشيّ  ةئيّ اإلحرا سسية كالسخاكدعشت بالسؤسدات الخّ است .13

 السياجخيغ. 

إلى السعمػمات التي انتفعت بيا  لػصػؿفي انتخنت( )اإل العالسية لمسعمػماتبكة الذّ . استفجت مغ 14

  في ىحا البحث.

 

  راسةخظة         :الج ِّ

 فرػؿ، كاآلتي: ة خسد إلىفقج عسجت إلى تقديسيا مغ البياف و سالة حقّ إلعصاء عشػاف الخّ  

ام، وفزلو، وذكخ بعض فزائل الخ ِّباطتعخيف الفرل األول :   ة مباحث:ثالثوفيو  ،وفلدظين الذَّ

 لغة كاصصالًحا، كفيو مصمباف: .الخِّباطالسبحث األكؿ : تعخيف 

 لغة. الخِّباطالسصمب األكؿ: تعخيف                
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 اصصالحًا. الخِّباطالسصمب الثاني: تعخيف               

 في سبيل هللا. الخِّباطالسبحث الثاني : فزل 

اـفزائل بالد  السبحث  الثالث:  ة.عامة كفمدصيغ خاص الذَّ

 

أقهال العلساء ، و فلدظين أرض رباطالفرل الثاني: مكانة السدجج األقرى في القخآن والدشة، وأنَّ 

امفي فزل بالد   ، مع بيان حقيقة الظائفة السشرهرة، وفيو ثالثة مباحث:.وفلدظين الذَّ

 الخِّباطكأفزل  ،فمدصيغ أرض رباطة، كأفَّ دشّ المكانة السدجج األقرى في القخآف ك : كؿالسبحث األ

 .عدقالف

اـ: أقػاؿ العمساء في فزل بالد ثانيالسبحث ال كفمدصيغ كذكخ بعس مغ ىاجخ إلييا مغ أعياف  الذَّ

 العمساء كالعبَّاد.

 .ائفة السشرػرةالصّ حقيقة  :ثالثالسبحث ال

 

 ، وفيو ثالثة مباحث:ليجخة مفيهميا وأنهاعيا وأحكاميا: الثالفرل الثا

 ، كفيو مصمباف:معشى اليجخة  السبحث األكؿ:

 اليجخة لغة.تعخيف السصمب األكؿ:               

 اليجخة اصصالحًا.تعخيف السصمب الثاني:               

 السبحث الثاني: أنػاع اليجخة.

 السبحث الثالث: أحكاـ اليجخة كفيو ثالثة مصالب:

 السصمب األكؿ: كجػب اليجخة.              

 لسصمب الثاني: حخمة اليجخة.ا             



 ع
 

 السصمب الثالث: الشجب إلى اليجخة.              

 

 ، وفيو مبحثان:: اليجخة من فلدظين أسبابيا وندبتياخابعالفرل ال

 مصالب : كفيو ثالثة ،كراء ىجخة بعس أىل فمدصيغ مشيا السبحث األكؿ: األسباب

 السصمب األكؿ: األسباب الدياسية.              

 السصمب الثاني: األسباب االجتساعية.              

 السصمب الثالث: األسباب االقترادية.              

 خيغ مغ فمدصيغ خالؿ العقج الساضي.السبحث الثاني: إحرائية ألعجاد السياجخيغ كالسيجّ 

 

 ، وفيو مبحثان:: فتاوى العلساء في حكم اليجخة من فلدظينخامسالفرل ال

 ؿ: فتاكى العمساء السجيديغ لميجخة مغ فمدصيغ.السبحث األك 

 السبحث الثاني: فتاكى العمساء السحخميغ لميجخة مغ فمدصيغ.

 الشتائج كالتػصيات.كختستو بخاتسة ضسشتيا أىع 

 كسا قست بعسل فيارس تديل البحث فيو كىي: 

 فيخس اآليات القخآنية.. أ

 .فيخس األحاديث الشبػية . ب

 فيخس السرادر كالسخاجع.. ت

 فيخس السػضػعات.. ث

 

 



 غ
 

 :صعهبات البحث 

 

عمى نحػ مخٍض يدعج صاحبو كمغ يصمع تسامو إال بج لكل عسل مغ معػقات تحػؿ دكف 

لع أقَػ عمى دفعيا، أك التحايل التي  كأنا أخط سصػر بحثي ىحا بعس الرعػباتكاجيتشي عميو، كلقج 

 عمييا:

 

ضعف التػثيق لجى الجيات الخسسية كالسخاكد اإلحرائية لعجد السياجخيغ مغ الفمدصيشييغ ىجخة  أكليا:

قة السصمػبة، كإْف كاف يقيشي بأفَّ أعجاد السياجخيغ قج تجاكزت القميل الجّ ال عػدة مشيا، مسا أضاع 

 .الشادر كلع ترل إلى الكثيخ الغالب

مغ إعادة االحتالؿ  ػػػػ كأنا كاحج مشيع ػػػػ القمق الشفدي الحي يراحب كثيًخا مغ األسخى السحخريغ ثانييا:

كشت أخاؼ فاعتقمت اعتقاليع قبل إنجاز رسائميع أك إتساـ دراستيع أك إنجاح مذاريعيع. كقج كقع ما 

 لدصػر رىغ االعتقاؿ.كال زلت حتى تاريخ كتابة ىحه ا ـ،1/3/2017 الدابعة ليمة الخسيذ كفق  لمسخة

 كصعػبات أخخى يدخ هللا تجاكزىا كأعاف عمييا، كالحسج هلل رب العالسيغ.

 

كأف كأجدؿ العبارات، كإنشي ألرجػ مغ خالؿ ىحا الجيج أف أكػف قج كفقت إلى أصػب األحكاـ 

سائاًل السػلى عد كجل أف يتقبل مشي ىحا  في فمدصيغ، الشَّاستخسيخ أقجاـ  تكػف كمساتي دافًعا إلى

 العسل كأف يكتب لي بو األجخ كالسثػبة.

غيخ قرج  غكإف كشت قج أخصأت ع ،بتػفيق مشظ كحجؾفالميع إف كشت قج أصبت كأحدشت 

 كنقاء الدخيخة. ةبل الػجيية كحدغ القرج كنُ كحدبي صفاء الشّ  ،يصاففسشي كمغ الذّ 

 



 ف
 

يقىه في ذىل اىعماد ، قص مه طبائع اىبشرمو متاٌب إال متابه. واىىّ وىقد شاء هللا تعاىى ان ال ينت

 :األصفهاوي

ىىُغيَّر هرا ىَناَن أَحسه وىَى ُزيِّدَ  إّني رأيُت أّنو ما َكَتَب أَحُجُىع في َيػِمِو ِكتابًا إال قاَؿ في َغِجِه،"

َم هرا ىناَن أفضو، كىحا ِمغ أعَطِع الِعبخ، كىػ وىى تُِرَك ذاَك ىَناَن أجمو،  ذاَك ىَناَن يُستَحسه، وىَى قُدِّ

 ."1َدليٌل عمى استيالِء الّشْقِز عمى ُجسَمِة الَبذخ

 

 

 الحسج هلل رب العالسيغك 

 ىػ1439ـ/2018

 

                                           
ىػ(، ركضة الشاضخ كجشة السشاضخ في أصػؿ الفقو عمى 620مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم السقجسي )ت:  ابغ قجامة، 1

 ـ.2002ىػ/1423(، مؤسدة الخّياف لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ط الثانية،  1/42محىب اإلماـ أحسج بغ حشبل )
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 الفرل األوؿ

 

 تعخيف الخباط، وفزمو، 

 ذاـ وفمدظينوذكخ بعض فزائل ال

 

 ة مباحث:وفيو ثالث

 

 لغة واصظالحًا. السبحث األوؿ: تعخيف الخِّباط

 

 .السبحث الثاني: فزل الخِّباط في سبيل هللا

 

 ة.خاّص  ة وفمدظين: فزائل بالد الّذاـ عامّ ثالثالسبحث ال
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  السبحث األوؿ:

 وفيو مظمباف: :لغة واصظالحاً  الخِّباطتعخيف 

 

 لغة: الخِّباطتعخيف السظمب األوؿ: 

 

 : 1كالجسُع ُرُبٌط. قاؿ األخصل ،: ما ُتَذجُّ بو القخبُة كالجابُة كغيخىساالخِّباط 

ِتيا   .2كسا ُتَقمَُّب في الُخْبِط السخاكيج      تسػت َشْػرًا كتحيا في ًأِسخَّ

ط، بُ : ما ربط بو، كالجسع رُ الخِّباطه. ك جّ مخبػط كربيط: شَ  ، فيػربط: الذيء يخبصو كيخبصو ربصاً ك 

 .3ا كارتبصيا. كفبلف يختبط كحا رأسا مغ الجكاب، كدابة ربيط: مخبػشةكيخبصيا ربصً  ،كربط الجابة يخبصيا

 

كعبلقة ال  ،شفرعيشفرل ككشائج ال تكاد تصبلحي رابط ال يكاد بيغ السعشى المغػؼ كاالص إفَّ 

 ػالتيا عمىلكتعتسج في مجأصػليا المغػية  مغالسعاني االصصبلحية أصبًل تشبثق  باعتبار أفَّ  ،رجعتت

                                           

، كىػ شاعخ عخبي كيشتسي إلى ـ640 ، السػافق عاـىػ 19 كيكشى أبػ مالظ كلج عاـ األخصل التغمبي 1
، كأكثخ في مجحيع، كىػ شاعخ الذاـ في بجمذق بشي أمية العخبية ، ككاف نرخانيا، كقج مجح خمفاء تغمب قبيمة

مرقػؿ األلفاظ، حدغ الجيباجة، في شعخه إبجاع. كىػ أحج الثبلثة الستفق عمى أنيع أشعخ أىل 
                          من موقع ويكيبيديا، تحت الرابط:  .كاألخصل كالفخزدؽ جخيخ :عرخىع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84 

(، 3/1127ق(، الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية ) 393الجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الفارابي )ت  2
 ـ.1987/  ىػ 1407، 4بيخكت، ط –فرل الخاء، تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصار، دار العمع لمسبلييغ 

بيجؼ، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي )ت   كالسخاكيج: جسع مخكد كىي: )حجيجة تجكر في المجاـ(. الدَّ
( مادة ركد، تحقيق: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية، 2/959ىػ(، تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس )1205

 ب.ت.ف.
(، مادة ربط، دار صادر، 7/302(، لداف العخب )ىػ711ابغ مشطػر، محّسج بغ مكـخ بغ عمي اإلفخيقى )ت:  3

 ىػ. 1414، 3بيخكت/لبشاف، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/640
https://ar.wikipedia.org/wiki/640
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
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ألؼ مرصمح يعتسج اعتساًدا مباشًخا عمى  االصصبلحيفشجج أف السعشى ما يفزي بو عمع أىل المغة، 

كالسخابصة عشج  الخِّباطكأصل  " :ما قالو أبػ جعفخ الشحاس الخِّباطفي معشى كدليمو ىشا ، المغػييغقػؿ 

ثع كثخ استعساليع ليا حتى قيل لكل مغ  ،اخزً العجك يخبصػف خيػليع كيخبط السدمسػف تح أفالمغة  أىل

  ".1بالثغخ مخابط أقاـ

 السخابصة في االصصبلحك  الخِّباطعشج الحجيث عغ معشى  لشا بػضػح سيتجمىكىػ السعشى الحؼ 

  .ػػػ بإذف هللا تعالىػػػ 

 

  اصظالحًا: الخِّباطتعخيف السظمب الثاني: 

 

ال يبعج السعشى االصصبلحي عغ السعشى المغػؼ، فإذا كاف الخباط في المغة مغ الخبط كاإلقامة في 

 ،2"في سبيل هللا حخاسة لمثغػر أك مبلزمة لؤلعجاء ذِ فْ حبذ الشَّ " الخباط ىػ: بالسعشى العاـيػ ف السكاف

 دكف كمل أك ممل  السػاضبة عمى األمخ: كااللتداـ بتصبيقو كتشفيحه عمى الػجو السصمػبكيجخل فيو أيزّا 

ْ }: تعالىقػلو كىػ ما يفيجه  ْا ةُِط ْ َوَرا أؼ:  ، قاؿ الّصبخؼ: كقاؿ آخخكف: معشى"كرابصػا"{3َوَصاةُِروا

رضي هللا  ىخيخة ما ركاه أبػج ىحا السعشى . كيؤكّ 4مػات، أؼ: انتطخكىا كاحجة بعج كاحجةرابصػا عمى الّر 

َعَمى َما َيْسُحػ َّللاَُّ ِبِو اْلَخَصاَيا، َكَيْخَفُع ِبِو  َأاَل َأُدلُُّكعْ َأفَّ َرُسػَؿ هللِا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمََّع َقاَؿ: ، عشو
                                           

، 200(، تفديخ سػرة آؿ عسخاف آية 1/530ىػ(، معاني القخآف )338الشحاس، أبػ جعفخ أحسج بغ محّسج )ت  1
 ق.1409، 1تحقيق: محّسج عمي الرابػني، جامعة أـ القخػ/مّكة السكخمة، ط

(، راجع 2/422ىػ(، أحكاـ القخآف )543ج بغ عبج هللا السعافخؼ اإلشبيمي السالكي )ت ابغ العخبي، أبػ بكخ محسّ  2
 ـ.2003ىػ/1424، 2أصػلو كخخج أحاديثو كعمَّق عميو: محّسج عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط

 .200سػرة آؿ عسخاف آية  3
(، تحقيق أحسج 7/504ىػ(، جامع البياف في تأكيل القخآف، )310الصبخؼ، محّسج بغ جخيخ بغ يديج بغ اآلممي )ت  4

 ـ.2000ىػ/1420، 1محّسج شاكخ، مؤسدة الخسالة، ط
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َرَجاِت؟ َقاُلػا َبَمى يَ  ا َرُسػَؿ هللِا، َقاَؿ: ِإْسَباُغ اْلُػُضػِء َعَمى اْلَسَكاِرِه، َكَكْثَخُة اْلُخَصا ِإَلى اْلَسَداِجِج، الجَّ

َباطُ  بَلِة، َفَحِلُكُع الخِّ بَلِة َبْعَج الرَّ يارة كالّربلة كالجياد في سبيل السػاضبة عمى الصّ أؼ أف  .1َكاْنِتَطاُر الرَّ

في الحجيث إشارة كاضحة بأّنو البج لمّخباط مغ ك  .2ت أؼ الزمت"هللا، فيكػف الخِّباط مرجر رابص

السبلزمة كالسػاضبة كبجكف ذلظ ال يكػف الخِّباط رباشًا. كديسػمة العسل كاستسخاريتو ىي مغ أحّب 

 : َعْغ َعاِئَذَة: َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ صّمى هللا عميو كسمع َقاؿَ  األعساؿ إلى هللا عّد كجّل، لسا ركاه البخارؼ 

ُدكا َكَقاِرُبػا، َكاْعَمُسػا َأْف َلْغ ُيْجِخَل َأَحَجُكْع َعَسُمُو الَجشََّة، َكَأفَّ َأَحبَّ اأَلْعَساِؿ ِإَلى َّللاَِّ ))   َأْدَكُمَيا َكِِْف َسجِّ

 .((3َقلَّ 

اسسا لسا ُيخبط بو  الخِّباطأف يجعل كىػ  الخَّْبط عغ السعاصي:كيجخل في معشى الخباط أيزًا  

الذيء كالعقاؿ لسا يعقل بو، كالعراـ لسا ُيعرع بو، يخيج أف ىحه الخبلؿ تخبط صاحبيا عغ 

الفػز ك سؤمشيغ عمى ما يػصميع إلى الفبلح لم حسّّ  كفي ذلظ .4السعاصي كتكفو عغ السحاـر

صي، كمغ حبذ الشفذ عمى ما تكخىو، مغ تخؾ السعا كالحؼ يكػف مغ خبلؿكالدعادة كالشجاح، 

األكامخ الثقيمة عمى الشفػس، فأمخىع بالربخ عمى جسيع ذلظ  تشفيح الربخ عمى السرائب، كعمى

كىحا فيو ضبط لمشفذ في معخكة الذيػات كُمخاغسة دكف كمل أك ممل،  يوالسبلزمة كاالستسخار عمك 

 ككّفيا عغ الديغ كالحيف. كنيييا عغ الفػاحر ما ضيخ مشيا كما بصغ.الذيصاف،  

 

                                           
ىػ(، صحيح مدمع = السدشج الرحيح السخترخ بشقل 261مدمع، ابغ الحجاج أبػ الحديغ القذيخؼ الشيدابػرؼ )ت  1

(، تحقيق: محّسج فؤاد عبج الباقي، دار 250ح: ، 1/219العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا صّمى هللا عميو كسمع، )
 إحياء التخاث العخبي، بيخكت/ لبشاف، ب.ت.ف.

 (.2/422ابغ العخبي، دمحم بغ عبج هللا السعافخؼ، أحكاـ القخآف ) 2
( تحقيق: محّسج 6464، ح: 8/98ىػ(، صحيح البخارؼ، )256البخارؼ، أبػ عبجهللا محّسج بغ إسساعيل الجعفي)ت  3

 ىػ.1422، 1ناصخ الشاصخ، دار شػؽ الشجاة، ب.ب.ف، طزىيخ بغ 
 (.2/117عبج السشعع، محسػد عبج الخحسغ، معجع السرصمحات كاأللفاظ الفقيية ) 4
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ىػ السعشى الحؼ أكّد التأكيج عميو  في سبيل هللا حخاسة لمثغػر أك مبلزمة لؤلعجاء ذِ فْ حبذ الشَّ ك 

في بحثي إلثبات أىسية السبلزمة كالسجاكمة في أرض فمدصيغ حخاسة ليا، كتسدكًا بيا، كحفاضًا عمييا، 

 كمبلزمة لمعير فييا كالثبات عمى ثخاىا ِبِشيَِّة صػنيا مغ عبث محتمييا. 

 

ابغ العخبي ػػػ يسكغ اف ندتخمز السعاني  فكمغ خبلؿ ىحه التعخيفات لمخباط ػػػ كالسيسا تعخي 

 :لمخباط التالية

 الخِّباط: "العدقبلني ابغ حجخ بالحخاسة فقاؿ الخِّباطكخّز بعزيع  الحخاسة في سبيل هللا:  . أ

بل كتكػف الحخاسة أيًزا  ."1لحخاسة السدمسيغ مشيع الكّفارمبلزمة السكاف الحؼ بيغ السدمسيغ ك 

ف كليحا قيل: إرباًشا حتى لػ لع يكغ ثسة أعجاء بل كاف مغ الستػقع قجكميع مغ ذلظ السكاف 

يار كيذيخ السعشى ىشا إلى حساية الجّ ، "2" ىػ الحخاسة في محل خيف ىجػـ العجك مشو :الخِّباط

عػر باألماف لجػ السدمسيغ ما يػفخ األمغ كالذّ  ع،كحخاسة الحجكد لتحقيق األماف مغ خصخ متػقّ 

 .جسيعاً 

 

 ا،العجك: كأصمو أف يخبط كل كاحج مغ الفخيقيغ خيمو، ثع صار لدكـ الثغخ رباشً  خِ غْ مبلزمة ثَ  . ب

عمى قزية الثبات كعجـ الشكػص عمى ىشا يتخكد السعشى ك  .3ايا رباشً دُ سيت الخيل أنفُ كربسا سُ 

 الخِّباطالعقب القيقخػ، األمخ الحؼ يجعل رباشة الجأش كقػة اإلرادة كالعديسة مغ مقػمات 

                                           
(، 2892، ح:6/85ق(، فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ)852العدقبلني، أحسج بغ عمي  بغ حجخ الذافعي )ت:  1

ج الباقي، قاـ بإخخاجو كصححو كأشخؼ عمى شبعو: محب الجيغ الخصيب، رقع كتبو كأبػابو كأحاديثو: محّسج فؤاد عب
 ق.1379عميو تعميقات العبلمة: عبج العديد بغ عبج هللا بغ باز، دار السعخفة، بيخكت/لبشاف، ط سشة 

 (، دار الفزيمة، ب.ت.ف.2/117عبج السشعع، محسػد عبجالخحسغ، معجع السرصمحات كاأللفاظ الفقيية، ) 2
، لداف العخب )ابغ مشط 3  (.7/302ػر، دمحم بغ مكـخ
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األساسية التي تسكِّغ السدمسيغ مغ حساية الثغػر مغ بصر األعجاء عشج التأىب لمِّقاء دكف 

 إعبلف لمحخب. 

 ،أصبلً  الخِّباطي الحالة التي يتجمى فييا معشى كتكػف عشج إعبلف الحخب، كى االستعجاد لمحخب: . ت

ي اْلسَقاـ ِفي الثغخ لَراحبو َفُدسّ  َأف يْخبط َىؤاَُلِء خيميع َكَىؤاَُلء خيميع ِفي الثغخ كل معجّ ) الخِّباطف

ٖ َوِيٌ ّرِبَاِط ٱۡلَ } ، قاؿ هللا تعالى:(1ِرَباًشا لَحِلظ ة َّْ ُ َخَطۡؽخُى ّيٌِ ق ا ٱۡش ى يَّ ُّ َ ل  ْ وا ِؼدُّ
َ

لۡۡيِن َوأ

ُدوَُّزىۡ  ِ وََؼ ُدوَّ ٱَّللَّ ِۦ َؼ َن ةُِ َِباِط ٱۡلَلۡۡيِن  خ "كقيل في تفدي .{2حُرِِۡتُْ ٌ ّر : اسع الخِّباط": ك َوِي

، كيجػز أف الخِّباط الحؼ ىػ بسعشى السخابصةلمخيل التي تخبط في سبيل هللا. كيجػز أف يدسى ب

كقخأ الحدغ ) كمغ ربط الخيل ( بزع الباء كسكػنيا جسع  .يكػف جسع ربيط كفريل كفراؿ

 .3رباط

 

مبلزمة السدمع السكاف الحؼ بيغ السدمسيغ  يذسل أّنوباط ة لمخّ مغ السعاني العامّ  ىشا كالحؼ يفيع

 ،لحلظ البلزمة ستعجاديةاإلجخاءات االاتخاذ  بالسػاضبة عمى أعجائيع ، لحخاسة السدمسيغ مغ شخّ الكّفارك 

كىػ ما أكد التأكيج عميو كاالستفادة مشو كتػضيفو في دراستي . السعشػية أكسػاء مغ الشاحية السادية 

التي تغيع  كالسػاقع في السػاقفبثبات الػقػؼ معشى آخخ يتسثل في ِدخاؿ ك ىحه، كربسا لمديادة عميو 

                                           
ىػ(، تفديخ غخيب ما في الرحيحيغ البخارؼ 488الَحِسيجؼ، محّسج بغ فتػح بغ عبج هللا األزدؼ السيػرقي )ت 1

 ـ.1995 –ق 1415، 1القاىخة /مرخ، ط -(، تحقيق: زبيجة محّسج سعيج عبج العديد، مكتبة الدشة 1/391كمدمع)
 .60نفاؿ آية سػرة األ 2
ىػ(، الكذاؼ عغ حقائق التشديل كعيػف األقاكيل في كجػه 538الدمخذخؼ، محسػد بغ عسخ الخػارزمي )ت 3

 (، تحقيق: عبجالخزاؽ السيجؼ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت/لبشاف، ب.ت.ف.2/220التأكيل)
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ارَ ئ ُٔ َوََل يََط }لقػلو تعالى:  الكّفار ُۡمفَّ ا يَغلِۡيُظ ٱه ِطٗئ ْۡ لۡۡيًًل إَِلَّ ُلخَِب  َْن َم ٖ جَّ ٌۡ َؼُدّو الَُْن يِ ََ َوََل َح

َٰوٌِح   ٞن َص ًَ ةُِِۦ َخ ى  ُّ َ  .(120)التػبة:   {1ل

  

السصمػبة مغ  الخِّباط أنػاعمغ  نػًعاكػف يفي السػاقع التي تغيع العجك قج  الػقػؼ باعتبار أفّ ك 

، الرسػد البلزمة لتحقيقالسػاضبة مغ ، الخِّباطالسبثػثة في معشى  يناسعالالشتساليا عمى  السدمع

 الخِّباطمعشى  في محكػربيانو كىحا كمو  .في سبيل هللا تعالىكاالستعجاد لمقتاؿ مبلزمة الثغخ كالحخاسة ك 

غخ ليدت حكخًا كمسة الثّ أف فاعتبخ  2بعس مفكخؼ ىحا العرخ زادبل بكل كضػح كجبلء كسا سبق. 

غػر التي أصبحت تذكل سا تعجاه ليذسل الثّ جغخافيًا ِكنّ  الكّفارعمى كصف السكاف الحؼ بيغ السدمسيغ ك 

 ،ة كما شابوة كاإلقتراديّ ة كاألمشيّ ة كالرحيّ ة كاإلعبلميّ ة كالفكخيّ غػر الجػيّ خصخًا عمى السدمسيغ مثل الثّ 

 اإلسبلمّيةة اىتساـ كمػاضبة كاستعجاد لحساية األمّ باط تحتاج إلى ة لمخّ ىحه كأمثاليا مجاالت ميسّ  كأفّ 

وهللا  ،ة مغ استعادة ىيبتيا كمكانتيا بيغ األمعغ األمّ كي تتسكّ  كمغ ثعّ  مغ أف تؤتى مغ ثغخ مشيا

 ال يعمسػف. الّشاسأكثخ  غالب عمى أمخه كلكغّ 

  

                                           
 .120سػرة التػبة آية  1
مشيع: السرصفى، محّسج بغ جسيل محّسج، بحث بعشػاف) الخباط في سبيل هللا كمجاالتو السعاصخة(، مجمة حاكر  2

ـ. كانطخ 2008_بخنامج السمظ عبج هللا بغ عبج العديد لثقافة الدبلـ كالحػار_، كمية السمظ فيج األمشية، ط سشة 
 .http://www.hawer.org/resourcedetails.php?ID=3477الخابط: 
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 السبحث الثاني: 

 في سبيل هللا: الخِّباطفزل 

 

كىػ مغ أىع أسباب الحفاظ عمى مرالح  ،أحج لػاـز الجياد كأعسجة البحؿ كالعصاء الخِّباط يعتبخ

الذخع عميو في غيخ مػضع مغ  كحخاسة مقجراتيا كحساية أراضييا كثخكاتيا، كليحا حثّ  اإلسبلمّيةة األمّ 

صّمى هللا عميو كسمع كسا سيأتي بإذف هللا  الّخسػؿكفي غيخ حجيث مغ أحاديث عّد كجّل كتاب هللا 

 .  تعالى

 

بلقج دعا اإلسبلـ إلى   :قػلو تعالى في بريغة األمخ، كيطيخ ىحا بجبلءفي سبيل هللا تعالى  اطالخِّ

وُِدْنَ } َ هََؽوَُّسۡى ُتۡف ْ ٱَّللَّ ْا ُق تَّ ْ َوٱ ْا ْ َوَراةُِط ْ َوَصاةُِروا وا ِِبُ ْاْ ٱۡص ٌَ َءاَيَُ ِي ا ٱَّلَّ َّ حُّ
َ

أ  .{1َيَٰٓ

 كتدتغخؽ أمػراً  كثيخةالربخ كالسرابخة كالسخابصة تجخل في جػانب  أفَّ  أػ بعس السفدخيغقج ر ك 

"كقاؿ أىل السعاني في معشى ىحه اآلية: يا أييا الحيغ آمشػا اصبخكا عمى ببلئي كصابخكا عمى عجيجة، 

كقيل اصبخكا عمى  ،نعسائي كرابصػا عمى مجاىجة أعجائي كاتقػا محبة سػائي لعمكع تفمحػف بمقائي

كاتقػا إلو األرض كالدساء لعمكع الزخاء كرابصػا في دار األعجاء ك الشعساء كصابخكا عمى البأساء 

ة كصابخكا عشج القتاؿ بالثبات الّدبلمكقيل اصبخكا عمى الجنيا كمحشيا رجاء  ،تفمحػف في دار البقاء

وهللا  كاالستقامة كرابصػا عمى مجاىجة الشفذ المػامة كاتقػا الشجامة لعمكع تفمحػف غجًا في دار الكخامة

                                           
   .200سػرة آؿ عسخاف آية  1
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 :فقاؿ صاحب تفديخ الشدفي في معشى يادمعشاىا في الجكُحرخ ". 1أعمع بسخاده كأسخار كتابو

   ."2يغ لمغدكغػر رابصيغ خيمكع فييا متخصجيغ مدتعجّ كأقيسػا في الثّ : َوَراِبُظهاْ "

 

أجخىا  ألفَّ  ،األعساؿ كأشخفيا كأنفعيا لراحبيا مغ أجلِّ  تبارؾ كتعالى في سبيل هللا الخِّباطك 

، قاؿ: سسعت رسػؿ هللا رضي هللا عشو ، فعغ سمسافبعج مساتولو  يحتدب لمسخابط في حياتو كيدتسخّ 

ـِ َشْيٍخ َكِقَياِمِو، َكِِْف َماَت َجَخػ َعَمْيِو َعَسُمُو الَِّحؼ َكاَف َيْعَسمُ )يقػؿ: ملسو هيلع هللا ىلص  ُو، ِرَباُط َيْػـٍ َكَلْيَمٍة َخْيٌخ ِمْغ ِصَيا

 .(3افَ َكُأْجِخَؼ َعَمْيِو ِرْزُقُو، َكَأِمَغ اْلَفتَّ 

 

بكل جبلء  لو غيتبيّ السبيشة ألجخ السخابط  ّمى هللا عميو كسمعص ع ألحاديث رسػؿ هللاِكف الستتبّ 

ال تداؿ في عطيسة  اأجػرً  يغلمسخابص جعلأىسية بالغة ك  الخِّباطقج أكلى  صّمى هللا عميو كسمع الّشبي أفّ 

ففي حجيث سمساف آنف الحكخ ، حتى بعج الػفاة ، بل كيبقى أجخىا جارًياعّد كجلّ ازدياد حتى يمقى هللا 

ع األمخ كيعطُ ميمة كاحجة يعادؿ قياـ كصياـ شيخ بأكسمو، لأجخ السخابط  أفَّ  الّدبلـك  الّربلةغ عميو يبيّ 

                                           
ق( ، تفديخ الخازف السدسى )لباب التأكيل في 741الخازف، عبلء الجيغ عمي بغ محّسج بغ إبخاىيع البغجادؼ )ت  1

 ـ.  1979ىػ / 1399(، دار الفكخ، بيخكت/لبشاف، 1/472معاني التشديل(، )
ىػ(، تفديخ الشدفي )مجارؾ التشديل كحقائق 710الشدفي، أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد )ت  2

(، حققو كخخج أحاديثو: يػسف عمي بجيػؼ، راجعو كقجـ لو: محيي الجيغ ديب مدتػ، دار الكمع 1/325التأكيل()
 ـ.1998ىػ/ 1419، 1الصيب، بيخكت/لبشاف، ط

ْيَصاف َكمغ َقاَؿ: الُفّتاف 1913، ح: 3/1520مدمع )مدمع، ابغ  الحجاج، صحيح  3 (. كالفتاف ىػ: َفُيَػ َكاِحج َكُىَػ الذَّ
َياِشيغ َكاِحجَىا فاتغ كالفاتغ. اليخكؼ، أبػ ُعبيج القاسع بغ سبّلـ بغ عبج هللا البغجادؼ )ت:  َفُيَػ جسع َكُىَػ ُيِخيج الذَّ

 -بج السعيج خاف، مصبعة دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر آبادتحقيق: د. دمحم ع (،3/58) ىػ(، غخيب الحجيث،224
 ـ. 1964/ىػ 1384الجكغ، ط: األكلى، 
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ْرَداءِ  ُأـّ  في حجيثثمث سشة كسا  يمةمّ الرباط أجخ  ليعادؿأكثخ  صّمى هللا  الّشبيَعغ  رضي هللا عشيا الجَّ

ـٍ، َأجَدَأت َعشُو ِرباَط َسَشةٍ )، َقاَؿ: عميو كسمع  .(1َمغ راَبَط ِفى َشىٍء ِمغ َسػاِحِل الُسدِمِسيَغ، َثبَلَثَة َأّيا

  

عبج هللا بغ  كسا في حجيثبألف ليمة،  الػاحجة داد في أجخ السخابط ليرل أجخ رباط الميمةثع يُ 

: إني ، كىػ يخصب عمى السشبخعشورضي هللا اف : قاؿ عثساف بغ عفّ ، قاؿساالدبيخ رضي هللا عشي

: يقػؿ ػؿ هللا صّمى هللا عميو كسمع، سسعت رسبكع 2غُّ لع يسشعشي أف أحجثكع بو إال الزِّ  أحجثكع حجيثاً 

 :، كفي ركاية ابغ ماجة قاؿ(3اىَ ارُ يَ نَ  راـُ ، كيُ يامُ يْ لَ  قاـُ يُ  مةٍ يْ لَ  فِ لْ أَ  غْ مِ  زلُ أفْ  بيل هللاِ في سَ  ليمةٍ  ُس خْ حَ )

يا يامُ ِص  مةٍ يْ لَ  ت كألفِ كانَ  هللاِ  بيلِ ي سَ فِ  يمةً لَ  ابطَ رَ  غْ مَ )يقػؿ:  عصّمى هللا عميو كسمرسػؿ هللا سسعت 

 .(4ياكقيامُ 

 

                                           
، تخجسة رقع 1/394ىػ(، التاريخ الكبيخ،)256البخارؼ، أبػ عبج هللا محّسج بغ إسساعيل بغ إبخاىيع الجعفي )ت  1

 تحت مخاقبة: محّسج عبج السعيج خاف، ب.ت.ف. الجكغ/ اليشج، شبع –(، دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر آباد 1256
(، مكتبة 778، ح: 1/195ـ(، في ضعيف التخغيب كالتخىيب )1999كقج ضعفو األلباني، محّسج ناصخ الجيغ)ت 

 السعارؼ، الخياض/الدعػدية، ب. ت. ف.
ىػ(، 170البرخؼ )ت:  الفخاىيجؼ، أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيعكالزغُّ ىػ اإلمداؾ كالبخل.  2

 ، ب.ت.ف.، تحقيق: ميجؼ السخدكمي، ِكبخاىيع الدامخائي، دار كمكتبة اليبلؿ( باب الزاد7/10) كتاب العيغ،
(، 2426، ح: 2/91ق(، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، )405)ت:  أبػ عبج هللا محّسج بغ عبج هللاالحاكع الشيدابػرؼ،  3

ـ. كقاؿ: ىحا حجيث 1990ىػ/1411، 1تحقيق مرصفى عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخكت/ لبشاف، ط 
، ح: 1/197صحيح اإلسشاد كلع يخخجاه. ككافقو الحىبي. كتعقبيسا األلباني، فزعفو في "ضعيف التخغيب كالتخىيب" )

788 ،) 
 ، ككبل الخكايتيغ تذيجاف لبعزيسا.التالية مع أنو حدغ ركاية ابغ ماجة

(، تحقيق: محّسج فؤاد عبجالباقي، دار 2766، ح:2/924ابغ ماجة، محّسج بغ يديج القدكيشي، سشغ ابغ ماجو، ) 4
ناصخ الجيغ )ت  إحياء الكتب العخبية، فيرل عيدى البابي الحمبي، القاىخة/ مرخ، ب. ت. ف. كقاؿ األلباني، محّسج

 ، ب.ت.ف.: حدغ لغيخه.5(، مكتبة السعارؼ/الخياض، ط 1224، ح: 2/33ـ(، صحيح التخغيب كالتخىيب )1999
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 باطُ رِ ) :يقػؿ سسعت رسػؿ هللا صّمى هللا عميو كسمع :قاؿ كعغ عثساف بغ عفاف رضي هللا عشو

 .(1ؿازِ شَ غ السَ مِ  ػاهُ فيسا سِ  ـٍ ػْ يَ  فِ لْ غ أَ مِ  خٌ يْ خَ  هللاِ  بيلِ ي سَ فِ  يػـٍ 

صّمى هللا  رسػؿ هللا فّزلحيث  _مجازاً _الداعة بألف شيخ يتعاضع أجخ السخابط ليرل أجخ ك 

 كساعشج الحجخ األسػد  _التي تعادؿ ألف شيخ_القجر عمى قياـ ليمة الداعة في سبيل هللا  عميو كسمع

ثع  ،ففدعػا إلى الداحل ،الخِّباطكاف في  أّنو  عشورضي هللا عغ أبي ىخيخةاف في صحيحو ركػ ابغ حبّ 

ما يػقفظ يا أبا  :بو إنداف فقاؿ كاقف، فسخَّ  أبػ ىخيخة رضي هللا عشوك  الّشاسفانرخؼ  .ال بأس :قيل

 ياـِ مغ قِ  خٌ يْ خَ  هللاِ  في سبيلِ  ساعةٍ  قفُ ػْ مَ ) :يقػؿ سسعت رسػؿ هللا صّمى هللا عميو كسمع :فقاؿ ؟ىخيخة

 . (2األسػدِ  الحجخِ  عشجَ  القجرِ  ليمةٍ 

 

مػنو مغ لسا يقجّ كالجياد في سبيل هللا  الخِّباطبو أىل هللا خّز كىحا أجخ عطيع كخيخ عسيع 

يع بيحا كتعالى بيحه السكانة كخّر  سبحانوحباىع هللا  كليحا ،مغ خمفيع ا أف تشفع كلّ أّنيتزحية مغ ش

خيخ ػػػػ  ة كاحجةكلػ لسخّ ػػػػ  كتعالى بأف جعل أجخ السخابط في سبيل هللا سبحانو. بل زاد عمى ذلظ الجداء

رسػؿ هللا صّمى  أفَّ  رضي هللا عشو اعجؼالدّ  سيل بغ سعجعغ  بخارؼُّ ركػ ال اكس ،نيا كما فييامغ الجّ 

  :قاؿ هللا عميو كسمع

                                           
(، دار 1667، ح: 4/189ىػ(، الجامع الرحيح = سشغ الّتخمحؼ، )279الّتخمحؼ، أبػ عيدى محّسج بغ عيدى)ت  1

ج شاكخ كآخخكف، ب.ت.ف، كقاؿ الّتخمحؼ: حجيث حدغ بيخكت/ لبشاف، تحقيق: أحسج محسّ  –إحياء التخاث العخبي 
 صحيح.

ىػ(، صحيح ابغ حباف بتختيب ابغ بمباف، 354ابغ حّباف، أبػ حاتع محّسج بغ حباف بغ أحسج، الُبدتي )ت: 2
 ـ. = =1993ق/1414، 2(، تحقيق: شعيب األرنؤكط، مؤسدة الخسالة، بيخكت/ لبشاف، ط 4603، ح: 10/462)

ـ( في سمدمة األحاديث 1999ده صحيح، رجالو ثقات. كصححو كحلظ األلباني، دمحم ناصخ الجيغ)كقاؿ شعيب: إسشا
 (، مكتبة السعارؼ، الخياض/ الدعػدية، ب.ت.ف.1068، ح: 3/57الّرحيحة كشيء مغ فقييا كفػائجىا)
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ْنَيا َكَما  )  ِ َخْيٌخ ِمَغ الجُّ َعَمْيَيا، َكَمْػِضُع َسْػِط َأَحِجُكْع ِمَغ الَجشَِّة َخْيٌخ ِمَغ ِرَباُط َيْػـٍ ِفي َسِبيِل َّللاَّ

ْكَحةُ  ْنَيا َكَما َعَمْيَيا، َكالخَّ ْنَيا َكَما َعَمْيَيا 1الجُّ ِ، َأِك الَغْجَكُة َخْيٌخ ِمَغ الجُّ  .(2َيُخكُحَيا الَعْبُج ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 

ت في كالدبلـ مخابط ليمة كاحجة بالجشة كىحا ما ثب ةبذخ عميو الربل وبل كأعطع مغ ذلظ أن

 .سيل بغ حشطمة الحؼ سيأتي ذكخه 3حجيث

 

 ائجةالخّ كتمظ السكانة الجديسة كىحه السثػبة  الكبيخاألجخ  اىح السخابط في سبيل هللاِنسا استحق ك 

 السدمسيغ عمى نفدو كعمى التي تتعبو كتقمقوكاألحجاث الجداـ  ،التي تخيفويجج مغ األىػاؿ العطاـ  لسا

 الحؼ يتمبدوالخػؼ كالقمق  مع ،أك انكفاء أك تخاجع ػٍ تو كصسػده دكف سيع بسجػ ىسّ يناأم يتعمق الحيغ

إلى ديشو  يًا بيا ليكػف جدخًا يعبخ عميو األمافُ كمزحّ  حياتو بكل جدئياتياكبيتو، تاركًا  ىمو ككلجهعمى أ 

تذيب ليا الػلجاف  أكبخ كأحجاث شو مغ أىػاؿ أعطعأف يؤمِّ  عّد كجلّ  وفاستحق مغ ربّ  ،كشعبو ككششو

  ،ا األبجافػليى مغ كتقذعخّ 

 

 :السخابظين منتعالى ن هللا أمّ  وليحا

 : ارالشّ  .1

                                           
سْ  1 مغ شمػع الذسذ  أؼ ذ ِإَلى المَّْيل كالغجكة قبمَياَقْػلو َلَخْكَحة ِفي َسِبيل هللا َأك غْجَكة الخكحة ِبَفْتح الخَّاء مغ َزَكاؿ الذَّ

ىػ(، مذارؽ األنػار عمى 544: تعياض بغ مػسى بغ عياض بغ عسخكف اليحربي ، ) ،الدبتيإلى الدكاؿ، 
 السكتبة العتيقة كدار التخاث، ب.ت.ف. (،1/301) صحاح اآلثار،

 .(2892، ح: 4/35البخارؼ، محّسج بغ اسساعيل، صحيح البخارؼ) 2
 .16أنطخ ص  3
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فعغ جابخ رضي هللا عشو قاؿ: سسعت رسػؿ هللا صّمى هللا  ،ارالشّ  عغ اً حجاب الخِّباط جعل إذ

ِ َجَعَل َّللاَُّ َبْيَشُو َكَبْيَغ الشَّاِر َسْبَع َخَشاِدَؽ، ُكلُّ َخْشَجٍؽ َكَدْبِع  َمْغ َراِبَط َيْػًما ِفي )يقػؿ:  عميو كسمع َسِبيِل َّللاَّ

 .(1 َسَسَػاٍت َكَسْبِع َأَرِضيغَ 

ٌ   تعالى: ار كلػ زحدحًة يديخة كسا قاؿ هللادحدح عغ الشّ يُ فإذا كاف الفػز مغ نريب مغ  ًَ َذ

ۡدِخَن 
ُ

ِ َوأ َّار ٌِ ٱنل َِح َؼ َاَز  زُۡخز ۡد ف َذَق َث  ََّ ۡۡلَ  ىحه الخشادؽ ار كلّ كبيغ الشّ  فكيف بسغ جعل هللا بيشو ،  2 ٱ

خشادؽ ال يعمع حجسيا إال هللا ما بيشو كبيغ الّشار مغ ك  فػزه كبيخ جًجا ججا، ج أفَّ سؤكّ سغ الفكالسدافة؟ 

  .تعالى

 

 فتشة القبخ:  .2

 

 ،لو في قبخه ل في سؤاؿ السمكيغتتسثّ كىي الفتشة التي يحدب ليا السدمع ألف حداب، كالتي 

َكاَف َيُقػُؿ:  صّمى هللا عميو كسمع الّشبي: َأفَّ الحؼ تخكيو عائذة رضي هللا عشياملسو هيلع هللا ىلص  الّخسػؿلحجيث 

 (.3، َكَعَحاِب الَقْبخِ المَُّيعَّ ِإنِّي أَُعػُذ ِبَظ ِمَغ الَكَدِل َكالَيَخـِ، َكالَسْأَثِع َكالَسْغَخـِ، َكِمْغ ِفْتَشِة الَقْبخِ )

 

                                           
(. تحقيق 4825، ح: 5/11ق(، السعجع األكسط )360الصبخاني، سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي )ت 1

ركاه  شارؽ بغ عػض هللا كعبجالسحدغ الحديشي، دار الحخميغ، القاىخة/ مرخ، ب.ت.ف. كقاؿ عشو السشحرؼ:
السشحرؼ، عبج العطيع بغ عبج القػؼ بغ عبج هللا،   .الصبخاني في األكسط ِكسشاده ال بأس بو إف شاء هللا كمتشو غخيب

بيخكت، ط:  –ىػ(، التخغيب كالتخىيب مغ الحجيث الذخيف، حقيق: إبخاىيع شسذ الجيغ، دار الكتب العمسية 656)ت: 
 (.781،ح: 1/196ضعيف التخغيب كالتخىيب" )األلباني ضعفو في "غيخ أف  ق.1417األكلى، 

 .185سػرة آؿ عسخاف آية  2
 (. 6368، ح: 8/79البخارؼ، صحيح البخارؼ، ) 3



14 
 

فعغ فزالة  العطيسة، فالسخابط في سبيل هللا تعالى في مأمغ مغ ىحا الخػؼ كمغ ىحه الفتشة 

ُكلُّ َميٍِّت ُيْخَتُع َعَمى َعَسِمِو ِإالَّ )قاؿ:  رسػؿ هللا صّمى هللا عميو كسمع أفّ  رضي هللا عشوبغ عبيج ا

  .(1َيْشُسػ َلُو َعَسُمُو ِإَلى َيْػـِ اْلِقَياَمِة، َكُيَؤمَُّغ ِمْغ َفتَّاِف اْلَقْبخِ  أّنواْلُسَخاِبَط، فَ 

 

َمْغ َماَت ُمَخاِبًصا ِفي ) قاؿ:صّمى هللا عميو كسمع عغ رسػؿ هللا رضي هللا عشو كعغ أبي ىخيخة 

اِلِح الَِّحؼ َكاَف َيْعَسُل، َكَأْجَخػ َعَمْيِو ِرْزَقُو، َكَأِمَغ ِمغَ  ِ َأْجَخػ َعَمْيِو َأْجَخ َعَسِمِو الرَّ  اْلَفتَّاِف، َكَبَعَثُو َسِبيِل َّللاَّ

 .(2األكبخَّللاَُّ َيْػـَ اْلِقَياَمِة آِمًشا ِمَغ اْلَفَدِع 

 

 

 الفدع األكبخ:  .3

يـػ تكػف  ،األبرارمغ عطستو الحؼ تذيب مغ ىػلو الػلجاف كتذخز  يـػ القيامة كىػ

مقجاره خسديغ ألف كاف في يػـ كال جمػس، كال ضّل كال شعاـ كال شخاب  ،3فػؽ الخؤكسفيو الذسذ 

ُس   لقػلو تعالى:  ،ما لع يخكه مغ قبل كالسراعبمغ الستاعب  الّشاسسشة يخػ فيو  َّا ا ٱنل َّ حُّ
َ

أ َيَٰٓ

َؼِغلۡيٞى  ٌء  ِ ََشۡ اَؼث لَۡزهََث ٱلصَّ ُسۡى  إِنَّ َز ْ َربَّ ْا ُق تَّ َطَؽۡج  ١ٱ ۡر
َ

ٓ أ ا ًَّ َخ ُن ُُكُّ ُمۡرِطَؽٍث  َِ َۡذ ا ح َّ َج َْۡم حََرۡو َ ي

                                           
(. كقاؿ: ىحا حجيث صحيح عمى شخط مدمع 2417، ح: 2/88الحاكع الشيدابػرؼ، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، ) 1

ـ(، صحيح أبي داكد 1999كلع يخخجاه. ككافقو الحىبي. كقاؿ األلباني: إسشاده صحيح، األلباني، دمحم ناصخ الجيغ)ت 
 ـ. 2002ىػ / 1423، 1الكػيت، ط(، مؤسدة غخاس لمشذخ كالتػزيع، 2258، ح: 262-7/261)  -األـ –
(، تحقيق محّسج فؤاد عبج الباقي، دار 2767، ح: 2/924ابغ ماجة، محّسج بغ يديج القدكيشي، سشغ ابغ ماجة ) 2

ـ(، "صحيح كضعيف سشغ ابغ 1999الفكخ، بيخكت/ لبشاف، ب.ت.ف. كصححو األلباني، دمحم بغ ناصخ الجيغ )ت 
 إلسبلـ ألبحاث القخآف كالدشة، االسكشجرية/ مرخ، ب.ت.ف.(، مخكد نػر ا2767، ح: 6/267ماجة )

ْسُذ َيْػـَ اْلِقَياَمِة »لحجيث مدمع عغ اْلِسْقَجاُد ْبُغ اأْلَْسَػِد، َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع، َيُقػُؿ:  3 ُتْجَنى الذَّ
ـِ  -« َجاِر ِميلٍ ِمَغ اْلَخْمِق، َحتَّى َتُكػَف ِمْشُيْع َكِسقْ  َقاَؿ ُسَمْيُع ْبُغ َعاِمٍخ: َفَوهللِا َما َأْدِرؼ َما َيْعِشي ِباْلِسيِل؟ َأَمَداَفَة اأْلَْرِض، َأ

 (. 2864(، الحجيث رقع )4/2196". مدمع، الرحيح، )اْلِسيَل الَِّحؼ ُتْكَتَحُل ِبِو اْلَعْيغُ 
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َذاَب  ٌَّ َؼ َِٰس ََٰرىَٰ َوَل َك ى بُِص ُِ ََٰرىَٰ َوَيا  َّاَس ُشَك ا َوحََرى ٱنل َّ َ ٍن ََحۡو َذاِت ََحۡ ِ  َوحََظُػ ُُكُّ  ٱَّللَّ

ِديدٞ   لحجيث أبي ،كاألحػاؿ الذجيجةفجعل هللا السخابط في سبيمو في مأمغ مغ ىحه األىػاؿ    1َش

 الّشاس، ففدعػا إلى الداحل، ثع قيل: ال بأس. فانرخؼ الخِّباطكاف في  أّنو رضي هللا عشو ىخيخة

سسعت رسػؿ  بو إنداف فقاؿ: ما يػقفظ يا أبا ىخيخة؟ فقاؿ: كاقف، فسخَّ  أبػ ىخيخة رضي هللا عشوك 

 الحجخِ  عشجَ  القجرِ  ليمةٍ  ياـِ مغ قِ  خٌ يْ خَ  هللاِ  في سبيلِ  ساعةٍ  قفُ ػْ مَ )يقػؿ:  هللا صّمى هللا عميو كسمع

رضي هللا عشو  3طسْ شخحبيل بغ الدَّ  سسع كالحؼرضي هللا عشو  سمساف الخيخكحجيث  (.2األسػدِ 

َمْغ َراَبَط  )يقػؿ:  صّمى هللا عميو كسمع الّشبييقػؿ: سسعت  _احلكىػ مخابط عمى الدّ _ث كىػ يحجّ 

ِ َأْجَخػ َّللاَُّ َلوُ  ـِ َشْيٍخ ِلْمَقاِعِج َكَمْغ َماَت ُمَخاِبًصا ِفي َسِبيِل َّللاَّ  َأْجَخُه َكالَِّحؼ َيْػًما َأْك َلْيَمًة َكاَف َلُو َكِرَيا

 .(4اْلَفَدِع اأْلَْكَبخ ِو َكِصَياِمِو َكَنَفَقِتِو َكُكِقَي ِمْغ َفتَّاِف اْلَقْبِخ َكَأِمَغ ِمغْ َكاَف َيْعَسُل َأْجَخ َصبَلتِ 

 

 عّد كجلّ في سبيل هللا  الخِّباطىحه األحاديث آنفة الحكخ تجؿ بسا ال يجع مجااًل لمذظ أف  كلّ 

ا كاف كلسّ  كأنفعيا لراحبيا في الجنيا كاآلخخة. ،األعساؿ كأشخفيا كأرفعيا مكانة عشج هللا تعالى مغ أجلّ 

أجخ القائسيغ كزاد مغ رصيجىع بأف أعصاىع  عّد كجلّ هللا  عفقج أكخميىحه السكانة العالية  يغلمسخابص

                                           
 .2-1سػرة الّشداء آية  1
 . 11تقجـ تخخيجو ص 2
لو صحبة كركاية. كركػ أيزا عغ عسخ، ، شخحبيل بغ الدسط بغ األسػد الكشجؼ، أبػ يديج، كيقاؿ: أبػ الدسطىػ  3

قاؿ البخارؼ: كاف عمى حسز، كىػ الحؼ افتتحيا ككاف فارسا بصبل شجاعا، قيل: إنو شيج ،  كسمساف الفارسي
الحىبي، سيخ  اكية قبل صفيغ يدتذيخه.القادسية. ككاف قج غمب األشعث بغ قيذ عمى شخؼ كشجة، كاستقجمو مع

 (.2/538أعبلـ الشببلء، )
، ح: 39/130)ىػ(، مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل، 241الذيباني، أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىبلؿ بغ أسج )ت:  4

عادؿ مخشج، كآخخكف، إشخاؼ: د عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي، مؤسدة  -تحقيق: شعيب األرنؤكط (، 23727
 كقاؿ شعيب: حجيث صحيح. ـ. 2001 -ىػ  1421سالة، ط: األكلى، الخ 
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 كليحا، التي يقجمػنيا حتى تتزاعف ليع األجػر بسا يتشاسب كحجع التزحية ،كالرائسيغ كالستشدكيغ

 مكانة كال تعمػ عمييا رتبة. يابيحه السكانة التي ال تزاىيحباىع العصاء ك كافأىع ربيع كأجدؿ ليع 

   

الميل كالشيار لشيل رضػاف  كيتعبجكف  كالعاممػف في سبيل هللا يعسمػف اد داؾ كالعبّ إذا كاف الشُّ ف

ة كما بيا مغ نعيع الجشّ  فإف هللا تعالى جعلفي الػقت الحؼ يشذغل السخابط عغ ذلظ هللا كالجشة 

كالتي  كسا ثبت في قرة أنذ بغ أبي مخثج التي ركاىا أبػ داكد في سششو لخباشوجداًء  ابطخ سمل كرضػاف

 ذكخىا مجسمة رغع شػليا ألىسيتيا: آثخت

  

، فأْشَشبُػا صّمى هللا عميو كسمع يـػ )ُحشيغ(ع ساركا مع رسػؿ هللا أّني 1بغ الحشطميةسيل فعغ 

فجاء رجٌل فارس، صّمى هللا عميو كسمع بلًة عشج رسػؿ هللا ْيَخ، حتى كانت عذيًة، فحزخُت صالدّ 

ى َبْكَخة فقاؿ: يا رسػؿ هللا! إني انصمقت بيغ أيجيكع حتى شمعت جبل كحا ككحا؛ فإذا أنا ِبَيَػاِزف عم

: كقاؿ صّمى هللا عميو كسمع. فتبدع رسػؿ َّللَا اجتسعػا إلى حشيغ ػػػ ِسِيْع كشائيعَكَنعَ  2ِبُطعِشِيعْ ػػػ  آبائيع

قاؿ أنذ بغ أبي َمْخَثٍج الَغَشػُؼ: . (مغ َيْحُخُسشا الميمة؟) :ثع قاؿ. (السدمسيغ غجًا إف شاء هللا شيسةُ تمظ غَ )

، فقاؿ رسػؿ صّمى هللا عميو كسمعفخكب فخسًا لو، فجاء إلى رسػؿ هللا . (فاركب) هللا! قاؿ: أنا يا رسػؿ

ْعَب، حتى تَ استقبل ىحا ) :صّمى هللا عميو كسمعهللا  فمسا  .(يمةمظ المَّ بَ غ قِ ال ُنَغخَّفَّ مِ بله، كَ عْ كػف في أَ الذِّ

                                           
كىػ سيل بغ عسخك بغ عجؼ بغ زيج بغ جذع بغ حارثة. كأمو مغ بشي تسيع ثع مغ بشي حشطمة فشدب إلى أمو فقيل  1

 ِ ُ َعَمْيِو َكَسمََّع  -ابغ الحشطمية. شيج احًجا كالخشجؽ كالسذاىج َمَع َرُسػِؿ َّللاَّ ثع تحػؿ إلى الذاـ فشدؿ دمذق  -َصمَّى َّللاَّ
(، 7/281ىػ(، الصبقات الكبخػ، )230حتى مات بيا. ابغ سعج، دمحم بغ مشيع الياشسي البرخؼ، البغجادؼ )ت: 

 .ـ 1990ىػ/ 1410بيخكت، ط: األكلى،  –تحقيق: دمحم عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية 
بغ زكخياء القدكيشي أحسج ابغ فارس،  ، كىحا مغ باب االستعارة.كالطعػف: البعيخ يحسل الطعيشة. كالطعيشة: السخأة  2

بيخكت، ط:  –ىػ(، مجسل المغة البغ فارس، تحقيق: زىيخ عبج السحدغ سمصاف، مؤسدة الخسالة 395الخازؼ )ت: 
 ـ. 1986ىػ/1406الثانية،  
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أْحَدْدتْع  ىلْ ) ه، فخكع ركعتيغ، ثع قاؿ:إلى مربّل  صّمى هللا عميو كسمعأصبحشا؛ خخج رسػؿ هللا 

صّمى هللا عميو كسمع ، فجعل رسػؿ هللا الّربلةب 1بَ قالػا: يا رسػؿ هللا! ما أحددشاه! َفُثػّ . (كع؟سَ فارِ 

فجعمشا . (كع!أْبذخكا فقج جاء فارسُ ) ْعِب، حتى إذا قزى صبلتو كسمَّع؛ قاؿ:كىػ يرمي يمتفت إلى الذّ 

ْعبِ ن ، صّمى هللا عميو كسمعفإذا ىػ قج جاء، حتى كقف عمى رسػؿ هللا  ،شطخ ِخبلَؿ الذَجِخ في الذِّ

صّمى هللا عميو ْعِب، حيث أمخني رسػؿ هللا فدّمع، فقاؿ: إني انصمقت حتى كشت في أعمى ىحا الذِّ 

صّمى هللا عميو أحجًا! فقاؿ لو رسػؿ هللا  ، فمسا أصبحت؛ شمعُت الذْعَبْيِغ كمييسا، فشطخت فمع أرَ عكسم

صّمى هللا عميو إاّل مرميًا أك قاضيًا حاجة. فقاؿ لو رسػؿ هللا  ،قاؿ: ال. (ىل ندلت الميمة؟) :كسمع

 .(2ىافبل عميظ أف ال َتْعَسَل بعجقج أْكَجْبَت؛ ) :كسمع

 

 أكجب ّنوأل اججِّ عطيع عسل  الخِّباط أفّ عمى يجؿ بسا ال يجع مجااًل لمذظ عطيع كىحا حجيث   

لدشػات  الخِّباطة السخابصيغ في فمدصيغ مسغ يعيذػف بشيّ ة لسخابط ليمة كاحجة، فكيف يكػف أجخ الجشّ 

لعل تمظ الرػرة ك  ،صشػفو كأنػاعو مغ السحتل الييػدؼلؤلذػ كالتعحيب بكافة فييا يتعخضػف عجيجة، 

 ا كانحشى ضيخىانزارتيا كشبابيا حتى اشتعل رأسيا شيبً التي أخح الجىخ _ العطيسة لمسخأة الفمدصيشية

مغ  تخكس بكل عديسة ،فمدصيغ مغ أقراىا إلى أقراىا ؼػ صت ىيك  مغ ثقل أحساليا كىسػميا_

أك  أك مملٍ  دكف كملٍ  االحتبلؿفي سجػف  األبصاؿ يا األسخػ ئأبشا سجغ إلى سجغ تخجػ كتصمب زيارة

قزى عمى حياتيع كحياة مغ مغ أعزائيع ف اجدءً الجخحى الحيغ أخح االحتبلؿ  كصػر، ذتقاع

دت نّ دُ  اشعبً في فمدصيغ  إفَّ السخء ليججع ذلظ عغ تسدكيع بثخػ كششيع، بل يرخفيما  ،يعيمػف 

                                           
بلة" أؼ ُدِعي إلْييا.  1 (، 1/715ىػ(، غخيب الحجيث، )388)ت:  الخصابي، حسج بغ دمحم بغ إبخاىيع البدتيُثّػَب بالرَّ

 ـ.1982ىػ /1402تحقيق: عبج الكخيع إبخاىيع الغخباكؼ, كخخج أحاديثو: عبج القيـػ عبج رب الشبي، دار الفكخ، ط: 
، دار الكتاب العخبي _ (2503، ح: 2/217) ق(، سشغ أبي داكد،275الدجدتاني، سميساف بغ األشعث، )ت:  2

 (: صحيح.2259، ح:7/263األلباني في "صحيح أبي داكد ػػ األـ" )، ب.ت.ف. كقاؿ بيخكت
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ثابت ثبات  ،جاؿكىػ كاقف كقػؼ الخّ  ،وكخامتُ ػدرت كُص  ،وتُ يّ مبت حخّ كسُ  ،وخقت أرُض سُ ك  ،ومقجساتُ 

 .يياجخكال  ال يسل كال يشكز في كل ذلظ مخابط ػكى ،يتػف يغ كالدّ في أرضو كالتّ متجحر  ،باؿالجّ 

فسغ  _،كىي كحلظ_ فإف ثبت أف فمدصيغ كما حػليا مغ األرض السباركة ىي أرض رباط

 . الّجيغيـػ  إلىال يشقصع كفيخ  كجداءٍ  ،عطيعٍ  جخٍ أك  ،عسيعٍ  أىميا يعيذػف في خيخٍ  أفالسؤكج 

 

 : ثالثالسبحث ال

 ة.مدظين خاّص فة و عامّ  الّذاـفزائل بالد 

 

كأحاديث صحيحة  ٬ا آيات محكسات في كتاب هللاأّنيكرد في ش ٬شيبة مباركةأرض  الّذاـببلد 

كآثار مػقػفة عمى الرحابة ككبار التابعيغ كمغ دكنيع؛ فيي  ٬صّمى هللا عميو كسمعة رسػؿ هللا في سشّ 

كمحل لجعػات رسل هللا تعالى. كحيغ كاف يتحجث السؤرخػف كالخكاة القجامى  ٬ميج الخساالت الدساكية

تمظ  ٬قعة التي تذغميا اآلف سػريا كلبشاف كاألردف كفمدصيغكأرضيا كانػا يقرجكف بحلظ الخّ  الّذاـعغ 

. 1أربعة: حسز كدمذق كفمدصيغ كاألردف الّذاـأجشاد ف ٬عمى مجػ تاريخ شػيل اـالذّ كانت ببلد 

كسمت كاستُ رضي هللا عشو أبػ بكخ الرجيق صّمى هللا عميو كسمع  ابتجأىا خميفة رسػؿ هللا الّذاـكفتػح 

 .رضي هللا عشوبغ الخصاب في زمغ أميخ السؤمشيغ عسخ 

 

كأخخػ في أحاديث السرصفى  عّد كجلّ بجػلة سخيعة في كتاب هللا ك  ،اعسػمً  ببلد مباركة كىي

بخكة  تأتي عمى ذكخ التيالشبػية مغ اآليات كاألحاديث  العجيجَ  يجج القارغُ صّمى هللا عميو كسمع 

                                           
(، تحقيق: يػسف 159ق(، البمجاف، )ص365ابغ الفقيو، أبػ عبج هللا أحسج بغ محّسج بغ إسحاؽ اليسجاني )ت  1

 ـ. 1996 -ىػ  1416، 1اليادؼ، عالع الكتب/بيخكت، ط
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كفزائل السدجج األقرى، كبيت السقجس، كدمذق، عمى كجو  ،كجو العسػـعمى  الّذاـببلد  كفزائل

كالتػثيق  ةعمى الكتاب حسل العمساءَ  ما ،كبيخةأىسية سا يعصي ىحه البقعة مغ العالع م، الخرػص

 .فييا الحجيث كأحدشػاأششبػا بيا ف التغشيك  يعأقبلمعمى امتذاؽ  كاألدباءَ  كاإلبانة،

و ة كآثار العمساء، كىي أحج ما اعتسجتُ اـ كأىمو مشاقب بالكتاب كالدشّ " ثبت لمذّ : ابغ تيسية قاؿ

في تحزيزي لمسدمسيغ عمى غدك التتار، كأمخؼ ليع بمدـك دمذق، كنييي ليع عغ الفخار إلى مرخ، 

 ."1ي فيوالّذام، كتثبيت العدكخ الّذاـكاستجعائي لمعدكخ السرخؼ إلى 

 

في فزائل كثيخة ، كلقج ُكتبت كتب األحاديث كالبمجافمبثػثة في كتب كثيخة  الّذاـكفزائل ببلد 

 في ىحا السبحث دأكتبفكليحا  .ي كالتاريخي كالقيسيالّجيشىحه السشصقة الجغخافية حقيا  ىأعصما  الّذاـ

تسييجًا لمسبحث  يجؿ عمى الكل كالعكذ صحيح،ية باعتبار أف الجدء بالكمية أك الجدئ الّذاـفزائل عغ 

ا أّنيِكثبات  ،عغ فمدصيغ كفزميا كمشاقبيافيو الحجيث  تخرركالحؼ  األكؿ مغ الفرل الثاني

 أرض رباط .

 

 : ما يمي ،عن سائخ البمجاف عسهمًا وفمدظين ودمذق خرهصاً  الّذاـومسا يسيد بالد 

 

 ا أرض مباركة بشص القخآف الكخيم:أّني أواًل: 

بارؾ فييا في غيخ مػضع مغ كتاب هللا تبارؾ  عّد كجلّ هللا  كميا أرض رباط ألفّ  الّذاـكببلد   

 التالية:اآليات كتعالى، أذكخ مشيا 

                                           
(، تحقيق: عبج الخحسغ بغ محّسج 27/505ىػ(، مجسػع الفتاكػ، )728ابغ تيسية، أحسج بغ عبج الحميع الحخاني )ت:  1

 ـ.1995ىػ/1416بغ قاسع، مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف، السجيشة الشبػية، السسمكة العخبية الدعػدية، 
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 :قاؿ تعالى  ِا ةُِسّن ََّ ا  َوُك َّ لِۡي ا ذ ََٰرۡكََ َب ۡرِض ٱهَِِّت 
َ
ِۦٓ إََِل ٱۡۡل ۡمرِه

َ
ةِأ ٗث ََتۡرِي  ِصَف لّرِيَح ََع ٌَ ٱ َٰ َولُِصولَۡۡيَم

يَ  ًِ ِ َٰو ٍء َع 1ََشۡ
 . 

إََِل  في قػلو: كىحه األرض التي بارؾ هللا فييا لمعالسيغ ىي الذاـ. كسا ذكخ صاحب فتح القجيخ 

ا   َّ ََٰرۡكََا ذلِۡي َب ۡرِض ٱهَِِّت 
َ
 . 3مثموخج ابغ أبي شيبة عغ أبي مالظ كأخ ."2 الّذاـقاؿ:   ٱۡۡل

 

  َكقاؿ تعالى:   ََٰرۡكََا َب ا ٱهَِِّت  َّ َٰرِبَ ۡرِض َوَيَغ
َ
رَِق ٱۡۡل َشَٰ َخۡظَؽُفَْن َي ْ يُۡص ْا ُ ٌَ ََكٍ ِي َْۡم ٱَّلَّ ۡهَق ۡوَرۡثََا ٱ

َ
َوأ

ُج  ًَ ِ ۡج ََك ًَّ َت ۖ َو ا َّ لِۡي ٍَاذ ۡر ْۖ َوَديَّ وا َِبُ ا َص ًَ ِ َٰٓءِيَن ة ََِنٓ إِۡشَر َٰ ة لََعَ ََنَٰ  ۡص َِك ٱۡۡلُ ُن  َرّب ْۡ ُػ فِرَۡؼ َن يَۡصََ ا ََك َي

َحۡؽرُِشْنَ  ْاْ  ُ ۥ َوَيا ََكٍ ُُ ُي ْۡ  .   4َوقَ

ْاْ } : تعالى في قػلو قتادةالصبخؼ في تفديخه عغ ذكخ  ُ ٍ ٌَ ََك ِي َم ٱَّلَّ ْۡ ۡهَق ا ٱ ۡوَرۡثََ
َ

َوأ

 ۖ ا َّ ا ذلِۡي ََ ََٰرۡك ا ٱهَِِّت َب َّ َٰرِبَ ِض َوَيَغ ۡر
َ
رَِق ٱۡۡل َشَٰ ۡظَؽُفَْن َي َخ خ في يأكرد ابغ كثك  .5، قاؿ: الّذاـ{ يُۡص

                                           
 . 81سػرة األنبياء آية  1
(، دار 3/417ىػ(، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الّخكاية كالجراية مغ عمع التفديخ )1250 الذػكاني، محّسج بغ عمي)ت2

 الفكخ، بيخكت/لبشاف، ب. ت. ف.
: ح 6/410ىػ(، الكتاب السرشف في األحاديث كاآلثار)235العبدي، أبػ بكخ، عبجهللا بغ دمحم بغ أبي شيبة )ت  3

 ىػ. 1409، 1ض/ الدعػدية، ط (، تحقيق كساؿ الحػت، مكتبة الخشج، الخيا32467
 . 137سػرة األعخاؼ آية   4
(، تحقيق: أحسج دمحم شاكخ، 13/77ىػ(، جامع البياف في تأكيل القخآف، )310الصبخؼ، دمحم بغ جخيخ بغ يديج )ت:  5

 ـ. 2000 -ىػ  1420مؤسدة الخسالة، ط: األكلى، 
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ۖ } تعالى: تفديخه عغ الحدغ البرخؼ كقتادة في قػلو ا َّ لِۡي ا ذ ََ ََٰرۡك ا ٱهَِِّت َب َّ َِب َٰر ۡرِض َوَيَغ
َ
رَِق ٱۡۡل َشَٰ  ،{َي

  .1الّذاـيعشي 

 

ىػ ػػػ  الحؼ ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو كال مغ خمفوػػػ  كبلـ هللا تعالى الكخيع لسا كاف القخآفك 

كال ريب، كلقج أتى  وأنلذ اً أرفع كبلـ كأفزل حجيث فقج بات ذكخ القخآف لذخز أك شيء أك مكاف رفع

ليحه  ككفى بو مكانةً  اً هللا تعالى عمى ذكخ ىحه األرض السباركة ترخيحًا كتعخيزًا، ككفى بحلظ شخف

كيختار لو أصحابو، ككحا األرض يبارؾ فييا كيختار ليا  الّشبيهللا يرصفي  ألفّ  ،األرض كلداكشييا

 .كبسا اختارىع لو كاصصفاىع ،غ بسا حباىع هللا كأكالىعىمػف يدكشػىا، ما يجعميع مغتبصيأ 

    

 ِِت } :َكقاؿ تعالى ۡى َوبَۡيَ ٱهُۡقَرى ٱهَّ ُّ ۖ وََجَؽوََۡا ةَيََۡ ۡيَ ا ٱلصَّ َّ َا ذلِۡي ۡرٍ َدَّ َرٗة َوق ِّ َٰ ى َظ ا قُٗر َّ ََٰرۡكََا ذلِۡي َب

َءاِيَِيَ  َّاًيا  ي
َ

ا ََلَاَِلَ َوأ َّ ُيواْ ذلِۡي   .{2ِش

ا} :كمػضع الذاىج ىشا قػلو تعالى َّ ََٰرۡكََا ذلِۡي َب ِِت  فيل ىي بيت السقجس  ،{َوبَۡيَ ٱهُۡقَرى ٱهَّ

   كقخاىا أـ سػاىا مغ القخػ؟.

 

                                           
(، تحقيق: 6/378ق(، تفديخ القخآف العطيع، )774: ابغ كثيخ، أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ القخشي البرخؼ، )ت 1

ـ. الصبخؼ، محّسج بغ جخيخ، جامع البياف في تأكيل القخآف، 1984-ىػ 1404، 2مرصفى الديج محّسج كآخخكف، ط
(13/76.) 
 . 18سػرة سبأ آية  2
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يقػؿ تعالى ذكخه مخبًخا عغ نعستو التي كاف أنعسيا عمى "ؿ اإلماـ الصبخؼ في تفديخىا: اق

، قخػ الّذاـىؤالء القػـ الحيغ ضمسػا أنفديع: كجعمشا بيغ بمجىع كبيغ القخػ التي باركشا فييا كىي 

 ". 1يت السقجسضاىخة. كبشحػ الحؼ قمشا في ذلظ قاؿ أىل التأكيل. كقيل: ُعِشي بالقخػ التي بػرؾ فييا ب

 

ۡى َوبَۡيَ }تعجدت اآلراء في بياف كتحجيج ىحه القخػ السحكػرة في قػلع تعالى:  ُّ وََجَؽوََۡا ةَيََۡ
ا َّ ا ذلِۡي ََ ََٰرۡك ِِت َب ى ٱهَّ ۡهُقَر ع كانػا يديخكف أّني أؼقخػ الّذاـ حيث قيل أنيا قخػ برشعاء، كقيل ىي  {ٱ

بيت  ؛القخػ التي باركشا فييا :قػلو عغ ابغ عباس كركؼ  ،مغ اليسغ إلى الّذاـ في قخػ ضاىخة متػاصمة
ِرة"  . أما قػلو تعالى ىي قخػ عخبية بيغ السجيشة كالّذاـ :كقيل .السقجس " أؼ بيشة كاضحة  قرى عا

َ  يعخفيا السدافخكف يقيمػف في كاحجة كيبيتػف في أخخػ كليحا قاؿ تعالى:  ٍ ۡر دَّ ۖ  اَوقَ ۡيَ ا ٱلصَّ َّ لِۡي أؼ   ذ
َّاًيا َءايَِِيَ   جعمشاىا بحدب ما يحتاج السدافخكف إليو ي

َ
ا ََلَاَِلَ َوأ َّ ْ ذلِۡي ُيوا أؼ األمغ حاصل   ِش

   ".2كنياراً  ليع في سيخىع ليبلً 
 

ا : كبسثمو قاؿ الدمخذخؼ  َّ لِۡي ا ذ ََٰرۡكََ َب ۡهُقَرى ٱهَِِّت  َِرة الّذاـكىي قخػ  ٱ َّٰ  قُٗرى َظ

 ".3يخػ بعزيا مغ بعس لتقاربيا ،متػاصمة

 

َِرةٗ كقيل أف قػلو تعالى:  َّٰ َظ ا قُٗرى  َّ ََٰرۡكََا ذلِۡي َب ۡى َوبَۡيَ ٱهُۡقَرى ٱهَِِّت  ُّ ةَيََۡ ا  ََ يعشي   وََجَؽوۡ

ا كانت أربعة أّني: قيل كاألردف كفمدصيغ. كالبخكة الّذاـ . كالقخػ التي بػرؾ فييا:الّذاـبيغ اليسغ ك 

اآالؼ كسبعسائة قخية بػرؾ فييا بالذجخ كالثسخ كالساء. كيحتسل أف يكػف  َّ ََٰرۡكََا ذلِۡي  بكثخة العجد.  َب

                                           
 (.20/386الصبخؼ، محّسج بغ جخيخ، جامع البياف في تأكيل القخآف ) 1
 (.11/276إسساعيل بغ عسخ، تفديخ القخآف العطيع )ابغ كثيخ، أنطخ:  2
-3/586الدمخذخؼ، محسػد بغ عسخ الخػارزمي، الكذاؼ عغ حقائق التشديل كعيػف األقاكيل في كجػه التأكيل، ) 3

587.) 
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َِرة  أما قػلو تعالى: َّٰ ى َظ مترمة عمى شخيق، يغجكف فيقيمػف أؼ  الّذاـالسجيشة ك  كىي التي بيغ قُٗر

في قخية كيخكحػف فيبيتػف في قخية. كقيل: كاف عمى كل ميل قخية بدػؽ، كىػ سبب أمغ الصخيق. 

ثع تمتيي بسغدليا فبل تأتي بيتيا حتى  1امعيا مغدليا كعمى رأسيا مكتميك كانت السخأة تخخج  حتى أنو

، أؼ إذا  ختفعةككانت ىحه القخػ مليسغ كحلظ. كا الّذاـيستمئ مكتميا مغ كل الثسار، فكاف ما بيغ 

، يقاؿ: ىحا أمخ ضاىخ أؼ خخػ ، فكانت قخػ ضاىخة أؼ معخكفةخخجت عغ ىحه ضيخت لظ األ

ۖ  معخكؼ.  ۡيَ ا ٱلصَّ َّ لِۡي َا ذ ۡرٍ دَّ أؼ جعمشا الديخ بيغ قخاىع كبيغ القخػ التي باركشا فييا سيخا مقجرا    َوقَ

إلى قخية، أؼ جعمشا بيغ كل قخيتيغ نرف يػـ حتى يكػف السقيل في مغ مشدؿ إلى مشدؿ، كمغ قخية 

 ."2قخية كالسبيت في قخية أخخػ 

 

 َكقاؿ تعالى :{ ٌَ ۡخََسِي
َ
ُى ٱۡۡل ُّ َٰ فََجَؽوَۡن لۡۡيٗدا  ِۦ َل ْ ةُِ َراُدوا

َ
ۡرِض ٱهَِِّت  ٧٠َوأ

َ
ا إََِل ٱۡۡل ًُْط ل ُُ َو َٰ َوََنَّلۡۡيَن

يَ  ًِ َ َٰو ِۡوَع ا ل َّ ا ذلِۡي ََٰرۡكََ   .{3َب

 

يَ "  فكانت ىحه األرض التي قاؿ هللا عشيا: ًِ َ َٰو ا لِوَۡع َّ ََٰرۡكََا ذلِۡي ِض ٱهَِِّت َب ۡر
َ
ىي  إََِل ٱۡۡل

، كما مغ ماء عحب إال خخج مغ تمظ الرخخة التي عسػمًا كفمدصيغ خرػصاً  السباركة الّذاـأرض 

، ككاف يقاؿ الّذاـنجيا إلى أرض كانا بأرض العخاؽ، فأُ  ألف إبخاىيع كلػط عمييسا الدبلـببيت السقجس. 

                                           
قمعجي، محّسج ركاس كحامج صادؽ قشيبي، معجع لغة الفقياء، مكتميا: السكتل قفة مغ كرؽ الشخل يحسل فييا كنحػه.  1

 ـ.1988ىػ/ 1408، 2(، دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع/ األردف، ط1/456)
ىػ(، الجامع ألحكاـ  671القخشبي ، أبػ عبج هللا محّسج بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األنرارؼ الخدرجي )ت:  2

 ـ. 2003ىػ/  1423(، تحقيق: ىذاـ سسيخ البخارؼ، دار عالع الكتب، الخياض/ الدعػدية، ط 14/289القخآف، )
 . 72-71سػرة األنبياء آية  3
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 .زيج في فمدصيغ الّذاـ، كما نقز مغ الّذاـ، كما نقز مغ األرض زيج في الِيْجخةعساد دار  :لمذأـ

 ".1كشد هللا مغ أرضو، كبيا كشده مغ عباده الّذاـ : إني أجج في كتاب هللا السشدؿ، أفّ كقاؿ كعب

 

خخج مغ مرخ إلى الّذاـ، فشدؿ الدبع مغ أرض فمدصيغ،  كالثابت أف إبخاىيع عميو الدبلـ

 أّنوكركؼ  ". 2بع عمى مديخة يػـ كليمة، أك أقخبة الّذاـ، كندؿ لػط بالسؤتفكة كىي مغ الدّ كىي بخيّ 

 ". 3بالسؤتفكة كبيشيسا مديخة يػـ كليمة الّدبلـكلػط عميو  ،ندؿ بفمدصيغ _أؼ إبخاىيع_ الّدبلـعميو 

 

 جعميا لمذاـ بخكة دكف غيخىا مغ بقاع األرض كأصقاعيا ما أفّ  أثبتت ساتىحه اآليات الكخي

 سّيجةُ  فيي كالسخسميغ, األنبياء أقجاـ عمييا جرجتك  الرالحيغ, قمػب دكشياتك  السؤمشيغ, أفئجة عمى تخبعت

 أىل عدكخ كفييا األياـ, آخخ في الجياد _ممجأ_ كمأرز اإليساف مػئل ِكلييا الحخميغ, بعج البقاع

كفييا مدججه  ،الدماف نياية قبل اإلسبلـ جشج مغ بعجه كمغ الّدبلـ عميو إبخاىيع كمياجخ القخآف

 .الّدبلـك  الّربلةعميو  محّسجاألقرى السبارؾ كصخخة معخاج نبيو 

 

َبُب ِفي َبَخَكِتَيا، "  ُبِعُثػا ِمْشَيا َكاْنَتَذَخْت  الّدبلـَفؤِلَفَّ َأْكَثَخ اأْلَْنِبَياِء َعَمْيِيُع  الّجيغمَّا ِفي إَكالدَّ

َجِخ َكالثََّسِخ الّجيشَشَخاِئُعُيْع َكآَثاُرُىُع  ْنَيا َفؤِلَفَّ َّللاَّ َتَعاَلى َباَرَؾ ِفيَيا ِبَكْثَخِة اْلَساِء َكالذَّ يَُّة ِفيَيا، َكَأمَّا ِفي الجُّ

                                           
 ( بترخؼ. 470-20/468الصبخؼ، محّسج بغ جخيخ، جامع البياف في تأكيل القخآف، ) 1
ق(، معالع التشديل في تفديخ القخآف = 516البغػؼ، أبػ محّسج الحديغ بغ مدعػد بغ محّسج بغ الفخاء الذافعي )ت  2

 ىػ. 1420، 1التخاث العخبي ، بيخكت/ لبشاف، ط(. دار إحياء 3/297تفديخ البغػؼ، )
(، 4/56ق(، أنػار التشديل كأسخار التأكيل، )685البيزاكؼ، ناصخ الجيغ عبج هللا بغ عسخ بغ محّسج الذيخازؼ )ت  3

 ق.1418، 1دار إحياء التخاث العخبي،  بيخكت/ لبشاف، ط
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ْخَخِة التي ببيت  َكاْلِخْرِب َكِشيِب اْلَعْيِر، َكِقيَل: َما ِمْغ َماٍء َعْحٍب ِإالَّ  َكَيْشُبُع َأْصُمُو ِمْغ َتْحِت الرَّ

  ."1السقجس

 

صّمى هللا  محّسجالحبيب التي دعاىا جعػة الثابتة باآليات الكخيسات يزاؼ ليا ال البخكة كىحه

، َقاَؿ: سارضي هللا عشي َعِغ اْبِغ ُعَسخَ جيث الحؼ يخكيو اإلماـ البخارؼ حلكذلظ في المذاـ  عميو كسمع

ِ،  (المَُّيعَّ َباِرْؾ َلَشا ِفي َشْأِمَشا، المَُّيعَّ َباِرْؾ َلَشا ِفي َيَسِشَشا) :صّمى هللا عميو كسمع الّشبي قاؿَ  َقاُلػا: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

ِ، َكِفي َنْجِجَنا؟ َقاُلػا:  .(المَُّيعَّ َباِرْؾ َلَشا ِفي َشْأِمَشا، المَُّيعَّ َباِرْؾ َلَشا ِفي َيَسِشَشا) َكِفي َنْجِجَنا؟ َقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

ْيَصافِ ) َفَأُضشُُّو َقاَؿ ِفي الثَّاِلَثِة:  (.2ُىَشاَؾ الدَّاَلِزُؿ َكالِفَتُغ، َكِبَيا َيْصُمُع َقْخُف الذَّ

   

كال مع السعاصي كاآلثاـ كالطّ  يجب أف تراف باالبتعاد عغ بج مغ اإلشارة أف ىحه البخكة كىشا ال

 مغ الييػدؼ السحتل لجدء مشيايخفى عمى أحج ما آلت إليو األحػاؿ في الذاـ مغ ضمع كبصر سػاء 

صػا فطمسػا كقتمػا فأفدجكا في األرض كتدمّ  حكاـ كأنطسة عخبية حكسػا فبصذػاأك مغ  _أؼ فمدصيغ_

 ا،ا عمى كل خيخاتيا فأفشػىا كعمى معطع بخكاتيا فأخفػىا كتدببػا في إقرائيحتى أتػْ 

 كسا كىػاف ػػػ كالعياذ باهلل ػػػ عػب، كالسعاصي سبب قحط كذؿّ نػب سبب ليبلؾ األمع كالذّ فالحّ   

هللا تعالى سبب في استسصار الخيخ مغ الدساء كاستجبلب البخكة مغ تديج البخكة فيي الصاعات  أف

ِ َأْقبَ  :عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا قاؿ كدليمو حجيثكتحقيق الدعادة لمشاس  َل َعَمْيَشا َرُسػُؿ َّللاَّ

، َكأَُعػُذ ِباّللَِّ  : َلْع َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع، َفَقاَؿ: " َيا َمْعَذَخ اْلُسَياِجِخيَغ َخْسٌذ ِإَذا اْبُتِميُتْع ِبِيغَّ  َأْف ُتْجِرُكػُىغَّ

َفَذا ِفيِيُع الصَّاُعػُف، َكاأْلَْكَجاُع الَِّتي َلْع َتُكْغ َمَزْت ِفي َتْطَيِخ اْلَفاِحَذُة ِفي َقْػـٍ َقطُّ، َحتَّى ُيْعِمُشػا ِبَيا، ِإالَّ 
                                           

ىػ(، مفاتيح الغيب = التفديخ 606ديغ التيسي )ت: الفخخ الخازؼ، أبػ عبج هللا محّسج بغ عسخ بغ الحدغ بغ الح 1
 ىػ. 1420، 3بيخكت، ط-( دار إحياء التخاث العخبي22/160الكبيخ، )

 (.1037، ح: 2/32البخارؼ، محّسج بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ ) 2



26 
 

ِة اْلَسئُ  ِشيَغ، َكِشجَّ ْمَصاِف َأْسبَلِفِيُع الَِّحيَغ َمَزْػا، َكَلْع َيْشُقُرػا اْلِسْكَياَؿ َكاْلِسيَداَف، ِإالَّ ُأِخُحكا ِبالدِّ ػَنِة، َكَجْػِر الدُّ

َساِء، َكَلْػاَل اْلَبَياِئُع َلْع ُيْسَصُخكا، َكَلْع َيْشُقُزػاَعَمْيِيْع، َكَلْع َيْسَشُعػ  َعْيَج  ا َزَكاَة َأْمَػاِلِيْع، ِإالَّ ُمِشُعػا اْلَقْصَخ ِمَغ الدَّ

ِ، َكَعْيَج َرُسػِلِو، ِإالَّ َسمََّط َّللاَُّ َعَمْيِيْع َعُجكِّا ِمْغ َغْيِخِىْع، َفَأَخُحكا َبْعَس َما ِفي َأْيِجييِ  ْع، َكَما َلْع َتْحُكْع َّللاَّ

ِ، َكَيَتَخيَُّخكا ِمسَّا َأْنَدَؿ َّللاَُّ، ِإالَّ َجَعَل َّللاَُّ َبْأَسُيْع َبْيَشُيعْ  ُتُيْع ِبِكَتاِب َّللاَّ . كالحجيث يفرل في بعس " 1َأِئسَّ

 كقمة البخكة.السعاصي التي تؤدؼ إلى ضيق العير 

 

  :ا أرض مقجسةأّني  :ثانياً 

 

قجاسة لحاتو ال دائسة ما تعاقب الميل كالشيار كىي  بقجاسةفإذا قّجس هللا مكانًا فإنسا يقجسو لحاتو 

 .الّجيغلريقة بو إلى يـػ  القجاسة لصارغ يدتجج عميو فتبقى صفة

 

ُ هَُسۡى َوََل }تعالى:  قاؿ َخَب ٱَّللَّ َشَث ٱهَِِّت َل َقدَّ ًُ ۡ ل ۡرَض ٱ
َ
ْ ٱۡۡل ْا ُ ِْۡم ٱۡدُخو ََٰق َٰٓ َي ْ لََعَ وا َدُّ حَۡرح

 ٌَ ََِٰسِي ْاْ َخ َارُِكۡى َذخَََقوِتُ ۡدة
َ

 .{2أ

 

 ىمػس كشمبػا مغ ،يعكفػف عمى أصشاـ ليع فبعج غخؽ فخعػف كمػتو رأػ بشػ إسخائيل قػماً 

عميو الدبلـ دجخىع مػسى ف يعبجكنو كالسذخكيغ الحيغ يعبجكف األصشاـ، جعل لشا إلياىميو الدبلـ أف ي

                                           
وضعيف سشن صحيح (.  كتعقبو األلباني فحدشو في 4019(، الحجيث رقع )2/1332ابغ ماجة، سشغ ابغ ماجة، ) 1

 ( 106( تحت رقع: )9/19) ابن ماجة
 . 21سػرة السائجة آية  2
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َاَل }كقاؿ:  يَ ق ًِ َ َٰو وَُسۡى لََعَ ٱهَۡع َْ فَظَّ ُِ ا َو ّٗ َٰ ةۡغِلۡيُسۡى إَِل
َ

ِ أ ۡيَ ٱَّللَّ َد
َ

ثع أمخىع أف يديخكا إلى   {1أ

األرض السقجسة التي كانت مداكغ آبائيع كيتصيخكا مغ أرض فخعػف فأيغ ىي ىحه األرض السقجسة 

 التي اعتبخت حبل كمخخجًا مغ الػثشية السػجػدة في أرض فخعػف؟

 

َشثَ }: رضي هللا عشيسا عباسقاؿ ابغ  َقدَّ ًُ ۡ ل َض ٱ ۡر
َ
ْ ٱۡۡل ْا ُ ِم ٱۡدُخو ْۡ ََٰق َكِىي دمذق  ،{َي

 . 2كفمدصيغ َكَبعس اأْلُْرُدف

 

َشثَ  كحجد بعزيع ."3إيميا كبيت السقجس ىيكقيل  دَّ َق ًُ ۡ َض ٱل ۡر
َ
ا دمذق، كفمدصيغ، أّني: ٱۡۡل

الَسْقِجس: السكاف الحؼ يتصيخ فيو. فتأكيمو  كبعس األردف كبيت الَسْقِجِس، كِِنسا سسِّي بالَسْقِجس ألف

َشثَ : كقيل. "4البيت الحؼ ُيَصَيُخ اإِلنداف مغ العيػب َقدَّ ًُ ۡ ل ۡرَض ٱ
َ
ْ ٱۡۡل ْا ُ َيْعِشي: الصُّػَر َكَما  ٱۡدُخو

 . 5َحْػَلوُ 

 

 

                                           
 . 140سػرة األعخاؼ آية  1
(، جسعو: مجج الجيغ أبػ شاىخ 91ىػ(، تشػيخ السقباس مغ تفديخ ابغ عباس، )ص 68ابغ عباس، عبج هللا )ت:  2

 ىػ(، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ب ت ف.817محّسج بغ يعقػب الفيخكزآبادػ )ت: 
 (.2/24آف = تفديخ البغػؼ، )الذافعي، معالع التشديل في تفديخ القخ  الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم بغ الفخاءالبغػؼ،  3
(، عالع 163-2/162ىػ(، معاني القخآف كِعخابو، )311الدجاج، إبخاىيع بغ الدخؼ بغ سيل، أبػ إسحاؽ الدجاج )ت  4

 ـ. 1988 -ىػ  1408، 1الكتب، بيخكت/ لبشاف، ط
حقيق محّسج عبج (، ت305ىػ(، تفديخ مجاىج، )ص 104جبخ السكي القخشي السخدكمي )ت  بغ مجاىج، أبػ الحجاج 5

 ـ.1989ىػ/1410، 1الّدبلـ، دار الفكخ اإلسبلمي الحجيثة، مرخ، ط
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 :وذكخىا في غيخ مهضع أقدم بيا تعخيزاً ًا: أف هللا تعالى ثالث

 

ِن }: تعالىأما قدم هللا تعالى بيا فيغيخ في قهلو  ۡيخُْ ِ ِشيَِيَ  ١َوٱلِِّي َوٱلزَّ ْر  ..{1َوُط

 

سا إشارة إلى شيء أّنييغ كالديتػف ىل ىػ ذات الثسخ أـ اختمف السفدخكف في السقرػد بالتّ ك  

 .كعمى الخأؼ الثاني اختمفػا أيزا في تحجيج السذار إليو ؟آخخ

 

يغ: مدجج : التّ : " كركؼ عغ ابغ عباس أيزاً جسمة مغ ىحه األقػاؿ فقاؿكقج ذكخ القخشبي 

يغ: اؾ: التّ يتػف: مدجج بيت السقجس. كقاؿ الزحّ الحؼ بشي عمى الجػدؼ، كالدّ  الّدبلـنػح عميو 

يتػف: مدجج بيت ، كالدّ يغ: مدجج دمذقيتػف السدجج األقرى. ابغ زيج: التّ ، كالدّ السدجج الحخاـ

 محّسجيتػف: الجبل الحؼ عميو بيت السقجس. كقاؿ يغ: الجبل الحؼ عميو دمذق: كالدّ التّ السقجس. قتادة: 

 يتػف: مدجج إيمياء. كقاؿ كعب األخبار كقتادة أيزاً يغ: مدجج أصحاب الكيف ، كالدّ بغ كعب: التّ ا

  ".2كعكخمة كابغ زيج: التيغ: دمذق ، كالديتػف: بيت السقجس. كىحا اختيار الصبخؼ 

 

ْيُتػَف ِبِإيِميَّا، َفَأْقَدَع كقيل أف هللا تعالى أقدع  ِبَسَشاِبِتِيَسا، َفِإفَّ التِّيَغ َيْشُبُت َكِثيًخا ِبِجَمْذَق، َكالدَّ

 ." 3، َعَمى َأَحِجِىَسا ِدَمْذُق َكَعَمى اآْلَخِخ َبْيُت اْلَسْقِجسِ الّذاـبِ  َكَقاَؿ قتادة: ىسا جببلف ِباأْلََرِضيَغ.

 
                                           

 . 2-1سػرة التيغ آية  1
 (.20/111القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف الكخيع ) 2
(، تحقيق: صجقي 503-10/502ىػ(، البحخ السحيط في التفديخ، )745أبػ حياف، محّسج بغ يػسف األنجلدي )ت:  3

 ىػ. 1420دار الفكخ، بيخكت/ لبشاف،  محّسج جسيل،
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  بو معطع السفدخيغ. قاؿأمخ  كدمذق( بيت السقجس) الّذاـف اعتبار الديتػف كشاية عغ كالػاضح أ

 

ِشيَِيَ كقػلو تعالى:   ِ ْر ، الّدبلـعميو مػسى عميو  عّد كجلّ  ع هللاكىػ الجبل الحؼ كمّ   َوُط

 ."1َّللّا فييسا، كقج بارؾ سةكاألرض السقجّ  الّذاـب ّنولجبل ألِكنسا أقدع بيحا ا": ؿ اإلماـ القخشبيقا

 

سا يكػف ألف قدع هللا تعالى باألشياء إنّ  ،اأّنيفإف ذلظ يخفع مغ ش الّذاـبككػف هللا تعالى أقدع 

 لخفع مقاميا، يقػؿ ابغ عثيسيغ في ذلظ:

 

اؿ عمى هللا بيحه اآليات دليل عمى عطستو ككساؿ قجرتو كحكستو ، فيكػف القدع بو الجّ  عُ دَ قَ  " 

 ". 2اللة عمى عطستو، بسا تقتزيو مغ الجّ  عّد كجلّ شاء عمى هللا لمثّ  شاً متزسّ ا أّنيتعطيسيا كرفع ش

 عمع بسخاده كبتفديخ كتابو.وهللا تعالى أ 

ٌِ } فيغيخ في قهلو تعالى:وأما ذكخ هللا تعالى ليا  ِۡ دلُّ َشيََۡآَء حَۢنتُُج ةِٱ  ِ ْر وََشَجَرٗة ََتُۡرُج يٌِ ُط

ٖؾ هٓأِّۡلَِكِيَ   .{3َوِصۡت

كيخيج بي في تفديخه فقاؿ: "شىشا الذجخة السباركة كىي شجخة الديتػف كسا أكضح القخ  كالسقرػد

، كقمة كالحجاز كغيخىسا مغ الببلد الّذاـبيا شجخة الديتػف. كأفخدىا بالحكخ لعطيع مشافعيا في أرض 

                                           
 (.20/113القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف الكخيع ) 1
ىػ(، مجسػع فتاكػ كرسائل فزيمة الّذيخ محّسج بغ صالح 1421ابغ عثيسيغ، محّسج بغ صالح بغ محّسج )ت  2

دار الثخيا،  -(، جسع كتختيب : فيج بغ ناصخ بغ إبخاىيع الدميساف، دار الػشغ 10/798العثيسيغ، )
 .ىػ1413الخياض/الدعػدية، ط سشة 

 . 20سػرة السؤمشػف آية  3
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في مػضع الرفة.  ََتُۡرجُ تعاىجىا بالدقي كالحفخ كغيخ ذلظ مغ السخاعاة في سائخ األشجار. 

 ََشيََۡآء  ِ ْر أؼ أنبتيا هللا في األصل مغ ىحا الجبل الحؼ بارؾ هللا فيو. كشػر سيشاء مغ  ِيٌ ُط

: ىػ جبل بيت السقجس كقاؿ ابغ زيج الّدبلـكىػ الجبل الحؼ كمع هللا عميو مػسى عميو  الّذاـأرض 

 ". 1مسجكد مغ مرخ إلى أيمة

 

ْيُتػِف، " كفي التحخيخ كالتشػيخ البغ عاشػر ما يؤكج ذات السعشى حيث يقػؿ:  َكِىَي َشَجَخُة الدَّ

ِىُشػا)دىا َكُقػٌد َكَغْيُخُه، َكِفي اْلَحِجيِث االتي ِمْغ َثَسَخِتَيا َشَعاًما َكِِْصبَلًحا كمجاكاة، َكمغ أعػ  ْيَت َكادَّ  ُكُمػا الدَّ

َكُشػُر َسْيَشاَء: َجَبٌل ِفي َصْحَخاِء َسْيَشاَء اْلَػاِقَعِة َبْيَغ َعَقَبِة َأْيَمَة َكَبْيَغ ِمْرِخ،  (2ِمْغ َشَجَخٍة ُمَباَرَكةٍ  ّنوإِبِو فَ 

 ."3َكِىَي ِمْغ ِببَلِد ِفَمْدِصيَغ ِفي اْلَقِجيع

  

و ببيت السقجس مغ جية كتخبص تتحجث عغ البخكة كالخيخ العسيع ػػػػ  كسا غيخىاػػػػ كاآلية الكخيسة 

لقجس كىحا كمو مغ بيت المذجخة السباركة التي تشبت فييا كمغ جية ذكخىا لجبل الصػر الستاخع ل ذكخىا

 عطيع عصاء هللا تبارؾ كتعالى كرفعو لقيسة ىحه األرض السباركة كالحسج هلل رب العالسيغ.

 

                                           
 (.12/114القخشبي، أبػ عبج هللا، محّسج بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح، الجامع ألحكاـ القخآف الكخيع ) 1
(، كقاؿ: ىحا حجيث ال نعخفو إال مغ 1851، ح:4/285الّتخمحؼ، أبػ عيدى محّسج بغ عيدى، سشغ الّتخمحؼ ) 2

ـ( في صحيح الجامع الرغيخ 1999حجيث عبج الخزاؽ عغ معسخ. كصححو األلباني، دمحم بغ ناصخ الجيغ)ت 
 (، السكتب االسبلمي، بيخكت/ لبشاف، ب.ت.ف.4498، ح: 2/829كزياداتو، )

ىػ(، التحخيخ كالتشػيخ 1393بغ عاشػر، محّسج الصاىخ بغ محّسج بغ محّسج الصاىخ بغ عاشػر التػندي )ت  ا 3
( الجار التػندية لمشذخ/ تػنذ، 18/34، )«تحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج»

 ـ.1984
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بذكل عاـ كالتي تحكخىا تعخيزًا  اـػػػالذّ السذتسمة عمى فزائل كغيخ ذلظ مغ اآليات الكخيسات 

قَرِيبٖ }قػلو تعالى: مثل  ََكٖن  ِ يٌِ يَّ اد ََ ًُ ۡ ِ ٱل َْۡم ُحََاد َ ۡػ ي ًِ ٍْت يف }الى: ػػػو تعػػػػكقػل ، {1َوٱۡشخَ ُبلۡيُ

ِنَ  ذ
َ

ُُ  يِف  أ ًُ ا ٱۡش َّ لِۡي ۡذَلَر ذ َػ َويُ ن حُۡرَذ
َ

ُ أ  .{2ٱَّللَّ

 

أىسية ىحه البقعة مغ عمى يجؿ إنسا  فمدصيغ خاصةلعامة ك  الّذاـببلد لىحه اآليات ذكخ ك 

إلى ضخكرة االنتساء إلييا كنرخة أىميا  اإلسبلمّيةالعالع كقجاستيا كبخكتيا، كىي مغ جية دعػة لؤلمة 

 مغ كتاب هللا الحكيع. كخيسات ـ التخمي عشيا باعتبارىا آياتجكع

 

  :هللا عميو وسممصّمى الكخيم  الّخسهؿأحاديث السحكهرة في  الّذاـفزائل بالد  ًا:رابع

 

 كثيخة أذكخ مشيا عمى سبيل التسثيل ال الحرخ: خ البمجافعمى سائ الّذاـاألحاديث في فزل ك 

 

 َبْيَشا َأَنا َناِئٌع ِإْذ َرَأْيُت ): صّمى هللا عميو كسمع، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا رضي هللا عشو عغ أبي الجرداء

َمْحُىػٌب ِبِو، َفَأْتَبْعُتُو َبَرِخؼ، َفُعِسَج ِبِو ِإَلى  أّنوَعُسػَد اْلِكَتاِب اْحُتِسَل ِمْغ َتْحِت َرْأِسي، َفَطَشْشُت 

                                           
 . 41سػرة ؽ آية  1
 . 36سػرة الشػر آية   2
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اـِ  يَساَف ِحيَغ َتَقُع اْلِفَتُغ ِبالذَّ ـِ، َأاَل َكِِفَّ اإْلِ ا ـِ َما َكَعسُ : يةقاؿ ابغ تيس .(1 الذَّ ْسبَل ػُد اْلِكَتاِب َكاإْلِ

 .2ُيْعَتَسُج َعَمْيِو َكُىْع َحَسَمُتُو اْلَقاِئُسػَف ِبوِ 

الحيغ يعتسج عمييع في حسل ىحا الجيغ كأعبائو إنسا ىع أىل كفي الحجيث إشارة كاضحة اف 

يسكغ  الذاـ كفي ذلظ داللة كاضحة عمى قػة إيساف كعديسة أىل الذاـ ألف حسل الجيغ كأعيائو ال

 أف يدشج لزعاؼ اإليساف أك لقميمي العديسة.

 

 فذكػنا إليو كشا عشج رسػؿ هللا صّمى هللا عميو كسمع :رضي هللا عشو قاؿ عبج هللا بغ حػالة ،

بذخكا؛ فوهللا! ألنا مغ كثخة أَ ): صّمى هللا عميو كسمعة الذيء، فقاؿ رسػؿ هللا الُعخؼ كالفقخ كقمّ 

أرض  عّد كجلّ تو، وهللا! ال يداؿ ىحا األمخ فيكع حتى يفتح هللا الذيء أخػؼ عميكع مغ قمّ 

، كجشجًا بالعخاؽ، الّذاـفارس، كأرض الخكـ، كأرض ِحسيخ، كحتى تكػنػا أجشادًا ثبلثة: جشجًا ب

  (.جل السئة فيدخصياكجشجًا باليسغ، كحتى يعصى الخّ 

ِإنِّي َأْخَتاُر ): فقمت: يا رسػؿ هللا! اختخ لي إف أدركشي ذلظ؟ قاؿ: رضي هللا عشو قاؿ ابغ حػالة

ـَ فَ  ا اـِ , َيا أَْىَل َتَبى َصْفَػُتُو ِمْغ ِعَباِدهِ , َكَِِلْيِو ُتجْ َصْفَػُة هللِا ِمْغ ِببَلِدهِ  ّنوإَلَظ الذَّ , اْلَيَسِغ َعَمْيُكْع ِبالذَّ

اـَ هللِا ِمْغ َأْرِضِو الَفِإفَّ ِمْغ َصْفَػِة  َل ِلي َيْدَتْبِق ِفي ُغُجِر اْلَيَسغِ , َأاَل َفَسْغ َأَبى َفمْ ذَّ , َفِإفَّ هللَا َقْج َتَكفَّ

                                           
(، كقاؿ شعيب األرنؤكط: إسشاده صحيح، رجالو ثقات 21733، ح: 36/62الّذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج، ) 1

 رجاؿ الرحيح.
 (.27/42) مجسػع الفتاكػ ابغ تيسية،  2
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ـِ َكأَْىِموِ  ا َث ِبَيَحا اْلَحِجيِث اْلَتَفَت ِإَلى اْبِغ َعاِمٍخ َفَقاؿَ  .(1ِبالذَّ َمْغ  :َفَكاَف َأُبػ ِإْدِريَذ اْلَخْػالِنيُّ ِإَذا َحجَّ

َل َّللاَُّ   .2ِبِو َفبل َضْيَعَة َعَمْيوِ َتَكفَّ

 

يخفع مغ مقاـ أىميا تعجػ ذلظ ل الذاـ كأرض ِكنسامقاـ  خفع ب لع يكتفىحا الحجيث الذخيف 

كأحدغ الخمق كاعتبخىع في كشف هللا تعالى كرعاية  قاعتبخىع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صفػة الخم حتىكسكانيا 

مغ أعطع الشعع بعج االسبلـ فسغ كاف هللا معو فقج حاز القػة . كىحه ككفالتو التي ال يتخمميا ضياع

 التي ال تغمب كالقجر التي ال تعجد.

   

 صفػة هللا مغ أرضو ) :صّمى هللا عميو كسمع، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا رضي هللا عشو عغ أبي أمامة

ال حداب عمييع كال  ةٌ مَّ مغ أمتي ثُ  ةَ الجشَّ  غَّ مَ ، كفييا صفػتو مغ خمقو كعباده، كليجخُ الّذاـ

 .(3عحاب

 

                                           
(، 18609، ح: 9/302ىػ(، الدشغ الكبخػ )458البييقي، أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الخخاساني، )ت  1

ـ. كصححو األلباني  2003ىػ /  1424، 3ج القادر عصا, دار الكتب العمسية، بيخكت / لبشاف، طتحقيق: محّسج عب
 (.3424، ح: 27/37في سمدمة األحاديث الّرحيحة )

ىػ(، األحاديث السختارة أك السدتخخج مغ 643ضياء الجيغ، أبػ عبج هللا، محّسج بغ عبج الػاحج السقجسي )ت  2
(، تحقيق الجكتػر عبج السمظ بغ عبج هللا بغ 9/273خخجو البخارؼ كمدمع في صحيحييسا)األحاديث السختارة مسا لع ي

قاؿ األلباني في الدمدمة  ـ. 2000ىػ/ 1420، 3دىير، دار خزخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بيخكت/ لبشاف، ط
 (: إسشاده صحيح كرجالو كميع ثقات.27/37الرحيحة )

(، تحقيق: 7796، ح: 8/194ىػ(، السعجع الكبيخ)360بغ مصيخ المخسي)ت  الصبخاني، سميساف بغ أحسج بغ أيػب 3
القاىخة/ مرخ، ب.ت.ف. كصححو األلباني في صحيح الجامع  –حسجؼ بغ عبج السجيج الدمفي، مكتبة ابغ تيسية 

 (.3765، ح: 2/703الرغيخ كزياداتو )
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 ِإَذا َفَدَج  :صّمى هللا عميو كسمعقاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  رضي هللا عشو عغ معاكية بغ قخة، عغ أبيو(

َفبَل َخْيَخ ِفيُكْع، اَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ِمْغ ُأمَِّتي َمْشُرػِريَغ اَل َيزخُُّىْع َمْغ َخَحَلُيْع َحتَّى َتُقػـَ  الّذاـأَْىُل 

 (.1اَعةُ الدَّ 

 

 ِإفَّ ُفْدَصاَط اْلُسْدِمِسيَغ قاؿ: يو كسمع صّمى هللا عمأف رسػؿ هللا  رضي هللا عشو عغ أبى الجرداء(

إشارة بل كفيو  .(2الّذاـَيْػـَ اْلَسْمَحَسِة ِباْلُغػَشِة ِإَلى َجاِنِب َمِجيَشٍة ُيَقاُؿ َلَيا ِدَمْذُق ِمْغ َخْيِخ َمَجاِئِغ 

أرض الغػشة مغ  في لجياد األكبخيػـ ا أف مخكد قيادة السدمسيغ ملسو هيلع هللا ىلصترخيح بيٌغ مغ الشبي 

 الِيْجخةكدار الّشبػة  فيي ميخاث الّذاـت الخصػب في إذا ادليسّ  الحقّ  لُيعمع أفّ  الّذاـ دمذق

 .الغالبػف بإذف هللا تعالىكجشجىا ىع 

 

  ََذاَت  الّججاؿ صّمى هللا عميو كسمع، َقاَؿ: َذَكَخ َرُسػُؿ هللِا رضي هللا عشو َعِغ الشَّػَّاِس ْبِغ َسْسَعاف

َما )، َفَقاَؿ: َغَجاٍة، َفَخفََّس ِفيِو َكَرفََّع، َحتَّى َضَششَّاُه ِفي َشاِئَفِة الشَّْخِل، َفَمسَّا ُرْحَشا ِإَلْيِو َعَخَؼ َذِلَظ ِفيَشا

َغَجاًة، َفَخفَّْزَت ِفيِو َكَرفَّْعَت، َحتَّى َضَششَّاُه ِفي َشاِئَفِة  الّججاؿُقْمَشا: َيا َرُسػَؿ هللِا َذَكْخَت  (َشْأُنُكْع؟

 الشَّْخِل، َفَقاَؿ:

َأْخَػُفِشي َعَمْيُكْع، ِإْف َيْخُخْج َكَأَنا ِفيُكْع، َفَأَنا َحِجيُجُو ُدكَنُكْع، َكِِْف َيْخُخْج َكَلْدُت ِفيُكْع،  الّججاؿَغْيُخ )

ِدِو َوهللُا َخِميَفِتي َعَمى ُكلِّ ُمْدِمٍع، َفَسْغ َأْدَرَكُو ِمْشُكْع، َفْمَيْقَخْأ َعَمْيِو َفَػاِتَح ُسػَرِة َفاْمُخٌؤ َحِجيُج َنفْ 

 .(َكاْلِعَخاِؽ، َفَعاَث َيِسيًشا َكَعاَث ِشَسااًل، َيا ِعَباَد هللِا َفاْثُبُتػا الّذاـَخاِرٌج َخمًَّة َبْيَغ  ّنوإاْلَكْيِف، 
                                           

( ، 2192، ح: 4/485سشغ الّتخمحؼ، )ىػ(، 279الّتخمحؼ، أبػ عيدى محّسج بغ عيدى الزحاؾ، أبػ عيدى)ت  1
، 2مرخ، ط -تحقيق كتعميق: أحسج محّسج شاكخ كآخخكف، شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي 

 ـ. كقاؿ الّتخمحؼ: َكَىَحا َحِجيٌث َحَدٌغ َصِحيٌح.1975ىػ/1395
ي، دمحم بغ ناصخ الجيغ)ت (. كصححو األلبان4300، ح: 4/185)الدجدتاني، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي داكد  2

 (، دار الفكخ، بيخكت/ لبشاف، ب.ت.ف. 2116، ح: 1/425ـ( في صحيح الجامع الرغيخ كزياداتو )1999
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 ُسػَؿ هللِا َكَما َلْبُثُو ِفي اأْلَْرِض؟ َقاَؿ: ُقْمَشا: َيا رَ 

 .(َأْرَبُعػَف َيْػًما، َيْػـٌ َكَدَشٍة، َكَيْػـٌ َكَذْيٍخ، َكَيْػـٌ َكُجُسَعٍة، َكَساِئُخ َأيَّاِمِو َكَأيَّاِمُكعْ )

 َصبَلُة َيْػـٍ؟ َقاَؿ:ُقْمَشا: َيا َرُسػَؿ هللِا َفَحِلَظ اْلَيْػـُ الَِّحؼ َكَدَشٍة، َأَتْكِفيَشا ِفيِو 

َفَبْيَشَسا )ثع قاؿ:  ،الّشاسالتي يفتتغ بيا  صفاتو الّدبلـك  الّربلةثع ذكخ عميو  .(اَل، اْقُجُركا َلُو َقْجَرهُ )

َبْيَغ  ُىَػ َكَحِلَظ ِإْذ َبَعَث هللُا اْلَسِديَح اْبَغ َمْخَيَع، َفَيْشِدُؿ ِعْشَج اْلَسَشاَرِة اْلَبْيَزاِء َشْخِقيَّ ِدَمْذَق،

َر ِمْشوُ  ،1َمْيُخكَدَتْيغِ  ُجَساٌف  َكاِضًعا َكفَّْيِو َعَمى َأْجِشَحِة َمَمَكْيِغ، ِإَذا َشْأَشَأ َرْأَسُو َقَصَخ، َكَِِذا َرَفَعُو َتَحجَّ

ِيي َشْخُفُو، َفَيْصُمُبُو َحتَّى َكالمُّْؤُلِؤ، َفبَل َيِحلُّ ِلَكاِفٍخ َيِجُج ِريَح َنَفِدِو ِإالَّ َماَت، َكَنَفُدُو َيْشَتِيي َحْيُث َيْشتَ 

، َفَيْقُتُموُ   .(2ُيْجِرَكُو ِبَباِب ُلجٍّ

 

ِؿ ُضُيػُرُه ِباْلِحَجاِز أَْعَطعَ قاؿ ابغ تيسية:  َماِف اأْلَكَّ ْسبَلـُ ِفي الدَّ اَلِئُل اْلَسْحُكػَرُة  ،َفَكاَف اإْلِ َكَدلَّْت الجَّ

َكُىَشاَؾ  ،َفِإَلى َبْيت اْلَسْقِجِس َكَما َحْػَلُو َيُعػُد اْلَخْمُق َكاأْلَْمخُ  ،َكاْلَحْذَخ إَلْيَيا الّذاـَعَمى َأفَّ " ُمْمَظ الشُُّبػَِّة " بِ 

َماِف َيُكػُف َأْضَيَخ بِ  ،ُيْحَذُخ اْلَخْمقُ  ْسبَلـُ ِفي آِخِخ الدَّ ُؿ  مّكةَكَكَسا َأفَّ  الّذاـَكاإْلِ َأْفَزُل ِمْغ َبْيِت اْلَسْقِجِس َفَأكَّ

َماِف َيُعػُد اأْلَْمُخ إَلى  أّنوَكَكَسا  ،اأْلُمَِّة َخْيٌخ ِمْغ آِخِخَىا ػرّمى هللا  الّشبيَكَسا ُأْسِخَؼ بِ  الّذاـِفي آِخِخ الدَّ

ـِ إَلى اْلَسْدِجِج اأْلَْقَرى عميو كسمع َماِف َأْلدَ َفِخَياُر أَىْ  ،ِمْغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا ُمُيْع ُمَياَجَخ ِل اأْلَْرِض ِفي آِخِخ الدَّ

 .3الّذاـَكُىَػ بِ  الّدبلـَعَمْيِو إْبَخاِىيَع 

 

                                           
، لداف العخب )أك حمتيغ.  َأؼ َبْيَغ ُشقََّتْيغِ  1  (.3/435ابغ مشطػر، دمحم بغ مكـخ
 (. 2937، ح: 4/2250مدمع، ابغ الحجاج الشيدابػرؼ، صحيح مدمع ) 2
 (.27/43ابغ تيسية, مجسػع الفتاكػ ) 3



36 
 

  ْبِغ ُعَسَخ، َعْغ َأِبيِو ِ صّمى هللا عميو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ رضي هللا عشيسا َعْغ َساِلِع ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

 (الّشاسَسَتْخُخُج َناٌر ِمْغ َحْزَخَمْػَت َأْك ِمْغ َنْحِػ َبْحِخ َحْزَخَمْػَت َقْبَل َيْػـِ الِقَياَمِة َتْحُذُخ ): كسمع

ِ، َفَسا َتْأُمُخَنا؟ َقاؿَ   .(1الّذاـَعَمْيُكْع بِ ): َقاُلػا: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

 .كمبلٍذ مغ تمظ الشار كمغ أىػاؿ يػمئح نجاةٍ فالذاـ يػميا أرض 

 

  ٍُنَؤلُِّف الُقْخآَف ِمَغ  صّمى هللا عميو كسمع، َقاَؿ: ُكشَّا ِعْشَج َرُسػِؿ هللِا رضي هللا عشو َعْغ َزْيِج ْبِغ َثاِبت

َقاِع َفَقاَؿ َرُسػُؿ هللِا  اـِ ): معػػػػػصّمى هللا عميو كسالخِّ ػَؿ هللِا؟ ػػػػ، َفُقْمَشا: أَلؼٍّ َذِلَظ َيا َرسُ (ُشػَبى ِلمذَّ

 .(2فَّ َمبَلِئَكَة الخَّْحَسِغ َباِسَصٌة َأْجِشَحَتَيا َعَمْيَياألَ )َقاَؿ: 

 

مدار الحق مغ خبلليا  دَ حجَّ  الّدبلـك  الّربلةبي السختار عميو فيحه جسمة مغ األحاديث السختارة لمشّ 

 فة أكعمى مغ يخيج االستدادة مغ اليجاي فييا،قج غخس  الّجيغعسػد  فّ اـ أللذّ ه إلى امخدّ  كأفّ  كمآلو

 . بأرض الحق محقيحىب ببرخه إلى شاـ الخيخ كي

 

صفػة الخمق  هللا قج اجتبى لبقعة الخيخ كالحقّ  أفّ  الّدبلـالّربلة كلمتسثيل كالتػضيح أشار عميو 

ع عبلمة يانِحدحتى بات خيخىع معيارًا لمخيخ ك  كافدجيع إذا حػنمِ ْر كيُ  الّشاسيحدشػف إذا أساء الحيغ 

 في األرض،  الّجيغعمى بقاء 

                                           
(، كقاؿ: حجيث 2217، ح: 4/498الّتخمحؼ، أبػ عيدى، محّسج بغ عيدى، الجامع الرحيح = سشغ الّتخمحؼ، ) 1

 حدغ غخيب صحيح.
(، كقاؿ: حجيث 3954، ح: 5/734الّتخمحؼ، أبػ عيدى، محّسج بغ عيدى، الجامع الرحيح = سشغ الّتخمحؼ ) 2

 (.3095، ح: 3/109األلباني في صحيح التخغيب كالتخىيب، ) حدغ غخيب. كصححو
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ىشاؾ فدصاط السدمسيغ يػـ السمحسة  أفّ  الّذاـصبعو إلى بأُ يؤشخ صخاحة  الّدبلـكىا ىػ عميو 

كغ الستيغ حيث إلى الحرغ الحريغ كالخّ  عفميدار الكبخػ التي ال محالة قادمة فسغ خاؼ عمى ديشو 

 الّذاـ ذلظ ألفّ  ككلّ  ،حزخمػتار العطيسة القادمة مغ ُيتَّقى مغ تمظ الشّ ك  الّججاؿقتل تػأد الفتغ كيُ 

التي  الّذاـفبل غخك إذًا أف تبدط السبلئكة أجشحتيا عمى  ،ما ذكخنا مغ آيات كأحاديث كلّ مباركة في 

 شػبى لمذاـ. :بقػلوعير الكشيب احة بالخّ  صّمى هللا عميو كسمعليا كألىميا رسػُؿ هللا دعا 

 

 كبشاء عمى فيع السدمسيغ عامة كأىل الذاـ كفمدصيغ خاصة لسزاميغ ىحه األحاديث، فإفَّ عمييع 

تمظ عمى الجائخ  كفي أيامشا ىحه أف يجركػا مػقعيع في خارشة الرخاع ؛السكمػـالكبيخ  الّذاـفي 

تحقيق مع رخ, التداـ أسباب الشّ ك , يعِكخبلصالستيغ، بحبل هللا  يععترامإ  األرض السباركة، كضخكرة

  ،ة إال بو, مع األخح بالسباح مغ األسبابل عمى هللا كالبخاءة مغ الحػؿ كالقػّ التػكّ 

َداَيُسىۡ   قاؿ تعالى: قۡ
َ

ِۡج أ ُيثَّت ۡى َو ُُصُۡز َ يََ ْ ٱَّللَّ وا ُُصُ ْ إِن حََ ْٓا ٌَ َءاَيَُ ِي ا ٱَّلَّ َّ حُّ
َ

أ كقاؿ  .  1َيَٰٓ

َ   تعالى:  ْ إٍا نل َ رُ  ُُصُ َ َّلَّ شو ٌَ َا وا يِف َُ آيَ  ي ِ لۡيَ  اۡلَ ْا  ْ ادلُّ  اة   ْمُ قُ حَ  ْمَ يَ ا وَ لۡيَ ج
َ
  . 2دُ اَّ شْ اۡل

ۥ َوََل   االجتساع عمى الحقّ ك  مع ضخكرة الدعي لتػحيج الرفّ  ََْلُ َ َورَُش ْ ٱَّللَّ ْا لۡيُؽ ِط
َ

َوأ

 ٌَ َِِٰبِي هصَّ َ َيَػ ٱ ْ  إِنَّ ٱَّللَّ ٓوا ِِبُ ۖ َوٱۡص ِيُدُسۡى َب ر َِ َۡذ ْاْ َوح ُ ْ َذخَۡفَشو ْا َٰزَُؼ ََن 3ح
. 

 

                                           
 . 7سػرة دمحم آية  1
 . 51سػرة غافخ آية  2
 . 46سػرة األنفاؿ آية  3



38 
 

السادية كالسعشػية كالتي مشيا الربخ عمى االبتبلءات كالسحغ التي  األخح بأسباب التسكيغك 

, كمغ كاف هللا معو فسعو القػة التي ال ُتغمب, كمغ آكػ الّشاسبج أرضًا ليبقى الحق الحؼ يشفع تزع الدّ 

  إليو فقج آكػ إلى ركغ شجيج.
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 الثانيالفرل 

 

 القخآف والدشة، وأف فمدظين أرض رباط،مكانة السدجج األقرى في 

 وأقهاؿ العمساء في فزل بالد الذاـ وفمدظين،

 مع بياف حقيقة الظائفة السشرهرة.

 

 ة مباحث:وفيو ثالث

 

فمدظين أرض رباط،  مكانة السدجج األقرى في القخآف والدشة، وأف  : وؿالسبحث األ 

 وأفزل الخِّباط عدقالف. 

 

العمساء في فزل بالد الّذاـ وفمدظين وذكخ بعض من ىاجخ : أقهاؿ ثانيالسبحث ال

 إلييا من أعياف العمساء والعب اد.

 

 الّظائفة السشرهرة.حقيقة : ثالثالسبحث ال
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 : وؿالسبحث األ 

فمدظين أرض رباط، وأفزل  مكانة السدجج األقرى في القخآف والدشة، وأف  

 الخِّباط عدقالف. 

 

  
 

ية الّجيشألىسيتيا ، عالسياً الجحب الدياحي قي العالع اإلسبلمي كليحا اعتبخت مغ ش ِكفخيقيا كنقصة إلتقاء

كشجيجة  كالتاريخية التي ال يشازعيا فييا أؼ بمج آخخ في العالع، كلتستعيا بتزاريذ كمشاخات متشػعة

  .التبايغ

 

أكؿ شعب تاريخي استقخ فييا ىع الكشعانيػف، الحيغ جاءكا مغ جديخة العخب أكائل األلف ك 

"فمدصيغ" قجيع ججًا، كرد ذكخه أكؿ مخة في الدجبلت السرخية التي تعػد إلى الثالث قبل السيبلد. كاسع 

 باسع ،ػريةكرد ذكخ االسع الحقًا في العيج القجيع كفي الدجبلت اآلشكسا ، العرخ البخكندؼ الستأخخ

َيْجُسل قبل الخػض في فزل فمدصيغ عمى سػاىا مغ 

أف أذكخ نبحة عغ تاريخيا سػػ أرض الحخميغ األرض بقاع 

 كجغخافيتيا:

فمدصيغ اسع يصمق عمى القدع الجشػبي الغخبي مغ ببلد ف

الػاقعة غخبي آسيا عمى الداحل الذخقي  البقعة، كىي الّذاـ

حيث بتاريخ غشي كجغخافية متشػعة،  كتستازلمبحخ الستػسط، 

لمحزارات  حيػياً  تقع في قمب العالع القجيع، الحؼ كاف مدخحاً 

صمة الػصل بيغ قارتي آسيا  تعتبخ اّنيأل عمى مّخ العرػر

كليحا اعتبخت مغ  العالع اإلسبلمي شقيِكفخيقيا، كنقصة التقاء 

 مناطق أىع
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السشاشق الداحمية، كانجمجػا  أىميا غكربسا أضيفت الشػف بعج ذلظ لمجسع، كقج سك ، (pelest)  بمدت

كانت حجكد أرض فمدصيغ تختمف كعمى أية حاؿ فقج  بالكشعانييغ بدخعة، لكشيع أعصػا األرض اسسيع.

ـ االحتبلؿ البخيصاني اأخحت حجكدىا األخيخة السبيشة في الخخيصة أعبله أي اأّنيإال باختبلؼ العرػر 

  .1كيمػمتخات مخبعة 27009كبيحا التحجيج بمغت مداحة فمدصيغ  ـ(1923-1920لفمدصيغ )

 

 دائساً كانت ا أّنيإال  _بغس الشطخ عغ مداحتيا كحجكدىا _ أف فمدصيغكما ييسشي ىشا ىػ 

كىي  ،بيت السقجس كىي أرض اإلسخاء كالسعخاج أرض ىيا أّنيفزبًل عغ  الّذاـتعتبخ جدءًا مغ ببلد 

 عّد كجلّ كتاب هللا في  يابعز التي كردكليا العجيج مغ السشاقب  ،األرض التي بارؾ هللا فييا لمعالسيغ

  ،الّدبلـك  الّربلةلكخيع عميو ا الّخسػؿأحاديث كبعزيا اآلخخ في 

السدجج األقرى فزائل كفمدصيغ مذسػلة في الفزيمة كالبخكة سػاء كاف الحجيث عغ 

ألف  كسا بيشت في السبحث الدابق، ،عامة الّذاـعغ ببلد أـ  ،بيت السقجسأـ عغ  كما حػلو، السبارؾ

التي كانت دكمًا محل انترار الحق عمى الباشل باعتبارىا  الخِّباطكىي أرض ، الّذاـفمدصيغ قمب 

تتستع بسكانة خاصة في الترػر  ليحا فييك  دكلة الجاىمية كدكلة اإليساف،بيغ  مخاغسةتاريخيًا أرض 

لع  إفْ  ،قزية عالسيةكقزية احتبلليا  ،العالع أقصارسا جعميا محط اىتساـ السدمسيغ في ماإلسبلمي 

 يكغ عمى مدتػػ الحكػمات فعمى مدتػػ األفخاد، 

 

 :ل الحجيث فييا عمى الشحه التاليأفّر وقج أخحت مكانتيا السخمهقة ىحه من عجة زوايا 

 

 

                                           
 .http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2171انطخ مػقع:  1
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 من كتاب هللا العديد: _بل آيات_ا آية أّنيأواًل: 

 

كذكخت العجيج مغ اآليات التي جاءت عمى  كقج فرمت الحجيث في ذلظ في السبحث الدابق

 .الّذاـكىي مذسػلة في فزائل كمكانة كبخكة  األرض السقجسة _فمدصيغ_ذكخ 

 

كاف تارة ترخيحًا كتارة تعخيزًا فقج كردت آيات كمدججىا السبارؾ  أما ما يسيد فمدصيغ

ًٗل } قػلو تعالى: أصخحيا ِۦ ََلۡ ةَِؽۡتِده ىَٰ  ۡۡسَ
َ

ِٓي أ ٌَ ٱَّلَّ َٰ ۡتَح ۡصِجِد ُش ًَ ۡ َراِم إََِل ٱل ۡصِجِد ٱۡۡلَ ًَ ۡ ٌَ ٱل ّيِ

لۡيُػ ٱۡۡلَِصيُ  ًِ َْ ٱلصَّ ُِ ۥ  ُُ َّ ٓ  إٍِ ا ََ ِ َٰخ ٌۡ َءاَي ۥ يِ ُُ َِي ۥ هُُِن ََلُ ْۡ ا َخ ََٰرۡكََ َب ِي  َصا ٱَّلَّ ۡق
َ
  . {1ٱۡۡل

 

ىػ نعت ألنػاع البخكة الحدية كالسعشػية ألف  بالسدجج كما حػلو ككصف البخكة ىشا مقتخف 

األصل في السعشى الذسػلية ما لع تخد قخيشة تخريز، كىحه اآلية الكخيسة تحكخ السدجج األقرى 

ككصف السدجج السبارؾ محفػفًا بالبخكة كما حػلو بمفع كاضح كتعبيخ صخيح ال يحتسل التأكيل، 

ََلُ   أّنواألقرى ب ْۡ ا َخ ََٰرۡكََ ي َب ِ كصف يخسع البخكة حافة بالسدجج، فائزة عميو. كىػ ضل لع    ٱَّلَّ

   ".2يكغ ليمقيو تعبيخ مباشخ مثل: باركشاه. أك باركشا فيو. كذلظ مغ دقائق التعبيخ القخآني العجيب

                                           
 . 1سػرة اإلسخاء آية  1
(، دار الذخكؽ، بيخكت/القاىخة، ط 4/2212ىػ(، في ضبلؿ القخآف)1385قصب، سيج إبخاىيع حديغ الذاربي )ت  2

 ىػ.1412،  17
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ََلُ  كقػلو:  ْۡ َخ ا  ََ ََٰرۡك ِي َب في معاشيع كأقػاتيع  وانأؼ الحؼ جعمشا حػلو البخكة لدك  ٱَّلَّ

 . 1كحخكثيع كغخكسيع

 

ََلُ   كفي تفديخ قػلو تعالى: ْۡ ا َخ ََ ََٰرۡك ِي َب ار كقيل: بسغ ّنيقيل: بالثسار كبسجارؼ األ  ٱَّلَّ

 الّشبيعغ  رضي هللا عشو كركػ معاذ بغ جبل .دفغ حػلو مغ األنبياء كالرالحيغ كبيحا جعمو مقجساً 

ببلدؼ كأنا سائق إليظ يا شاـ أنت صفػتي مغ  :قاؿ: )يقػؿ هللا تعالى أّنو عميو كسمعصّمى هللا 

 .2صفػتي مغ عبادؼ(

 

كىحه اآلية مغ اآليات قصعية الثبػت قصعية الجاللة في إثبات البخكة لمسدجج كما حػلو، ِكف 

لػ لع تكغ لو فزيمة إال ىحه اآلية اختمف العمساء في السخاد بالبخكة، ِكف كاف العسػـ أكلى بالقبػؿ. ك 

 .فالبخكة فيو مزاعفة ٬إذا بػرؾ حػلو ّنوألكبجسيع البخكات كافية؛  ٬لكانت كافية

 

                                           
 (.17/351الصبخؼ، محّسج بغ جخيخ، جامع البياف في تأكيل القخآف ) 1
 (. 10/212القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف ) 2

معاذ بغ جبل رضي هللا عشو، ِكنسا ركاه الصبخاني، سميساف بغ أحسج بغ كالحجيث لع أقف عميو مغ ركاية          
(، تحقيق حسجؼ بغ عبج السجيج الدمفي، 601، ح: 1/345ىػ(، في مدشج الّذامييغ )360أيػب المخسي الّذامي)ت 

ع: "يا شاـ ـ. مغ شخيق عبج هللا بغ َحػاَلة رضي هللا عشو، بمف1984ىػ/1405، 1مؤسدة الخسالة، بيخكت/ لبشاف، ط 
أنت صفػتي مغ ببلدؼ أدخل فيظ خيختي مغ عبادؼ, أنت سػط نقستي كسػط عحابي, أنت الحؼ ال تبقي كال تحر, 

ـ(، في تخخيج أحاديث فزائل الّذاـ 1999أنت األنجر ِكليظ السحذخ". كتعقبو األلباني، دمحم بغ ناصخ الجيغ)ت 
،  1(، مكتبة السعارؼ، ب. ت. ف، ط 9، ح: 1/28كدمذق ألبي الحدغ عمي بغ محّسج الخبعي )

أنت سيف نقستي، كسػط عحابي، أنت األنجر فإف ىحا  حجيث صحيح دكف قػلو): األلباني ـ. فقاؿ2000ىػ/1420
 .(القجر مسا لع أقف عميو في غيخ ىحا الحجيث
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 ًا:  مهطن الرالحين:نيثا

َتادَِي }: هللا عّد كجلّ  قاؿ ا ِؼ َّ َض يَرِثُ ۡر
َ
نَّ ٱۡۡل

َ
ِ أ ٌۢ َبۡؽِد ٱَّّلِۡلر ِ يِ ْر بُ لزَّ ا يِف ٱ ََ ۡ هََقۡد َلخَب َو

َٰوُِدْنَ  هصَّ   .{1ٱ

ففي ىحه اآلية الكخيسة ربط هللا تعالى بيغ األرض السقجسة كالرالحيغ إثباتًا ألحقية الرالحيغ 

باألرض السقجسة ِكلحاقًا لؤلرض السقجسة بالرالحيغ فتتع القجاسة مغ كل الػجػه بجعل الربلح ىػ 

 السعيار لػراثة ىحه األرض. فأيغ تقع ىحه األرض؟ 

 

كقاؿ ابغ عباس: ىي أرض  .2سةىي األرض السقجّ كقيل:  :في تفديخه الذػكانياإلماـ  قاؿ

 ."3سةة َكُيَقاؿ اأَلْرض السقجّ الجشّ 

ا أّنيكىحا مغ تساـ التكخيع كرفع الّذأف ليحه األرض السباركة كأىِميا. كتفديخ ابغ عباس ب 

ا جّشة هللا عمى أّنيقخنيا بالجّشة فك ّنوا أيزًا ألأّنييخفع مغ ش ك فمدصيغ _األرض السقّجسة_الجشة أ

 األرض. 

 

  :الّدالـولجىا عيدى عمييسا  وميج الرجيقةمأوى مخيم ًا:  ثالث

 

 ػػػػ الجسيعكسا يعمع ػػػػ بجكف أب  بلـػػػػالدّ ى عمييسا ػػػػيجنا عيدػػػػػػبد خيع الرجيقةػػفعشجما حسمت م

 بحانوػػػس، فاختار الّشاساف مبلئع يؤكييسا مغ ػػمغ مك يحه اآليةػػل جعميسا هللا آية لمعالسيغ، فكاف البجّ 
                                           

 . 105سػرة األنبياء آية  1
 (.3/430الذػكاني، محّسج بغ عمي، فتح القجيخ ) 2
 (.276بج هللا بغ عباس، تشػيخ السقباس مغ تفديخ ابغ عباس )ص ابغ عباس، ع 3
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 بحانوػػػس،  فقاؿ بلـػػػػػالدّ كابشيا عمييسا  مخيع الرجيقةُخؼ بإيػاء ػػػػذْ ة مكانًا يَ ػػػػكتعالى ىحه األرض السقجس

َ } تعالى:ك  ِت ق ةٖ ذَا َْ آ إََِلَٰ َرۡب ًَ ُّ َٰ َءايَٗث َوَءاَوۡيَن ۥٓ  ُُ يَّ
ُ

ٌَ َمۡريََى َوأ ا ٱۡب ٖ َوَيؽِيوََجَؽوََۡ   .{1َرار

 

آكاىسا  ،عحباً  مكانًا خرباً  الّدبلـو عمييسا جنا عيدى كأمّ ىكحا لسا أراد هللا تعالى أف يييئ لديك 

  َذاِت قََرار  كقػلوفقاؿ:  اسرضي هللا عشي غ صفاتيا ابُغ عباسالتي بيّ إلى ىحه الخبػة الخربة 

ي ب ْر ذات خَ    .(2يعشي ماء ضاىخا َوَيؽِ

 

كىحا السكاف السبارؾ بسا فيو مغ خيخات كالحؼ باركو هللا أيزًا بدكشى البتػؿ كابشيا عمييسا 

ٖ َوَيؽِيٖ الذػكاني:  اإلماـ قاؿىػ بيت السقجس كسا  الّدبلـ قََرار َذاِت   ٖ ة َْ ٓ إََِلَٰ َرۡب ا ًَ ُّ َٰ بيت  ،وََءاَوۡيَن

 . 3جؼالسقجس، قالو قتادة ككعب كقيل: أرض فمدصيغ، قالو الدّ 

 

بيُت  :ىَشا خبػةاليعشي ب أّنوالسكاُف السخَتِفع كجاء في التفديخ  ىي عشج أىل المغة كالخبػة

كقيل يعشي بو ِدَمْذق، كقيل فمدصيُغ  أقخب األرض إلى الدساء. أّنوك  ،َكِبُج األْرضِ  أّنوك الَسْقِجس، 

 (. 5ِىَي الخممة ِفي فمدصيغ)ككرد عغ أبي ىخيخة أنو قاؿ:  .4َمةُ مْ كالخ 

                                           
 . 50سػرة السؤمشػف آية  1
 (.10/142ابغ كثيخ، إسساعيل بغ عسخ، تفديخ القخآف العطيع ) 2
 (.3/575الذػكاني، محّسج بغ عمي، فتح القجيخ ) 3
 (.4/14الدجاج، أبػ إسحاؽ، إبخاىيع بغ الدخؼ بغ سيل، معاني القخآف كِعخابو ) 4
(، دار 6/101ىػ(، الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر )911الديػشي، جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ )ت  5

 ب.ت.ف. الفكخ، بيخكت/ لبشاف.
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ا أّنيك  كىحه الجيار السقجسة _فمدصيغ_ الّذاـكىحا كمو يؤكج قزية البخكة التي حبا هللا بيا 

 ميبط الخساالت، كمأكػ األنبياء، كمدكغ الرالحيغ األتقياء، كميػػ أفئجة العمساء.

 

ما أكدب فمدصيغ مكانة ديشية عقجية كبيخة ججًا فبل مجاؿ لقبػؿ  ،الكخيسات كغيخىا مغ اآليات

يساف بسصمع سػرة اإلسخاء إاإليساف بو  السدججيغ ألفّ  ثالثبقجاسة أكلى القبمتيغ ك  إيساف مؤمغ ال يقخّ 

  ا.ِكنكاره ِكنكار قجاستو إنكار لتمظ اآلية كغيخى

 

 :أن فيها المسجد األقصى المباركًا: رابع

 

 السكانة تمظ الّذاـىػ الحؼ أعصى بيت السقجس كفمدصيغ ك  األقرى _حتسًا_ كجػد السدجج

 :ّنومكانة عخيقة كعطيسة في الفكخ اإلسبلمي أل فيػ ذك، التي اشتسل عمييا كالبخكة التي احتمتيا

 

ِ َصمَّى هللُا الَبَخاِء ْبِغ َعاِزٍب َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا، َقاَؿ: " َكاَف َرسُ  : فقج ركػ قبمة السدمسيغ األكلى .1 ػُؿ َّللاَّ

ِ َصمَّ  ى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع َصمَّى َنْحَػ َبْيِت الَسْقِجِس، ِستََّة َعَذَخ َأْك َسْبَعَة َعَذَخ َشْيًخا، َكَكاَف َرُسػُؿ َّللاَّ

َو ِإَلى الَكْعَبِة، َفَأْنَدَؿ َّللاَُّ: } ى َعَمْيِو َكَسمََّع ُيِحبُّ َأْف ُيَػجَّ ِ قَْد ٍََر اء ًَ َك يِف الصَّ ِّ َو 1َتَقوَُّب وَْج { ، َفَتَػجَّ

َفَياُء ِمَغ الشَّاِس، َكُىُع الَيُيػُد: } ا  َنْحَػ الَكْعَبِة "، َكَقاَؿ الدُّ َّ ْ ْا َؼولَۡي ُ َِِّت ََكٍ َخُِِّى اه ٌْ قِتْو ْى َخ ُِ َلَّ ا َو َي

اٍط  ِِصَ ََشاُء إََِل  ٌْ ي ِدي َي ّْ ْغرُِب َح ًَ ُق َوال ْْشِ ًَ ِ ال َخقلِۡيمٍ  قُْن َّلِلَّ َفَرمَّى َمَع الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا  { 2ُمْص

َبْيِت َعَمْيِو َكَسمََّع َرُجٌل، ُثعَّ َخَخَج َبْعَج َما َصمَّى، َفَسخَّ َعَمى َقْػـٍ ِمَغ األَْنَراِر ِفي َصبَلِة الَعْرِخ َنْحَػ 
                                           

 . 144سػرة البقخة آية  1
 . 142سػرة البقخة آية  2
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َو َنْحَػ الَكْعَبِة، الَسْقِجِس، َفَقاَؿ: ُىَػ َيْذَيُج: َأنَُّو َصمَّى َمَع َرُسػِؿ َّللاَِّ   َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع، َكَأنَُّو َتَػجَّ

ُيػا َنْحَػ الَكْعَبةِ    1َفَتَحخََّؼ الَقْػـُ، َحتَّى َتَػجَّ

ػف نحػ بيت مُّ َر كأصحابو كانػا يُ  عصّمى هللا عميو كسم الّشبي: "أف رضي هللا عشو ركػ أنذك 

ْاْ  }السقجس" فمسا ندلت ىحه اآلية  هُّ َْ َ ۡى ف ا ُلَخُ ِۚ وََخلۡۡيُد َي َراِم ِد ٱۡۡلَ ۡصِج ًَ ۡ َك َشۡطَر ٱل َّ ّلِ وَۡج َْ َ ف

ۥ   ُ ُسۡى َشۡطَره َِ ْ رجل مغ بشي سمسة فشاداىع كىع ركػع في صبلة الفجخ نحػ بيت  فسخّ . { 2وُُج

  ".3فسالػا كسا ىع ركػع إلى الكعبة ،مختيغ ،إلى الكعبة ْت لَ ػِّ القبمة قج حُ  السقجس أال إفّ 

ككجو الجاللة في الحجيث أنيع كانػا ركػع نحػ بيت السقجس ألنيا كانت القبمة األكلى لمسدمسيغ 

 قبل الكعبة.

 

صّمى هللا عميو ؿ: سألت رسػؿ هللا اقرضي هللا عشو  ذرِّ  أبيثاني مدجج بشي في األرض لحجيث  .2

ثع ): قمت: ثع أؼ؟ قاؿ: ( قاؿالسدجج الحخاـ)في األرض؟ قاؿ:  عَ ِض كُ  عغ أكؿ مدججٍ  سمعك 

فرل فيػ  الّربلةأربعػف سشة فأيشسا أدركتظ )قاؿ: قمت: كع بيشيسا؟ قاؿ:  (السدجج األقرى

 . (4مدجج

                                           
 (.399، ح 1/88البخارؼ، الرحيح ) 1
 144سػرة البقخة آية  2
(. كصححو األلباني، دمحم بغ ناصخ 1047، ح:1/403الدجدتاني، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي داكد ) 3

( مخكد نػر اإلسبلـ ألبحاث القخآف كالدشة، 1045، ح: 1/2ـ( في صحيح كضعيف سشغ أبي داكد، )1999الجيغ)ت
 اإلسكشجرية/ مرخ، ب.ت.ف..

 (.520، ح:1/370مدمع، ابغ الحجاج الشيدابػرؼ، صحيح مدمع ) 4
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صّمى هللا عميو كسمع  الّشبي، عغ رضي هللا عشوحاؿ فعغ أبي ىخيخة ليا الخّ  ثالث السداجج التي تذجّ  .3

، صّمى هللا عميو كسمع الّخسػؿحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج: السدجج الحخاـ، كمدجج الخّ  ال تذجّ )قاؿ: 

 .(1كمدجج األقرى

 مغ السداجج:  فيو ليدت كالربلة في غيخه الّربلة .4

 

 فقج ركػ  كع تعادؿ؟ ػ في السدجج األقرىالتي ُتؤدَّ  الّربلةتعجدت الخكايات في مقجار 

 سميسافَ  إفَّ )يقػؿ: صّمى هللا عميو كسمع : سسعت رسػؿ هللا قاؿ رضي هللا عشيسا عبج هللا بغ عسخك

ا حكسً  وُ لَ تكػف لو الثالثة: فدأَ  نخجػ أفْ  اثشتيغ، كنحغُ  ا، أعصاهُ ثبلثً  هللاَ  سأؿَ  الّدبلـعميو  داكدَ  بغَ 

مغ بعجه، فأعصاه إياه، كسألو أيسا رجل  ا ال يشبغي ألحجٍ اه، كسألو ممكً هللا إيّ  حكسو، فأعصاهُ  ؼُ رادِ يُ 

في ىحا السدجج خخج مغ خصيئتو مثل يػـ كلجتو أمو، فشحغ نخجػ  الّربلةخخج مغ بيتو ال يخيج إال 

بتكفيخ ذنػب مغ يقبل عمى السدجج حجيث يقزي الكىحا  .(2قج أعصاه إياه عّد كجلّ أف يكػف هللا 

 .فيو الّربلةاألقرى كليذ لو غاية سػػ 

 

                                           
(. كمدمع، ابغ الحجاج الشيدابػرؼ، 1188، ح: 2/60البخارؼ، محّسج بغ إسساعيل الجعفي، صحيح البخارؼ ) 1

 (.1397، ح: 2/1014صحيح مدمع)
(. كقاؿ شعيب األرنؤكط: إسشاده صحيح، رجالو ثقات 6644، ح: 11/220الّذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج، ) 2

  بغ الجيمسي كىػ عبج هللا بغ فيخكز، فقج ركػ لو أبػ داكد كالشدائي كابغ ماجة، كىػ ثقة.رجاؿ الّذيخيغ غيخ عبج هللا
(، تحقيق 693، ح: 2/34ىػ(، السجتبى مغ الدشغ )الدشغ الرغخػ(، )303الشدائي، أحسج بغ شعيب الخخاساني)ت ك 

ـ. كابغ ماجة، محّسج بغ يديج 1986ىػ/1406، 2عبج الفتاح أبػ غجة، مكتب السصبػعات اإلسبلمية، حمب/ سػريا، ط
، 3/408(. كصححو األلباني في صحيح كضعيف سشغ ابغ ماجة )1408، ح: 1/452القدكيشي، سشغ ابغ ماجة، )

 (.1408ح: 
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صبلة ): الّدبلـك  الّربلةعميو  الّخسػؿكالحؼ يقػؿ فيو رضي هللا عشو  حجيث أبي ذرٍّ  ثع 

 ا تعادؿ مائتيغ كخسديغ صبلة باعتبارأّني يتزسغ (1في مدججؼ ىحا أفزل مغ أربع صمػات فيو

 تعادؿ ألف صبلة بشاًء عمى حجيث أبي ىخيخةصّمى هللا عميو كسمع  الّخسػؿفي مدجج  الّربلة أفّ 

َصبَلٌة ِفي َمْدِجِجؼ )قاؿ:  أّنو صّمى هللا عميو كسمعغ عغ رسػؿ هللا يبمِّ  حيث كاف رضي هللا عشو

 .(2َىَحا َأْفَزُل ِمْغ َأْلِف َصبَلٍة ِفيَسا ِسَػاُه، ِإالَّ اْلَسْدِجَج اْلَحَخاـَ 

  

ـِ َعَمى  الّربلةَفْزُل ): مخفػعاً  رضي هللا عشيسا كجابخ ءالجردا أبػكركػ  ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخا

. (3 َغْيِخِه ِماَئُة َأْلِف َصبَلٍة، َكِفي َمْدِجِجؼ َىَحا َأْلُف َصبَلٍة َكِفي َمْدِجِج َبْيِت اْلَسْقِجِس َخْسُدِساَئِة َصبَلةٍ 

يقػؿ  الربلة بالسدجج األقرى بألف صبلة حيث يفيج أفّ  الحؼرضي هللا عشيا حجيث ميسػنة ثع 

  .(4صبلة فيو كألف صبلة فإفَّ ): صّمى هللا عميو كسمع سػؿالخّ فيو 

 

 صبلةُ ): صّمى هللا عميو كسمع، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا رضي هللا عشو عغ أنذ بغ مالظك 

 و في السدججِ بلة، كصبلتُ القبائل بخسذ كعذخيغ َص  و في مدججِ بربلة، كصبلتُ  وِ جل في بيتِ الخَّ 

                                           
(، كقاؿ: ىحا حجيث صحيح اإلسشاد كلع 8553، ح: 4/554الحاكع الشيدابػرؼ، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، ) 1

ىػ( في 458البييقي، أبػ بكخ، أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الخخاساني)تيخخجاه. كككافقو الحىبي، كركاه 
كالجار  -(، تحقيق عبج العمي عبج الحسيج حامج، مكتبة الخشج، الخياض/ الدعػدية3849، ح: 3/486شعب اإليساف)

، 2/22ـ. كصححو األلباني في صحيح التخغيب كالتخىيب )2003ىػ/1423،  1الدمفية، بػمباؼ/ اليشج، ط 
 (.1179ح:

 (.505ح:  2/1012مدمع، ابغ الحجاج الشيدابػرؼ، صحيح مدمع ) 2
، 2/211ىػ(، الدشغ الرغيخ لمبييقي )458البييقي، أبػ بكخ، أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الخخاساني )ت:  3

، 1(، تحقيق: عبج السعصي أميغ قمعجي، جامعة الجراسات اإلسبلمّية، كخاتذي/باكدتاف، ط1773ح: 
 ( .4211ح:  2/776ـ. كصححو األلباني في صحيح الجامع الرغيخ كزيادتو)1989ىػ/1410

 (. كقاؿ شعيب األرنؤكط: إسشاده ضعيف.27626ح:  45/597الذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج ، ) 4
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كصبلتو في السدجج األقرى بخسديغ ألف صبلة، كصبلتو الحؼ يجسع فيو بخسذ مائة صبلة، 

 .(1في مدججؼ بخسديغ ألف صبلة، كصبلة في السدجج الحخاـ بسائة ألف صبلة

  

 األحاديث التي أكردناىا عمى في بيت السقجس جاء في ىحه الّربلةفزل  كاألمخ كاضح بأفّ 

 مخاتب، فيل ثسة تعارض؟ 

 

بلة في األقرى يشدخ يحسل الفزل األعمى لمّر  الحجيث الحؼ التعارض يداؿ بأفّ  كىحا

 : قاؿ اإلماـ الصحاكؼ جاء بالفزل األدنى الحجيث الحؼ 

بعس ما في ىحه اآلثار التي ذكخناىا في الفرل األخيخ مغ ىحا الباب  فػقفشا بحلظ عمى أفّ "

خ فييا مغ السشدػخ، ككاف محىبشا في الشدخ الّشاسشمبشا ترحيحيا، كما  , ثعّ قج ندخ بعزيا بعزاً 

 ،كفي رحستو ليع اىع في فزمو عشجىعلعباده كزيادة مشو إيّ  مغ هللا تعالى رحسةً  أّنوفي مثل ىحا 

في  الّربلةة في فزل ؿ األحكاـ كانت في ذلظ عمى ما في اآلثار السخكيّ فػجب بحلظ أف يكػف أكّ 

في  الّربلةك أّنو, ك اه مغ السداجج سػػ السدجج الحخاـسػ عمى ما كسمع  صّمى هللا عميو الّشبيمدجج 

مدجج مغ السداجج سػػ الثبلثة السداجج السحكػرة في اآلثار األكؿ مغ ىحا الباب , ثع زاد هللا 

فيو، ثع زاده هللا تعالى في صّمى هللا عميو كسمع  الّشبيفيو ما ركاه أبػ ذر عغ  رّمىتعالى مغ أتاه ف

, ثع زاده هللا فيو فجعل صبلتو فيو ة فيسا سػػ ىحه الثبلثة السداججمائة صبلذلظ أف جعمو كخسذ 

                                           
التخغيب (. كقاؿ األلباني في ضعيف 1413، ح: 1/453ابغ ماجة، محّسج بغ يديج القدكيشي، سشغ ابغ ماجة، ) 1

 ( : ضعيف ججًا. 756، ح: 1/190كالتخىيب؛ )
 كلزعفو الذجيج، لع أجسمو في السقارنة بيغ الخكايات في فزل الربلة في بيت السقجس.     

 



51 
 

 الّشبيفي مدجج  الّربلةكألف صبلة فيسا سػاه مغ السداجج غيخ ىحه الثبلثة السداجج، كجعميا ك

 .1", وهللا أعمع بسخاده في ذلظصّمى هللا عميو كسمع

 

_ إف شاء هللا_كالّرػاب لفقو السعتبخيغ. إماـ كبيخ مغ أئسة ا فالقائل بو ،كىحا قػؿ يدتحدغ

ألّف فزل هللا عمى عباده يدداد كال يشقز، كنطيخه األحاديث  ال تعارض في أحاديث الفزائل، أّنو

 .اّلتي تثبت أجخ صبلة الجساعة خسدا كعذخيغ، كأخخػ سبعا كعذخيغ، فيؤخح بالّدائج في الفزائل

 وهللا أعمع.

 

قخآنًا كقج جعمو هللا  السبارؾ السدجج األقرى مقاـ كفزل كمشاقب نقػؿ في يسكغ أف ماذاثع 

فخمج  ،أكشافوفزل ك  وبفزم فييا الترخيح افتتح هللا بيا سػرة اإلسخاءفي آية يتمى إلى يػـ القيامة 

 .الّجيغذكخه كجعمو جدءًا مغ عقيجة السدمسيغ إلى يػـ 

 

 :باط في عدقالفلديارة السدجج األقرى ولمخّ  صّمى هللا عميو وسمم الّخسهؿدعهة  ًا:خامد

 

كفزميا كالسدجج األقرى كبخكتو  ػػػػ بيت السقجسػػػػ فمدصيغ األحاديث التي تتحجث عغ  أما

حاديث الستعقمة بالسدجج األقرى ىشا لدت برجد ذكخ األ انأك  ،الحجيثكمبثػثة في كتب  ي كثيخةيف

 كشجِّ  الخِّباطإلى  ػػػػ صخاحة أك كشايةػػػػ  باألحاديث التي تجعػ سأىتعالسبارؾ كاألرض السقجسة ِكنسا 

 أذكخ مشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ: ك  كاألرض السقجسة، السبارؾ األقرىإلى السدجج  خحاؿالّ 
                                           

(، تحقيق: شعيب األرنؤكط، 2/69ىػ(، شخح مذكل اآلثار )321الصحاكؼ، أحسج بغ محّسج بغ األزدؼ الحجخؼ )ت  1
 ـ.1994ىػ/ 1415، 1اف، طمؤسدة الخسالة، بيخكت/ لبش
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 :صّمى هللا  الّشبي، عغ رضي هللا عشوركػ البخارؼ في صحيحو عغ أبي ىخيخة  الحجيث األوؿ

صّمى هللا  الّخسػؿحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج: السدجج الحخاـ، كمدجج الخِّ  ذجُّ ال تُ )قاؿ:  عميو كسمع

  .(1سدجج األقرىال، ك عميو كسمع

 

عميو أفزل صبلة  محّسجة ج البخيّ كأكؿ مغ شّج الخحاؿ إلى السدجج األقرى السبارؾ ىػ سيّ 

السعسػرة أف يعتمػا صيػة بخاؽ ة أرجاء تدميع كذلظ ليمة اإلسخاء، كفي ذلظ دعػة لمسدمسيغ في كافّ  كأتعّ 

اىخة في تمظ البقعة السباركة الحاضشة لمسدجج السبارؾ ليدكشػا حاب الصّ حاؿ إلى الخّ كا الخّ تيع كيذجّ ىسّ 

ة أصحابيا ليحا ساء شاىجة عمى محبّ تعخج إلى الدّ فييا شسعًا في أجػر عطيسة حتسًا أرضيا كيخابصػا 

  و هللا كرسػلو.السدجج الحؼ يحبّ 

 قاؿ: رضي هللا عشيسا بخاني في معجسو عغ مجاىج، عغ ابغ عباسما ركاه الصّ  ث الثاني:الحجي ،

يكػف  يكػف خبلفة كرحسة، ثعّ  ة كرحسة، ثعّ ؿ ىحا األمخ نبػّ أكّ ) :صّمى هللا عميو كسمعقاؿ رسػؿ هللا 

أفزل  فعميكع بالجياد، ِكفّ  ،يتكادمػف عميو تكادـ الحسخ كرحسة، ثعّ  يكػف إمارةً  كرحسة، ثعّ  ممكاً 

 .(2رباشكع عدقبلف أفزلَ  ، ِكفَّ الخِّباطجيادكع 

  

 ما يجعميا كبيخ استخاتيجيّ مػقع ك  ،ةة كاقتراديّ كليا مكانة تاريخيّ  ،كعدقبلف جدء مغ فمدصيغ

مغ أقجـ مجف مجنيا  باعتبار سا أخحت ىحه السكانةِكنّ  العرػر كاألزماف. عمى مخّ كصخاع مشصقة نداع 

بيغ  احمي )شخيق البحخ( الػاصليل الدّ شيت عمى شخيق الدّ بُ  اّنيفؤل ستخاتيجيمػقعيا اال أما ،العالع

 كمػقعيا االستخاتيجيّ  بدبب ميشائيا البحخؼّ  ذات شأف اقترادؼّ  ما جعميا الجميل كمشصقة سيشاء شسالي
                                           

 (. 48تقجـ تخخيجو في )ص  1
(. كصححو األلباني 11138، ح: 11/88الصبخاني، سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي، السعجع الكبيخ) 2

 (.3270، ح: 7/802في سمدمة األحاديث الّرحيحة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
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مصسعًا لمقػػ  ككل ذلظ جعميا كغداة  اراً ة كمػاجيتيا لمقادميغ مغ البحخ تجّ القخيب مغ الحجكد السرخيّ 

في لداف العخب فقاؿ:  مشطػرٍ  كليحا كصفيا ابغُ  ة.ذات السرالح في مشصقتشا العخبيّ ة العالسيّ 

  ."1الّذاـكىي عخكس  ،كعدقبلف: مجيشة"

 

 ؟ ليا ة مكافا خاصيّ أّنيأـ  ثغخاً كانت كػنيا كالدؤاؿ ىشا ىل فزل عدقبلف يخجع إلى 

ِميَغ ِمْغ َفْزِل َعْدَقبَلَف كاإلسكشجرية  َفَعامَُّة َما": في ذلظ يقػؿ ابغ تيسية ـِ اْلُسَتَقجِّ ُيػَجُج ِفي َكبَل

اِلِحيَغ الَِّحيَغ ِبَيِحِه اأْلَْمِكَشِة كَ  َنْحَػ َذِلَظ: َفُيَػ َأْك َعكََّة َأْك َقْدِكيَغ َأْك َغْيِخ َذِلَظ. َكَما ُيػَجُج ِمْغ َأْخَباِر الرَّ

يَِّة َذِلَظ اْلَسَكاِف. َكَكْػُف اْلُبْقَعِة َثْغًخا ِلْمُسْدِمِسيَغ َأْك َغْيَخ َثْغٍخ ُىَػ أِلَْجِل َكْػِنَيا َكاَنْت ُثُغػرً  ا؛ اَل أِلَْجِل َخاصِّ

ـٍ َأْك َداَر ُكْفٍخ َأْك َدارَ  ِزَمِة َلَيا؛ ِبَسْشِدَلِة َكْػِنَيا َداَر إْسبَل َفاِت اْلَعاِرَضِة َلَيا اَل البلَّ اَر َحْخٍب َأْك دَ  ِمْغ الرِّ

  .2"ِسْمٍع َأْك َداَر ِعْمٍع َكِِيَساٍف َأْك َداَر َجْيٍل َكِنَفاؽٍ 

 

فإف كرغع ذلظ  ،كثيخةكحتى يػمشا ىحا كمعمػـ أف ثغػر اإلسبلـ مغ العيج اإلسبلمي األكؿ 

 سكاف لخرػصيتو الالكفي ذلظ إشارة إلى شخؼ  ،غيخىا كخ دكف خزَّ عدقبلف بالحّ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عدقبلف اآلف دار  فإفّ  قػؿ ابغ تيسية ػػػػػ تساشيشا معكحتى لػ ػػػػ كعمى أؼ حاؿ . فحدب لكػنو ثغخاً 

 ط كال ريب.حخب كىي محتمة مغ ييػد كبالتالي فخباشيا خيخ ربا

   

 :قاؿ: تحاكخنا كنحغ عشج رضي هللا عشو ركػ الحاكع في مدتجركو عغ أبي ذرٍّ  الحجيث الثالث ،

، أك مدجج معػصّمى هللا عميو كسػؿ هللا ػػػجج رسػػػيسا أفزل: مدأيّ  هللا عميو كسمعصّمى رسػؿ هللا 

                                           
 (.11/448ة )ابغ مشطػر، محّسج بغ مكـخ بغ عمي، لداف العخب، فرل العيغ السيسم 1
 (.27/54ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ) 2
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صبلة في مدججؼ ىحا أفزل مغ أربع ): صّمى هللا عميو كسمعفقاؿ رسػؿ هللا  ؟بيت السقجس

جل مثل شصغ فخسو مغ األرض حيث يخػ يكػف لمخّ  صمػات فيو، كلشعع السرّمى، كليػشكغ أف ال

 . (1أك قاؿ: خيخ مغ الجنيا كما فييا -خيخ لو مغ الجنيا جسيعا مشو بيت السقجس 

 

 ليتسثّ  عغ أمخ غيبيّ  أخبخ ، حيثصّمى هللا عميو كسمع نبّػتوخيف مغ دالئل كىحا الحجيث الذّ 

أف  يبُمغ ضعُفيع ىحا إلى حجّ حيث  .، كذىاب شػكتيع كزكاؿ ىيبتيعمغ ضعفٍ غ لمسدمسيسيقع  فيسا

خيٌخ لو مغ الّجنيا كما فييا، كقج _ ِكف لع يجخمو كيرّمي فيو_ بيت السقجس ُيربح مجّخد الّشطخ إلى

َفَخِسِو ِمَغ اأَلْرِض َحْيُث  2َكَلُيػِشَكغَّ َأْف َيُكػَف ِلمخَُّجِل ِمْثُل َشَصغِ ) :عصّمى هللا عميو كسم كقػلو .حرل

ْنَيا  .يعتبخ ترػيخًا تػصيفيًا لحالة الزعف ىحه (َجِسيعاً  َيَخػ ِمْشُو َبْيَت اْلَسْقِجِس َخْيٌخ َلُو ِمَغ الجُّ

 

ُيِصّل  الفخس، حبلمقجار  مػضع مغ األرض ال يبمغ كالسقرػد: أّف الّخجل يتسّشى أف يكػف لو

يجعػ كىحا الحجيث  .، فحلظ حيشئٍح خيخ لو مغ الّجنيا كما فييايشطخ إليو فحدب مشو عمى بيت السقجس

رخة إف لع تكغ الشّ  سجخد الشطخ إليول كلػ بالػقػؼ قبالتوإلى عجـ التخمي عغ السدجج السبارؾ كتخكو 

  .رخة كأضعف اإليسافكذلظ أقل الشّ جاؿ، بالساؿ كالخّ 

 

                                           
 (49تقجـ ذكخ شخؼ مشو، كتقجـ تخخيجو في)ص  1
، لداف العخب، ) .ىػ الحبل: الّذصغك  2  ( فرل الذيغ السعجسة.13/237ابغ مشطػر، دمحم بغ مكـخ
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 مدجج كضع في األرض  قمت: يا رسػؿ هللا، أؼُّ قاؿ:  رضي هللا عشو عغ أبي ذرِّ ك  :خابعالحجيث ال

قاؿ: قمت: كع بيشيسا؟  (السدجج األقرى ثعّ ))قاؿ: قمت: ثع أؼ؟ قاؿ:  (الحخاـالسدجج )أكال؟ قاؿ: 

 .(1فيػ مدجج فرلّ  الّربلةأربعػف سشة فأيشسا أدركتظ )قاؿ: 

 

ما يخفع مكانتو ة ىحا السدجج العطيع أقجميّ  عمى حجيث مدمع ىحا يجّؿ بسا ال يجع مجااًل لمّذظك 

الدبق الحؼ ال السدجج الثاني عالسيًا كتاريخيًا كديشيًا كفي ذلظ شخؼ  بكػنومتسثمة كيعصيو أىسية بالغة 

 ُيشاىد. 

 

 صّمى هللا عميو كسمع ، عغ رسػؿ هللا رضي هللا عشيسا عغ عبج هللا بغ عسخك ذ:خامالحجيث ال

 خبلالً  عّد كجلّ لسا بشى بيت السقجس سأؿ هللا صّمى هللا عميو كسمع سميساف بغ داكد  فّ إ): قاؿ

ال يشبغي ألحج مغ  ممكاً  عّد كجلّ رادؼ حكسو فأكتيو، كسأؿ هللا يُ  حكساً  عّد كجلّ : سأؿ هللا ثبلث

 الّربلةإال  2هدُ يَ شْ حيغ فخغ مغ بشاء السدجج أف ال يأتيو أحج ال يَ  عّد كجلّ بعجه فأكتيو، كسأؿ هللا 

  .(وفيو أف يخخجو مغ خصيئتو كيػـ كلجتو أمّ 

ا اثشتاف فقج أعصييسا . كأرجػ أف أمّ ): رضي هللا عشيساعغ عبج هللا بغ عسخ  زاد ابغ ماجةك 

  .(3الثةيكػف قج أعصي الثّ 

 

                                           
 (.47تقجـ في)ص  1
2  ، )يشيده( الشيد: الجفع، يقاؿ: نيدت الخجل أّنيده إذا دفعتو، كنيد رأسو إذا حخكو. انطخ، ابغ مشطػر، دمحم بغ مكـخ

 (.5/421لداف العخب )
 . 48تقجـ تخخيجو ص  3
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فيو سيسا كأف  الخِّباطصخيحة لديارة السدجج األقرى كالسكػث ك ة يعتبخ دعػة نبػيّ ىحا الحجيث ك 

  مغ هللا تعالى بسغفخة ذنػبو.زائخه مػعػد 

 

 ػػػ صّمى هللا عميو كسمع ػػػقاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  ػػػ رضي هللا عشو ػػػعغ ابغ حػالة  :دادسالحجيث ال :

َسِة َفَقْج َدَنِت الدَّاَلِزُؿ َكاْلَببَلِبلُ ) ـُ، َيا اْبَغ َحَػاَلَة، ِإَذا َرَأْيَت اْلِخبَلَفَة َقْج َنَدَلْت َأْرَض اْلُسَقجَّ  َكاأْلُُمػُر اْلِعَطا

اَعُة َيْػَمئِ    .(1ِمْغ َيِجؼ َىِحِه ِمْغ َرْأِسظَ  الّشاسٍح َأْقَخُب ِمَغ َكالدَّ

 

الخبلفة ستعػد كستكػف في بيت  أفّ كىحا الحجيث يتزسغ بذارتيغ مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص األكلى: 

إف كاف ىحا مػعج عػدة  بخخكج الييػد صاغخيغ مغ فمدصيغ ضسشية ارةبذ الثانيةك  ،السقجس

 مػشغ األنبياء مع قتمة األنبياء. ف تكػف الخبلفة في ال يسكغ أ ّنوأل الخبلفة،

 

 هللا أفتشا في بيت  ت: يا نبيّ ػقال كسمعصّمى هللا عميو  الّشبيحجيث ميسػنة، مػالة   :عالحديث الساب

فقالت: أرأيت  (.صبلة فيو كألفِ  صبلةً  فرمػا فيو فإفَّ  ائتػهُ  كالسحذخِ  السشذخِ  أرُض )السقجس قاؿ: 

كسغ  ّنو مغ أىجػ لو كافَ فإدخج فيو يج إليو زيتا فميُ فميُ )ل إليو أك يأتيو؟ قاؿ: مغ لع يصق أف يتحسّ 

  .(2صّمى فيو

                                           
(، كصححو األلباني في صحيح كضعيف 2537، ح: 2/325)الدجدتاني، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي داكد،  1

 (. 2535، ح: 1/2سشغ أبي داكد )
(. كالدجدتاني، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي داكد 27626، ح: 45/597الذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج ، ) 2

، كالسػصمي، أبػ (1407، ح: 1/451( . كابغ ماجة، دمحم بغ يديج القدكيشي، سشغ ابغ ماجة )457، ح: 1/125)
(ػ تحقيق حديغ أسج، 7088، ح: 12/523ىػ(، مدشج أبي يعمى السػصمي )307يعمى، أحسج بغ عمي بغ السثشى)ت

 ـ.1989ىػ/1410، 2دار السأمػف لمتخاث، ججة/الدعػدية، ط
 =كقج اختمف العمساء في الحكع عميو، فحدشو بعزيع، كصححو بعزيع، كماؿ آخخكف إلى تزعيفو،      
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ليذ  ا،عقجيً  اابط بيحه األرض رابصً بيت السقجس أرض محذخ كمشذخ فيحا يجعل الخّ  كبسا أفّ 

كىػ مغ جية أخخػ رابط  .كمغاربيا ألىل فمدصيغ فحدب بل لجسيع السدمسيغ في مذارؽ األرض

ج فيو دعػة تذسل أكثخ مغ مميار كمائتيغ لمتعبّ  الّدبلـك  الّربلةالكخيع عميو  الّخسػؿدعػة  جؼ ألفّ تعبّ 

كليدت دعػة لبزع مبلييغ مغ الفمدصيشييغ في الجاخل  غ أك يديجكف،لفًا مغ السدمسيكخسديغ أ

 كالخارج. 

 

يجعل مغ السدجج األقرى السبارؾ كفمدصيغ مكانًا مقجسًا تيػؼ إليو أفئجة السدمسيغ  كىػ أمخ

  نفديع فإف لع يدتصيعػا فبأمػاليع.جسيعًا كعمييع أف يقرجكه بأ

 تجفق األمػاؿ عمييع بغدارة، ألفّ  فمدصيغ ا أرسى دعائع الييػد فيمسّ  أّنوبج مغ اإلشارة إلى  الك 

عع لمسخابصيغ في بيت السقجس كالجّ  عع اإلسبلميّ مثااًل لمجّ كلقج شيج التاريخ الساؿ عرب الحياة، 

ة بيغ الفمدصيشييغ كالييػد عاـ الييػدؼ لمييػد الجاثسيغ عمى ثخاىا الصاىخ، كذلظ بعج حػادث دمػيّ 

ناس كثخ مغ الفخيقيغ فأخح الييػد في جسيع أقصار الجنيا يداعجكف السرابيغ أـ حيث أصيب 1929
                                                                                                                 

(، دار الفكخ ، 8/378ىػ(، في السجسػع شخح السيحب )676فقاؿ الشػكؼ، أبػ زكخيا، يحيى بغ شخؼ )ت =    
 بيخكت/لبشاف، ب.ت.ف. ركاه ابغ ماجة أيًزا بإسشاد ال بأس بو. 

(: ركاه أبػ يعمى ... 5872، ح: 3/675كقاؿ الييثسي، نػر الجيغ، عمي بغ أبي بكخ، في مجسع الدكائج كمشبع الفػائج )
 كرجالو ثقات.

ىػ(، في مرباح الدجاجة في زكائج ابغ ماجة، 840كصححو البػصيخؼ، أبػ العباس أحسج بغ أبي بكخ بغ إسساعيل)ت 
ىػ. فقاؿ: ركػ أبػ داكد 1403، 2(، تحقيق دمحم السشتقى الكذشاكؼ، دار العخبية، بيخكت/لبشاف، ط501،ح: 2/14)

 ت. كىػ أصح مغ شخيق أبي داكد.بعزو. ِكسشاد شخيق ابغ ماجة صحيح، رجالو ثقا
(، كشعيب األرنؤكط في تخخيجو ألحاديث 457، ح: 1/2كمسغ ضعفو األلباني، في صحيح كضعيف سشغ أبي داكد)

 مدشج أحسج. 
كالكبلـ فيو يصػؿ، غيخ أفَّ مجسػع ىحه الخكايات كاألحكاـ عميو إف لع تجخمو باب االحتجاج بو أدخمتو باب االستئشاس، 

 لخدَّ القاشع، وهللا أعمع.كدفعت عشو ا
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يع عات السدمسيغ كمّ ، كبمغت تبخّ اتيع مميػف جشييعاتيع ألبشاء ممّ ييػد في فمدصيغ إذ بمغت تبخّ مغ ال

 .1األف جشيي ثبلثة عذخلمفمدصيشييغ 

 

مميػف  400الكافي؟ كيف نقػؿ ال كقج كاف تعجادىع  الساؿَ  ػػػ اف ذلظإبّ  ػػػ أفبل يسمظ السدمسػف 

مدمع في حيغ لع يتجاكز الييػد العذخيغ مميػف ندسة، كىحا أمخ يجعػ إلى الجىذة، كمقارنة تجعػ 

 لمحدف كاألسى عمى ىحا الخحالف ليحه األرض كأىميا.

 

معشاه  كضعفو آخخكف، إال أفَّ  يعكحجيث ميسػنة رضي هللا عشيا ِكف ُتكمع فيو فرححو بعز

عطيع، خاصة  أجخٌ ليحافع عميو كيجفع عشو كل شخٍّ يجؼ إليو شيًئا في أيامشا ىحه فأجخ مغ يُ  ،صحيح

ما يبحلو الييػد مغ مبلييغ بل مميارات في سبيل الػصػؿ كاالستيبلء عمى السدجج األقرى  قابلفي م

 كالقجس، ِكقامة ىيكميع السدعـد مكانو. 

 

عغ حبذ السدمسيغ عغ السدجج األقرى أكاًل ، فيػ يخبخ مغ جيتيغ فيو معجدة نبػية كالحجيث

ىػ يشبئ قدخًيا. ثع  ـكحخمانيع مشو كعجـ تسكشيع مغ الػصػؿ إليو، سػاء أكاف عجـ الػصػؿ اختيارًيا أ

أىل فمدصيغ عامة كأىل القجس خاصة إلى كل دعع معشػؼ السدجج األقرى كأىمو احتياج ثانًيا عغ 

كالسخصصات كاالجخاءات التي يجبخكنيا  الجعع السعشػؼ كالسادؼ الحؼ يتمقاه الييػد في مػاجيةكمادؼ 

 .في سبيل الديصخة التامة عميو

 

                                           
- 50ق(، لساذا تأخخ السدمسػف كلساذا تقجـ غيخىع، )ص1366)ت:  بغ حسػد بغ حدغ بغ يػنذأرسبلف، شكيب  1

 ، ب.ت.ف.2( بترخؼ، مخاجعة حدغ تسيع، مشذػرات دار مكتبة الحياة، بيخكت/لبشاف، ط 51
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 ساالت:يانات ومبعث اليجايات وميبط معغم الخّ فمدظين أرض الجّ ًا: سادس

 

اه هللا كلػشًا إلى األرض التي بارؾ هللا فييا ا نجّ لسّ  الّدبلـبياء إبخاىيع عميو ففييا عاش أبػ األن

 ،كيػسف ،كيعقػب ،إسحاؽ؛ كخكا في القخآف الكخيعاء الحيغ ذُ األنبيمغ  عاش في فمدصيغك لمعالسيغ، 

كمسغ كرد ذكخىع في الحجيث الرحيح . الّدبلـعمييع  كعيدى ،كيحيى ،كزكخيا ،كسميساف ،، كداكدكلػط

بن كعب  "ما ثبت في الصحيح من رواية أبي   . قال ابن كثير: الّدبلـعميو  بغ نػف نبي هللا يػشع 

وهى متفق على نبىته عند أهل يوشع بن نون  أن همن  صل ى هللا عليه وسلم الن بيعن رضي هللا عنه 

"الكتاب
1.  

 

 :والسعخاجأرض اإلسخاء مدظين ػًا: فسابع

 

كتخريرو ليحه األرض بأف تكػف ميبصًا لعجد مغ  عّد كجلّ فباإلضافة إلى إكخاـ هللا 

عميو  محّسجليمة اإلسخاء يػـ أف جاء بديج البذخ  بػؼ في فمدصيغل هللا الػجػد الشّ كمّ  فقجساالت الخّ 

عغ ، كسا ثبت في صحيح مدمع كجسع لو األنبياء عمى صعيج كاحج ليرمي بيع إماماً  الّدبلـك  الّربلة

كقخير  خِ جْ لقج رأيتشي في الحِ ) :صّمى هللا عميو كسمعقاؿ رسػؿ هللا  ، قاؿ:رضي هللا عشو أبي ىخيخة

 ،"تدألشي عغ مدخاؼ، فدألتشي عغ أشياء مغ بيت السقجس لع أثبتيا، فكخبت كخبة ما كخبت مثمو قط

فخفعو هللا لي أنطخ إليو، ما يدألػني عغ شيء إال أنبأتيع بو، كقج رأيتشي في جساعة مغ األنبياء، فإذا 

قائع  الّدبلـػءة، ِكذا عيدى ابغ مخيع عميو شُ مغ رجاؿ شَ  أّنوك جٌ عْ جَ  بٌ خْ مػسى قائع يرمي، فإذا رجل َض 

                                           
(، تحقيق: عمي 1/372ىػ(، البجاية كالشياية )774)ت ابغ كثيخ، أبػ الفجاء، إسساعيل بغ عسخ القخشي، الجمذقي  1

 ـ.1988ىػ/1408، 1شيخؼ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت/ لبشاف، ط
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 الّشاسقائع يرمي، أشبو  الّدبلـعخكة بغ مدعػد الثقفي، ِكذا إبخاىيع عميو  بو شبياً  الّشاسيرمي، أقخب 

 .(1فأمستيع الّربلةفحانت   _يعشي نفدو_بو صاحبكع 

  

كمكانًا مشاسبًا ليع كلسقاميع  ،الّدبلـعمييع ساالت لخّ ألصحاب ا اً فمدصيغ بحلظ محزش تفكان

عشجما يذعخكف بارتباط كثيق بيحه األرض السباركة كليحا فإف السدمسيغ  كي يجتسعػا كيرمػا فيو،

األنبياء  بل كعشجما يتابعػف سيخ الّدبلـالكخيع عميو  الّشبيكف سيخة أعطيع كعشجما يقخ القخآف ال كف أخ يق

 . كصبغة ديشية دائسة ما أكدب ىحه األرض أىسية بالغة كمكانة عالية .حج مشيعجسيعًا ال نفخؽ بيغ أ

 

 والسشذخ:ًا: أرض السحذخ ثامش

 

هللا أفتشا في  ت: يا نبيّ ػقالصّمى هللا عميو كسمع  الّشبيمػالة رضي هللا عشيا لحجيث ميسػنة   

فقالت: أرأيت  (أرض السشذخ كالسحذخ ائتػه فرمػا فيو فإف صبلة فيو كألف صبلة)بيت السقجس قاؿ: 

مغ أىجػ لو كاف كسغ  أّنوفيو ففمييج إليو زيتا فميدخج )ل إليو أك يأتيو؟ قاؿ: مغ لع يصق أف يتحسّ 

 .(2فيو صّمى

 

 

 

 

                                           
 (.278، ح: 1/156مدمع، ابغ الحجاج الشيدابػرؼ، صحيح مدمع ) 1
 (55تقجـ في )ص  2
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 السشرهرة: الّظائفةعًا: فييا تاس

 

ال تداؿ شائفة مغ ): صّمى هللا عميو كسمعقاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  رضي هللا عشيا عغ أبي أمامة

ضاىخيغ لعجكىع قاىخيغ ال يزخىع مغ خالفيع إال ما أصابيع مغ ألكاء حتى يأتييع  الّجيغأمتي عمى 

     .(1ببيت السقجس كأكشاؼ بيت السقجس»قالػا: يا رسػؿ هللا كأيغ ىع؟ قاؿ: « . أمخ هللا كىع كحلظ

 .مغ ىحا الفرل بإذف هللا تعالى الثالثفي السبحث تفريل ىحا الحجيث  سيأتيك 

 

 تبدط أجشحتيا عمى فمدظين: ًا: السالئكةعاشخ 

 

فإف السبلئكة تزع أجشحتيا  _الشابس الّذاـبل ىي قمب _ الّذاـفمدصيغ جدء مغ  فّ أكباعتبار 

قاؿ: سسعت رسػؿ  رضي هللا عشوزيج بغ ثابت األنرارؼ لحجيث  ،كتطل فمدصيغ بعشاية هللا كرعايتو

, قالػا: يا رسػؿ (يا شػَبى لمذاـ، يا شػَبى لمذاـيا شػَبى لمذاـ، )سمع يقػؿ:  ك َّللاَُّ عميو صّمى َّللاَِّ 

 .(2الّذاـتمظ مبلئكة هللا باسصػ أجشحتيا عمى )هللا! كِبَع ذلظ؟ قاؿ: 

                                           
(. كقاؿ شعيب: حجيث صحيح لغيخه دكف قػلو: "قالػا: يا 22320ح: 36/656الّذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج ) 1 

رسػؿ هللا، كأيغ ىع ... إلخ"، كىحا إسشاد ضعيف لجيالة عسخك بغ عبج هللا الحزخمي، فقج تفخد بالّخكاية عشو يحيى 
ي. كسا ضعفيا األلباني في سمدمة األحاديث الّرحيحة بغ أبي عسخك الديباني، كلع يػثقو غيخ ابغ حباف كالعجم

 ( لجيالة عسخك بغ عبج هللا الحزخمي.1957ح:  4/465)
(. التخمحؼ، أبػ عيدى دمحم بغ عيدى، سشغ 21608،ح: 35/484الذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج ) 2

ىػ(، السعخفة 277(. كقاؿ: حجيث حدغ غخيب. كالفدػؼ، يعقػب بغ سفياف)ت3954،ح: 5/734التخمحؼ)
ـ. كابغ حباف، 1981ىػ/1401، 2(، تحقيق أكـخ ضياء العسخؼ، مؤسدة الخسالة، بيخكت/لبشاف، ط 2/301كالتاريخ)

،ح 5/158(. كالصبخاني، سميساف بغ أحسج، السعجع الكبيخ)7304،ح 16/293دمحم بغ حباف، صحيح ابغ حباف) 
(، كقاؿ صحيح عمى شخط الذيخيغ 2900،ح: 2/249يحيغ)(. كالحاكع الشيدابػرؼ، في السدتجرؾ عمى الرح4939

(،  3، ح: 1/4ىػ( في فزائل الّذاـ كدمذق )444ككافقو الحىبي. الخبعي، عمي بغ محّسج بغ صافي بغ شجاع )ت 
ـ، كالمفع لو. كمسغ 1950، 1تحقيق صبلح الجيغ السشجج، مصبػعات السجسع العمسي العخبي بجمذق/ سػريا، ط
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الشابس باإليساف لػجػد السدجج األقرى السبارؾ قبمة  وناكشخي الّذاـىي قمب  فمدصيغ إفّ 

بػات، كممتقى القارات، كأرض بيت السقجس، كأكشاؼ كىي ميبط الخساالت كمػشغ الشّ  ،السدمسيغ األكلى

بيت السقجس، كأرض اإلسخاء كالسعخاج، كأكلى القبمتيغ، كثاني السدججيغ، كأرض السحذخ كالسشذخ، 

 عإلقامتو فيع ، رجاليا كنداؤىا مخابصػف إلى يػـ القيامة، مغ اختارىالخِّباطكاألرض السباركة، كأرض 

قاؿ: قاؿ  رضي هللا عشو الجرداء أبػالحؼ ركاه  حجيثمكل لخفِعِيع لػاء الحق، ،الّجيغفي رباط إلى يػـ 

كأزكاجيع كذرارييع كعبيجىع ِكماؤىع إلى مشتيى الجديخة  الّذاـأىل ) :صّمى هللا عميو كسمعرسػؿ هللا 

في ا مغ الثغػر فيػ مخابصػف في سبيل هللا فسغ احتل مشيا مجيشة فيػ في رباط كمغ احتل مشيا ثغخً 

صّمى السحكػريغ في حجيث رسػؿ هللا  الّذاـع جدء مغ أجشاد ّنيأل كجشُجىع خيخ أجشاد األرض .(1جياد

، ال يدالػف يجاىجكف في سبيل اإليساف، ال يزخُّىع مغ َخَحليع حتى يأتَي كعُج هللا كىع هللا عميو كسمع

  .الّججاؿالفتشة العطسى كالكبخػ التي تأتي عمى يج  فييا تػأدحتى  .ضاىخكف عمى الحق

 

                                                                                                                 
ىػ(، التخغيب كالتخىيب مغ الحجيث 656:  السشحرؼ، أبػ دمحم، عبج العطيع بغ عبج القػؼ)تصحح الحجيث أيًزا

ىػ. 1417، 1(تحقيق إبخاىيع شسذ الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت/ لبشاف، ط4677، ح: 4/32الذخيف) 
 (.1، ح1/9كاأللباني في تخخيج أحاديث فزائل الّذاـ كدمذق لمخبعي، )

(. كابغ عداكخ، أبػ القاسع، 18، ح: 1/10حّسج بغ صافي بغ شجاع، فزائل الّذاـ كدمذق )الخبعي، عمي بغ م 1
(، تحقيق: عسخك بغ غخامة العسخكؼ، دار 1/282ىػ(، تاريخ مجيشة دمذق )571عمي بغ الحدغ بغ ىبة هللا )ت 

ديث فزائل الّذاـ= ـ. كعمق عميو األلباني في تخخيج أحا1995ىػ/1415الفكخ لمصباعة كالشذخ، بيخكت/لبشاف، 
( فقاؿ: "حجيث ضعيف؛ ألف راكيو عغ أبي الجرداء لع ُيَدعَّ، فيػ مجيػؿ، كقاؿ: "كقج 7، ح: 1/22=كدمذق لمخبعي )

 ركؼ بإسشاد آخخ أمثل مغ ىحا؛ إاّل أّنو غخيب" ثع ساقو بشحػه، كفيو شيخ بغ حػشب، كىػ ضعيف".  
ل القػؿ في تخخيج السحجث جػاد بحخ بأف الحجيث قج حكع ك         يخقى إلى درجة الرحة أك الحدغ، بعج أف فرَّ

الحجيث مغ كجػىو، كأكرد تػثيق شيخ بغ حػشب مغ عجد مغ عمساء الحجيث السعتسجيغ كمشيع: البخارؼ كالّتخمحؼ 
كالحىبي كمغ بعجىع أحسج محّسج شاكخ. انطخ: بحخ، جػاد، مكانة بيت السقجس بيغ نرػص الػحي كحخكة اإلنداف 

 ـ.2006ق/1427، 1(، مخكد دراسات السدتقبل اإلسبلمي، الخميل/ فمدصيغ، ط334-328ص )
 كىػ حكع معتبخ ألنو مبشي عمى أساس عمسي صحيح. 
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سا مخّدىا إلى كجػد البخكة التي حفَّ هللا بيا الّذاـ كأىميا إنّ  بج مغ التأكيج عمى أفّ  كمغ ىشا فبل

كبيحه القجاسة كالسكانة نطخ السدمسػف بيت السقجس في قمب الّذاـ بسدججه السبارؾ كصخختو السذخفة، 

كا إليو الخِّحاؿ،  أّنوإلى بيت السقجس عمى  مداٌر شخيف، كمشدؿ مبارؾ كمػِضع مقجَّس كخيع، فذجُّ

يَّة الكخيسة، كبحلػا الّجيشكالثَّػاب، كأحاشػه بخعايتيع  الّربلةكأحخمػا مْشو لمحج كالعسخة، كزاركه لحاِتو بغية 

فيذ مقجميغ خيخة أبشاء اإلسبلـ لتصييخه مغ دنذ الرميبييغ كعبث ي كالشّ في سبيل تحخيخه الغال

بالسدجج األقرى السبارؾ، كال أدّؿ عمى ذلظ مغ  اإلسبلمّيةالسحتميغ حتى الترق اسع خيخة قادة األمة 

هللا بو تحخيخًا  رحسيع الّجيغكصبلح  الّجيغ، كنػر رضي هللا عشوالتراؽ اسع عسخ بغ الخصاب 

 .كتصييخاً 

   

ف كيػـ أ ،يػـ أف أسخؼ بالحبيب إلى ىحه األرض _في فمدصيغ_ كانت البجاية ىشا فإف كبحلظ

 ،لسجة ستة عذخ شيخًا أك سبعة عذخ شيخاً  إلى السدجج األقرى السبارؾ الّربلةتػجو السدمسػف في 

 ،عميو الدبلـالسديح عمى يج عمى ثخاىا  الّججاؿة فتشتػأد ك  تعػد الخبلفة فييا كحلظ ىشا يػـ هكآخخ 

ال يزخىع مغ خالفيع كتػاشأ _كىع عمى شخيق الحق فصػبى لسغ حباىع هللا كاختارىع لمعير فييا 

  األرض. كالرسػد كحبّ  الخِّباطة بشيّ  _عمييع

 

ييا بالرسػد كالثبات عمى العير في فمدصيغ السحتمة كِغاضة محتم التأكيج عمى أفّ  ال بج مغك 

السذتسمة عمى معشى مبلزمة ثغخ العجك  ػاجباتال كمغ أىعّ  ،الكّفارالتي تغيع  عساؿاأل مغ أىعّ  ثخاىا

التي تحتاج إلى إرادة حجيجية كمػاضبة عمى العير  اشغالسػ  كالحخاسة في سبيل هللا، كىي كحلظ مغ أىعّ 

 خِّباطالة، باإلضافة إلى اشتساليا عمى السعشى الحقيقي لبلستعجاد كاإلعجاد. كبالتالي فيػ ة قػيّ بيسّ 

 بعيشو. 



64 
 

 

، كبيت السقجس قمب فمدصيغ، كالسدجج األقرى الّذاـفمدصيغ قمب  يزاؼ إلى ذلظ كمو أفّ 

كفييا نياية الذخ الييػدؼ قبل  _بيشتكسا _السبارؾ قمب بيت السقجس، فيي أرض مباركة بشز القخآف 

ال )، قاؿ: هللا عميو كسمعصّمى ، عغ رسػؿ هللا رضي هللا عشو، لسا ركؼ عغ أبي ىخيخة الّججاؿنياية 

تقػـ الداعة حتى تقاتمػا الييػد، حتى يقػؿ الحجخ كراءه الييػدؼ: يا مدمع، ىحا ييػدؼ كرائي 

  .(1فاقتمو

 

 : ثانيالسبحث ال

وفمدظين وذكخ بعض من ىاجخ إلييا من  الّذاـأقهاؿ العمساء في فزل بالد 

 أعياف العمساء والعب اد.

 

 اً كاف نريب فمدصيغ كبيخ ك  ،جكؿجػاؿ بيغ السجف كالخحاؿ كالتّ التّ  عمى حبّ  الّشاسكثيخ مغ درج 

 إبخاىيعُ سيجنا  ،السباركة عمى رأس مغ ارتحل كىاجخ إلى ىحه األرضيقف ك  ،حاؿ إلييامسغ شّج الخّ 

ِ ْبغ َعْبجِ لحجيث  ،مياجخ إبخاىيع تدست األرضحتى  الّدبلـميو علػط عميو الدبلـ ثع ابغ أخيو   َّللاَّ

ا َتُكػُف ّنيإ)، َيُقػُؿ: صّمى هللا عميو كسمعَسا، َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ رضي هللا عشيَعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص 

ْمِفُطُيْع ُر أَْىِمَيا تَ ِىْجَخٌة َبْعَج ِىْجَخٍة، َفِخَياُر أَْىِل اأْلَْرِض َأْلَدُمُيْع ِإَلى ُمَياَجِخ ِإْبَخاِىيَع، َكَيْبَقى ِفي اأْلَْرِض ِشَخا

ِ َفَتْحُذُخُىُع الشَّاُر َمَع اْلِقَخَدِة َكاْلَخَشاِزيخ ُرُىْع َنْفُذ َّللاَّ   .(2َأْرُضػُىْع، َكُتَقحِّ

                                           
 (.2926، ح: 4/42البخارؼ ، محّسج بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ ) 1
نذخ كسمحق بسرشف ىػ(، جامع معسخ بغ راشج)153معسخ، أبػ عخكة، معسخ بغ راشج األزدؼ مػالىع) ت:  2

 =(، تحقيق حبيب الخحسغ األعطسي، السجمذ العمسي بباكدتاف، السكتب20790، ح: 11/376عبجالخزاؽ( )
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بيت  أصبح فْ إ فبل غخك إذاً  ،الّدبلـإبخاىيع عميو  خِ اجَ يَ السدمسػف عمى التداـ مُ  َص خَ حَ كقج 

 مقرجًا لمعمساء كالّدىاد كالعّبادك العرػر ميػػ أفئجة السؤمشيغ  تعاقبك الدشػات  دالسقجس عمى امتجا

عمى السدجج األقرى السبارؾ كبيت  اً قباؿ شجيجاإل كافك ، كصانعي مججىا اإلسبلمّيةكرجاؿ الحزارة 

مديخة اإلسبلـ في ، فسغ أكؿ يػـ ابتجأت فيو اف العيج الخاشجؼبجاية الفتح اإلسبلمي إبّ  حمش السقجس

كثيخ كقج احتاجػا  الّذاـأىل  فّ أ إليو كتب يديج بغ أبي سفيافرضي هللا عشو زمغ الفاركؽ  الّذاـببلد 

عسخ  فقاؿ .فخخج معاذ كعبادة كأبػ الجرداء .أعيشػني بثبلثة :فقاؿ .مسيع القخآف كيفقييععَ إلى مغ يُ 

فأقاـ بيا  .فمدصيغكا بحسز فإذا رضيتع مشيع فميخخج كاحج إلى دمذق كآخخ إلى أبجإ" :رضي هللا عشو

عبادة  ارسكمات معاذ عاـ شاعػف عسػاس ك  ،عبادة كخخج أبػ الجرداء إلى دمذق كمعاذ إلى فمدصيغ

 ."1بعج إلى فمدصيغ فسات بيا كلع يدؿ أبػ الجرداء بجمذق حتى مات

 

 كعسورضي هللا عشو الرحابي شّجاد بغ أكس بغ ثابت  ،كمسغ ارتحل إلى فمدصيغ معمساً      

يغ في ؿ إلى فمدصيغ فشدليا كمات بيا سشة ثساف كستّ كتحػّ  ،وحداف بغ ثابت رضي هللا عشالذاعخ 

                                                                                                                 
ىػ(، مدشج 204ىػ. الصيالدي، أبػ داكد، سميساف بغ داكد)ت1403،  2اإلسبلمي، بيخكت/لبشاف، ط=

ـ. 1999ىػ/1419، 1رخ، ط (، تحقيق دمحم عبجالسحدغ التخكي، دار ىجخ، م2407، ح: 4/48الصيالدي)
(. كالدجدتاني، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي 6952،ح: 11/542الذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج )

(. كقاؿ الحاكع: 8558ح:  4/556(، الحاكع الشيدابػرؼ، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، )2484، ح: 2/312داكد)
 صحيح عمى شخط الذيخيغ. ككافقو الحىبي.

(. كقاؿ شعيب األرنؤكط في تحقيقو لسدشج 2482، ح:1/2فو في صحيح كضعيف سشغ أبي داكد)لكغ األلباني ضع
 أحسج: إسشاده ضعيف لزعف شيخ بغ حػشب، كلبعزو شػاىج يرح بيا.

 (. 26/194ابغ عداكخ، أبػ القاسع عمي بغ الحدغ، تاريخ مجيشة دمذق، ) 1
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بغ خسذ كسبعيغ سشة كلو بقية كعقب ببيت السقجس ككانت لو اخبلفة معاكية بغ أبي سفياف كىػ 

   .1عبادة كاجتياد في العمع

 

كمشيع مغ استذيج فييا كعمى  _،كىع كثخ_ إلى الّذاـحابة الكخاـ الّر  غ أتى مغعسّ فزبًل 

 كقعتغدكة مؤتة التي  قادة كشيجاءكىع ثخاىا كديج بغ حارثة كعبج هللا بغ ركاحة كجعفخ بغ أبي شالب 

 . فمدصيغ شخقي كاحجة مغ محافطات الجشػب في السسمكة األردنية الياشسية كىي ،في محافطة الكخؾ

قػا ربيع جيار السباركة فسكثػا فييا حتى لىحه التػا إلى أحابة الكخاـ الحيغ كثيخ مغ الّر كغيخىع 

ر عمى أيجؼ السدجج األقرى السبارؾ تحخّ  السقاـ ال يتدع لحكخىع جسيعًا سيسا كأفّ ك  كتعالى. وانسبح

  .مغ سفخيػنيػسكتدمع مفاتيحو رضي هللا عشو ف جاء الفاركؽ بة الكخاـ رضػاف هللا عمييع يـػ أحاالّر 

         

كعالع  ،2أكيذ القخني اليسشيابعي خحاؿ إلى بيت السقجس كمشيع التّ التابعػف في التّ ثع استسخ 

حيغ تدايج الّ  كتابعييع ابعيغمغ التّ  كغيخىع ،4كخالج بغ يديج بغ معاكية ،3القخاءت إبخاىيع بغ أبي عبمة

 . ع كتعاضعيتخحال

 

إلى  اً زّىادعّبادًا ك ىحا كلع يشقصع التػجو إلى بيت السقجس مغ قبل السدمسيغ، عمساء كمتعمسيغ، 

اإلماـ ثػر بغ يديج  يغ يذار إلييع بالبشاف،حفكاف مسغ ندؿ مغ العمساء الأجياؿ تمت كال زالت تتػالى، 

  .1كتػفي بيا أصمو مغ حسز كسكغ بيت السقجسك 
                                           

 (.22/404ذق، )ابغ عداكخ، أبػ القاسع عمي بغ الحدغ، تاريخ مجيشة دم 1
ىػ(، الصبقات الكبخػ 230ابغ سعج، أبػ عبج هللا، محّسج بغ سعج بغ مشيع الياشسي بالػالء، البرخؼ، البغجادؼ )ت 2

 انطخ تخجستو ـ.1990ىػ/1410، 1(، تحقيق: محّسج عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط6/204)
 (.6/436تاريخ مجيشة دمذق ) ابغ عداكخ، أبػ القاسع عمي بغ الحدغ، 3
 (.34/393السخجع الدابق ) 4
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بغ أبي اآدـ . قاؿ ابغ سعج: ياس الحؼ ركػ عشو اإلماـ البخارؼ آدـ بغ أبي إ كالعالع الكبيخ

شمب الحجيث ببغجاد كسسع مغ شعبة سساعا  ،إياس كاف مغ أبشاء أىل خخاساف مغ أىل مخك الخكذ

كثيخا صحيًحا. ثع انتقل فشدؿ عدقبلف فمع يدؿ ىشاؾ حتى مات بيا في ُجَسادػ اآلخخة سشة عذخيغ 

  .2كمائتيغ

 

كثع رحمت مشيا إلى بيت السقجس، أدخل كل يـػ "نفدو: كاإلماـ أبػ حامج الغدالي الحؼ قاؿ عغ 

زار بيت السقجس  الحؼالشػكؼ  أبػ زكخيا يحيى بغ شخؼ كاإلماـ ".3الرخخة، كأغمق بابيا عمى نفدي

 .ليع ال حرخكالعّباد كالّدىاد مغ العمساء كثيخ كجسع  ،4كالخميل

 

الحيغ  مغ أفحاذ العمساءكخخج مغ رحسيا بكثخة مغ انتدب ليا ىحه األرض السباركة اشتيخت كسا ك       

 ال أستصيع الػقػؼالحيغ  جباءتشجب األفحاذ مغ القادة كالعمساء كالسجاىجيغ الشّ كال زالت  ،الّذاـأنجبتيع 

خسالة ليدت األشيخ كاأللسع دكف التخجسة ليع إذ ال عأّنيفآثخت ذكخ مغ اجتيجت  ،عمى ذكخىع لكثختيع

                                                                                                                 
(. ابغ عداكخ، عمي بغ الحدغ، تاريخ مجيشة 7/324ابغ سعج، أبػ عبج هللا، محّسج بغ سعج، الصبقات الكبخػ ) 1

(. السدؼ، أبػ الحجاج جساؿ الجيغ يػسف بغ عبجالخحسغ القزاعي 1058، تخجسة 11/183دمذق )
مؤسدة الخسالة،  ( تحقيق بذار عػاد معخكؼ،4/418ىػ(، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )742الكمبي)ت

 انطخ تخجستو .1980ىػ/1400، 1بيخكت/لبشاف، ط 
(. السدؼ، أبػ الحجاج جساؿ 7/340انطخ تخجستو في: ابغ سعج، أبػ عبج هللا، محّسج بغ سعج، الصبقات الكبخػ ) 2

 (.2/301ىػ(، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ)742الجيغ يػسف بغ عبجالخحسغ)ت
(، دار الكتب الحجيثة، 176ق(، السشقح مغ الزبلؿ، )ص 505بغ محّسج الصػسي )ت  الغدالي، أبػ حامج محّسج 3

 مرخ، ب.ت.ف. 
ىػ(، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب 1089ابغ العساد الحشبمي، عبج الحي بغ أحسج بغ محّسج الَعكخؼ، )ت  4

 -غ كثيخ، دمذق/سػريا(، حققو: محسػد األرناؤكط، كخخج أحاديثو: عبج القادر األرناؤكط، دار اب1/56)
 ـ.1986ىػ/ 1406،  1بيخكت/لبشاف، ط
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, ىسيةكأ بيع شخفًا ىي ازدادت  كسا ،ىحه األرضإلى سا أذكخ الحيغ تذخفػا باالنتداب رسالة تخاجع، ِكنّ 

 .... ،اإلماـ ة ىؤالء مسغ أنجبتيع ىحه الببلد السباركةكدرّ 

 

اِفِعيُّ   1محّسجِإْرُث الشُُّبػَِّة َكاْبُغ َععِّ  ..... محّسجاألَْلَسِعيُّ  الذَّ

 

ثع رجع ليا  كالحؼ كلج بفمدصيغ كتحجيجًا في عدقبلف، ،السحىب الذافعي السعخكؼكىػ صاحب 

ي ِإَلى عغ نفدوَقاَؿ  في بيت السقجس. صّمىك  . مّكة: ُكِلْجُت ِبَعْدَقبَلَف َفَمسَّا َأَتى َعَميَّ َسَشَتاِف، َحَسَمْتِشي ُأمِّ

 .2ابغ سشتيغ مّكةسشة خسديغ كمئة كحسمت إلى  افعي: كلجت بغدةَكَقاَؿ اْبُغ َعْبِج الَحَكِع: َقاَؿ لي الذّ 

 كال ريب. ػلجسال كعمى الخأييغ فيػ فمدصيشيّّ 

 

السرخؼ  ،العدقبلني األصلبغ حجخ حه األرض السباركة أيزًا الحافع اكمسغ يشتدب إلى ى

. صاحب شخح صحيح البخارؼ الحؼ عكف عمى جسعو عذخيغ سشة دكف 3السػلج كالسشذأ كالجار كالػفاة

  كمل أك ممل. 

 

األصل، دمذقي السػلج  حشبمي، مقجسيّ  السقجسي: فقيوٌ  ابغ قجامة الّجيغتقي ككحلظ العالع الكبيخ 

َياُء الَسْقِجِسيُّ ك  .4كالػفاة ، محّسج الزِّ    .1بِغ َعْبِج الَػاِحِج بِغ َأْحَسَج الَجسَّاِعْيِميُّ

                                           
القاىخة،  -(، دار الحجيث11/124ىػ(، سيخ أعبلـ الشببلء، )748الّحىبي، محّسج بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز )ت:  1

 ـ. كصف الّحىبيُّ قائَل البيت بقػلو: قالو شيٌخ مغ أىل العمع. كلع يدسو.2006ىػ/1427ط 
 (.8/238ابق، )السخجع الد 2
 (.9/395ابغ العساد الحشبمي،عبج الحي بغ أحسج العكخؼ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ) 3
(، الدركمي، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ محّسج بغ عمي 16/149الحىبي، دمحم بغ أحسج بغ عثساف، سيخ أعبلـ الشببلء ) 4

 ـ.2002، أيار/مايػ 15(، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت/لبشاف، ط3/124ىػ(، األعبلـ )1396بغ فارس، الجمذقي )ت 
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يخ اإلسبلـ ش كالسجاىج لعاالعك اإلماـ ذكخىع  غكمسغ ال يسكغ القفد ع الّذاـكمغ أكبخ عمساء 

ججد ف ،كالحؼ جاء مع أسختو مغ تخكيا إلى دمذق، فتعمع فييا حتى صار عالسًا ال يجانى ،"ابغ تيسية"

كمازالت عمػـ شيخ كثيخ مغ ببلد السدمسيغ, دمف الرالح بعج أف خفت نػره في كأحيا مشيج ال الّجيغ

 الّشبيك " :في الفتاكػ الكبخػ  قاؿ أف يتعمع الفقو كالجياد معًا. اإلسبلـ تعتبخ مشيبل صافيا لكل مغ أراد

كاإليساف  ىخ، فمع يدؿ فييا العمعصّمى هللا عميو كسمع ميَّد أىل الّذاـ بالقياـ بأمخ هللا دائسًا إلى آخخ الجّ 

كيغمب عمى ضّشي أف السقرػد بالّذاـ في األحاديث . "2ل كقتكمغ يقاتل عميو مشرػرًا مؤيجًا في ك

   كتفاسيخ اآليات ىػ بيت السقجس تحجيجًا باعتباره مخكد البخكة الّذامية.

َكَعَطَسِتِيْع َكاَل َرْيَب  الّذاـَأْخَبَخ َعْغ ُجْسَمِة أَْىِل صّمى هللا عميو كسمع  الّشبيفَّ إأيزًا: " الّذيخؿ اكق

 ."3َأْف ُجْسَمَتُيْع َكاُنػا َأْرَجَح ِفي ُعُسػـِ اأْلَْحَػاؿِ 

 

يُق بكخ  كانت عشاية أبيك  جِّ ِبَفْتِح الّذاـ َأْكَثَخ ِمْغ ِعَشاَيِتِو ِبَفْتِح اْلِعَخاِؽ َحتَّى رضي هللا عشو الرِّ

  ".إَليَّ ِمْغ َفْتِح َمِجيَشٍة ِباْلِعَخاؽَلَكْفٌخ ِمْغ ُكُفػِر الّذاـ َأَحبُّ " َقاَؿ: 

 

ـَ  ِة ِخبَلَفِتِو َعَمى أَْىِل اْلِعَخاِؽ َحتَّى َقِج ُمُيْع ِفي ُمجَّ َغْيَخ َمخٍَّة  الّذاـَكَكَحِلَظ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب َكاَف ُيَفزِّ

اَل َيْحَىُب إَلْيَيا َكَكَحِلَظ ِحيَغ َكَفاِتِو َلسَّا ُشِعَغ  أّنو َعَمْيوِ  شيخَكاْمَتَشَع ِمْغ الحََّىاِب إَلى اْلِعَخاِؽ َكاْسَتَذاَر َفأُ 

                                                                                                                 
 (.16/352الّحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء، ) 1
 (.4/449، مجسػع الفتاكػ، )ابغ تيسية 2
 (.1/555السخجع الدابق ) 3
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ُثعَّ َأْدَخَل َعَمْيِو أَْىَل  الّذاـَأْدَخَل َعَمْيِو أَْىَل اْلَسِجيَشِة َأكَّاًل َكُىْع َكاُنػا إْذ َذاَؾ َأْفَزُل اأْلُمَِّة ُثعَّ َأْدَخَل َعَمْيِو أَْىَل 

ِحيحِ  -َمْغ َدَخَل َعَمْيوِ  اْلِعَخاِؽ َكَكاُنػا آِخخَ   .1َىَكَحا ِفي الرَّ

 

ا إلى األرض السقجسة ِكلى ىحه لجنيا عمى أىميا يشيذػنيا، كابخزك ا: "دعػا كقاؿ إبخاىيع بغ أدىع

  .2" كأكمأ بيجه إلى بيت السقجس الجباؿ ِكلى حيث ال تشكخكف مشكخاً 

       

ىؤالء  أكالىاالتي  ةالكبيخ  األىسيةيمحع  _حقيغابقيغ مشيع كالبّل الدّ _ع لكتب العمساء الستتبّ ك 

كتأكيجًا عمى ىحا السفيػـ فقج كتب عجد كبيخ دصيغ كشعبيا خرػصًا، ملفك كأىميا عسػمًا  مّذاـلالعمساء 

 ،اإلسبلمي بيحه األرض مغ مجامعيع الفقيية فتاكػ كثيخة كميا تجعع الحقّ  اصجرك أاء بيانات ك مغ العمس

عمى ذلظ مغ  كال أدؿّ  ،تياة األرض أك إسبلميّ ا السداس بقجسيّ أّنيدعػػ مغ شدتشكخ كتتشكخ لكل كت

 البياف الحؼ صجر تحت عشػاف:

 

 لمسجاىجين السخابظين في أكشاؼ بيت السقجس مشاصخة   بيافُ "

  "من بعض أىل العمم في بالد الحخمين

 لحؼ كاف مصمعو:اك 

 

                                           
 (.4/448)، ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ  1
(، 260بغ السخجى السقجسي، أبػ السعالي، السذخؼ بغ إبخاىيع، فزائل بيت السقجس كالخميل كفزائل الّذاـ )صا 2

 ـ.1995دار السذخؽ لمتخجسة كالصباعة كالشذخ، شفاعسخك/ فمدصيغ, ط سشة 
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نحػ إخػانشا السدمسيغ السخابصيغ في األرض ة كقيامًا بالػاجب مة كنرحًا لؤلمّ فإبخاًء لمحّ " 

خسة مغ الييػد ة، ككقػفًا معيع في مػاجية العجكاف الغاشع كالحسمة الحاقجة الذّ السباركة فمدصيغ السحتمّ 

ة ميبييغ كأذنابيع مغ السشافقيغ، نكتب ليع كلؤلمّ رارػ الّر أبشاء قتمة األنبياء كمغ يدانجىع مغ الشّ 

  ."اياؼ نزسشو السػاقف كالػصا البياف الحالسدمسة كلمعالع أجسع ىح

 

سا ىحا الرخاع القائع عمى أرض فمدصيغ إنّ  فّ أكمشيا التأكيج عمى  كذكخكا العجيج مغ القزايا

 عسيل مشافق بقػليع :  ريغ مغ كلّ اية مححّ ة الخّ جيغ عمى إسبلميّ مؤكّ ىػ صخاع عقجؼ 

عسيل كمشافق داخل  السجاىجيغ مغ كلّ شا نعمغ مغ خبلؿ ىحا البياف تححيخنا إلخػانشا " فإنّ 

 خؾ"مغ الذّ  الخِّباط ريغ أىلّ كمححّ  ،ة أك خارجيا يتشازؿ عغ أرض السدمسيغمصة الفمدصيشيّ الدّ 

 

في  ػايغ حيث قالمع الييػد السحتمّ  ةالسدعػم الّدبلـلعسمية جيج الذّ  عاستشكارى العمساءل كسا سجّ 

 :بيانيع

صبيع مع الييػد ائع كالتّ الجّ  الّدبلـجيج لجعػة استشكارنا كرفزشا الذّ ل مغ خبلؿ ىحا البياف " ندجّ 

شازؿ ليع عغ أرض مدخػ رسػؿ هللا التي فتحيا السدمسػف الفاتحػف، كأقامػا فييا شعائخ الكفخة، أك التّ 

 ذلظ ال يسمكو ػحيج كشخائعو. فسغ ذا الحؼ يسمظ أف يبيع كلػ شبخًا مغ أراضي السدمسيغ ىشاؾ ؟ إفّ التّ 

ليخفعػا عمى  الكّفارعمييا  خَّ قَ أرض فمدصيغ السدمسة ال يجػز أف يُ  كائشًا مغ كاف، ألفّ  الّشاسأحج مغ 

شا في ىحا لدشا بجعًا مغ أىل العمع فمقج سبقشا إلى رفس ىحا خؾ. ِكنّ أرضيا شعائخ الكفخ كرايات الذّ 

 أجبلء مغ جسيع أنحاء العالع اإلسبلمي، كيتجمى ىحا فيسا يمي : عمساءُ  _صبيععغ التّ  فزبلً _ محالّر 

 

 مييػد.لبحخمة بيع األراضي الفمدصيشية  ق1355فتػػ عمساء كقزاة كخصباء فمدصيغ عاـ • 
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 ق.1357فتػػ عمساء نجج في تحخيع بيع أراضي فمدصيغ عاـ • 

 الييػد.ىػ، بتحخيع التصبيع مع 1375فتػػ لجشة الفتػػ في األزىخ عاـ • 

صبيع مع ىػ، بحخمة السذاركة في مؤتسخ مجريج كحخمة التّ 1412فتػػ مؤتسخ عمساء فمدصيغ عاـ • 

 الييػد. 

 

فتاكػ كثيخة يسكغ الخجػع إلييا مجسػعة في كتاب )فتػػ عمساء السدمسيغ في تحخيع  كىشاؾ

 .دء مغ فمدصيغ(التشازؿ عغ أؼ ج

 

ف عغ أنفديع خصخ ؿ ريثسا يتقػػ السجاىجكف كيجرءك إبخاـ ىجنة مؤقتة مع االحتبلكىحا ال يسشع 

  .اإلبادة

 

ع عمى ثع كقّ  ،شعػبًا كمدؤكليغ ،عمساء كعامة اإلسبلمّيةة خصابيع ىحا لؤلمّ  العمساءُ  كجوكقج 

 مغ : البياف كلّّ 

 .بغ فيج العمي الخشػدؼ محّسج:  الّذيخ -1

 .: عمي بغ خزيخ الخزيخ الّذيخ -2

 .: سميساف بغ ناصخ العمػاف الّذيخ -3

 .: حسج بغ ريذ الخيذ الّذيخ -4

 .: حسج بغ عبج هللا الحسيجؼ الّذيخ -5

 .: صالح بغ عبج هللا الخشػدؼ الّذيخ -6

 .: عبج هللا بغ فيج الدمػـ الّذيخ:  -7
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 .ساف بغ حسج العػدةالجكتػر : سم الّذيخ -8

 .الجكتػر : عبج هللا بغ إبخاىيع الخيذ الّذيخ -9

 .:عبج العديد بغ ناصخ الجميل الّذيخ - 10

 .آؿ عبج المصيف محّسجالجكتػر :عبج العديد بغ  الّذيخ -11

 .الجكتػر :عبج العديد بغ عبج السحدغ التخكي الّذيخ -12

 .بغ أحسج الفخاج محّسج:  الّذيخ -13

 .ناصخ بغ حسج الفيج -14

 1ق1423/ صفخ /  23يـػ االثشيغ : 

 

عمساء السدمسيغ بتحخيع  مجسػعة مغ صفػة عغ ق1406عاـ فتػػ الرادرة يزاؼ إلى ذلظ ال

كمشيع  ع عمييا ثبلثة كستػف عالسًا مغ ثساني عذخة دكلةالتشازؿ عغ أؼ جدء مغ فمدصيغ كالتي كقّ 

 .2اـ سعيج كغيخىعكتػر ىسّ الػس كالجّ كتػر عمي الدّ كتػر عراـ البذيخ كالجّ كتػر القخضاكؼ كالجّ الجّ 

 

مباركة ال يجػز  رباط يا أرضنّ أك  ،تياالفتاكػ تجفع في اتجاه قجاسة األرض ككقفيّ ككل ىحه 

بلة و عميو الّر ة نبيّ كسشّ  عّد كجلّ  ا كرد في كتاب هللايغ ذلظ مسّ مدتسجّ  ،ء مشياالتفخيط فييا أك بجد 

  بلـ.كالدّ 

 : ثالثالسبحث ال

                                           
بترخؼ، انطخ " بياف مشاصخة لمسجاىجيغ السخابصيغ في أكشاؼ بيت السقجس مغ بعس أىل العمع في ببلد الحخميغ"،  1

 .http//www.saaid.net/fatwa/f23.htm، تحت الخابط: 2002(، ط3)ص
مصباعة (، دار الػفاء ل214-3/213، )‘القزية الفمدصيشية’مدعػد، جساؿ عبج اليادؼ، الصخيق إلى بيت السقجس 2

 كالشذخ، السشرػرة/ مرخ، ب. ت. ف.
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 :السشرهرة ّظائفةالحقيقة 

 

اىخة الطّ  الّصائفةكاختراصيا ب _كسا أسمفت_خكة صيا بالباإختر مغ فزائل ىحه األرض، إفّ 

سات ِكف شاؿ التجنيذ كاالحتبلؿ، لمسقجّ رة ماف، السحخّ ة لجحكره ِكف شاؿ الدّ ، السجتثّ عمى الباشل بالحقّ 

 .غ الحقاً ػاتخ كسا سأبيّ التّ  السشرػرة حتى كصمت حجَّ  الّصائفةاقمة لحجيث كايات الشّ كلقج تعجدت الخّ 

 

عغ اـ البخارؼ بخكاية اإلم السشرػرة ابجؤىا الّصائفة ث عغكايات التي تتحجّ جسمة مغ الخّ  ىحهك 

اَل َيَداُؿ َناٌس ِمْغ ُأمَِّتي َضاِىِخيَغ : (ؿ، َقاصّمى هللا عميو كسمع الّشبيَعِغ  رضي هللا عشو ُشْعَبةَ  الُسِغيَخَة ْبغ

ِ َكُىْع   .)1َضاِىُخكفَ َحتَّى َيْأِتَيُيْع َأْمُخ َّللاَّ

 

 كد عغ حسىغ عمى مبجأ الحّ مخابصي غيعغ كمجافيلو مشافح أفّ  كىحا الحجيث يعصي ضسانة لمحقّ 

كىحه  ،ديافيػر بو عمى سائخ األكالطّ  عّد كجلّ  إقامة شخع هللا كفلما ي .عغ الحقّ  بِّ كالحَّ اإلسبلـ 

ب مع سعى الصغياُف أف يتتخس كيتحدّ مب ميسا غْ ا لغ تُ أّنيمكفػلة بسعية هللا تعالى الجساعة حياؿ ذلظ 

 .غياففاع عغ الصّ يصاف كنحركىا لمجّ نفديع لمذّ أ ػاة مسغ باعالسأجػريغ مغ األمّ 

 

َعَمى اْلِسْشَبِخ: َسِسْعُت َرُسػَؿ هللِا  كىػ ؿاق، رضي هللا عشو ُمَعاِكَية بغ َأِبي ُسْفَيافكعشج مدمع عغ 

اَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ِمْغ ُأمَِّتي َقاِئَسًة ِبَأْمِخ هللِا اَل َيُزخُُّىْع َمْغ َخَحَلُيْع َأْك َخاَلَفُيْع )َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع َيُقػُؿ: 

 . (2الّشاسَضاِىُخكَف َعَمى  َحتَّى َيْأِتَي َأْمُخ هللِا َعدَّ َكَجلَّ َكُىعْ 

                                           
 (.3640ح:  4/207البخارؼ، محّسج بغ اسساعيل، صحيح البخارؼ، ) 1
 (.1037، ح: 3/1524مدمع، ابغ الحجاج، صحيح مدمع، ) 2
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ـَ " في ركايتو: يع بالذاـ فدادكعشج أحسج ما يذيخ إلى أنّ  ، َفَقاَؿ: َيا َفَقا ْكَدِكيُّ َماِلُظ ْبُغ َيَخاِمٍخ الدَّ

ـِ " َفَقاَؿ ُمَعاِكَيةُ  َأِميَخ اْلُسْؤِمِشيَغ َسِسْعُت ُمَعاَذ ْبَغ َجَبٍل، َيُقػُؿ: " َكُىْع أَْىلُ  ا َىَحا  _:َكَرَفَع َصْػَتوُ _ الذَّ

اـِ َماِلٌظ، َيْدُعُع َأنَُّو َسِسَع ُمَعاًذا، َيُقػُؿ: " َكُىْع أَْىُل   ."1الذَّ

 

 السشرػرة الباقية عمى الحقّ  الّصائفة مغ أفّ تو ركاية أحسج حجدؤكج ما لت الّتخمحؼّ ثع تأتي ركاية 

هللا عميو  صّمى : قاؿ رسػؿ هللاقاؿ رضي هللا عشو يوة عغ أبخّ عغ معاكية بغ قُ  حيث ركػ  ،في الذاـ

ىع مغ خحليع ال تداؿ شائفة مغ أمتي مشرػريغ ال يزخّ  ،فبل خيخ فيكع الّذاـإذا فدج أىل ): سمعك 

ىا )كعغ بيد بغ حكيع عغ أبيو عغ ججه قاؿ : قمت يا رسػؿ هللا أيغ تأمخني؟ قاؿ :  .(2اعةحتى الدّ 

 ". 3الّذاـكنحا بيجه نحػ  .(ىشا

 

كمشاقبو  الّذاـعغ فزائل  صّمى هللا عميو كسمع الّخسػؿيتحجث فييا  كركاية التخمحّؼ ىحه

كلمتأكيج  ،كال يسكغ أف يكػف ىحا دكف رابط بيغ األمخيغ ،السشرػرة في ذات السقاـ الّصائفةث عغ كيتحجّ 

كتذخيف  السشرػرة الّصائفةكفي ذلظ تحجيج لسكاف  الّذاـخيفة إلى بيجه الذّ  صّمى هللا عميو كسمعأكمأ 

 .لمّذاـ كأىميا

 

                                           
( كقاؿ شعيب: إسشاده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ 16933، ح: 28/129الذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج ) 1

 الرحيح.
 (.34تقجـ تخخيجو في )ص 2
 ( كقاؿ أبػ عيدى: ىحا حجيث حدغ صحيح.2192، ح: 4/485التخمحؼ، الدشغ ) 3
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حيث ركػ  الّدبلـالسشرػرة كندكؿ السديح عميو  الّصائفةتخبط بيغ كعشج مدمع أيزًا ركاية أخخػ 

اَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ): َيُقػؿُ صّمى هللا عميو كسمع  الّشبيؿ: َسِسْعُت اق، رضي هللا عشو َعْبِج هللاِ  بغ َجاِبخعغ 

صّمى هللا عميو ِعيَدى اْبُغ َمْخَيَع  ، َقاَؿ: " َفَيْشِدؿُ ِخيَغ ِإَلى َيْػـِ اْلِقَياَمةِ ِمْغ ُأمَِّتي ُيَقاِتُمػَف َعَمى اْلَحقِّ َضاىِ 

 .(1اأْلُمَّةَ  ، َفَيُقػُؿ َأِميُخُىْع: َتَعاَؿ َصلِّ َلَشا، َفَيُقػُؿ: اَل، ِإفَّ َبْعَزُكْع َعَمى َبْعٍس ُأَمَخاُء َتْكِخَمَة هللِا َىِحهِ كسمع

 

ِإْذ َبَعَث هللُا )كرد في الحجيث:  ثحي الّذاـسيكػف في  الّدبلـكمعمـػ أف ندكؿ السديح عميو 

ال محالة قادـ إلى بيت السقجس  أّنوك . (2اْلَسِديَح اْبَغ َمْخَيَع، َفَيْشِدُؿ ِعْشَج اْلَسَشاَرِة اْلَبْيَزاِء َشْخِقيَّ ِدَمْذقَ 

 باب ُلج. جعش الّججاؿلقتل 

 

َقاَؿ  :َقاؿَ  ػػػ رضي هللا عشو ػػػ َعْغ ِعْسَخاَف ْبِغ ُحَرْيغٍ  في سششو كالحاكع في مدتجركو داكد ػأبكركػ 

اَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ِمْغ ُأمَِّتى ُيَقاِتُمػَف َعَمى اْلَحقِّ َضاِىِخيَغ َعَمى َمْغ َناَكأَُىْع ) :صّمى هللا عميو كسمع َرُسػُؿ َّللاَِّ 

 . (3الّججاؿَحتَّى ُيَقاِتَل آِخُخُىُع اْلَسِديَح 

السحكػرة في الحجيث ىي في  الّصائفةىحه  يجع مجاال لمّذظ أفّ غ بسا ال كركاية أبي داكد ىحه تبيّ 

 حدب ما أكردنا سابقًا .  الّججاؿالسكاف الحؼ سُيقتل فيو  ّنويت السقجس ألب

 

                                           
 (.156، ح: 1/137مدمع، ابغ الحجاج، صحيح مدمع ) 1
 (.35تقجـ تخخيجو في )ص  2
(. كالحاكع الشيدابػرؼ، السدتجرؾ عمى 2484، ح: 3/4الدجدتاني، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي داكد ) 3

(. كقاؿ: َىَحا َحِجيٌث َصِحيٌح َعَمى َشْخِط ُمْدِمٍع َكَلْع ُيَخخَِّجاُه، ككافقو الحىبي. كصححو 2392، ح: 2/81الرحيحيغ، )
 ( كقاؿ: "إسشاده صحيح عمى شخط مدمع.7/247األـ ) –األلباني، في صحيح أبي داكد 
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صّمى هللا عميو ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ هللِا رضي هللا عشو َأِبي ُأَماَمةَ  مغ حجيثأحسج بغ حشبل  كعشج

َضاِىِخيَغ ِلَعُجكِِّىْع َقاِىِخيَغ اَل َيُزخُُّىْع َمْغ َخاَلَفُيْع ِإالَّ َما  الّجيغاَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ِمْغ ُأمَِّتي َعَمى ): كسمع

َبْيِت اْلَسْقِجِس بِ ) :َقاؿَ  ؟َقاُلػا َيا َرُسػَؿ هللِا َكَأْيَغ ُىعْ  (َأَصاَبُيْع ِمْغ أْلَكاَء َحتَّى َيْأِتَيُيْع َأْمُخ هللِا َكُىْع َكَحِلظَ 

  .(1َكَأْكَشاِؼ َبْيِت اْلَسْقِجسِ 

 

عخؼ لجػ عمساء الحجيث: يُ كىػ ما أبيو  كججه عبج هللا بغ أحسج بغ حشبل بخطّ حجيث الكىحا 

الػاجج  كفي حالتشا ىحه فإفّ إلى مغ كتبو.  كىي مقبػلة في حاؿ ثقة الػاجج بشدبة الخطّ بالِػجادة.  الّخكاية

جادة صحيحة. كالحؼ ك فيي بحلظ بو  الّشاسأبيو كىػ ببل شظ أعخؼ  ىػ عبج هللا كقج رأػ الحجيث بخطّ 

السشرػرة   الّصائفةة الكامشة في تحجيجه لسكاف تيدفعشي إلى تفريل الكبلـ في سشج ككجادة الحجيث أىسّ 

 .كىػ بيت السقجس

  

 _السشرػرة الّصائفةكالتي تحجد مكاف _بغيخ زيادة اإلماـ أحسج بغ حشبل  السشرػرة الّصائفةحجيث ك 

كقج  ،2في كتابو نطع الستشاثخ بغ جعفخ الكّتاني محّسج الّذيخ كسا قاؿ ػاتخ السعشػؼ يرل إلى حج التّ 

ال  :أّنو صّمى هللا عميو كسمع  بل قج تػاتخ عشوحيث قاؿ: " شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية  نّز عمى تػاتخه

  .3"عاىخة عمى الحق حتى تقـه الداعة تداؿ طائفة من أمتو

 

                                           
 (.61تقجـ في )ص 1
ىػ(، نطع الستشاثخ مغ 1345جعفخ بغ إدريذ الحدشي اإلدريدي )ت الكتاني، أبػ عبج هللا، محّسج بغ أبي الفيس  2

 ، ب.ت.ف. 2(، تحقيق شخؼ حجازؼ، دار الكتب الدمفية، مرخ، ط145، ح: 1/41الحجيث الستػاتخ )
ىػ(، اقتزاء الرخاط السدتقيع لسخالفة أصحاب 728ابغ تيسية، أحسج بغ عبج الحميع الحخاني الحشبمي الجمذقي )ت  3

 ـ.1999ق/1419، 7(، تحقيق ناصخ عبج الكخيع العقل، دار عالع الكتب، بيخكت/لبشاف، ط1/38الجحيع)
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 مغ الػاضح أفّ  وأنّ أف تتّسة حجيث اإلماـ أحسج الستعمقة ببيت السقجس ضعيفة إال  عمى الخغعك 

الحجيث في كتابو "مكانة بيت  جػاد بحخ الّذيخب تعقّ  كقج ،السشرػرة ىي في بيت السقجس الّصائفة

حجيث حدغ ألسباب  أّنوز إلى ل القػؿ فييا سشجًا كمتشًا حتى خمُ كفّر يا لسقجس" كتتبع شخقو كمّ ا

 .1ساقيا مفرمة

 

 ه ركا  ما شيامحجيث اإلماـ أحسج بيت السقجس في بقة يادة الستعمّ الدّ  جعّز أحاديث تىشاؾ  فّ إ ثعّ 

مقتمو أف الحؼ يبيغ  الّججاؿكحجيث  ،2قخيباً  تقجـلسالحجيث افي  َعْغ ِعْسَخاَف ْبِغ ُحَرْيغٍ  كالحاكع داكد ػأب

 الّصائفة عمى يج كىحا ال يكػف إال ،كالباشل ل نياية الذخّ كىحا القتل يسثّ  ،3بيت السقجس مغ جّ في باب لُ 

في  كجػدىا حتساً  _السشترخة عمى الباشل_ الّصائفةكىحه خ، الذّ  كتشترخ بو عمى لتي تحسل الحقّ ا

  .الّججاؿستعاكف السديح عمى قتل ا ّنيأل بيت السقجس

 

ِس اْلَيْػـَ  ،الّصائفةَكَىِحِه " : رحسو هلل يقػؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية ِىَي الَِّتي ِبَأْكَشاِؼ اْلَبْيِت اْلُسَقجَّ

ـِ ِعْمًسا َكَعَسبًل َكِجَياًدا َعْغ َشْخِؽ اأْلَْرِض َكَغْخِبَيا، فَ  ْسبَل َقاِتُمػَف ْع ُىْع الَِّحيَغ يُ ّنيإِىَي َأْقَػـُ الصََّػاِئِف ِبِجيِغ اإْلِ

ْػَكِة اْلَعِطيَسِة ِمْغ اْلُسْذِخِكيَغ، َكأَْىِل اْلِكَتابِ  ِ َتَعاَلى َلَكاَف  الّصائفةَفَمْػ َذلَّْت َىِحِه  ،أَْىَل الذَّ َكاْلِعَياُذ ِبَاّللَّ

   ."4الّشاساْلُسْؤِمُشػَف ِباْلِحَجاِز ِمْغ َأَذؿِّ 

                                           
 (، بترخؼ. 299-295بحخ، جػاد الشتذة، مكانة بيت السقجس بيغ نرػص الػحي كحخكة اإلنداف، )ص 1
 .76أنطخ ص  2
 .35أنطخ ص  3
 (.549-3/548ابغ تيسية، الفتاكػ الكبخػ، ) 4
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خ ما كرد في ركاية الغمبة، قاؿ الحافع ابغ حجخ في تفدي :كالطيػر الػارد ذكخه في الحجيث ىػ

  ".1: أؼ عمى مغ خالفيع، أؼ غالبػف البخارؼ: "كىع ضاىخكف"

 

التى عمى الحق مقيسة  الّصائفةكصفة "السشرػرة قاؿ:  الّصائفةبصاؿ عمى حجيث كفي تعميق ابغ 

 "2بيت السقجس دكف سائخ البقاعبإلى قياـ الداعة أنيا 

 

بالقياـ بأمخ هللا  الّذاـميَّد أىل  صّمى هللا عميو كسمع الّشبيك "  :يةاإلسبلـ ابغ تيسقاؿ شيخ 

خ إخبار عغ أمخ دائع مدتسّ  ىخ فيػالسشرػرة فييع إلى آخخ الجّ  الّصائفة ىخ، كبأفّ دائسًا إلى آخخ الجّ 

التي ىي _الحجاز  أرض اإلسبلـ، فإفّ  مغ الّذاـة، كىحا الػصف ليذ لغيخ أىل فييع مع الكثخة كالقػّ 

رخ كالجياد، ككحلظ اليسغ كالعخاؽ كاإليساف كالشّ  نقز في آخخ الدماف مشيا: العمع _أصل اإليساف

 ."3العمع كاإليساف كمغ يقاتل عميو مشرػرًا مؤيجًا في كل كقت فمع يدؿ فييا الّذاـكالسذخؽ، كأما 

  

كسا في ركاية معاكية رضي هللا  اإلسبلـأىسيا االلتداـ بذخيعة تحسل صفات كاضحة  الّصائفةحه ىك 

قائسة  الّصائفةفيحه  .4ديغ اإلسبلـ أؼ : " أمخ هللا" كمعشى  ىا كغمبتيا بالحقِّ ػّ ضيػرىا كعمك  عشو،

 ديغ. بشفديا عمى نذخ ديغ هللا إلضياره عمى كلّ 

 

                                           
 (.13/207فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ )العدقبلني، أحسج بغ عمي بغ حجخ،  1
(، تحقيق: أبػ 10/60ىػ(، شخح صحيح البخارؼ )449ابغ بصاؿ، أبػ الحدغ، عمي بغ خمف بغ عبج السمظ )ت  2

 ـ.2003ىػ/1423، 2تسيع ياسخ بغ إبخاىيع، مكتبة الخشج، الخياض/ الدعػدية، ط
 (.4/449ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ ) 3
(، 2/173ىػ(، تفديخ مقاتل بغ سميساف، )150مقاتل، أبػ الحدغ، مقاتل بغ سميساف بغ بذيخ األزدؼ البمخى )ت:  4

 ىػ.1423، 1تحقيق عبج هللا محسػد شحاتو، دار إحياء التخاث، بيخكت/لبشاف، ط
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سػاء أكاف في كل صػلة كجػلة،  ة في ذلظ القيخمدتسخّ  أّنيا قاىخة ألعجائيا:كمغ صفاتيا أيزًا 

 جيادىع في قيخ األعجاء مدتسخّ  ذلظ معشػيًا أـ ماديًا، حتى ِكف أصاب ىحه الفئة ضخٌر كألكاٌء. أؼ أفّ 

مشح نذأة اإلسبلـ كحتى ضيػر أمخ هللا تعالى كانترار ديشو عمى  ىػ؛كزماف ىحه الفئة  ى أنػاعو،كبذتّ 

اية أحسج حجدت أنيا ببيت السقجس كأكشاؼ بيت فخك  ؛ا مكاف ىحه الفئةخائع األخخػ، أمّ ة األدياف كالذّ كافّ 

لسا  _عمعأ وهللا _فيعػد  في الذاـ؛ السشرػرة الّصائفة فّ أالخكايات األخخػ التي أشارت إلى ك  ،السقجس

كبات كلقج تػالت الشّ يجخؼ عمى كاقع السدمسيغ في فمدصيغ مغ السحغ كالفتغ التي لع تحرل لغيخىع، 

، الحاقجيغ قتاؿ السغػؿ الػثشييغ، كىجسات الرميبييغج عمى اريخ شاىالتّ فاـ كاىميا كاالبتبلءات عمى الذّ 

ما سيكػف كالسدتقبل سيذيج الحؼ ال يداؿ مدتسخًا،  السحتميغ جياد السدمسيغ لمييػدكالػاقع شاىج عمى 

كل ذلظ  بشرػص عّجة، ػػػ نحغ السدمسيغػػػ ة عشجنا تكىي ثاب جاؿ، كخخكج يأجػج كمأجػجمغ قتاؿ الجّ 

  .في تحجيج السكاف سبب

 

سة اة كشخ قػّ ىا ال يزخّ مخ هللا أك يأتي ابتة عمى الحق حتى تشتيي آجاليا أكمغ صفاتيا أيزًا أنيا ث

ىع مغ يزخّ ال )خ عشو بقػؿ: ي صجيقيا عشيا كىػ الُسعبَّ تخمّ كال يعػقيا يزيخىا  كسا ال ،ىاكتشكيل عجكّ 

 .غ ُيترّػر أف يكػف مشو تأييج أك نرخةسا يكػف مسّ إنّ  كالخحالف ال يكػف مغ العجكّ  (يخحليع

 

ىا كخحالف ال تكتخث بذخاسة عجكّ  _ا كيقيشيايانة إيسكلقػّ _ا أّني أيزاً  الّصائفةكمغ صفات ىحه 

 اصعػبتيمذقتيا ك ة السعيذة ك كىي شجّ  ،كاء التي تريبيار مغ الؤّل تخث كتتزخّ سا تكإنّ  صجيقيا

حيث يفتخض  الّصائفةعادة عمى غيخ ما يتػقع مغ يخاقب ىحه  الّشاسض لو ا يتعخّ كىػ مسّ  ،1كضيقيا

                                           
ىػ(، السحكع كالسحيط األعطع، 458غ إسساعيل )ت انطخ في معشى الؤلكاء: السخسي، أبػ الحدغ، عمي ب 1

 ـ. 2000ىػ/ 1421، 1(، تحقيق عبج الحسيج ىشجاكؼ، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط10/446)
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 الّصائفةك تشيار أك تشتيي بدبب شخاسة العجك كخيانة الرجيق لكغ مغ رعاية هللا تعالى ليحه أف تتعب أ

الحرار كالتعب كالسذقة كال يتاثخكف مغ عطائع ك عادة كىػ الجػع  الّشاستتأثخ بسا يتاثخ مشو  افإني

التي تشػء بحسميا الجباؿ تسامًا كسا يفعل السخمرػف مغ أبشاء الذعب الفمدصيشي في مػاجية مػر األ

   : نحغ ال ندتدمع نشترخ أك نسػت.السحتل شعارىع

  

  .1أىل العمع ،اعتبخىع البخارؼ السشرػرة، ف الّصائفةعمع في اعتبار لقج اختمف أىل اك 

 . "2اْلَسْشُرػَرُة َأْصَحاَب اْلَحِجيِث َفبَل َأْدِرؼ َمْغ ُىعْ  الّصائفةِإْف َلْع َتُكْغ َىِحِه " قاؿ اإلماـ أحسج بغ حشبل: ك 

كمشيع  ،مشيع شجعاف مقاتمػف  ،مفخقة بيغ أنػاع السؤمشيغ الّصائفةيحتسل أف ىحه " :قاؿ اإلماـ الشػكؼ ك 

كمشيع أىل أنػاع أخخػ مغ  ،كخاد كآمخكف بالسعخكؼ كناىػف عغ السشكمشيع زىّ  ،ثػف كمشيع محجّ  ،فقياء

 ".3كال يمـد أف يكػنػا مجتسعيغ بل قج يكػنػف متفخقيغ في أقصار األرض ،الخيخ

 

ة بحاجة إلى شبيب مدمع، األمّ  ألفّ  _عمع_وهللا تعالى أ الخأؼ الجامع  كقػؿ الشػكؼ ىػ

كاقترادؼ مدمع.. ة مدمع، كزراعي مدمع، كصشاعي مدمع، كسياسي مدمع، كميشجس مدمع، كعالع ذرّ 

بطيػر  ائخة، كيكػف لمسدمسيغ دكر في صشاعة الحياة ليتحقق الخيخ كالعجؿكىكحا، حتى تكتسل الجّ 

 و كلػ كخه الكافخكف.يغ كمّ اإلسبلـ عمى الجّ 

 

                                           
 (.10/358ابغ بصاؿ، أبػ الحدغ، عمي بغ خمف، شخح صحيح البخارػ ) 1
(، تحقيق: الديج معطع 1/2خفة عمـػ الحجيث)ىػ(، مع405الحاكع الشيدابػرؼ، أبػ عبجهللا، محّسج بغ عبج هللا)ت 2

 ـ.1977ىػ/1397، 2حديغ، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط
ىػ(، شخح صحيح مدمع= السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج 676الشػكؼ، أبػ زكخيا، يحيى بغ شخؼ)ت  3

 ىػ.1392، 2(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت/لبشاف، ط13/67)
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 لحقّ ابانترار  أؼالسشرػرة عمى حاليا حتى يأتي هللا بفتح مغ عشجه  الّصائفةكستبقى ىحه 

بة يح الصيّ الخّ  بتمظ حُ فشْ الحؼ يَ حتى يأتي أمخ هللا ف النتذاره عمى الباشل نرخًا ال ىديسة بعجه كال تػقّ 

مدمع  جكسا كرد عش ،اعةتقـػ عمييع الدّ لإال شخار الخمق  يبقى فبل الّشاسمغ  رااألخي حالتي تقبس أركا

َفَبْيَشَسا ُىْع َكَحِلَظ ِإْذ َبَعَث هللُا ِريًحا َشيَِّبًة، َفَتْأُخُحُىْع )الصػيل كآخخه:  الّججاؿحجيث   مغفي صحيحو 

، َيَتَياَرُجػَف ِفيَيا َتَياُرَج اْلُحُسِخ، الّشاسَتْحَت آَباِشِيْع، َفَتْقِبُس ُركَح ُكلِّ ُمْؤِمٍغ َكُكلِّ ُمْدِمٍع، َكَيْبَقى ِشَخاُر 

اَعةُ  َفَعَمْيِيْع َتُقػـُ الدَّ
1) . 

 

كمغ االنتكاسة التي تمقاىا  ،ىامغ معاناة كبيخة في مػاجية بصر عجكّ بو فمدصيغ  ما تسخّ  ِكفّ 

نتيجة  ذلظ مغ ألكاء العير الجاثع عمى صجكر أىميا كلّ  راحبمع ما ي ،نتيجة خحالف صجيقيا

 قيغادل بيغ الّر حُ ذلظ لع يَ  كلُّ  ،ةيناألقداط ِكيقاعيع بسريجة السجيػ  في شخ الّشاسالحرار كِغخاؽ 

 ،يكياتشْ مُ مغ كالكخامة  ،تربياغْ ية مغ مُ شيل الحخّ للمعسل في سبيل هللا  جماً قُ  كبيغ السزيّ  مغ أبشائيا

يحيي أف  أّنومغ شبإخبلص ىػ كحجه الحؼ العسل في سبيل هللا  معتبخيغ أفّ  ،دياجنِّ سات مغ مُ كالسقجّ 

 ،شتات يا بعجج صفّ كيػحّ كيجسعيا  ،بعج سبات ةفييا اليسّ  يػقعك  ،الحخاؾ بعج مساتة جحكة في األمّ 

السشرػرة في  الّصائفةكما داـ عجد مغ العمساء قج اعتبخ  مسات.الطّ  ػر مغلتخخج إلى الشّ  كيشػر شخيقيا

بأىميا مسغ تشصبق  الّصائفةيمرق صفات تمظ بيت السقجس كأكشاؼ بيت السقجس فعمى كل مخاقب أف 

  عمييع تمظ الرفات.

 

  

                                           
(. كالتيارج ىػ التشاكح. انطخ، ابغ مشطػر، دمحم ابغ 2937، ح: 4/2250الحجاج، صحيح مدمع، ) مدمع، ابغ 1

، لداف العخب، مادة ىخج)  (. 2/389مكـخ
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 الثالفرل الثّ 

 

 مفيهميا وأنهاعيا وأحكاميا الِيْجخة

 

 

 وفيو ثالثة مباحث:

 

 .لغة واصظالحاً  الِيْجخةالسبحث األوؿ: 

 

 السبحث الثاني: أنهاع الِيْجخة.

 

 .السبحث الثالث: أحكاـ الِيْجخة
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 السبحث األوؿ: 

 :لغة واصظالحاً  الِيْجخة

 

 لغة: الِيْجخةتعخيف السظمب األوؿ: 

 

كقج ذكخىا ابغ العخبي مجسمة  ،مةمفّر اف كثيخة عاتو ميحسل في شيّ مفيـػ كاسع  لمِيْجخة إفّ 

، لمِيْجخةني التي ذكخىا تجكر في فمظ السعشى المغػؼ االسع كلّ  غيخ أفّ مة في كتابو أحكاـ القخآف كمفّر 

 .ابتجاءً  يح السعشى المغػؼ الحؼ يتكئ عميو السعشى االصصبلحيكعميو فقج بات لدامًا تػض

 

كىحا  .1الِيْجخةكاالسع _ كقج َىَجَخُه َىْجخًا كِىْجخاناً _ ضج الػصل ىحا المفع أفّ  شبئ:ت خَ جَ ىَ  مادة

  .السعشى يفيج القصع كأف مغ يياجخ يقصع نفدو مغ حياتو التي ىػ عمييا

 

ُجُه، كمشو : تخُؾ "الَيْجُخ كالِيْجخاف" خاىيجؼ حيث قاؿ:كاألكضح مشو ما قالو الف ما َيْمَدُمظ َتَعيُّ

 قّصعػىع في هللا، قاؿ الذاعخ:ع َىَجخكا عذاِئَخُىْع فتّنيشُتقَّْت ىجخُة الُسياجخيَغ، ألا

 .2َىْجَخ البيِت حّتى كأّنشي ... َمِمْمُت كما بي مغ َمبلٍؿ كال َىْجخِ  كُأْكِثخُ 

 

َتَخُكػا اأْلُكَلى ِلمثَّاِنَيِة، َكَسا َفَعَل أؼ َىاَجَخ اْلَقْػـُ ِمْغ َداٍر ِإَلى َداٍر:  غْ مِ  كبالتالي فالسياجخ،

َخ الخَُّجُل َكَتَسْيَجَخ: َتَذبََّو ِباْلُسَياِجِخيغَ  مّكةاْلُسَياِجُخكَف ِحيَغ َىاَجُخكا ِمْغ  . َكِفي 1ِإَلى اْلَسِجيَشِة. َكَتَيجَّ

                                           
 (.2/851الجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الفارابي، الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية ) 1
 (.3/387اء كالجيع كالخاء )الفخاىيجؼ، الخميل بغ أحسج، كتاب العيغ، باب الي  2
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َقاَؿ: َخَخْجُت َمَع أَْىِل اْلَسِجيَشِة ِفي َيْػـِ ِعيٍج، َفَخَأْيُت ُعَسَخ ْبَغ  رضي هللا عشو بيربغ حُ َعْغ ِزرٍّ  اْلَحِجيثِ 

ِ َىاِجُخكا َكاَل َتْيُجُخكا)َيُقػُؿ:  رضي هللا عشواْلَخصَّاِب   . (2ِعَباَد َّللاَّ

 

سغ َرحل مغ َمػِضع ِإَلى َمػِضع ثعَّ قج ُيَقاؿ ل الّجيغكَ  : اْلِفَخار مغ َمَكاف ِإَلى َمَكاف لَدَببٍ الِيْجخةك 

 .3َكُيَقاؿ لسغ فعل َذِلظ مَياجخ َكقج َىاجخ ،َكِىي اْنِقَصاع مغ األكؿ كثبات ِفي الثَّاِني

 

غ هللا ب، لحجيث عبج: تخؾ السعاصي دكف تخؾ السكافالِيْجخة يخد ليا لفعكمغ السعاني التي 

َكالُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَيى َّللاَُّ )ى هللا عميو كسمع: قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمّ  سارضي هللا عشيعسخك 

 السعشػية. الِيْجخةمغ أشكاؿ  فيكػف ىجخاف السعاصي كاالبتعاد عشيا شكبلً  .(4َعْشوُ 

 

 :اصظالًحا الِيْجخةتعخيف السظمب الثاني: 

 

 الِيْجخةبعجه في معشى  االستفداريغشي عغ  ابغ العخبي تفريبلً  _كسا أسمفت_ل لقج فّر 

 قػلو:  لمِيْجخة تعخيفٍ  جسعُ كأَ  ،اً اصصبلح

                                                                                                                 
ىػ(، معجع مقاييذ المغة، َباُب اْلَياِء َكاْلِجيِع َكَما 395ابغ فارس، أبػ الحديغ، أحسج بغ زكخياء القدكيشي الخازؼ )ت   1

 ـ.1979ىػ/1399(، تحقيق: عبج الّدبلـ محّسج ىاركف، دار الفكخ، بيخكت/لبشاف، 6/34َيْثِمُثُيَسا )
(، تحقيق حبييب الخحسغ 8533،ح: 4/477ىػ(، السرشف ) 211عبج الخزاؽ بغ ىساـ )ت: الرشعاني، أبػ بكخ  2

،ح: 1/65ىػ. الصبخاني، سميساف بغ أحسج، السعجع الكبيخ)1403، 2األعطسي، السكتب اإلسبلمي، بيخكت/لبشاف، ط
 مخيز: صحيح.(، كقاؿ الحىبي في الت4479، ح: 3/87(. الحاكع الشيدابػرؼ، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، )51

(، دار 6040،ح: 4/44ىػػ(، في مجسع الدكائج كمشبع الفػائج)807كأكرده الييثسي، نػر الجيغ، عمي بغ أبي بكخ)ت 
 ىػ، كقاؿ: ركاه الصبخاني في الكبيخ كرجالو مػثقػف. 1412الفكخ، بيخكت/لبشاف، 

 (.200الَحِسيجؼ، محّسج بغ فتػح بغ عبج هللا األزدؼ، تفديخ غخيب ما في الرحيحيغ البخارؼ كمدمع )ص  3
 (.10، ح: 1/11البخارؼ، دمحم بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ ) 4
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صّمى هللا  الّشبيفي عيج  ككانت فخضاً  ،ىي الخخكج مغ دار الحخب إلى دار اإلسبلـ الِيْجخة" 

 ."1ت بعجه لسغ خاؼ عمى نفدوكاستسخّ  عميو كسمع

كاالنتقاؿ مشو إلى خؾ، ىجخاف بمج الذّ  الِيْجخةكأصل "  :ابغ رجب الحشبمي فقاؿ هما أكجّ  ػكى

  ."2دار اإلسبلـ

 

الّرحابة رضػاف هللا عمييع في ىجختييع إلى الحبذة كالسجيشة ابتغاء مخضاة هللا  وما فعمكىػ 

َكَكَحِلَظ كّل ُمْخٍل بسدكشو مشتِقل ِإَلى داِر "فتخمػا عغ مدكشيع إلى دار قػـ آخخيغ، قاؿ األزىخؼ: تعالى 

كا بَيا هلل َكَلِحُقػا بجار قػـ َلْيَذ َلُيع بَيا أىٌل َكاَل ماٌؿ أىع كمداكَشيع الَِّتي نذع َتخكػا ديارَ ّنيقػـٍ آَخخيغ؛ أل

حيَغ َىاجُخكا ِإَلى اْلَسِجيَشة، َكَكَحِلَظ الَّحيغ َىاجُخكا ِإَلى َأرض الَحبذة. فكلُّ مغ فارَؽ ِرباَعو مغ بجكّؼ َأك 

 ."3الِيْجخةع ِمْشُو آخخ َفُيَػ ُمياجخ، َكااِلسْ  َحَزّخؼ َكسكغ َبَمجاً 

 

ة لمخخكج مغ ضعف لؤلمّ تقجمية ة ة تشسػيّ يجب أف تكػف عسميّ  الِيْجخة األحػاؿ فإفّ  كفي كلّ 

عمى ذكخ بعس األسباب التي ألجأت بعس الفمدصيشييغ  سآتي_ك غ األسباب عبغس الشطخ اعتخاىا 

يجب أف  الِيْجخةالغخض مغ  عمى أفّ  التأكيج عسػمًا كأكدّ  الِيْجخةي ىشا أتحجث عغ كلكشّ  _الِيْجخةإلى 

 ،حاؿ الزعففي كذلظ  ك الجساعيأسػاء عمى الرعيج الفخدؼ  نيزػيةً  كعسميةً  اً تشسػيّ  اً غخضيكػف 

أنػاع  الِيْجخةكعميو ف .كاالنتذار لخقعة اإلسبلـ فتكػف ىجخة بيجؼ الجعػةأما حاؿ القػة فيػ تسجد كتػسع 

                                           
 (.1/611ابغ العخبي، محّسج بغ عبج هللا السعافخؼ، أحكاـ القخآف ) 1
ىػ(، جامع العمـػ كالحكع في شخح خسديغ حجيًثا مغ 795الحدغ)ت ابغ رجب الحشبمي، عبج الخحسغ بغ أحسج بغ  2

، 7(، تحقيق شعيب األرناؤكط ِكبخاىيع باجذ، مؤسدة الخسالة، بيخكت/لبشاف، ط1/72جػامع الكمع،)
 ـ.2001ىػ/1422

ب، (، تحقيق محّسج عػض مخع6/29ىػ(، تيحيب المغة، )370األزىخؼ، أبػ مشرػر، محّسج بغ أحسج بغ اليخكؼ)ت  3
 ـ. 2001، 1دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت/ لبشاف، ط 
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بإذف  الحؼ يميوالسبحث الي ك و سيأتي تفريمو في السبحث التّ كىحا كمّ ال نػع بعيشو كحكسيا أحكاـ أيزًا 

  هللا تعالى.

 

 السبحث الثاني: 

 :الِيْجخةأنهاع 

 

كلة جّ العمى  ىاآلثار  اجسة عغ الفيع الخاشئالشّ  الِيْجخةمغ  العالع اإلسبلمي عسػماً  ىلقج عان

 مغ قخار فخدؼ نابعٌ  الِيْجخةقخار  ألفّ  ،كاألخبلقيةجتساعية قترادية كاإلاحية اإلمغ الشّ خ مشيا الُسياجَ 

ة مغ ىحا الرجأ ليحا فقج عانت األمّ ك  ة،حخص عمى السشفعة الذخرية كليذ قخار دكلة مدؤكلال

فباتت كارثة حقيقية تيجد التخكيبة الدكانية التي غيخ اليادفة  الِيْجخةي الشاجع عغ مالفكخؼ كالتآكل الجاخ

 .ألؼ دكلة يالحقيقتعتبخ مرجر القػة 

 

بػف تسامًا عغ ع مغيّ أّنيإال  السدألةليحه  ة عغ الحكع الذخعيّ امّ تّ كالسدمسػف عجا عغ غفمتيع ال

 الِيْجخةع حتى في الحاالت التي تكػف ّنيإكبالتالي ف الِيْجخةتة أك اليجؼ السصمػب مغ تمظ الّشّية السبيّ 

     السياجخ إلى امخيكا بل إفَّ  ،عمى الرعيج األخخكؼ  الِيْجخةال يبمغػف الفائجة السخجػة مغ تمظ فييا جائدة 

سميصًا عمى  وانيربح لدككحا السياجخ إلى أكركبا كغيخىا  ،يتأمخؾ أكثخ مغ األمخيكاف _مثبلً _

ككقعو في الشفذ أكثخ إيبلمًا بكثيخ مغ الغخيب البعيج ديشًا ، اإلسبلـ كأىمو أكثخ مغ العجك األصمي

 إذ نطع تأثيخ ألع الزخبة مغ الرجيق فقاؿ: لّذاعخا قًا، كصجؽخْ كعِ 
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ـِ الُسيّشجِ   1كُضمُع ذكؼ الُقْخبى أَشجُّ َمَزاَضًة ... عمى السخِء مغ َكْقِع الُحدا

 

 ذلظ فقاؿ: كلقج أجسل ابغ العخبي كلّ  ،كلمسقاصج أقداـ ،أحكاـ كمقاصجليا  الِيْجخةك 

  ،كشمباً  قدسيغ : ىخباً ىاب في األرض ع الحّ رضي هللا عشيع العمساء قدّ " 

 :فاليخب يشقدع إلى ستة أقداـ

  

 كىي الخخكج مغ دار الحخب إلى دار اإلسبلـ. الِيْجخة: األكؿ .1

قيع ألحج أف يُ  يقػؿ ال يحلّ  : سسعت مالكاً قاؿ ابغ القاسع ،عة: الخخكج مغ أرض البجْ انيالثّ   .2

هللا ، قاؿ أف تغيخه فدؿ عشو كخ إذا لع تقجرالسش فإفّ  ،مف. كىحا صحيحفييا الدّ  دبّ بأرض يُ 

ْ يِف : تعالىسبحانو  ْا ُْط َٰ ََيُ ۡى َخِتَّ ُّ َۡ ۡؼرِۡض َخ
َ

ا فَأ ََ ِ َٰخ ُْطَْن يِفٓ َءاَي ٌَ ََيُ ِي يَۡج ٱَّلَّ
َ

َذا َرأ ِإَو

يَ  ًِ ِ َٰو ِْۡم ٱهظَّ ۡهَق ۡلَرىَٰ َيَػ ٱ َّّلِ َد ٱ َبۡؽ ًََل َتۡقُؽۡد  ٌُ ف َٰ لۡۡيَط َك ٱلشَّ ََّ َ ا يُنِصي ِإَويَّ ِۦ   ۡيِه 2َخِديٍد َد
 .  

 مدمع. شمب الحبلؿ فخض عمى كلّ  : فإفّ الخخكج مغ أرض غمب عمييا الحخاـ :الثالثّ  .3

، فإذا خذي عمى نفدو فقج فيو َز خَ ل مغ هللا أرْ كذلظ فْز  ،ة في البجف: الفخار مغ األذيّ ابعالخّ   .4

أذف هللا في الخخكج عشو كالفخار بشفدو ليخمريا مغ ذلظ السححكر. كأكؿ مغ فعمو إبخاىيع عميو 

                                           
(، تحقيق: 27ـ(، ديػاف شخفة بغ العبج )ص 564َشَخَفة، شخفة بغ سفياف بغ سعج بغ الَعْبج البكخؼ الػائمي )ت  1

 ـ.2002ق/1423، 3ميجؼ محّسج ناصخ الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط
 . 68سػرة األنعاـ آية  2
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ي : ا خاؼ مغ قػمو قاؿلسّ  ّنوإف ،الّدبلـ ٓ ّبِ اِجٌر إََِلَٰ َر َّ ِّّنِ ُم ٌِِب إََِلَٰ : كقاؿ  1 إ ِّّنِ ذَا اَل إ َوقَ

 ٌِ ِدي ّۡ لَۡي ّبِ َش 2َر
.  ًعغ مػسى كقاؿ مخبخا:    ُۖب ََتَقَّ َخآنِٗفا َح ا  َّ َۡ َج يِ   . 3فََخَر

صّمى دىة. كقج أذف : خػؼ السخض في الببلد الػخسة كالخخكج مشيا إلى األرض الشّ الخامذ .5

. كقج استثشى مغ ذلظ 4عاة حيغ استػخسػا السجيشة أف يخخجػا حتى يرحػالمخّ  عهللا عميو كسم

صّمى هللا عميو و عغ نبيّ  5مشو بالحجيث الرحيح وان؛ فسشع هللا سبحاعػف الخخكج مغ الصّ 

 .كسمع

، كاألىل مثمو حخمة ماؿ السدمع كحخمة دمو فإفّ  ،ة في الساؿ: الفخار خػؼ األذيّ الدادس  .6

 .6كأككج

 

ر مقجّ  مغ األسباب كغيخىا ،بدببيا ف يتخؾ كششو كيياجخالتي يسكغ لمسدمع أ ةفيحه األقداـ الدت

  .لمِيْجخة لو اعتبار فيػ سبباإلسبلمية رة لحساية مقرج مغ مقاصج الذخيعة فسا اقتزتو الزخك  ،بقجره

                                           
 . 26سػرة العشكبػت آية  1
 . 99سػرة الّراّفات آية  2
 . 21سػرة القرز آية  3
( كنرو: ))َأفَّ َناًسا ِمْغ 4192، ح:5/129لحجيث الُعَخنيِّيغ الحؼ ركاه البخارؼ، دمحم بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ ) 4

ِ: ِإنَّا ُكشَّا أَْىَل َضْخٍع، َكَلْع ُعْكٍل َكُعَخْيَشَة َقِجُمػا الَسِجيَشَة َعَمى الّشبي َصمَّى هللُا َعَميْ  ـِ، َفَقاُلػا َيا َنِبيَّ َّللاَّ ِو َكَسمََّع َكَتَكمَُّسػا ِباإِلْسبَل
ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع ِبَحْكٍد َكَراٍع، َكَأَمَخُىْع »َنُكْغ أَْىَل ِريٍف، َكاْسَتْػَخُسػا الَسِجيَشَة،  َأْف َيْخُخُجػا ِفيِو َفَأَمَخ َلُيْع َرُسػُؿ َّللاَّ

 َفَيْذَخُبػا ِمْغ َأْلَباِنَيا َكَأْبَػاِلَيا((. كشاىج الحجيث )كأمخىع اف يخخجػا(.
( كنرو: َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَُّ 3474، ح: 4/175كالحجيث ركاه البخارؼ، دمحم بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ ) 5

ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع َعِغ الصَّاُعػِف، َفَأْخَبَخِنيَعْشَيا، َزْكِج الّشبي َصمَّى هللُا َعَمْيِو  ))َأنَُّو  َكَسمََّع، َقاَلْت: َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللاَّ
َ َجَعَمُو َرْحَسًة ِلْمُسْؤِمِشيَغ، َلْيَذ ِمْغ َأَحٍج َيَقُع ا ُ َعَمى َمْغ َيَذاُء، َكَأفَّ َّللاَّ لصَّاُعػُف، َفَيْسُكُث ِفي َبَمِجِه َصاِبًخا َعَحاٌب َيْبَعُثُو َّللاَّ

ُ َلُو،   ِإالَّ َكاَف َلُو ِمْثُل َأْجِخ َشِييٍج((. ُمْحَتِدًبا، َيْعَمُع َأنَُّو اَل ُيِريُبُو ِإالَّ َما َكَتَب َّللاَّ
 (.1/610ابغ العخبي، محّسج بغ عبج هللا السعافخؼ، أحكاـ القخآف ) 6
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عغ يث ركػ البخارؼ ح ،اتفي حجيث الشيّ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسػؿُ  نػعيياغ فقج بيَّ مب مصّ ل الِيْجخةأما 

الَعَسُل ِبالشِّيَِّة، َكِِنََّسا اِلْمِخٍغ ): صّمى هللا عميو كسمع الّشبي، َقاَؿ: َقاَؿ رضي هللا عشوُعَسَخ ْبِغ الَخصَّاِب 

ِ َكَرُسػِلِو  ِ َكَرُسػِلِو، َفِيْجَخُتُو ِإَلى َّللاَّ ، َكَمْغ صّمى هللا عميو كسمعَما َنَػػ، َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَلى َّللاَّ

كعميو فيجخة الصمب  .(1ُتُو ِإَلى َما َىاَجَخ ِإَلْيوِ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِريُبَيا، َأِك اْمَخأٍَة َيْشِكُحَيا، َفِيْجخَ 

  : قدسيغ إلىتشقدع 

 .دنيا شمب .1

 .يغدِ كشمب  .2

 

عغ  كؼ فخُ  ،يغ عميياأحج األحاديث التي يجكر الجّ ػ كىيغ ىحا الحجيث أصل عطيع في الجّ ك 

  .ىحا الحجيث ثمث العمع كيجخل في سبعيغ بابا مغ الفقو :و قاؿأنّ  الذافعيّ 

 

سا حجيث عسخ إنّ  ؛أصػؿ اإلسبلـ عمى ثبلثة أحاديث :قاؿ اإلماـ أحسج رضي هللا عشوكعغ 

عساف بغ كحجيث الشّ  ،كحجيث عائذة مغ أحجث في أمخنا ىحا ما ليذ مشو فيػ رد ،اتيّ األعساؿ بالشّ 

 .2غغ كالحخاـ بيّ بذيخ الحبلؿ بيّ 

 

العسل كبياف  عو اإلخبلص في، كمػضػ البخارؼ كتابو الرحيح كأقامو مقاـ الخصبة رَ جَّ كبو ّص 

سائخ  لمتسثيل ألىسيتيا في الِيْجخةعميو كسمع  كقج اختار الخسػؿ صمى هللا ،ية كأثخ ذلظاشتخاط الشِّ 

 .ةنيػيّ فعية كالجّ خرية كالشّ ىجخة ليا مآربيا الذّ  نيا يطيخ في كلّ شمب الجّ  مبيشًا أفّ ، األعساؿ

                                           
 (، 5070، ح:7/3البخارؼ، محّسج بغ اسساعيل، صحيح البخارؼ ) 1
 (.1/61ابغ رجب الحشبمي، عبج الخحسغ بغ أحسج، جامع العمـػ كالحكع في شخح خسديغ حجيثا مغ جػامع الكمع،) 2
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 تدعة أقداـ :د أنهاعو إلى د بتعجّ فيتعجّ  الّجينفأما طمب 

ِتَُث  قاؿ هللا تعالى :  ،خةبْ : سفخ العِ األكؿ .1 َٰق َن َع َف ََك ْ َللۡۡي َُغُروا ِض َذلۡيَ ۡر
َ
يِف ٱۡۡل  ْ ُيوا َۡى يَِص َو ل

َ
أ

ٌ َرۡتوِِّۡى   ٌَ يِ ِي سا شاؼ األرض ليخػ عجائبيا. كقيل: ذا القخنيغ إنّ  : إفّ كىػ كثيخ. كيقاؿ،  1ٱَّلَّ

 ليشفح الحق فييا. 

 : سفخ الحج. انيالثّ  .2

 : سفخ الجياد.الثالثّ  .3

؛ فقج يتعحر عمى الخجل معاشو مع اإلقامة فيخخج في شمبو ال يديج عميو. مغ سفخ السعاش: ابعالخّ   .4

 أك احتصاب أك احتذاش. صيجٍ 

، قاؿ هللا كتعالى سبحانو، كذلظ جائد بفزل هللا ائج عمى القػتجارة كالكدب الدّ : سفخ التّ الخامذ  .5

َس : تعالى ّبُِسۡى   هَيۡ فَۡظًٗل ّيٌِ رَّ  ْ ْا ن حَبۡخَُغ
َ

ٌح أ ، كىي نعسة يعشي التجارة ،  2َؼولَۡۡيُسۡى ُجََا

 ، فكيف إذا انفخدت.في سفخ الحج بيا هللا غَّ مَ 

 : في شمب العمع كىػ مذيػر. ادسالدّ   .6

 .... مداجج إال إلى ثبلثةِ  حاؿُ الخِّ  جُ ذَ تُ  ال): صّمى هللا عميو كسمعقاؿ  ،ابع: قرج البقاعالدّ  .7

 .3(الحجيث

 عشيا.  بِّ باط بيا كتكثيخ سػادىا لمحَّ غػر لمخّ : الثّ امغالثّ  .8

                                           
 . 9سػرة الخـك آية  1
 . 198سػرة البقخة آية  2
 (.48تقجـ في )ص  3
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فَّ َرُجبًل َزاَر َأًخا َلُو إ): صّمى هللا عميو كسمع: قاؿ رسػؿ هللا 1: زيارة اإلخػاف في هللا تعالىاسعالتّ  .9

َفَمسَّا َأَتى َعَمْيِو، َقاَؿ: َأْيَغ ُتِخيُج؟ َقاَؿ: ُأِريُج َأًخا  ،َمَمًكا هللُا َلُو، َعَمى َمْجَرَجِتوِ  ِفي َقْخَيٍة ُأْخَخػ، َفَأْرَصجَ 

، ِلي ِفي َىِحِه اْلَقْخَيِة، َقاَؿ: َىْل َلَظ َعَمْيِو ِمْغ ِنْعَسٍة َتُخبَُّيا؟ َقاَؿ: اَل، َغْيَخ َأنِّي َأْحَبْبُتُو ِفي هللاِ   َعدَّ َكَجلَّ

 .(2َأفَّ هللَا َقْج َأَحبََّظ َكَسا َأْحَبْبَتُو ِفيوِ َقاَؿ: َفِإنِّي َرُسػُؿ هللِا ِإَلْيَظ، بِ 

 

ة لت نيّ اذا تبجّ  الّجيغلصمب  الِيْجخةالتي ذكخىا االماـ ابغ العخبي في  األنػاع كعميو فإّف كلّ 

 .لصمب الجنيا الِيْجخةا تجخل في ّنيإنيا فلشيل عارض مغ عػارض الجّ  الّجيغياجخ فييا مغ شمب السُ 

 

 فيي:  من حيث الجغخافيا والسكاف الِيْجخة شكاؿأما أ

 .خارجيةىجخة  كأداخمية ىجخة إما 

 

الحؼ يعير فيو إلى مكاف آخخ في ذات القصخ أك الجكلة  وناىي تخؾ السخء مك: الجاخمية الِيْجخةك 

ك أ اك السشرب زؽ كانت لجنيا فيي بقرج الخّ  ك لجنيا. فإفْ أا لجيغ إمّ  ،تكػف  الِيْجخة، كىحه يقصشياالتي 

ة السدمسيغ إذ كانػا فدتكػف حتسًا كسا كانت إّباف عرخ قػّ ا إف كانت لجيغ أمّ ك كاج أك غيخ ذلظ. الدّ 

كالجعػة إلى هللا كتستيغ دعائع يياجخكا مغ السخكد إلى األشخاؼ لحساية الثغػر كالجياد في سبيل هللا 

  لمعمع أيزًا.  كأ ،اإلسبلمّيةالجكلة 

 

                                           
 (.613-1/612ابغ العخبي، محّسج بغ عبج هللا السعافخؼ، أحكاـ القخآف ) 1
 (.2567، ح: 4/1988دمع )مدمع، ابغ الحجاج، صحيح م 2
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أؼ خارج حجكد الّجكلة إلى دكلٍة  ،ىجخُة األفخاد ِمْغ كششيعكىي ببل شظ  الخارجية: الِيْجخةك 

ذات القاعجة التي أشخت ليا فيسا يتعمق . كتشصبق عمييا ُأخخػ قخيبة أك بعيجة عغ دكلتيع األصمّية

 ي كالجنيػؼ.الّجيشبذقييا  الِيْجخةبسقرج 

  . كىي الشّية ؛السحاسبةمحكػمة بسشاط  تكػف ككل ىجخة غيخ محكػرة فيسا أسمفشا 

 

 السبحث الثالث: 

 وفيو ثالثة مظالب: ،الِيْجخةأحكاـ 

 

ما  اي عشيكالتخمّ  اـ تخكيجكع اظ بياألكشاف كالتسدّ  حبّ اإلنداف مفصػر عمى  ما مغ شظ أفّ 

ج ىحا السفيػـ كىحه العاشفة تجاه كقج أكّ  ،اتيايّ سمات الحياة كلػ بأسامقػّ  الػاحج في كششوداـ يجج 

اإلماـ أحسج في مدشجه عغ أبي  ػ رك  حيث مّكةُأخخج مغ لّسا  صّمى هللا عميو كسمعهللا  رسػؿُ الػشغ 

ِ َكَأَحبُّ )، فقاؿ: 1عمى الحدكرة صّمى هللا عميو كسمع الّشبيىخيخة قاؿ: كقف  َعِمْسُت َأنَِّظ َخْيُخ َأْرِض َّللاَّ

 .(2 َكَلْػاَل َأفَّ أَْىَمِظ َأْخَخُجػِني ِمْشِظ َما َخَخْجتُ  َعدَّ كَجلّ  َّللاَِّ اأْلَْرِض ِإَلى 

السخء ال يتخؾ كششو  دليل كاضح عمى أفّ  ػكىكاالضصياد باعثو اإلكخاه  الِيْجخةكىحا الشػع مغ 

سيسا ليدت بجعًا مغ السذاعخ  _ّيةيشالجّ  السرمحة غيخ السقجمة عمى_ة السذاعخ الػششيّ  فّ كأ إال مكخىاً 

 . ل لياصَّ أَ قج ملسو هيلع هللا ىلص  الّشبيف كأ

 

                                           
كانت الحدكرة سػؽ مكة، كدخمت فى السدجج، لسا زيج. كباب الحدكرة معخكؼ: مغ أبػاب السدجج الحخاـ. انطخ:  1

ىػ(، مخاصج االشبلع عمى أسساء 739القصيعي، صفّي الجيغ عبج السؤمغ بغ عبج الحق البغجادؼ، الحشبمي، )ت 
 ىػ.1412، 1بيخكت/لبشاف، ط (، دار الجيل،1/400األمكشة كالبقاع، )

 (، كقاؿ شعيب: حجيث صحيح عمى كىع في إسشاده.18717، ح:31/13الّذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج ) 2
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بالقمق  زمتدداد يػمًا بعج يػـ ما ُيذعخ السخاقب السخمغ ببلد السدمسيغ إلى الغخب  الِيْجخةك 

ة األمّ  مغ أبشاء الّذبابتصاؿ شخيحة  _في الغالب_سيسا كأنيا  ،اإلسبلمي كالعخبي العالععمى مدتقبل 

الحيغ يسمكػف الساؿ الػافخ كال  السدتثسخيغأف يكػنػا مغ شبقة ا مّ إألنيع  ،دىاميا كتسيّ عساد تقجّ  ىعالحيغ 

قيع ديغ مسغ لع يحطػا باىتساـ يػازؼ عمسيع كتفػّ الستسيّ  سيغالستعمّ مغ  أك تشسية ىحا الساؿ،بُيدسح ليع 

ر عمسيع جّ قكججكا في الغخب مغ يُ  ألنيع ،فياجخكا الِيْجخةىسمػا كُىّسذػا حتى باتػا لقسة سائغة لفكخة فأُ 

 .قجراتيعكيدتثسخ 

 

الخزؽ يياجخ شمبًا لمعمع أك  السخء قجكثيخة كمتشػعة إذ  الِيْجخةفأسباب  ،أك تصاؿ شخائح أخخػ 

ػؿ هللا ػػػػكيجخة أصحاب رس الّجيغىجخة بف تكػف أ باب مشدلة؛ػػػػأعمى تمظ األسك  .أك األمغ أك غيخ ذلظ

 السجيشة.لى إلى الحبذة ثع إ مّكةمغ  هللا عميو كسمعصّمى 

 

كالتي مغ  ،اسة الحاكسة لمشّ ست كاألنطاػمكالح اتحسل كزرىإنسا  الستدايجة الِيْجخةكىحه 

محافطة  ،رة لعمسيعمقجّ ، ثسخة لجيػدىعتمد ،لحقػقيعحامية  ،السفتخض أف تكػف حارسة لسرالحيع

إتاحة الفخصة  كبغخض ،كصيانتيا مغ أعجائيا حسايتياع بغخض يانأقجاميع في أكش عمى تخسيخ

 لى بيا مغ غيخىع. كْ أالتي ىع االستفادة مغ مقجراتيا ب ػاششيغلمس

 

 الِيْجخةل بعجىا إلى حكع دار اإلسبلـ كدار الكفخ حتى نتػّص بج مغ تػضيح سخيع لسعشى  الك 

، مغ دار الكفخ إلى دار اإلسبلـ الِيْجخةال خبلؼ في جػاز  أّنومغ دار اإلسبلـ إلى دار الكفخ باعتبار 

 .اإلسبلـ دار اإلسبلـ إلى دار مغأك 
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ال خبلؼ بيغ أصحابشا في أف دار الكفخ تريخ دار إسبلـ بطيػر  قاؿ الكاساني الحشفي: "

 ا الأّنيا بساذا تريخ دار الكفخ؟ قاؿ أبػ حشيفة: أّنيكاختمفػا في دار اإلسبلـ،  ،أحكاـ اإلسبلـ فييا

 :شخائط ةتريخ دار الكفخ إال بثبلث

 .أحجىا: ضيػر أحكاـ الكفخ فييا

 .اني: أف تكػف متاخسة لجار الكفخكالثّ 

 ي آمشا باألماف األكؿ، كىػ أماف السدمسيغ.الث: أف ال يبقى فييا مدمع كال ذمّ كالثّ 

 

سا ِكنّ  يا.ا تريخ دار الكفخ بطيػر أحكاـ الكفخ فيّنيإ رحسيسا هللا: محّسجكقاؿ أبػ يػسف و

تزاؼ الجار إلى اإلسبلـ أك إلى الكفخ لطيػر اإلسبلـ أك الكفخ فييا، كضيػر اإلسبلـ كالكفخ بطيػر 

أحكاميسا، فإذا ضيخ أحكاـ الكفخ في دار فقج صارت دار كفخ فرحت اإلضافة، كليحا صارت الجار 

بطيػر أحكاـ  ار الكفخدار اإلسبلـ بطيػر أحكاـ اإلسبلـ فييا مغ غيخ شخيصة أخخػ، فكحا تريخ د

 .1أعمع ىكتعال سبحانو الكفخ فييا وهللا

 

 وعميو تكهف:

 ـ ضاىخة.سبلاإل تكػف فييا أحكاـ ةبقع : كلّ يدار اإلسالـ ى

  .ةىخ ابقعة تكػف فييا َأحكاـ الكفخ ض كلّ : ودار الكفخ ىي

 

                                           
ىػ(، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع 587الكاساني، عبلء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج الحشفي )ت  1

 ـ.1986ىػ/1406، 2شاف، ط(، دار الكتب العمسية، بيخكت/لب7/130-131)
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اإلسبلـ كالكفخ، ار إلى اإلسبلـ كالكفخ ليذ ىػ عيغ مغ إضافة الجّ  عشج أبي حشيفة السقرػدك 

األماف إف كاف لمسدمسيغ فييا عمى اإلشبلؽ، كالخػؼ  سا السقرػد ىػ األمغ كالخػؼ. كمعشاه أفّ ِكنّ 

لمسدمسيغ  لمكفخة عمى اإلشبلؽ، فيي دار اإلسبلـ، ِكف كاف األماف فييا لمكفخة عمى اإلشبلؽ، كالخػؼ

 أحكاـ ضيػر ال عمى عشجه لخػؼكاألحكاـ مبشية عمى األماف كا .عمى اإلشبلؽ، فيي دار الكفخ

 .الكفخ كأاإلسبلـ 

 ألفّ  ،لتعخيف الحؼ أكرده الكاسانياكىحا تفديخ ال يبتعج كثيخًا عغ السفيػـ العاـ السػجػد في  

ـ اإلسبلـ حكاأشتطخ أف تكػف ذ ال يُ ـ إاكحف يكػف مشصمقًا مغ سيادة األكأ بجّ  األماف العاـ السديصخ ال

 ار أكثخ كالعكذ صحيح.فيو األماف لمكفّ  ف ىخة في مكاف يكػ ضا

 

 .الِيْجخةالسظمب األوؿ: وجهب 

 

 غيخ أفّ  ظ بيا _كسا أسمفت_األكشاف كالتسدّ  عمى حبّ  كف مفصػر  الّشاس كمسا ال شظ فيو أفّ 

فزبًل عغ أف يكػف  اً كاجب اً تجعل خخكجو مغ كششو كتخميو عشو أمخ اإلنداف قج يقع تحت ضخكؼ 

القجرة عمى  شخيصة تػفخ ،اك خػفو عمى نفدو كمالو ،إضيار ديشوعمى كعجـ قجرتو مدتحبًا أك جائدًا، 

 .ككل ىحا سشاتي عميو تفريبًل بإذف هللا تعالىإال كسعيا،  نفٌذ  كمفُ ال تُ  إذ الِيْجخة

 

ـِ ِفي  , َكاَل ُيْسِكُشُو إْضَياُر ِديِشِو َمعَ َمْغ َيْقِجُر َعَمْيَيا عمى الِيْجخة يسكغ القػؿ بػجػبكمغ ىشا  اْلُسَقا

, َأْك َكاَف َخْػُؼ َعَمى َنْفِدَيا ِفي الصَِّخيقِ  , إْف َكاَنْت َتْأَمغُ َثى اَل َتِجُج َمْحَخًما, َكِِْف َكاَنْت ُأنْ َداِر اْلَحْخبِ 

ـِ ِفي َداِر اْلَحْخِب. لقػلو تعالى الصَِّخيِق َأَقلَّ ِمْغ َخْػؼِ  ُث َعالِِِمٓ   :اْلُسَقا هَِم َلَٰٓ ًَ ۡ ُى ٱل ُّ َٰ فَّى َْ َ ٌَ ح ِي َّلَّ إِنَّ ٱ

 َٰ ِ َو ۡرُض ٱَّللَّ
َ

أ  ٌۡ لَۡى حَُس
َ

ْ أ ْٓا ُ ۡرِضِۚ قَال
َ
ۡظَؽفَِي يِف ٱۡۡل ا ُمۡصخَ ََّ ْ ُل ْا ُ َال ْ ذلِۡيَى ُلَخُۡىۖ ق ْا ُ َال ٍُفِصِّۡى ق

َ
ِشَؽٗث أ
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 ٓ ُىۖ وََشا ََّ َّ ۡى َج ُّ َٰ َوى
ۡ

أ هَِك َي َلَٰٓ ْو
ُ

َأ ا  ف َّ لِۡي ْ ذ اِجُروا َّ ُخ ًياَذ ِجيُج َكِفي اآْلَيِة َكِعيٌج َشِجيجٌ    1َءۡت َمِص , َكاْلَػِعيُج الذَّ

ـِ َكَتْخِؾ اْلَػاِجبِ   .2اَل َيُكػُف إالَّ ِفي اْرِتَكاِب اْلُسَحخَّ

 

مغ كاف بجار  كاجبة عمى كلّ  الِيْجخة بيحه اآلية: عمى أفّ  جؿّ كقج استُ : قاؿ اإلماـ الذػكاني

كلع يكغ مغ السدتزعفيغ،  الِيْجخةالذخؾ، أك بجار يعسل فييا بسعاصي هللا جيارا، إذا كاف قادرا عمى 

  .3لسا في ىحه اآلية الكخيسة مغ العسـػ

 الِيْجخةإْف َكاَف َعاِجًدا َعْغ إَقاَمِة ِديِشِو َكَجَبْت  ػػػ ببلد الكفخ ؼأػػػ َكاْلُسِقيُع ِبَيا ": قاؿ ابغ تيسية

 ."4َعَمْيِو، َكِِالَّ ُاْسُتِحبَّْت 

 

فسعشاه ال ىجخة مغ  ،(5اَل ِىْجَخَة َبْعَج اْلَفْتِح َكَلِكْغ ِجَياٌد َكِنيٌَّة َكَِِذا اْسُتْشِفْخُتْع َفاْنِفُخكا)كأّما حجيث: 

كانت في أكؿ  الِيْجخةألف ك  ،دار إسبلـ إلى يػـ القيامة إف شاء َّللاّ  مّكةبعج فتحيا، لريخكرة  مّكة

 .6مشجكبا إلييا غيخ مفخكضة مّكةاإلسبلـ فخضا، ثع صارت بعج فتح 

 

إشارة  ،أؼ فتح مكة أك السخاد ما ىػ أعع مغ ذلظدقبلني شارحًا الحجيث: عقاؿ ابغ حجخ ال

أما قبل فتح البمج  ،مغ بمج قج فتحو السدمسػف  الِيْجخةإلى أف حكع غيخ مكة في ذلظ حكسيا فبل تجب 

                                           
 . 97سػرة الشداء آية  1
 (، ب. ـ.ف، ب.ت.ف.2/141الذحػد، عمي بغ نايف، السفرل في أحكاـ الِيْجخة ) 2
 (.1/583الذػكاني، محّسج بغ عمي، فتح القجيخ ) 3
 (.3/532ابغ تيسية، الفتاكػ الكبخػ ) 4
 (.2783، ح:4/15البخارؼ، محّسج بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ ) 5
(، 2/23ىػ(، شخح التثخيب في شخح التقخيب )806العخاقي، عبج الخحيع بغ الحديغ بغ عبج الخحسغ بغ إبخاىيع )ت  6

 دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت/لبشاف، ب.ت.ف.
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مشيا ال يسكشو إضيار ديشو كال أداء كاجباتو  الِيْجخةاألكؿ قادر عمى  :مغ السدمسيغ أحج ثبلثةفسغ بو 

الثاني قادر لكشو يسكشو إضيار ديشو كأداء كاجباتو فسدتحبة لتكثيخ السدمسيغ بيا  ،مشو كاجبة الِيْجخةف

ثالث عاجد يعحر مغ أسخ ال ،كمعػنتيع كجياد الكفار كاألمغ مغ غجرىع كالخاحة مغ رؤية السشكخ بيشيع

 1.أك مخض أك غيخه فتجػز لو اإلقامة فإف حسل عمى نفدو كتكمف الخخكج مشيا أجخ

 

َكَسا َيُجؿُّ  مّكةِبَأفَّ َحِجيَث اَل ِىْجَخَة ُيَخاُد ِبِو َنْفُيَيا َعْغ  الِيْجخةَكَأَجاَب َمْغ َأْكَجَب  قاؿ الرشعاني:ك 

ِىَي اْلُخُخكُج ِمْغ َداِر  الِيْجخةَكَقاَؿ اْبُغ اْلَعَخِبيِّ  ،َقْبَموُ  مّكةَكاَنْت َكاِجَبًة ِمْغ  الِيْجخة َلُو َقْػُلُو َبْعَج اْلَفْتِح َفِإفَّ 

ْسبَلـِ  َكاْسَتَسخَّْت َبْعَجُه ِلَسْغ  صّمى هللا عميو كسمع ا َعَمى َعْيِج َرُسػِؿ َّللاَِّ َكَكاَنْت َفْخًض  ،اْلَحْخِب إَلى َداِر اإْلِ

 ،َحْيُث َكافَ  صّمى هللا عميو كسمع الّشبيَكَالَِّتي اْنَقَصَعْت ِباأْلََصاَلِة ِىَي اْلَقْرُج إَلى  ،َخاَؼ َعَمى َنْفِدوِ 

يِبيُّ َكَغْيُخُه: َىَحا ااِلْسِتْجَراُؾ َيْقَتِزي ((َوَلِكْن ِجَياٌد َوِني ةٌ ))َكَقْػُلُو  ُمَخاَلَفَة ُحْكِع َما َبْعَجُه ِلَسا َقْبَمُو  َقاَؿ الصِّ

الَِّتي ِىَي ُمَفاَرَقُة اْلَػَشِغ الَِّتي َكاَنْت َمْصُمػَبًة َعَمى اأْلَْعَياِف إَلى اْلَسِجيَشِة َقْج اْنَقَصَعْت إالَّ  الِيْجخةَكاْلَسْعَشى َأفَّ 

ِلَظ اْلُسَفاَرَقُة ِبَدَبِب ِنيٍَّة َصاِلَحٍة َكاْلِفَخاِر ِمْغ َداِر اْلُكْفِخ َكاْلُخُخكِج ِفي َكَكحَ  ،َأفَّ اْلُسَفاَرَقَة ِبَدَبِب اْلِجَياِد َباِقَيةٌ 

 .2َشَمِب اْلِعْمِع َكاْلِفَخاِر ِمْغ اْلِفَتِغ َكالشِّيَُّة ِفي َجِسيِع َذِلَظ ُمْعَتَبَخةٌ 

 

 فّ أعجؼ ـ أحسج عغ ابغ الدّ الحؼ ركاه اإلما محجيثل الكّفارخاع مع باقية ما بقي الّر  الِيْجخةك 

ـَ اْلَعُجكُّ ُيَقاَتلُ  الِيْجخةاَل َتْشَقِصُع ): قاؿ صّمى هللا عميو كسمع الّشبي الخَّْحَسِغ ْبُغ َفَقاَؿ ُمَعاِكَيُة، َكَعْبجُ ( َما َدا

َخْرَمَتاِف:  الِيْجخةِإفَّ ): َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع، َقاؿَ  الّشبيَعْػٍؼ، َكَعْبُج هللِا ْبُغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص: ِإفَّ 

يَِّئا َما ُتُقبَِّمِت التَّْػَبُة، َكال  الِيْجخةِإَلى هللِا َكَرُسػِلِو. َكال َتْشَقِصُع  ِت، َكاأْلُْخَخػ َأْف ُتَياِجخَ ِإْحَجاُىَسا َأْف َتْيُجَخ الدَّ
                                           

 (.6/190العدقبلني، أحسج بغ عمي بغ حجخ، فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ) 1
( دار 2/463ىػ(، سبل الّدبلـ شخح بمػغ السخاـ، )1182ح الكحبلني )ت الرشعاني، محّسج بغ إسساعيل بغ صبل 2

 الحجيث، ب.ت.ف.
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ْسُذ ِمَغ الَسْغِخِب، َفِإَذا َشَمَعْت ُشِبَع َعَمى ُكلِّ َقْمٍب ِبَسا فِ  يِو، َكُكِفَي َتَداُؿ التَّْػَبُة َمْقُبػَلًة َحتَّى َتْصُمَع الذَّ

  .(1اْلَعَسلَ  الّشاس

 

حفع  و كاجبة ألفّ فيي في حقّ  الِيْجخةادر عمى قكعميو فسغ ال يأمغ عمى نفدو كديشو كىػ 

مغ دار الكفخ إلى دار اإلسبلـ  الِيْجخةب كىحا غيخ خاّص  اإلسبلمّيةخيعة فذ مغ مقاصج الذّ كالشّ  الّجيغ

خكط الػاردة حتى لػ كانت مغ دار إسبلـ إلى دار كفخ يجج فييا ق فيو الذّ سا مغ أؼ مػقع تتحقّ ِكنّ 

 عمى نفدو كديشو. مأمشاً 

 

 :غاياتالبػاعث ك ىحه المغ أعطع ك  ،تػجبيابػاعث كغايات  لمِيْجخة ِكف

مغ إضيار كُيسشع  ،زيَّق عمى السخء في ديشو كعبادتوفحيثسا يُ  ،الّجيغبادة ك الحفاظ عمى سبلمة الع .1

لمسحافطة  إلى حيث يجج السكاف األمثل الِيْجخةيتعيغ عميو  السفخكضة عميو ػاجباتوديشو، كالقياـ ب

 كتعالى. سبحانو وعمى ديشو كعبادتو لخبّ 

اليبلؾ فحيثسا يجج السخء نفدو ميجدة بالقتل أك فذ كحفطًا ليا مغ اليبلؾ حساية لمشّ  الِيْجخة .2

بلمة و أف ُيياجخ شمبًا لمدّ يمعمع عغ نفدو فكليذ لو القجرة عمى دفع الطّ  السيغالسحقق مغ قبل الطّ 

ا أمخىع ع لسّ ػػػ رضي هللا عشيكسا حرل لبعس الرحابة  ىموكأ  يجج األمغ كاألماف لشفدو إلى حيث

 صج الذخيعة كسا أسمفت.افذ مغ مقحفع الشّ  ألفّ  إلى الحبذة الِيْجخةب  الّشبي

كالجياد الذخعّية  الِيْجخةف ،إحياء فخيزة الجياد، كتقػية السدمسيغ كتكثيخ سػادىع عمى السذخكيغ .3

شيئاف متبلزماف، كأحجىسا سبب لآلخخ كالـز لو، كبقاء أحجىسا الـز لبقاء اآلخخ. كدليمو قػلو 

                                           
 (، كقاؿ شعيب: إسشاده حدغ.1671، ح: 3/206الّذيباني، أحسج بغ حشبل، السدشج ) 1
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ٌَ َءاَوواْ  تعالى: ِي َّلَّ ِ َوٱ ِصِّۡى يِف َشبلِۡيِن ٱَّللَّ ٍُف
َ

َٰلِِّۡى َوأ ۡيَو
َ

ِأ ْ ة ُدوا َّ َٰ ْ َوَج اَجُروا َِ ْ َو ْا ٌَ َءاَيَُ ِي َّلَّ إِنَّ ٱ

ُٓء َبۡؽٖضِۚ  ۡوَِلَا
َ

ۡى أ ُّ هَِك َبۡؽُظ ْوَلَٰٓ
ُ

أ ٓواْ  ََُصُ ٍ 1وَّ
 . 

 كما ال يتعّ  ،ةكىي ميسة كاجبة عمى األمّ  الجعػة إلى هللا تعالى كتبميغ رسالة التػحيج إلى العالسيغ .4

كاألمع التي لع تعخؼ  _عمى سبيل السثاؿ_ قيايإلى أدغاؿ أفخ  الِيْجخةف .اجبك  ػالػاجب إال بو في

كىي أكجب في حق الجكؿ  كاجبة كىي مصمػبة مغ كل مدمع قادر عمييا بو تدسعاإلسبلـ كلع 

 يجعل الفخصة سانحة لتمظ البعثات التبذيخية كتخكو، التي تسمظ الساؿ البلـز ألداء ىحا الػاجب

  .ّنو الّزبلؿًا ألتبّمغ ما نعمع جسيع التي تجػب األقصار كتقتحع األىػاؿ التشريخية

 

 الِيْجخةالتي تجعل ت كالحاالك السفيػـ اإلجسالي لؤلسباب أغ اإلشار العاـ ىحه الحاالت تبيّ 

حكع جت مغ ذكخىا التسثيل عمى السشصمق الحؼ يُ سا قرإنّ  ،الحاالت كليدت ىي كلّ  عمى السخء كاجبة

ما ال يتع الػاجب : كالقاعجة الذخعية تقػؿ ا تكػف كاجبة ما داـ داعييا كاجبأّنيك  الِيْجخةعميو بػجػب 

إذا أمخ هللا تعالى عبجه بفعل مغ األفعاؿ كأكجبو : مفدخًا ليا الفّخاءقاؿ أبػ يعمى  .2فيػ كاجب إال بو

ال يتػصل إلى فعمو إال بفعل غيخه؛ كجب عميو كل فعل ال يتػصل إلى فعل  و، ككاف السأمػرميع

  .3الػاجب إال بو

 

                                           
 . 72سػرة األنفاؿ آية  1
(، دار الكتب العمسية، 1/179ىػ(، البحخ السحيط في أصػؿ الفقو )794الدركذي، محّسج بغ عبج هللا بغ بيادر )ت  2

 ـ.2000ىػ/1421بيخكت/ لبشاف، ط سشة 
(، حققو كعمق 2/419ىػ(، العجة في أصػؿ الفقو )458الفخاء، أبػ يعمى، محّسج بغ الحديغ بغ محّسج بغ خمف )ت   3

 ـ.1990ىػ/1410، 2عميو كخخج نرو: أحسج بغ عمي بغ سيخ السباركي، ب.ت.ف، ط
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يتع  كاجبة عمى كل مؤمغ اليدتصيع إضيار ديشو في بمج الكفخ، فبل الِيْجخة"كيقػؿ ابغ عثيسيغ: 

كاجب. كيجخة السدمسيغ  ، كما اليتع الػاجب إال بو فيػالِيْجخةإسبلمو إذا كاف اليدتصيع إضياره إال ب

  ."1إلى السجيشة مّكةإلى الحبذة، أك مغ  مّكةمغ 

  :كيسكششا أف نقػؿ باشسئشاف

 

لسا اإلسبلـ في كثيخ مغ بمجاف العالع ك  في القجيع كالحجيث لسا استقخّ  اإلسبلمّيةلػال اليجخات 

اإلسبلـ  ة، كلع يدتقخّ خّ مغ متحت أكثخ بعس ببلد أفخيقيا فُ  حكيخ بأفّ كصل إلييا، كلدشا بحاجة إلى التّ 

يدت أخبار الجكؿ اإلسبلمية في شخؽ األرض كأنجكنيديا ، كلستقخار فيياإلييا كاال الِيْجخةب فييا إال

كا كاجب الجعػة دّ كأ سكشػىاجار الحيغ نتذخ فييا بدبب إقامة التّ فقج دخميا اإلسبلـ كا ،مّشا ببعيجكغيخىا 

ُع   وهللا تعالى يقػؿ: ،فييا ةِٱهَِِّت ِِهَ ٱۡد ى  ُّ ۡ ل َِٰد ثِي َوَج َصََ ِ ٱۡۡلَ ِْۡؼَغث ًَ ۡ ثِ َوٱل ًَ ِۡم َشبلِۡيِن َرّبَِك ةِٱۡۡل إََِلَٰ 

 ٌَ ِدي خَ ّۡ ًُ ۡ ۡؼوَُى ةِٱل
َ

َْ أ ُِ َشبلِۡيوُِِۦ َو ٌ َطنَّ َؼٌ  ًَ ِ ۡؼوَُى ة
َ

َْ أ ُِ َك  ٌُ  إِنَّ َربَّ ۡخَص
َ

يفيج  ىشا كاألمخ  2أ

 .الػجػب

 

  

                                           
لثخيا لمشذخ (، دار ا11ىػ(، شخح األربعيغ الشػكية، )ص 1421ابغ عثيسيغ، محّسج بغ صالح بغ محّسج )ت:  1

 كالتػزيع، الخياض/الدعػدية، ب.ت.ف.
 . 125سػرة الشحل آية  2
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 :الِيْجخةالسظمب الثاني: حخمة 

 

أف تكػف مغ دار الكفخ إلى دار  االكفخ ِكمّ  اإلسبلـ إلى دار ا أف تكػف مغ دارإمّ  الِيْجخةك 

  مغ تفريل الحالة لمػصػؿ إلى الحكع الرحيح. ، كلتبياف الحكع البجّ اإلسبلـ

 

، إال إذا مغ دار اإلسبلـ إلى دار الكفخ الِيْجخةتجػز  إذ الفأما األكلى فاألصل فييا الحخمة 

، الحيغ يتخكػف دار اإلسبلـ عسجاً . فكفخ كلع يدتصع السدمع إضيار ديشولت دار اإلسبلـ إلى دار تحػّ 

 ، فبلخيزا بالستاع الخّ لمعافية أك حبّ  ، إيثاراً سة عيذيعكتأميغ لق ىع آمشػف قادركف عمى إضيار ديشيعك 

لسعاصي كاآلثاـ ع يغسدػنيا في اّنيأل، كسػؼ يخدخكف أنفديع يجػز ذلظ ليع كىع آثسػف ببل شظ

األصػؿ التي األسخة في الغخب ليدت كحاليا عشجنا ك  ألفّ  ىع بل كأسخىع بخمتيا،ءكأبشا يخدخكف أىمييعك 

  .تبشى عمييا األسخة السدمسة في ببلد اإلسبلـ غيخ مػجػدة بالكمية في دار الكفخ

 

عغ جخيخ بغ ف كسمعصّمى هللا عميو  الّخسػؿلحجيث  سا يخجعليحا الحكع إنّ  خعيالذّ  أصيلكالتّ 

ع فاعترع ناس مشيع عَ ثْ ة إلى خَ سخيّ  صّمى هللا عميو كسمعبعث رسػؿ هللا  قاؿ:رضي هللا عشو عبج هللا 

فأمخ ليع بشرف العقل كقاؿ:  صّمى هللا عميو كسمع الّشبيفبمغ ذلظ  :قاؿ ،جػد فأسخع فييع القتلبالدّ 

  .(1 اَل َتَخاَءػ َناَراُىَسا)؟ قاؿ  عَ قالػا يارسػؿ هللا لِ  .(َأْضُيِخ اْلُسْذِخِكيغَ َأَنا َبِخػٌء ِمْغ ُكلِّ ُمْدِمٍع ُيِقيُع َبْيَغ )

 

                                           
(. كقاؿ األلباني في صحيح أبي داكد ػػػ األـ 2645، ح:2/52الدجدتاني، سميساف األشعث، سشغ أبي داكد، ) 1

 (: حجيث صحيح، دكف العقل.2377، ح:7/397)
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اإلنداف  ألفّ  ارأؼ بالشّ عغ الخّ  خ، فعبّ فق رأياىسا: ال يتّ قاؿ الساكردؼ في معشى ال تخاءػ نارىسا

  ."1ارأؼ كسا يدتزيء بالشّ يدتزيء بالخّ 

 

 ال يجػز إال بثبلثة شخكط: الكّفارإلى ببلد  الّدفخابغ عثيسيغ: ياؽ يقػؿ كفي ذات الدّ 

 األكؿ: أف يكػف عشج اإلنداف عمع يجفع بو الذبيات. الّذخط .1

 يػات.اني: أف يكػف عشجه ديغ يسشعو مغ الذّ الثّ  الّذخط .2

 الث: أف يكػف محتاجًا إلى ذلظ.الثّ  الّذخط .3

 

لسا في ذلظ مغ الفتشة أك خػؼ  ارالكفّ إلى ببلد  الّدفخال يجػز  ّنوإخكط ففإف لع تتع ىحه الذّ 

  .2اإلنداف يشفق أمػااًل كثيخة في ىحه األسفار الفتشة، كفيو إضاعة الساؿ ألفّ 

 إلى ببلد الكفخ. الِيْجخةكقػؿ ابغ عثيسيغ ىحا جاء ردًا عمى مػضػع 

 

كاف  في حاؿ الكفخ لسغ يقيع في ببلد اً مغ دار الكفخ إلى دار اإلسبلـ فتكػف حخام الِيْجخة اأمّ 

إف كاف في بقائو إصبلح، فبقاؤه " :مجعػة أك غيخ ذلظ، يقػؿ ابغ عثيسيغ في ذلظلكجػده ضخكرة 

مالع يتختب عمى مكػثو  ".3كاجب لحاجة البمج إليو في اإلصبلح كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ

                                           
(، 14/223ىػ(، كتاب الحاكؼ الكبيخ )450لبغجادؼ )ت الساكردؼ، عمي بغ محّسج بغ محّسج بغ حبيب البرخؼ ا 1

 دار الفكخ، بيخكت/لبشاف، ب،ت،ف.
(، جسع كتختيب: فيج بغ 1/134ىػ(، فتاكػ أركاف اإلسبلـ )1421ابغ عثيسيغ، محّسج بغ صالح بغ محّسج )ت  2

 ػ.ى1424، 1ناصخ بغ إبخاىيع الدميساف، دار الثخيا لمشذخ كالتػزيع، الخياض/ الدعػدية، ط
 (.17ابغ عثيسيغ، محّسج بغ صالح بغ محّسج، شخح األربعيغ نػكية )ص  3
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درء كالقاعجة األصػلية تقػؿ:  ،تحقيق السشفعةفي شخيعتشا أكلى مغ  السفدجة دفعألف  ،فتشة لو أك ألىمو

 . 1السفاسج أكلى مغ جمب السشافع

 

مخ بالسعخكؼ أف ال عػة كاألسغ آثخ السكػث في دار الكفخ لتحقيق غاية الجّ ل بجّ  فبلكعميو 

 .كدعػتيع لمخيخ الّشاسفإف أمغ الدلل فمو أجخ عطيع بيجاية  ،ك ديغ أىموأيؤدؼ ذلظ إلى ىبلؾ ديشو 

 

أحاديث في بياف فزل العمع كمشيا حجيث سيل بغ  بخارؼ في صحيحوكلقج ساؽ اإلماـ ال

ـػ بغ أبي شالب حيغ أعصاه الّخاية ي قاؿ لعميّ  صّمى هللا عميو كسمع الّشبيأّف  رضي هللا عشوسعج 

ـِ، َكَأْخِبْخُىْع بِ ): خيبخ ِ أَلَْف َعَمى ِرْسِمَظ، َحتَّى َتْشِدَؿ ِبَداَحِتِيْع، ُثعَّ اْدُعُيْع ِإَلى اإِلْسبَل َسا َيِجُب َعَمْيِيْع، َفَوَّللاَّ

 .(2ُيْيَجػ ِبَظ َرُجٌل َكاِحٌج َخْيٌخ َلَظ ِمْغ ُحْسِخ الشََّععِ 

 

 .ععخ الشّ سْ مغ حُ  لو لكاف خيخاً  كاحجاً  بو رجبلً  ػ هللاىج لػ وأنّ  صّمى هللا عميو كسمعأقدع 

ككانت  ،3فائذغائب كالشّ السثل في الخّ ىي كخائع اإلبل يزخب بيا ك خ بدكػف السيع جسع حسخاء كالحسْ 

فإذا ىجػ هللا بظ  ،أعجب الساؿ إلى العخب في ذلظ الدماف كأحب الساؿ إلى العخب في ذلظ الدمغ

عػة إلى عمى العمع كعمى التعميع كعمى الجّ  ففي ىحا حثّّ  ،كاف ذلظ خيخ لظ مغ حسخ الشعع كاحجاً  رجبلً 

                                           
، 1(، دار الفكخ، دمذق/سػريا، ط1/238الدحيمي، محّسج مرصفى، القػاعج الفقيية كتصبيقاتيا في السحاىب األربعة ) 1

 ـ.2006ىػ/ 1427
 (.2942،ح: 4/47البخارؼ، دمحم بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ ) 2
(، عالع 1/557ىػ( بسداعجة فخيق عسل، معجع المغة العخبية السعاصخة )1424ج مختار عبج الحسيج، )ت عسخ، أحس 3

 ـ.2008ىػ/1429, 1الكتب، بيخكت/لبشاف، ط
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ع مغ شخيعة هللا عمِّ عمع ما يُ عمع فإذا كاف يَ ال يسكغ أف يجعػ اإلنداف إلى هللا إال كىػ يَ  ّنوأل عّد كجلّ هللا 

 .1عمى فزل العمع كاف ىحا دليبلً  ،كدعا إلى ذلظ

 

كالجعػة إلى هللا ذاىب مع السرمحة العامة  الِيْجخةكعميو فإف الحكع الذخعي في مػضػع تحخيع 

 كأعمع.كجػدًا كعجمًا وهللا تعالى أعبل 

 

 :الِيْجخةجب إلى الث: الشّ السظمب الثّ 

 

السكػث كالقجرة  كىسا فقائع عمى تداكؼ السرمحتيغ، الِيْجخةجب في حكع أما االستحباب أك الشّ 

 اً قادر  كاف إفْ  السدمع ، بسعشى أفّ مغ دار الكفخ إلى دار اإلسبلـ الِيْجخةكالكبلـ ىشا عغ  ،الِيْجخةعمى 

بغية عجـ فيحا تدتحب لو  ،الِيْجخةكحلظ عمى  اً كقادر  ،عمى إضيار ديشو كالقياـ بذعائخه في ديار الكفخ

 كعجـ تعػده رؤية السعرية كأىميا، كفي ذلظ يقػؿ ابغ قجامة السقجسي: الكّفارتكثيخ سػاد 

 

ا، َلِكشَُّو َيَتَسكَُّغ ِمْغ إْضَياِر ِديِشِو، َكَِِقاَمِتِو َمْغ ُتْدَتَحبُّ َلُو، َكاَل َتِجُب َعَمْيِو. َكُىَػ َمْغ َيْقِجُر َعَمْييَ "

مََّز ِمْغ َتْكِثيِخ ِفي َداِر اْلُكْفِخ، َفُتْدَتَحبُّ َلُو، ِلَيَتَسكََّغ ِمْغ ِجَياِدِىْع، َكَتْكِثيِخ اْلُسْدِمِسيَغ، َكَمُعػَنِتِيْع، َكَيَتخَ 

ْمَكاِف إَقاَمِة َكاِجِب ِديِشِو ِبُجكِف الكّفار . َكَقْج الِيْجخة، َكُمَخاَلَصِتِيْع، َكُرْؤَيِة اْلُسْشَكِخ َبْيَشُيْع. َكاَل َتِجُب َعَمْيِو؛ إِلِ

  ."2َمَع إْسبَلِموِ  سّكةُمِقيًسا بِ  صّمى هللا عميو كسمع الّشبيَكاَف اْلَعبَّاُس َععُّ 

                                           
(، دار الػشغ لمشذخ، 5/430ىػ(، شخح رياض الرالحيغ)1421ابغ عثيسيغ، محّسج بغ صالح بغ محّسج )ت  1

 ىػ.1426الخياض/الدعػدية، ط سشة 
(، 9/295ىػ(، السغشي البغ قجامة، )620غ قجامة، أبػ دمحم، عبج هللا بغ أحسج بغ محّسج الجساعيمي السقجسي، )ت اب 2

 ـ.1968ىػ/1388مكتبة القاىخة، ط  
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فييا؟  ةمارديغ ىل ىي بمج حخب أـ بمج سمع كىل يجػز اإلقامكعشج سؤاؿ ابغ تيسية عغ بمج 

 قاؿ: 

كأما كػنيا دار  ،َعَمْيِو، َكِِالَّ ُاْسُتِحبَّْت  الِيْجخةَكاْلُسِقيُع ِبَيا إْف َكاَف َعاِجًدا َعْغ إَقاَمِة ِديِشِو َكَجَبْت "

عمييا أحكاـ اإلسبلـ، لكػف  مع التي يجخؼ حخب أك سمع فيي مخكبة فييا السعشياف ليدت بسشدلة دار الدّ 

ار، بل ىي قدع ثالث يعامل السدمع فييا بسا جشجىا مدمسيغ، كال بسشدلة دار الحخب التي أىميا كفّ 

  ."1يدتحقو كيقاتل الخارج عغ شخيعة اإلسبلـ بسا يدتحقو

 

كيعشي بأف السدمع إذا لع يكغ عاجدًا عغ إقامة ديشو كانت  "ِال استحبت"ك  :قػلو ،كالذاىج

 .في حقو مدتحبة ِيْجخةال

 

 عبج العديد بغ صالح الجخبػع:  الّذيخكفي تعميقو عمى كبلـ ابغ تيسية قاؿ 

ف كاف دكف الػجػب، إ الِيْجخةكفي ىحه الحالة السحكػرة آنفاً يدتصيع السخء أف يقػؿ باستحباب "

 وهللا أعمع ."2كاجبة كال شظ الِيْجخةِكف لع يدتصع إضيار ديشو ف مدتصيعًا إضيار ديشو،

 

 الّجيغمشػط بسجػ القجرة عمى إضيار  الِيْجخةكع مغ الػاضح أف حكبشاء عمى ما تقجـ فإفَّ 

كبالتالي  ،كمسارسة شعائخه مغ جية كبسجػ قجرة السخء عمى الخخكج مغ مكاف سكشو الحؼ ىػ فيو

 ية ندبية كتقجر بقجرىا بحدب الطخكؼ كاإلمكانات. زفالق
                                           

 (.241-28/240ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ ) 1
(، ب.ـ.ف، ط سشة 1/36ـ، )الجخبػع، عبج العديد بغ صالح، اإلعبلـ بػجػب الِيْجخة مغ دار الكفخ إلى دار اإلسبل 2

 ىػ.1422
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العمساء القجماء كىع أىل العمع  عغصجرت  التي الِيْجخةأحكاـ  إلى أفّ  مغ اإلشارةىشا  بجّ  الك 

 ،عمى كاقعيع اً شيبالسرصمحات أيزًا كاف م عخيفكت ،الحؼ كاف أماميع عمبشية عمى الػاقإنسا كانت 

اف صجكر تمظ لع تعج عمى حاليا الحؼ كانت عميو إبّ فجار الكفخ كدار اإلسبلـ كدار الحخب كميا 

 .ىؤالء العمساء األفحاذالفتاكػ عغ 

 

 كتصبق اإلسبلـ دار إسبلـ ا إسبلميةأّنيالبمجاف التي مغ السفخكض  ساليػـ نجج في بع كنحغ

 غجتحتى  عاةية كتحجيسًا لدمػؾ كمكانة الجّ الّجيش اتيّ ييقًا عمى السدمسيغ ككبتًا لمحخّ تز نجج فييا

ا تكفل أّنيدارىا دار كفخ إال  السفتخض أفّ  دكاًل مغشا نخػ في حيغ أنّ  ،متخسة بيع الدجػف كالسعتقبلت

ية دكف مبلحقة أك الّجيشعائخ ذّ ال ِقامةعػة إلى هللا ك الجّ  لسسارسة فخصةال عاةلمجّ تيح ما ي ،تويّ لمسخء حخّ 

 تقػـ بػاجبلتي كا ،الغخب في اإلسبلمّيةالسخاكد كالجسعيات عمى ذلظ مغ كجػد تمظ  كال أدؿّ  ،سبةامح

ا دعا أصحابو لسّ  صّمى هللا عميو كسمع الّخسػؿ ، كنحغ نعمع أفّ الجعػة إلى هللا دكف مداءلة أك محاكسة

ِإفَّ ِبَأْرِض اْلَحَبَذِة َمِمًكا اَل ُيْطَمُع َأَحٌج ِعْشَجُه َفاْلَحُقػا ِبِببَلِدِه َحتَّى َيْجَعَل هللُا )قاؿ ليع: إلى ىجخة الحبذة 

 .(1َكَمْخَخًجا ِمسَّا َأْنُتْع ِفيوِ َلُكْع َفَخًجا 

 

بيئة فييا عمى أف البيئة في الحبذة  ةمبشيّ  صّمى هللا عميو كسمع الّخسػؿدعػة  الي فإفّ كبالتّ 

ا ديار أّنييار بيجعل الحكع عمى الجّ األمخ الحؼ  ،مبلئسة لتصبيق شعائخ اإلسبلـكىي بالتالي  ،عجؿ

ة مسكغ اف تكػف دار إسبلـ حكسًا ة ديشيّ فالببلد التي يسكغ العير فييا بحخيّ  ،نطخ ك إسبلـ محلّ أكفخ 

                                           
(. كصححو 17734، ح:9/16ىػ(، الدشغ الكبخػ )458البييقي، أحسج بغ الحديغ بغ عمي الخخاساني )ت:  1

 (.3190، ح: 8/197األلباني في سمدمة األحاديث الّرحيحة )
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 ،ية كالجعػة إلى هللاالّجيشغ مسارسة الذعائخ مالسخء سشع فييا كالببلد التي يُ ا دار كفخ حقيقة، أّنيرغع 

الساكردؼ حيث قاؿ:  جعش وكججت _أك قخيب مشو_كىحا السعشى  كدار إسبلـ حقيقة.ىي دار كفخ حكسًا 

ا يجب عميو أف يقيع عاء كالقتاؿ فيح، كيقجر عمى الجّ االمتشاع في دار الحخب باالعتداؿكمغ يقجر عمى "

 ا صارت بإسبلمو كاعتدالو دار اإلسبلـ كيجب عميو دعاء السذخكيغ إلى اإلسبلـّني: ألفي دار الحخب

 .1بسا استصاع مغ نرختو بججاؿ أك قتاؿ

 

 أّنو كنذيخ ىشا إلىباختبلؼ السقرػد مشيا, يختمف  الِيْجخةحكع  يسكغ القػؿ أفّ  ّنوإبالجسمة فك 

 :العمساء حػؿ ىحه السدألة كأىسيا ذكخه مسابعس القػاعج العامة يسكغ استخبلص 

صّمى هللا القاعجة العامة ىي عجـ جػاز اإلقامة في ببلد الكفخ، كبيغ ضيخاني السذخكيغ، لقػلو  : إفّ أكالً 

 .((2أنا بخيء من كل مدمم يقيم بين أعيخ السذخكين)): كسمععميو 

 كالزخكرة تقجر بقجرىا, كال يجػز مغ اضصخ إلى اإلقامة في تمظ الجيار، فممزخكرة أحكاـ، : إفّ ثانياً 

 .تجاكز ىحه الزخكرة

 .عغ البحث عغ مػقع في ببلد اإلسبلـ يياجخ إليو عمى السقيع في تمظ الجيار أال يكفّ  : أفّ ثالثاً 

و ال يقجر عمى كقاية نفدو كأىمو في تمظ الجيار، فقج كجبت في حقّ  أّنوو مغ غمب عمى ضشّ  : إفّ رابعاً 

 .الِيْجخة

 :: إف مغ األسباب السبيحة لئلقامة في ببلد الكفخ كاستثشاءخامداً 

 .في ديار السدمسيغ ويلإال ُيتػصل تحريل عمع نافع  العمع: أؼ بيجؼ -

 .بميغ كضيفة ساميةالتّ  كنذخ ديغ هللا تعالى في أصقاع الجنيا ألفّ الجعػة إلى هللا:  -

                                           
 (.14/222)الساكردؼ، عمي بغ محّسج بغ محّسج بغ حبيب البرخؼ البغجادؼ، كتاب الحاكػ الكبيخ  1
 (.102سبق تخخيجو انطخ في ) ص  2
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األماف  مع تحققضالع في ببلد السدمسيغ  ضمع مغ يياالخػؼ عمفذ كالساؿ: بدبب اليخكب بالشّ  -

 .في ببلد الكفخليا 

 .ليا في ببلد اإلسبلـخػؿ لغخض التجاكؼ كالعبلج مغ األمخاض التي ال عبلج الجّ  -

 .1جخػؿ تجارىع إليشابالعادة  و جختبأن الجخػؿ لغخض التجارة السباحة, فقج صخح الفقياء -

ُخُحكا ِمْشُيع َما َيْأُخُحكَف " :ار َكَقاؿَ ذَّ كتب ِإَلى العُ  أّنو رضي هللا عشوكأصل َىَحا َما ُرِكَؼ عغ عسخ 

  ".2ارنا َقاَؿ ُخُحكا اْلعْذخَيْأُخُحكَف مغ تجّ ارنا َفقيل َلُو ِإف لع نعمع َما مغ تجّ 

مشيع فيكػف إجساعا مشيع  ع كلع يخالفو أحجٌ رضي هللا عشيحابة ككاف ذلظ بسحزخ مغ الّر 

  .3عمى ذلظ

 

 يثق بجيشو كعمسو مغ أف يدتفتي ذكخه مغ األصشاؼ مغ غيخ مغ سبق الِيْجخةبراغب  كعمى كلّ 

 كمشتيىعمع بحقيقة الحاؿ كصجؽ السقاؿ رج كىػ أ وهللا مغ كراء الق .بحالتوخاصة الفتػػ ال كيأخح مشو

 السآؿ.

  

                                           
ىػ(، السحخر في الفقو عمى محىب 652الحخَّاني، عبج الّدبلـ بغ عبج هللا بغ الخزخ بغ محّسج، ابغ تيسية ، )ت  1

 مػ.1984ىػ/1404، 2(، مكتبة السعارؼ، الخياض/الدعػدية، ط2/181اإلماـ أحسج بغ حشبل، )
(، دار الكتب العمسية، 1/317ىػ(، تحفة الفقياء )540الدسخقشجؼ، أبػ بكخ، محّسج بغ أحسج بغ أبي أحسج )ت: نحػ  2

 ـ.1994ىػ / 1414، 2بيخكت/ لبشاف، ط
 (.2/39الكاساني، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج الحشفي، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ) 3
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 خابعالفرل ال

 من فمدظين أسبابيا وندبتيا الِيْجخة

 

 

 وفيو مبحثاف:

 

 .السبحث األوؿ: األسباب وراء ىجخة بعض أىل فمدظين مشيا

 

العقج خين من فمدظين خالؿ السبحث الثاني: إحرائية ألعجاد السياجخين والسيجّ 

 الساضي.
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 السبحث األوؿ: 

 :مشياوراء ىجخة بعض أىل فمدظين  األسباب

 

الي كاف البج مغ تغييخ تجحيخ الييػد في فمدصيغ كبالتّ ييػني العالسي إلى لقج سعى الفكخ الّر 

 صػاًل إلىك  _خعيغيخ الذّ _الػجػد الييػدؼ ىحا الحالة الجيسغخافية السػجػدة عمى األرض لتخسيخ 

  .بامتياز ييػدية أرضاً األرض الفمدصيشية  ةاستحال

 

محطة األكلى التي بجأ فييا مذخكع الػشغ القػمي ر ىحا الفكخ لجػ الييػد مغ الّ قج تجحّ لك 

مغ  اً ييػني في فمدصيغ بجءكقج رافقت ىحه الفكخة مختمف مخاحل السذخكع الّر  ،لمييػد في فمدصيغ

مغ مشصمقات أمشية  الِيْجخةابق كانت ففي الدّ  كحتى يػمشا ىحا، ,عذخ اسعمث األخيخ مغ القخف التّ الثّ 

متخابصة في الغالب فيسا _ أحج عذخ عامبلً  _ار السؤرخيغ الييػدكىػ مغ تيّ _ز بشي مػريذ لخّ حيث 

 مشيا:  ،ـ1948عاـ  بت في رحيل العخبتدبّ  _بيشيا

 

مػاقع مجاكرة(,  ىمباشخة أك عمة ) القخػ كالسجف العخبيّ  ىات العدكخية لمياغاناة عمالعسميّ  .1

 دكح .% مغ الشّ 55أسيست بشحػ 

ة ) أرغػف , ليحى , زيفاؼ , ليػمى , حيخكت( ة السشذقّ ات الييػديّ ة لمقػّ ات العدكخيّ العسميّ  .2

  .1%15كالتي يقجر تأثيخىا بشحػ 

 

                                           
 http://ppc-plo.ps/ar/print.php?id=45انطخ مػقع:  1
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القجس إسخائيل تدتخجـ األسمػب األمشي كأسمػب اإلغخاء السادؼ حيث نذخ مػقع كحجيثًا صارت 

 بلثةالثّ تجاكز  اً مػاقع إسخائيمية يتحجث عغ تخريز حكػمة بشياميغ نتشياىػ مبمغ ذختوالعخبي تقخيخًا ن

ككفق  .الغخبية الّزفةمخيكي، لتذجيع ىجخة الفمدصيشييغ مغ أحػالي مميار دكالر أؼ  مميارات شيكل

كضاع الفمدصيشييغ الحياتية كخاصة الفقخاء مشيع أحكػمة نتشياىػ ستحاكؿ استغبلؿ  فّ إالتقخيخ ف

أسخة  لف دكالر لكلّ أ سبعة كعذخيغ مغ خبلؿ اغخائيع باالمػاؿ كصخؼ حػالي الِيْجخةلتذجيعيع عمى 

 فّ ألى إشار التقخيخ أك  .الييا الِيْجخةلى الجكؿ السقخر إلى جانب تأميغ دخػؿ تمظ األسخ إ الّزفةتغادر 

شعار باقي ِ، ك الِيْجخةسخة فمدصيشية كل عاـ بألف أ ثبلثيغغخاء إ ة لمتيجيخ تقتزي سخائيميّ ة اإلالخصّ 

  .1باتت تزيق لمِيْجخةف تمظ الفخصة أالفمدصيشييغ ب

 

 كبغّس بذكل عاـ _ الِيْجخةالبّج مغ اإلشارة إلى أّف كمغ زاكية الحخص عمى ىحه األرض السباركة 

كىػ ما _ىجخة العقػؿ  الفمدصيشية كاخصخ ما فيياسيئة ججًا لتاريخ كمدتقبل القزية  _طخ عغ سببياالشّ 

 يع إال في الخارج.تكالتي تصاؿ شخيحة الستعمسيغ كالسثقفيغ مسغ ال يججكف فخص _يعخؼ بيجخة األدمغة

 

الػجػد  ىا بالكمية إلىأعدك  إنسا مغ فمدصيغ الِيْجخةفي ذكخؼ لبعس أسباب ك كعميو فإني 

 في مقػلتو الذييخة لحاقج ىختدؿا عّبخ عشياكالتي  الييػدؼ ابتجاًء كاألشساع الييػدية كاآلماؿ الرييػنية

 ."2ع ببداشة سييجمػف خياميع كيخحمػف أّني" ىشاؾ إمكانية دفع الفمدصيشييغ عبخ الحجكد, ك حيث قاؿ: 

 

                                           
 http://www.alquds.co.uk/?p=107445انطخ مػقع القجس العخبي تحت رابط:  1
 -http://ppc-plo.pc/ar/newsمػقع مخكد التخصيط الفمدصيشي، سياسة التيجيخ الرييػني  2
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) فمدصيغ  :أفّ االسخائيميػف بمغ خبلليا اقتشع التي الذييخة اسخائيل زانغػيل( مقػلة )كحلظ ك 

 .(1عصى لذعب ببل أرضأرض ببل شعب يشبغي أف تُ 

 

جاف مغ المّ  كثيخُ سل عمى تخسيخيا كاقعًا ممسػسًا قػاؿ ألقصاب الرييػنية عمثل ىحه األ

ـ التى أسدت كأعصت شخعية لمحخكة 1937 عاـ تػصيات لجشة بيل الرادرةكالسؤتسخات مثل 

ـ, 1942ػيػرؾ عاـ مقخرات مؤتسخ بمتيسػر في نيك  ،فمدصيشييغ مغ كششيعالرييػنية لتيجيخ العخب ال

ىجاؼ الحخكة الرييػنية مغ كشغ أ في  اً تصػر  ما شكل, دكلة ييػدية في فمدصيغ قامةإكالحؼ دعا إلى 

 بعادإكما يحسمو ىحا السفيػـ مغ  , إلى دكلة ييػدية خالرةـ1917قػمى كسا جاء في كعج بمفػر 

الستحجة عاـ  ادر عغ االمعالّر  العالطّ  , كحلظ قخار التقديعلمفمدصيشييغ إلتاحة الجغخافيا لمييػد

قامت بتشفيح ف أيسا استغبلؿ الحخكة الرييػنية واستغمتكالحؼ (, 181) ـ, كيحسل الخقع1947

  .ة مدبقا بتيجيخ العخب الفمدصيشييغمخصصاتيا السعجّ 

 

السػلػدة مغ رحع بخيصاني ثع كغيخىا مغ السؤتسخات كالمجاف كالسقخرات الرييػنية الييػدية 

 ني.كالػاقع يذيج بأف فكخة التيجيخ فكخة متجحرة في العسق الرييػ  كصاية أمخيكية.غصاء دكلي ك تحت 

 

                                           
                      مػقع كيكيبيجيا، أرض ببل شعب لذعب ببل أرض، انطخ الخابط: 1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?cirrusUserTesting=explorer&search=%D8%A3%D8
%B1%D8%B6+%D8%A8%D9%84%D8%A7+%D8%B4%D8%B9%D8%A8&title=%D8%
AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A8%D8%AD%D8%AB&go=%D8%A7%D8%B0%D9%87%

D8%A8&searchToken=9s4ngr3qvs9y4x3vfq8dzf269 . 



114 
 

كمغ ىشا بات لدامًا عمى كل مدمع كعخبي غيػر عمى ىحه األرض السباركة أف يقاكـ فكخة 

 بيةكالعخ  اإلسبلمّيةباتجاه تعديد مكانة ىحه األرض كرفع مدتػػ مدؤكلية الحفاظ عمى ىػيتيا  لِيْجخةا

 .كبالتالي مقاكمة أؼ فكخة تيجيخية كمحاربة أسبابيا كمػاجية دكاعييا

 

ىشاؾ  غ افّ الستكخرة لمفمدصيشييغ إلى الخارج تبيّ  الِيْجخةكبالػقػؼ عمى األسباب الكامشة كراء 

 ةكاالجتساعيّ ة ة كالرحيّ كالبيئيّ ة ة كالتعميسيّ ة كالدياسيّ فسشيا اإلقتراديّ أسبابًا كثيخة كدكافع متشػعة 

ىا إلى الييػد يا مخدّ ككمّ  )التصبيع(ة كالبحث عغ الخبخات كدمج الحزارات ة الفخديّ كالبحث عغ الحخيّ 

 .اً كانػا دكاًل أك أفخادأع سػاء يانكأعػ 

 

ذكخ االسباب الدياسية كاالجتساعية كاالقترادية، كرغع ىحا السبحث عمى في رخت تقكقج ا

لتػضيحيا كالػقػؼ عمييا بذيء مغ التفريل باعتبارىا صالب ثبلثة ما متخابصة إال أني جعمتيا في أّني

  أساسًا كأرضية لبقية األسباب. 

   

 السظمب األوؿ: األسباب الدياسية.

 

مغ فمدصيغ بذكل كاضح كىحا ما أكجه الػاقع  الِيْجخةالطخكؼ الدياسية في زيادة  تلقج ساىس

االختيارية  الِيْجخةفكاف مشيا ؛ شكميغ الِيْجخة. حيث أخحت ىحه االحتبلؿ الساضية ِكلى اآلف عبخ سشيّ 

 القرخية كالتي تدسى اإلبعاد.  الِيْجخةك 
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لية كالحكع العدكخؼ ية االحتبلجيشعالقيخ كال ا تتسثل في ضاىخةّنيإفالقرخية  الِيْجخةفأما 

كال  ،األرض السباركة هالفمدصيشي في ىح كالػجػد اء الحقينيدعى إلك  سعىالجبخؼ الحؼ االسخائيمي 

ا األصمييغ ّنياكالحؼ أفخغ مجدنا مغ سك 1948عمى ذلظ مغ التيجيخ الجساعي لمفمدصيشييغ عمع  أدؿّ 

رج الػشغ كبعزيا داخل ابعزيا خىجخات كىجخات كتبل ذلظ  ،ـ1967ثع تيجيخ الفمدصيشييغ عاـ 

 الػشغ.

 

 ،تيا السدتسخة كالػاسعة لعقػبة اإلبعاد الدياسيادت الدمصات اإلسخائيمية في مسارسركّ  كلقج

عمى القادة كالذخريات السثقفة كالبارزة التي ليا القجرة عمى تحخيظ الجساىيخ لسقاكمة االحتبلؿ 

ة، كعمى كل مغ تػسست فييع الّدعامة كالقيادة مغ ة اإلسخائيميّ لئلجخاءات التعدفيّ ؼ اإلسخائيمي كالترجّ 

ة كرؤساء الجسعيات كاألشباء كالسحاميغ كالسجّرسيغ غ كرؤساء البمجيات كأعزاء الغخؼ التجاريّ يالشقابي

لقصاع ذلظ الع يدمع مغ ك  ،ـ1992قياديًا إسبلميًا عاـ  417كسا حرل في إبعاد  مبةكالصّ  الّجيغكرجاؿ 

 . كليذ معشى ىحا أفّ اتباتدائية كالكذيصات في الحخكة الشّ عمى الشّ  االحتبلؿ دحيث ركّ  ػؼ دالشّ 

 ت عغ مبجأ شخد جسيع الفمدصيشييغ العخب مغ األراضي السحتمة.)إسخائيل( كفّ 

 

في خكيد حسبل )إسخائيل( عمى التّ  افحىسا المّ دكح ث الفمدصيشييغ باألرض كرفزيع الشّ تذبّ  كلكغَّ 

فخاغ السشاشق السحتمة مغ قادتيا كالذعبية كالسيشية الفمدصيشية إل شخد القيادات الػششية اإلبعاد عمى

  .زاؿ ضجىايػض بأعباء الشّ السحمييغ القادريغ عمى الشّ 
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 الية:قاط التّ في الشّ  أذكخىا اً ليا أسباب فإفّ االختيارية الدياسية  الِيْجخةا مّ أو 

 ياألن لعبة مرالح ال تعخؼ السبادغ  فإنيا تكػف  كانت مشصمقاتيا ماديًة بحتةإذا الدياسة  فّ إ 

جاقة كال مرجاقية ألف ، كليذ ثسة في الدياسة أخػة كال صّغ السسكغ كىي ال ديغ ليا كال قمبفبحلظ 

ث في الفكخ الدياسي السعاصخ جحكليحا استُ  ،كالسكاسب السرالحىي لغة  فييا كاآلمخ كالشاىي الحاكع

كبالتالي فإف ، 1يعتبخ نجاح العسل السعيار الػحيج لمحقيقةمحىب فمدفي سياسي  :كىية بخاغساتيلقب 

أك قتميع أك  الّشاسنجاح خصػتو كلػ كاف عمى حداب قيخ الدياسي يجكس عمى كل ما يحػؿ دكف 

لػاء األمغ كمغ رفع  ،مشية سياسيةلدياسييغ بل ىي أسػء ألنيا دكلة أشخدىع، ِكسخائيل حاليا كحاؿ ا

 _السدساه إسخائيل_كليحا فقج كاف ليحه الجكلة عجكه،  كجػد يشيي في دكلتو فإنو سيدعى بكل قػة كي

كانو ممسارساتيا كنذاشاتيا الدياسية التي تيجؼ مغ كرائيا إلى شخد الفمدصيشي مغ كششو ليدكغ 

ىمو فعسجت إلى إيجاد فييأت األجػاء لسا مغ شأنو خجمة فكخة إفخاغ الػشغ مغ أ  الييػدؼ السحتل

 األجػاء التالية في فمدصيغ:

 

سػء األكضاع األمشية كحالة اإلذالؿ التي يخاىا كيعيذيا السػاشغ الفمدصيشي عشج تشقمو بيغ  .1

ذلظ مغ تفتير كانتطار  مشية كما يمحقكثخة السحاسيع كالحػاجد األالسشاشق الفمدصيشية جّخاء 

عتقاؿ، ما دفع كثيخيغ لبلأك تائع أك لمحجد لداعات كالذّ خب كأحيانًا يتعخض السػاشغ لمّز  ،شػيل

 .لمخبلص مغ السسارسات الذيصانيةيًا ججّ  الِيْجخةإلى التفكيخ ب _الّذبابكالسيسا _

و في حالة الجسػد الدياسي كانعجاـ االستقخار نتيجة عجـ كجػد حالة سبلـ تكفل لمسػاشغ حقّ  .2

 .ككخامة العير بيجكء كحخية
                                           

                        ::                         كيكبيجيا انطخ الخابطمػقع  1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%

D8%AA%D9%8A%D8%A9 . 
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كالسذاركة بفاعمية في السذخكع لمعسل  الِيْجخةىشاؾ عجد مغ القادة الفمدصيشييغ الدياسيغ آثخكا  .3

كقشاعتيع بأف كجػدىع في الخارج  ،التحخرؼ بدبب السبلحقة الذجيجة ليع مغ قبل قػات االحتبلؿ

  .جػف االسخائيميةخيخ لمقزية مغ كجػدىع الستكخر في الدّ 

لف الجكنسات آالبل  مئات ككضع اليج عمىدة اإلسخائيمية قبل السؤسّ سياسة مرادرة األراضي مغ  .4

جريب كغيخىا مغ ِقامة معدكخات لمتّ خؽ ك الصّ  شقّ  ةكالديصخة عمى جدء مغ أمبلؾ الغائبيغ بحجّ 

 .الحجج الػاىية

لديارة عجـ العػدة  ػا تعميسيع العالي خارج الػشغلستعمسيغ مسغ أكسماعجد كبيخ مغ شبقة قخر  .5

 ،عمييع العػدة تثقمكبقزائيع لمسجة التعميسية كاممة في الخارج  ،الّدفخاألىل مخافة السشع مغ 

كيشجرج ذلظ تحت ىجخة أصحاب الكفاءات العقمية الشادرة  .ػا حيث ىعبقفلذعػرىع بحالة االستقخار 

خصػرة عمى حياة السجتسع كالخبخات العمسية العالية )ىجخة األدمغة أك العقػؿ( التي يذكل غيابيا 

 .1في حاضخه كمدتقبمو

باالضافة إلى  لمِيْجخةلسؤكج أف الحخكب الستكخرة عمى قصاع غدة مغ الجكافع الكبيخة امغ  .6

دفع بالكثيخيغ مسغ ك  مسا أكجج حالة مغ الخعب كالخػؼ ،الغخبية الّزفةاالجتياحات الستكخرة في 

الختيار كشغ  الِيْجخةإلى الفخار ك  ،اإلرىاب بالربخلع يججكا في أنفديع القجرة عمى مػاجية ىحا 

 .آخخ

حتى  وانقج شاؿ زم أّنوسيسا ك  لمِيْجخةاعية األسباب الجّ  لطالع عمى قصاع غدة مغ أشجّ االحرار  .7

 .سشػات ةعذخ تجاكز 

االزدكاجية في القخار مغ قبل أمخيكا ػػػ كخاعي رسسي لمسذخكع الرييػني في فمدصيغ ػػػ كاألمع  .8

سى كالتي لع تحسميا ديسقخاشيتيا السدعػمة عمى اتخاذ القخارات الجكلية كالجكؿ العط الستحجة

                                           
 .http://ppc-plo.ps/ar/print.php?id=50انطخ مػقع مخكد التخصيط الفمدصيشي، دراسة لغادة حجازؼ:   1
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، بل كاف دكر تمظ الجكؿ بحقو السشرفة لحساية الفمدصيشي مغ التيجيخ السدتسخ السسارسِ 

القػانيغ التي تحسي الييػدؼ مغ أؼ تجخبلت خارجية  كسغّ  باستسخار تػفيخ كشغ بجيل لمفمدصيشي

 آخخ احتبلؿ في العالع. إنياء عمى العسلا يأنَ مغ ش

 كفيو: الجاخمي الفمدصيشي الػضع .9

في الػزارات  أسذ ميشية لمعسلمبشية عمى شخؽ عسل  اعتسادعجـ كجػد قخار سياسي يزسغ  . أ

بحيث تكػف التخقيات عمى أسذ عادلة تعصي أصحاب الذيادات العالية حقػقيع في التخقي 

كالسيسا  _األمخ الحؼ دفع أصحاب التخررات  ،دكف محدػبيات صعػدًا في الدمع الػضيفي

في السكاف الحؼ  عكيزعي عكييتع بذيادتي عر عمسيقجّ إلى البحث عغ كشغ بجيل يُ  _الشادرة

 .ػف يدتحق

 الّذبابسمبًا عمى كاقع  خحالة الجسػد الدياسي كتزاؤؿ فخص انجاز السرالحة الفمدصيشية أثّ  . ب

مادفع شخيحة الفمدصيشي  خت عمى الكلّ الفمدصيشي حيث حالة التذخذـ كاالنقداـ الجاخمي التي أثّ 

 .خارج الػشغ الِيْجخةكبيخة إلى 

ىع عغ السذاركة الدياسية كتيسيذيع مغ قبل األحداب كالفرائل الدياسية ؤ ِكقرا الّذبابمعاناة  . ت

 لمخارج. الِيْجخةلتخؾ الػشغ ك  دفعيعما  أيزا كفي مؤسدات صشع القخار

ِكقراء شخيحة كبيخة عغ السذاركة الدياسية تجخل األجيدة األمشية في تفاصيل حياة السػاشغ  . ث

لعجـ التػافق في االنتساء كما ذلظ إال  الّذبابكترفية الحدابات بيغ الكبار عمى حداب الفاعمة 

 .الفكخؼ كالسخجعية األيجلػجية

 

العقج مغ مدؤكلي التشصيسات الحل ك  أىلعاتق كفي مػاجية ىكحا كاقع تقع السدؤكلية عمى 

تحت ليع السشابخ اإلعبلمية ليتحجثػا كيخاشبػا كأصحاب الفكخ الدياسي مسغ فُ الفمدصيشية كالدمصة 



119 
 

اء الخبلفات ينإالجسيػر مغ خبلليا ليجفعػا جسيعا باتجاه كحجة الذعب الفمدصيشي كالعسل عمى 

( كاضعيغ نرب يوفكيعحر بعزشا بعزا فيسا اختمفشا  عسل فيسا اتفقشا عميون) :الدياسية عمى قاعجة

مدتػػ قجاسة كبخكة ىحه  إلى لمػصػؿ إلى حمػؿ سياسية تختقيشة العيغ مرمحة الػشغ كدعع السػاشَ 

اليجخة بغية بػضع الخصط السشاىزة لفكخة كالحيمػلة دكف إفخاغ األرض مغ أىميا  ،األرض السقجسة

  قجاـ الفمدصيشية في فمدصيغ .األ تخسيخ

 

 :سظمب الثاني: األسباب االجتساعيةال

 

ثسخ تكيد كحيث تػجج أسخة اإلنداف يفزل أف يعير السجتسعي، البشاء عساد ىي األسخة

لتي أدت إلى ىجخة امغ العػامل الكبيخة  _كال تداؿكانت _ االجتساعية األسباب كيدتقخ كبالتالي فإفّ 

كالقػمية  الّجيغكتتسثل ىحه العػامل برمة القخابة كالسعخفة ك ، إلى خارج كششيع الكثيخ مغ الفمدصيشيغ

لى إ الفمدصيشي العػامل هكالمغة كتختبط ىحه العػامل ارتباشا كثيقا بالعػامل االقترادية فقج تحفد ىح

تديل تخبصيع بيع ركابط اجتساعية ف ػ ف سابقك اشق أك الجكؿ التي يتػاجج فييا مياجخ لى السشإيجخة ال

  .1عمييع التكيف في بيئة السيجخ

 

 

 

 

                                           
انطخ: مػقع كمية االداب، عشػاف السػضػع: دكافع الِيْجخة كآثارىا، انطخ الخابط:  1

http://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=1&lcid=49054# 
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 :ل السثاؿ ال الحرخيأذكخ مشيا عمى سب تشبع مشيا، ولألسباب اإلجتساعية أشكاؿ

 

ء الذعػر باالنتساء أكثخ نحػ الػشغ الججيج مغ قبل السياجخيغ حيث يتبيغ أف السياجخ بعج قزا .1

الججيج كبعج تكيفو الججيج مع السجتسع  ة_شبلب الجكتػرا خاصة _ سشػات الجراسة الصػيمة بالخارج

كيكػف مختبصًا ارتباشًا كثيقًا بقيسيا،  ،مة لوكتذخب ثقافتو يربح أكثخ ارتباشًا بالجكلة السدتقبِ 

 الّذبابلحا عشجما يقخر  ،الفمدصيشي الّذبابكىحا ليذ في صالح  ،حياتيا عِ طُ كعاداتيا، كتقاليجىا، كنُ 

ألىل في كششيع كالعػدة لمبمج فيكتفػف بديارة ا ،مبمج األـ ال يدتصيعػف اتخاذ القخار بحلظالعػدة ل

 لعجـ التػافق كالتكيف بعج فتخة غياب شػيمة. إليو الِيْجخة تتس حؼال

، مسا يفقجىع اإلحداس عشج العػدة لػششيع اآلخخيغ ليعالعائجيغ إلى تقجيخ  لسغتخبيغا كثيخ مغيفتقج  .2

 .لمػشغ كأىموباالنتساء 

الحيغ يتمقػف تعميسيع  الذعب الفمدصيشيفأعجاد كبيخة مغ أبشاء  ،ضعف كانعجاـ تقبل التغيخ بالػشغ .3

يذعخكف عشج عػدتيع بالفجػة الكبيخة بيغ كاقع الشاس في أكشانيع كبيغ السجتسعات التي  بالخارج

 .السجنية كالتقجـ التكشػلػجيالبقاء حيث  افيفزمػ  كانػا فييا،

بية مسغ ىاجخكا كػنػا أسخًا كأنجبػا أشفااًل كيرعب عمييع الخجػع لمػشغ كقصع تعميع أكالدىع إذ الغال .4

 لسدتقبل أبشائيع ككضائفيع في الببلد األـ. ضساف أؼ يػجج عشج اآلباء السياجخيغال 

عميو أف  السياجخ خارج الػشغ كبالتالي يرعبسعية كالتي يججىا تمرادرة الكخامة كالحخية السج .5

لسا يجج في مجتسع ذاؾ الػشغ مغ صػف  يعػد إلى الحالة التي كاف عمييا فيدتقخ في كششو الججيج

 لكخامتو كحخيتو.

ف تأثيخ العائمة عمى الفخد كبالتالي االستحقاقات األمشية فزعُ لشطخة العذائخية لحداب ازعدعة  .6

 داخل الػشغ. أفخادىاب دكرًا كبيخًا في تثبيت معضاعت األسخة التي كانت ت
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أكججت عشج الكثيخيغ حالة مغ االنتساء لمفريل أكثخ مغ العائمة كبالتالي سيل التشاقزات الدياسية  .7

 التخمي عغ العائمة فالػشغ.

ة عمى مرمحة العائمة ت إلى تغميب السرمحة الفخديّ أدّ  _الخيانة_االرتباط األمشي باالسخائيمي  .8

 .الِيْجخةفكخة  تعديد أّنولسا مغ ش داتالي نذخ السغخيات كالسحفّ شغ كبالتّ ػ كال

بحيث يججكف مجتسعاتيع تزيق  األصمية ميع برػرة أسخع مغ مجتسعاتيعر األفخاد كتقجّ تصػّ   .9

   .1عمييع

 

ذؼ مدؤكلية في السجتسع الفمدصيشي أف يقف حائبًل دكف نفاذ  يقع عمى عاتق كلّ  ّنوإكعميو ف

أىل العمع الحيغ عميع العالي ك تمجمذ البالقػؿ ىشا  كأخّز  ييا في السجتسع الفمدصيشيكتفذّ ىحه العػامل 

الحيغ يقع عمييع تعديد اظ ككحا الخصباء كالػعّ  ،س كيعصى في السجارس كالجامعاتجرّ ما يُ  يتحكسػف في

ما يتعمق بفقو األسخة ِكرشادىع  بكلّ  الّشاسكتػعية  ،الّجيغة كتبياف عجـ تعارضيا مع السفاىيع الػششيّ 

 ظ. متعاضجة تدتعري عمى التفكّ بشاء أسخ متخابصة لكيفّية 

 

ػا أف يبثّ  ،أثيخ الكبيخغ الحيغ يجمدػا عمى مشابخ اإلعبلـ ذؼ التّ ياإلعبلمي شب أيزاً كأخا

باستزافة أصحاب العقػؿ السذاكل االجتساعية  دكا عمى حلّ سػذجية كيخكّ اعسة لؤلسخة الشّ البخامج الجّ 

كصػاًل إلى أرباب األسخ  األماف، كمغ ثعّ  باألسخة الفمدصيشية إلى بخّ  ىابكالتخبػييغ القادريغ عمى الحّ 

الػشغ كيسػت عمى  حّخ يعير عمى حبّ  فخد فمدصيشيّ  مغ يعيمػف كانتياًء بكلّ حيغ استخعاىع هللا الّ 

 ذلظ دكف تفخيط.
                                           

                                     مػقع مػضػع، انطخ الخابط:  1
http://mawdoo3.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%8

4%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9 
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 :سظمب الثالث: األسباب االقتراديةال

 

الساؿ ىػ عرب الحياة كمغ يسمظ الساؿ يسمظ القخار كيسمظ القجرة عمى  معمػـ لجػ الجسيع أفّ 

ؼ الػضع االقترادؼ دّ خ عجـ كجػد الساؿ نتيجة تك  .تالي الحفاظ عمى األرض كالثػابتكبالالرسػد 

عقائجؼ أك أيجلػجي إف لع يكغ ثسة مانع  الِيْجخةتفكيخ بال إلى _عشج كثيخيغ_ بالزخكرةيؤدؼ العاـ 

 التسدظ باألرض كعجـ تخكيا.ه اباتج

ىي بيت القريج في االزدياد السزصخد لعجد الػاقع يذيخ إلى أف السذكمة االقترادية ك 

ثمث أشار إلى أف كالحؼ  ـ2015ذخ عاـ نُ  تقخيخ إخبارؼ في الجديخة نت كسا أفاد غ السياجخي

الفتخة بيغ الخابع كالدادس مغ استصبلع أجخؼ في كذلظ في  .مغ فمدصيغ الِيْجخةالفمدصيشييغ يخغبػف ب

. كتبمغ ندبة الخصأ ثبلثة في سكانياً  مػقعاً  120في  اً مػاشش 1200كشسل  ـ2015عاـ  يػنيػ حديخاف

 :نتائج االستصبلع كنز السئة.

   

أعخب ثمث الفمدصيشييغ عغ رغبتيع بسغادرة األراضي الفمدصيشية، في زيادة كاضحة بأعجاد )

كجاء في استصبلع أجخاه السخكد  فمدصيغ مقارنة مع استصبلعات سابقة.الخاغبيغ بالخحيل مغ 

 %50بيغ سكاف قصاع غدة تبمغ  الِيْجخةغبة في ندبة الخّ حية، أف الفمدصيشي لمبحػث الدياسية كالسدْ 

 %43ككانت الشدبة في استصبلع أجخؼ في شيخ ديدسبخ كانػف األكؿ  ."%25 الّزفةكبيغ سكاف 

مميػف ندسة فيسا  1.76كيبمغ عجد قصاع غدة  الغخبية. الّزفةبيغ سكاف  %23بيغ سكاف قصاع غدة 

مميػف ندسة بحدب الجياز السخكدؼ لئلحراء  2.79الغخبية حػالي  الّزفةيبمغ عجد سكاف 

شتيو عسيج كمية التشسية االجتساعية كاألسخية في جامعة القجس السفتػحة اكقاؿ عساد . الفمدصيشي
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 الّذباب" :كأضاؼ ."ىحه الديادة متػقعة بدبب صعػبة الحياة كخاصة االقترادية مشيا" :لخكيتخز

بالدكاج كالدكغ كالػضيفة. ىؤالء متػقع مشيع أف  ،بالحات غيخ قادريغ عمى تػفيخ حاجاتيع األساسية

ألمغ كتػفيخ اإلنداف أيشسا كجج يحتاج إلى قزيتيغ أساسيتيغ ىسا اك  .الِيْجخةيبجأكا في البحث كالتفكيخ ب

الحاجات األساسية مغ أكل كشخب كسكغ. كأؼ شاب يبحث عغ تػفيخ ىحه الحاجات األساسية كبعج 

ع استسخار األكضاع االقترادية عمى ما ىي عميو أك كم يات كالجيسقخاشية.ذلظ يأتي البحث عغ الحخّ 

ة البصالة إلى أف ندب ذيخ آخخ اإلحراءات الفمدصيشية الخسسيةتك  زيادة صعػبتيا ستديج ىحه الشدبة."

 .(1%20الغخبية عغ  الّزفةفيسا تقل في  %40في قصاع غدة تتجاكز 

 

                                           
 انطخ مػقع الجديخة نت: 1

http://mubasher.aljazeera.net/search?keywords=%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A8+%D8%A

B%D9%84%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%

86%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D9%86+%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%D9

%87%D9%85+%D8%A8%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%

D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%

D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%81%D9%8A+%D8%B2

%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9+%D8%

A8%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8

%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D

9%84+%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86+%D9%85

%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D8%B3%D8%

AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+ 
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 اإلسبلمّيةأستاذ الفقو السقارف في كمية الذخيعة كالقانػف بالجامعة _كيقػؿ الجكتػر ماىخ الدػسي 

ىػ سػء الػضع االقترادؼ،  الِيْجخةإلى  الّذباب، في حجيٍث لػػ"برائخ": "إف أبخز ما يجفع _بغدة

كالبصالة الفاحذة، كقمة الجخل أك انعجامو عشج البعس، كعجـ كجػد فخص عسل، باإلضافة إلى 

أك  الّدفخػف كخرػصا الحيغ يحبّ  الّذبابمغ حخكة  الحرار السفخكض عمى قصاع غدة كالحؼ يحجّ 

 ."1في الخارج حيغ يخيجكف أف يكسمػا تحريميع العمسيّ الّ 

 

 :لمِيْجخةاب االقترادية السؤدية ومن األسب

 

السقبميغ عمى  الّذبابباألكثخية شخيحة ا تصاؿ أّنيالبصالة: كىي كبخػ السذاكل، كاألكبخ مشيا  .1

تذيخ ك ، يلسجتسع الفمدصيشامغ البصالة في كاإلحراءات تذيخ إلى كجػد ندبة عالية  ،تكػيغ أسخة

جسيع البيانات االحرائية الرتفاع معجالت الفقخ كالبصالة في السجتسع الفمدصيشي بذكل عاـ كلجػ 

كندبة البصالة في  ،الفمدصيشي يعانػف مغ البصالة الّذباببذكل خاص. إذ أف أكثخ مغ ثمث  الّذباب

غ عغ العسل. كسا أف فحػالي نرف الخخيجيغ عاشمي ،األعمى تعميساً  ؛الّذبابتدايج كارتفاع لجػ فئة 

الفمدصيشي مغ الفقخاء  الّذباب% مغ أفخاد السجتسع الفمدصيشي يعانػف الفقخ، كحػالي ربع 40حػالي 

الغخبية. فالفقخ  الّزفةمع فارؽ كبيخ بيغ معجالت الفقخ التي تختفع في قصاع غدة بذكل أكبخ مشو في 

ألجل تحقيق ذكاتيع  الّذبابالكامشة لجػ يعشي استبلب الحخية، كيعشي أيزًا كبح القجرات كالصاقات 

                                           
-https://basaer                     انطخ مػ قع برائخ تحت الخابط: 1

online.com/2014/12/%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC
%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-

%D8%AD%D9%84%D9%85-
%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-

%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88/ . 



125 
 

حداس بالبلججكػ كانتقاص الكخامة جتسعيع حيث اإلحباط، كاليأس، كاإلكالسداىسة الفاعمة في م

خأؼ مغ استصبلع لكبيّ  1.االجتساعية كالدياسية ىا الفقخ كالبصالة فتشتج السذاكلاإلندانية التي يػلج

أجختو شخكة الذخؽ لبلستذارات كشسل عيشة مكػنة مغ ألف شاب فمدصيشي حػؿ نطختيع إلى 

% سيعجلػف عغ الفكخة 34أف  :الِيْجخةعغ  الّذبابأف األمػر التي قج تثشي ك مغ فمدصيغ  الِيْجخة

إذا زاؿ االحتبلؿ  الِيْجخة% سيتخمػف عغ 25إذا أتيحت ليع فخص عسل مشاسبة في فمدصيغ، ك

 .2إذا تحدشت الجيسقخاشية كالحخيات الِيْجخةاإلسخائيمي، كندبة مساثمة ستخفس 

ائل رفليغ أك السشتسيغ احتكار الػضائف عمى أبشاء التشطيع السديصخ: األمخ الحؼ يجفع السدتقمّ  .2

 خخػ.عسل في دكؿ أفخص إلى البحث عغ  أخخػ 

لػاردات كالرادرات كبالتالي فيػ يسدظ بدماـ الحياة االقترادية مغ العشق اتحكع االسخائيمي في  .3

 أف يعدز الرسػد في الػشغ.  وأنمغ شحقيقي كال يدسح بتصػر اقترادؼ 

الي ال يبقى في عقػليع غيخ الخكس كراء يػف كبالتّ في الجّ  الّشاسإغخاؽ مريجة السجيػنية: كىي  .4

ىخكبًا مغ كشأة الجيػف التي تكافئ في إيبلميا كشأة  الِيْجخةإلى  كاسجادىا حتى لػ اضصخ 

ىشاؾ  إفّ "ثاني رئيذ أمخيكي:  كىػقاؿ جػف أدامد  ثحي مخيكاف مبكخاً كىحا ما فيسو األ .الدبلح

، " 3يػف انية عغ شخيق الجّ ا الثّ بلح، أمّ يف كالدّ ة، فاألكلى عغ شخيق الدّ شخيقتيغ لقيخ كاستعباد أمّ 

كىي سياسة رأسسالية عالسية متبعة في  .االقترادية بخمتيا ياةقترادؼ لمحالغتياؿ ااالىػ  ىحاك 

 حق الجكؿ قبل كاألفخاد.

                                           
-http://ppcمخكد التخصيط الفمدصيشي، انطخ الخابط:  دراسة لغادة حجازؼ، مػقع  1

plo.ps/ar/print.php?id=50  . 
-http://pal-youth.yoo7.com/t2769معاناة الّذباب في الحرػؿ عمى العسل يجفعيع لمِيْجخة، انطخ الخابط:  2

topic. 
-http://www.sasapost.com/opinion/when-external-debtمػقع ساسة، انطخ الخابط:  3

transformed-into-a-trap./ 
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قف بذكل كاضح كراء الرعػبات السػجػدة في الحياة يكبالتالي فإف اإلحتبلؿ كتجاعياتو 

في الشياية في مرمحة السذخكع  ىكحا مخخجات كنتائج لتربّ الفمدصيشية كالتي تؤدؼ بالزخكرة إلى 

تييئة األجػاء ليجخة فمدصيشية مغ الجاخل إلى الخارج كىجخة ييػدية بالرييػيغ االستعسارؼ االحتبللي 

  .مغ الخارج إلى الجاخل

 

كالػقػع في مريجة يػف أف نتيقع لقزية الغخؽ في الجّ  كليحا يتػجب عميشا نحغ الفمدصيشييغ

شا في التفكيخ السادؼ السجخد بعيجًا إغخاق امية إلىالسسارسات االسخائيمية الخّ الػقػؼ في كجو السجيػنية، ك 

األزمة  مغ_أك الحج كحلظ عمى الدمصة العسل عمى حل _، كيتػجب ية الػششيةالّجيششطخة عغ ال

  اإلقترادية التي تديصخ عمى الػاقع الفمدصيشي.

 

 السبحث الثاني: 

 :من فمدظين خالؿ العقج الساضي خينإحرائية ألعجاد السياجخين والسيجّ 

 

دصيغ أف ليذ ثسة مقارنة بيغ أعجاد مكالسحب لف إف مسا يشجػ لو جبيغ السؤمغ كالػششي  

مخكد اإلحراء دراسة أجخاىا ، كلمتسثيل فقط أكرد نتائج الخارجيغ كالعائجيغ مغ ِكلى فمدصيغ

-2007فمدصيغ خبلؿ الفتخة لئلقامة خارج ألف فخد ىاجخكا  22حػالي  " :أفادت بأف الفمدصيشي

آالؼ عائج سشػيًا لؤلراضي الفمدصيشية خبلؿ  7-5ىشاؾ  رت الشتائج إلى أفّ ا، في حيغ أشـ2009

( كىي الفتخة ـ2009-2000كيبلحع انخفاض ندبة العائجيغ خبلؿ الفتخة ) (ـ2010-2006)األعػاـ 
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األقرى( كشيجت اجتياحات كاسعة  الثانية ) انتفاضة اإلنتفاضةالتي شيجت فييا األراضي الفمدصيشية 

 . 1مغ قبل قػات االحتبلؿ لسعطع مشاشق الدمصة الػششية الفمدصيشية

 

معجؿ  فتبيغ أفّ  (ـ2006-2005)كلتبياف ذلظ تتبعت أعجاد السياجخيغ كالعائجيغ لعامي 

ما أعصى نتيجة مخضية ندسة  6565 سشػياً  ، مقارنة بسعجؿ العائجيغندسة 5523 سشػياً  السياجخيغ

أصبًل ػػػ . ثع  الِيْجخةخمخمة الػزف الجيسغخافي الفمدصيشي ػػػ مع اعتخاضشا عمى مبجأ عمى صعيج عجـ 

 7267( فتبيغ أف معجؿ السياجخيغ سشػيًا ىػ: ـ2009-2007تتبعت نفذ القزية في األعػاـ )

مخاقب تدايج  الػاضح لكل فعميو فسغ، 2ندسة 5756كىػ:  العائجيغ سشػياً بسعجؿ ندسة مقارنة 

ت السخترة إال لمسياجخيغ لجػ الجيا تفريمية ني لع أجج أعجاداً مع أ، ك كتشاقز العائجيغالسياجخيغ 

يفيج بسا  الِيْجخةلخارج حدب سشة ى الإالتػزيع الشدبي لمسياجخيغ أف بيشت ية أنشي كججت ندبًا مئػ 

 يمي:

 %15.9ما ندبتو  2004 – 2000بيغ عامي 

 3%28.4ما ندبتو  2010 – 2005ثع مغ عاـ 

 غالفمدصيشي في فمدصي خصخ عطيع عمى مدتقبل الػجػدمق كفيو ىحا تدايج كاضح يجعػ لمقك 

  دصيغ.مدًا لفكبالتالي إتاحة الفخصة لتعديد الػجػد الييػدؼ مجنّ 

 

                                           
(، انطخ 30-29ـ )التقخيخ الخئيدي(، )ص2010مخكد اإلحراء الفمدصيشي، مدح الِيْجخة في األراضي الفمدصيشية  1

 .http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1734.pdfالخابط: 
 (.58السخجع الدابق: )ص  2
 (.58السخجع الدابق، )ص  3
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 عكششيغ ع كاُأبعج ستػف فمدصيشياً يزاؼ ليع؛ بسحس إرادتيع  ىحا فيسا يتعمق بسغ يخخجػف 

مبعجًا خارج  13ـ مشيع 2002بعجكا مغ كشيدة السيج عاـ فمدصيشيًا أُ  39كىع  ،قدخًا خبلؿ تمظ الفتخة

عاـ  _حخار_كفاء األفمدصيشيًا أبعجكا في صفقة تبادؿ األسخػ  42إلى غدة، ككحلظ  26الػشغ ك

 . 1مبعجيغ تع إبعادىع مغ سجػف اإلحتبلؿ أربعةؼ ليع ايز ـ2011

 

ألف  ،حؼ يفجكف إلى األراضي الفمدصيشيةمؤلسة إذا ما قػرنت بأعجاد الييػد الكىحه نتيجة 

 حيث أكثخ مغ اإلنجاب كالشسػ الصبيعي، الِيْجخةالييػد يعتسجكف في زيادتيع الدكانية عمى عامل 

يتبيغ أف السجتسع اإلسخائيمي مجتسع مياجخيغ أك  أّنوالفمدصيشية: "أفادت ككالة األنباء كالسعمػمات 

% مغ 37.1% مغ الدكاف الييػد مغ مػاليج خارج الببلد ك 39.1مجتسع مدتػششيغ حيث ال يداؿ 

% فقط مغ الدكاف الييػد 23.8( لكغ آباءىع كلجكا في الخارج، ك 2مػاليج الببلد )فمدصيغ أك إسخائيل

  ."3كلجكا ىع كآباؤىع في الببلد

 

في  كيؤدؼ بالزخكرة إلى تغييخ كاضحالتػازف الدكاني تحقيق عمى  ةكبيخ  ا يذكل خصػرةكىح

 فإف كلكغ لؤلسف ،يغيف ال تكػف إال في صالح الفمدصيشالتي يشبغي أ الجيسغخافية دبالتخكيبة كالشّ 

عبل حراء قالت رئيدة اإل اإلخبارؼ كنرو: " عمى ما نذخه مػقع معاً  بشاءً الشتيجة معاكدة تسامًا 

، في حيغ ـ2013نياية عاـ  اً مميػن 5.9عجد الفمدصيشييغ في فمدصيغ التاريخية حػالي  فّ إ :عػض

، كمغ ـ2012بشاء عمى تقجيخات دائخة اإلحراءات اإلسخائيمية نياية عاـ  اً مميػن 6.0بمغ عجد الييػد 
                                           

مبعجك كشيدة السيج كصفقة تبادؿ حخكة حساس ِكسخائيل )صفقة شاليط( ػششي الفمدصيشية )كفا(، مخكد السعمػمات ال 1
 .http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9155، انطخ الخابط: 1/10/2011
ىكحا كتبت في السرجر الحؼ سيقت مشو السعمػمة مع تحفطشا عمى ىحا التعبيخ فيي بالشدبة لشا فمدصيغ كفمدصيغ  2

 فقط كليدت )فمدصيغ أك إسخائيل(.
 .http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2213مػقع ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية، أنطخ الخابط:  3
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الستدمح  الدكاني . كمعمػـ أف التعجاد1ـ2013مع نياية عاـ  اً مميػن 6.1الستػقع اف يبمغ عجدىع 

  مغ عػامل الشرخ كال ريب.  باإليساف

 

تع اختيار عيشة شبقية عشقػدية عذػائية مشتطسة لتشفيح ىحا  أّنوصيشي بمخكد التخصيط الفمد كقاؿ

( أسخة في 5150الغخبية، ك) الّزفة( أسخة في 9900( أسخة مشيا )15050السدح حيث بمغ حجع العيشة )

 قصاع غدة. 

 

الغخبية كقصاع غدة لجييا  الّزفة%( مغ األسخ الفمدصيشية في 6.7الجراسة أف: )ىحه نتج عغ 

شػؼ خبلؿ ؿ السياجخيغ الدّ ر الجياز السخكدؼ لبلحراء الفمدصيشي معجّ مياجخ كاحج عمى األقل. كسا قجّ 

 خبلؿ ىحه الدشػات في لمِيْجخة، كبمغ أدنى مدتػػ اً ( مياجخ 6570بحػالي ) ـ2009-2005شػات مغ الدّ 

لجػ الفمدصيشييغ عاـ  لمِيْجخةل أعمى مدتػػ كسا سجّ  اً ( مياجخ 5205حيث قجر عجدىع بػ ) ـ2006عاـ 

 . 2اً ( مياجخ 7390ر عجدىع بػ )حيث قجّ  ـ2008

 

 عغ أفّ ـ 2008عاـ قاب في كذف الشّ   قج تعّ  أّنوفإذا عخفشا ب ،كمقمقكىحا تدايج كاضح كممسػس 

ياضة كالخّ  الّذبابمة كزارة أكضحت مسثّ  كسا ،ألف شمب 40كصمت نحػ  لمِيْجخةمة مبات السقجّ حجع الصّ 

                                           
 .http://www.maannews.net/Content.aspx?id=661631رية، انطخ الخابط: مػقع ككالة معا اإلخبا 1
-http://ppc-plo.ps/ar/newsمػقع مخكد التخصيط الفمدصيشي، انطخ الخابط:  2

cats/83/50/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A
8%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A
%D9%86%D9%8A+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7
%D8%B1%D8%AC++%28%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D
8%A8..+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1..+%D8%A7

%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%29  
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 ـ2009مت العاـ مبات التي قجّ تطيخ مغ خبلؿ عجد الصّ  الِيْجخةخصػرة  أفّ  كأضافت: ،فجكػ أبػ لبغ

 .شمب لمخخكج مغ فمدصيغ 5000مغ محافطة بيت لحع مثبل، ك التي بمغت 

 

ًا في يّ خكف ججّ يفكّ  الّذباب% مغ 36 لبلستذارات أفّ خؽ كقاؿ جسيل رباح مجيخ شخكة الذّ 

%، كتشخفس بيغ اإلناث 43كػر لترل إلى تختفع بيغ الحّ  الِيْجخةفكيخ بندبة التّ  ىا إلى أفّ ، مشػّ الِيْجخة

 .1الّزفة% في 34%، مقارنة مع 42في قصاع غدة إلى  الّذبابدبة بيغ %، كسا تختفع الشّ 31إلى 

ى ثع العسل عمى مقاكمتو بذتّ  ،عمى كذف ىحا األمخ كفزحو مغ العسل ابتجاءً  بج بلف كعميو

 الِيْجخة ألفّ ك الحيغ ىع عساد الػشغ كأمل تحخيخه كنرخه،  الّذبابتصاؿ فئة  الِيْجخةسيسا كأف  ،بلالدّ 

ط العسخ ليحه ، فسغ ناحية يدداد متػسّ في فمدصيغكانية تؤثخ سمبيا في تخكيبة السجسػعة الدّ  أيزا

خ مغ بقية الدكاف، ما يؤثخ في ثكاألالسجسػعة الذيػخ ىع ربح ي، ك الّذبابالسجسػعة بفعل ىجخة فئة 

ػع في ىحه السجسػعة، إذ تربح أعجاد أكبخ مغ تتأثخ ندبة الشّ كمغ ناحية . كفاعميتو السجتسع نذاط

ؼ إلى الخصخ خكرة يؤدّ كىحا بالّز  كػر أعبل مغ ىجخة اإلناث،ىجخة الحّ  ألفّ  جاؿ.داء مقابل الخّ الشّ 

جخة األدمغة، أؼ ىجخة تمظ الصاقات كىػ ما يعخؼ بياألثخ األسػأ  كفيو الِيْجخةاألكبخ في مػضػع 

 .الفمدصيشيالتحخرؼ ػؼ كبالتالي سكالتش الشيزػؼ لمسذخكع كالسيارات الزخكرية 

 

خبلؿ العقج الساضي قست بصمبيا  األعجاد الجقيقة مغ السياجخيغ مغ فمدصيغكلمػقػؼ عمى 

 :جأني بالجػاب التالياالحؼ فمغ مخكد اإلحراء الفمدصيشي  مخاسمةً 

 ."2عجاد مع الذكخال يتهفخ بيانات حهؿ األ أّنويخجى العمم  " 

                                           
 .http://paltoday.ps/ar/post/51904مػقع ككالة فمدصيغ اليـػ اإلخبارية انطخ الخابط:  1
 .Diwan@pcbs.gov.psمخكد اإلحراء الفمدصيشي كعشػأّنو البخيجؼ:  2

http://paltoday.ps/ar/post/51904
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في العقج الساضي كىػ ما كاف  مغ فمدصيغ كبالتالي لع أقف مشيع عمى أعجاد السياجخيغ

إثبات التدايج في أعجاد  ،ىػىجفي مغ ىحا السبحث  ألفّ ، السصمػبةجقة الّ بسيخجـ ىحا السبحث 

الجيات لػقػؼ عمى ىحه األعجاد مغ مغ اِكنشي إذ لع أتسكغ  ،السياجخيغ الفمدصيشييغ مغ فمدصيغ

شػات دإال اف الفكخة ُأثبتت مغ خبلؿ ما ذكخت مغ أعجاد لبعس ال _لحجبياك الخسسية _لعجـ كجػدىا أ

 .رػؿ عمييا كمغ خبلؿ الشدب السؤية أيزاً التي تسكشت مغ الح

 

كاالختيارؼ  ،الفكخ التيجيخؼ لمفمدصيشييغ بذقيو القدخؼ  العسل عمى مشاىزةبلبج مغ عميو فك 

 التي ستؤدؼ لجفع ىحه اآلفة _القدخؼ حكساً  كأعتبخه_ الستعجدةاإلسخائيمية عغ الزغػشات  صبلً أ الشاتج

  .فمدصيغ فيديسغخافية  بالزخكرة إلى كارثة

ضج  _اإلبعاد_التيجيخ القدخؼ في الحّج مغ سياسة برػرة كبيخة كلقج نجح الفمدصيشيػف 

إلعبلف ا جهلئلندانية كىحا ما أكّ  الػششية باعتبارىا سياسة مشاقزةك  اإلسبلمّيةالقيادات الفمدصيشية 

عشجما عسجت إسخائيل حقق الرسػد الفمدصيشي نجاحًا كبيخًا في ذلظ  حيث، 1العالسي لحقػؽ اإلنداف

إال أف الرسػد ـ. 1992عاـ  في جشػب لبشاف ىػرقياديًا إسبلميًا إلى مخج الدّ  417إبعاد  إلى

إرجاعيع مسا كاف لو  كبالتاليقخار إبعادىع الحكػمة اإلسخائيمية عمى التخاجع عغ  أجبخ الفمدصيشي

، كبقي األمخ عمى دؼ كالجساعيالفخ عمى الرعيج بذكل عاـ سياسة اإلبعاد الحج مغ  في عطيع األثخ

ثع ، مجسػعة مغ الفمدصيشييغ مغ كشيدة السيج إبعاددخت بكُ حيث  ـ2002لفتخة استسخت إلى  حالو

                                           
"ال يجػز القبس عمى أؼ إنداف أك حجده أك نفيو تعدفًا"، ( كنرو: 9اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف، السادة ) 1

 .http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atopانطخ الخابط: 
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فتح ىحا الباب السشاقس إلى إعادة  _كلؤلسف_مسا أدػ  ،ـ2011مبعجؼ صفقة التبادؿ عاـ 

 .لئلندانية

 

سياسية كدبمػماسية كقانػنية كِعبلمية  فعيل الجكر الجكلي بتقجيع ضغػشاتت يشبغي كليحا

اإلجخاءات اإلبعادية التعدفية  إلنياءمغ دكؿ عخبية ِكسبلمية  _ليدت إعبلمية فحدب_حقيقية 

اف انتفاضة فمدصيغ الكبخػ األكلى كانتفاضة مسبعجيغ إبّ للعػدة اأمل  كتحقيق اإلسخائيمية ك إفذاليا

غدة كالخارج  إلى الحيغ ُأبعجكاأسخػ  206 كاؿ بعجؼ كشيدة السيج في بيت لحعاألقرى كخاصة م

  .  ـ2011ضسغ صفقة عاـ 

 

 الخضػخ عغ الشاجسة الِيْجخة مقاكمة صعيج عمى أما القدخؼ  تيجيخال مقاكمة صعيج عمى ىحا

 بالفكخ يعخؼ ما كىػ_ كغيخىا كاالجتساعية كالتعميسية كالرحية كاالقترادية الدياسية لمزغػشات

السجتسع الفمدصيشي بجءا مغ األسخة كانتياء  مغ قبل التجابيخ مغ العجيج اتخاذ مغ فبلبج _التيجيخؼ 

تخسيخ  أماـ ىحه الدياسة االحتبللية، مغ خبلؿ الّذبابػضع سياسات كاستخاتيجيات تحرغ لبالحكػمة 

تعديد عشرخ األماف كالتشسية كخمق فخص  دصيغ بقػة، كمغ خبلؿمكاالنتساء لفيشية كالػششية دعة الجّ الشّ 

طخ إعادة الشّ  عمىضخكرة عسل الجامعات الفمدصيشية مع  العسل ليع، كاستيعاب الخخيجيغ الجامعييغ.

رات التي باتت غيخ مصمػبة بعس التخّر  مدتثشيةباب، رات التي تصخحيا لمذّ في شبيعة التخّر 

ثع مغ خبلؿ  .ػؽ الدّ  ىحا ليا  يفتقخررات التي نحػ التخ الّذبابالفمدصيشي كتػجيو في سػؽ العسل 

  .نياية البحثفي تػصيات  عمى شكل _بإذف هللا_العجيج مغ اإلجخاءات التي سآتي عمى ذكخىا 
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 خامذالفرل ال

 

 من فمدظين. الِيْجخةفتاوى العمساء في حكم 

 

 

 وفيو مبحثاف:

 

 فمدظين.السبحث األوؿ: فتاوى العمساء السجيدين لمِيْجخة من 

 

 من فمدظين. لمِيْجخةالسبحث الثاني: فتاوى العمساء السحخمين 
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 السبحث األوؿ: 

 :من فمدظين لمِيْجخةفتاوى العمساء السجيدين 

 

القجرة في  تبايغناجع عغ  ؛مغ جية يكػف إنسا مغ السؤكج أف اإلختبلؼ في األحكاـ الفقيية  

فيع أك  ايغ فيبت يشجع عغالثابت مشيا، كمغ جية أخخػ  صحة الشرػص أك فيععمى الػقػؼ عمى 

أحيانًا  يفتالسفي خصأ بالتالي يكػف الحنب . يعمعبسا عخض لو أك فتي بسا يُ يُ  يفتجج السفت ،ة الػاقعءقخا

ّـِ َسَمَسةَ  في كدليمي ألف السفتي يفتي بسا يعخض لو السعمػمة وبخقبة مغ يػصل ل رضي هللا  ذلظ حجيث ُأ

، َكَلَعلَّ َبْعَزُكْع َأْف َيُكػَف َأْلَحَغ ): صّمى هللا عميو كسمع، َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ هللِا عشيا ِإنَُّكْع َتْخَتِرُسػَف ِإَليَّ

ِتِو ِمْغ َبْعٍس، َفَأْقِزَي َلُو َعَمى َنْحٍػ ِمسَّا َأْسَسُع ِمْشُو، َفَسْغ َقَصْعُت َلُو ِمْغ َحقِّ َأِخيِو َشْيًئا َفبَل َيْأُخْحُه، ، ِبُحجَّ

 .(1َفِإنََّسا َأْقَصُع َلُو ِبِو ِقْصَعًة ِمَغ الشَّار

  

إنسا تشبع مغ قجرة السفتي عمى  _كغيخىا مغ القزايا_مغ فمدصيغ  الِيْجخةبحخمة أك جػاز تيا الفُ ك 

 ،الّرحيحةكقجرتو عمى تػجيو األقيدة كجيتيا استخخاج األحكاـ الفقيية مغ أصػليا الذخعية 

ثع مػازنة األمخ قجرتو عمى فيع الػاقع كتحجيج السرمحة السجفػعة بسرمحة أكبخ مشيا  عمىأيزاً ك 

 .مػقفو إزاء القزية السعخكضة السفتي يحجد مغ خبلليا لمخخكج بفتػػ 

 

 عجد مغ العمساء الكّفارخىا مغ الببلد السحكػمة مغ قبل يكغ مغ فمدصيغ الِيْجخةكلقج أفتى بجػاز 

مجػ إمكانية السخء عمى القياـ بػاجباتو  ،ًا لحلظ كىػكاضعيغ محجدابغ تيسية ك يع اإلماـ الشػكؼ مش

، ِلَكْػِنِو ُمَصاًعا ِفي َقْػِمِو، َأْك أِلَفَّ الّجيغَكِِْف َكاَف َيْقِجُر َعَمى ِإْضَياِر ": اـ الشػكؼ ية، قاؿ اإلمالّجيشكشعائخه 
                                           

 (.1731، ح: 3/1337مدمع، ابغ الحجاج الشيدابػرؼ، صحيح مدمع، ) 1
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. ككحلظ قاؿ ابغ "1، َلِكْغ ُتْدَتَحبُّ الِيْجخةْتَشًة ِفي ِديِشِو، َلْع َتِجِب َلُو ُىَشاَؾ َعِذيَخًة َيْحُسػَنُو، َكَلْع َيَخْف فِ 

َعَمْيِو. َكِِالَّ  الِيْجخةَكاْلُسِقيُع ِبَيا إْف َكاَف َعاِجًدا َعْغ إَقاَمِة ِديِشِو َكَجَبْت " في أىل مارديغ السحتمة: تيسية

 ".2ُاْسُتِحبَّْت َكَلْع َتِجْب 

 

عمى إقامة  مجػ قجرة السخء أك استحبابيا عمى الِيْجخةكيطيخ لشا جميًا تعميق اإلماميغ الحكَع بػجػب 

 تعميق كجػد كنفي. ،الّجيغ

 

 مغ فمدصيغ: الِيْجخةػجػب كمسغ أفتى ب

إلى بمج ثاف لئلستعجاد فمدصيغ بػجػب ىجخة أىل حيث قاؿ  األلباني الّجيغناصخ  العبّلمة الّذيخ

كأصحابو  صّمى هللا عميو كسمع الّشبيمغ الخارج إلجبلء األعجاء مغ أرض السدمسيغ قياسًا عمى ىجخة 

 .مّكةتييأ السدمسػف لفتح يإلى السجيشة حتى  مّكةمغ 

 

كأف يتحقق  ،بشّية التأىب لقتاؿ العجك الِيْجخةأف تكػف  ؛كىسا الِيْجخةقيجيغ ليحه  الّذيخضع ك ك 

 البمج السزيف ليع سيدسح ليع باالستعجاد لقتاؿ األعجاء. السياجخكف مغ أفّ 

 

يجب أف ": األلباني أف يخخجػا كيياجخكا إلى بمج ثاف؟ قاؿ الّزفةردًا عمى سؤاؿ: ىل يجػز ألىل ك 

عائخىع يخخجػا مغ األرض التي لع يتسكشػا مغ شخد الكافخ مشيا إلى أرض يتسكشػا فييا مغ القياـ بذ

الِِِمٓ   :عّد كجلّ في فتػاه إلى قػؿ هللا  األلبانيكيدتشج  ".اإلسبلمّية َِمُث َع ه َلَٰٓ ًَ ۡ ل ُى ٱ ُّ َٰ ى فَّ َْ َ ٌَ ح ِي ِنَّ ٱَّلَّ إ
                                           

(، تحقيق: زىيخ 10/282ىػ(، ركضة الصالبيغ كعسجة السفتيغ )676الشػكؼ، أبػ زكخيا، يحيى بغ شخؼ )ت  1
 ـ.1991ىػ/1412، 3عساف/ األردف، ط -الذاكير، السكتب اإلسبلمي، بيخكت/دمذق

 (.28/240ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ ) 2
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 ِ ۡرُض ٱَّللَّ
َ

أ  ٌۡ لَۡى حَُس
َ

ْ أ ْٓا ُ ۡرِضِۚ قَال
َ
ۡظَؽفَِي يِف ٱۡۡل ا ُمۡصخَ ََّ ْ ُل ْا ُ َال ْ ذلِۡيَى ُلَخُۡىۖ ق ْا ُ َال ٍُفِصِّۡى ق

َ
َِٰشَؽٗث أ َو

ا   َّ ْ ذلِۡي اِجُروا َّ ُخ 1َذ
 .  حجيث  ني "الثابت غيخ السشدػخ" في دحس التعارض معآكيحتج بيحا الشز القخ

برػرة  الِيْجخة أما مّكةإلى السجيشة بعج فتح  مّكةال ىجخة مغ  أّنو"ال ىجخة بعج الفتح" الحؼ يفدخه ب

 .2عامة فبل تداؿ

حجيث االستدبلـ لمغة العاشفة في ال _الدؤاؿ ىحا في معخض اجابتو عمى_لباني كيخفس األ

صّمى هللا عميو  الّشبيإف  :لمكفار قائبل األرض خبلءفييا إ الِيْجخةف ىحه أعغ فمدصيغ كيخد عمى القػؿ ب

 ض_ر األكىي خيخ بقاع _لمكفار  مّكة أخمػا _ىل فمدصيغأ كىع ببل شظ خيخ مغ _كأصحابو  كسمع

 .3مّكةكىػ ما حجث في فتح  الكّفارلقتاؿ  ؤيية التقػؼ كالتّ كلكغ بشيّ 

 

صّمى هللا  الّشبيكقػؿ  الكّفارقامة السدمسيغ مع إ مغ سشعتي تحاديث الحػؿ األ الّذيخكيجنجف 

أنا بخؼء مغ كل مدمع، يقيع بيغ أضيخ ) رضي هللا عشو: جخيخ بغ عبج هللا فيسا يخكيو عميو كسمع

  .(4، ال تخاءػ نارىساالسذخكيغ

 

َمْغ َجاَمَع ) :صّمى هللا عميو كسمعَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ  رضي هللا عشو قاؿ: ْبِغ ُجْشُجبٍ َعْغ َسُسَخَة ك 

 (.1ِمْثُموُ  ّنوإاْلُسْذِخَؾ َكَسَكَغ َمَعُو فَ 

                                           
 . 97سػرة الشداء آية  1
 http://om.s-oman.net/showthread.php?t=155362   ، انطخ الخابط:سمدمة العخبمػقع  2
 .=5zNqjYBDCI-https://www.youtube.com/watch?vكىي مػجػدة سساعًا برػت األلباني تحت رابط:   
                                   تحت الخابط: مشجيات كل الدمفييغ  مػقع 3

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:szLhgXl9U08J:www.kulalsalafi
yeen.com/vb/showthread.php%3Ft%3D60147+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=ps  

 (.108تقجـ في )ص 4
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َمَثُل ): صّمى هللا عميو كسمع، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ رضي هللا عشو أبي مػسى األشعخؼ كحجيث 

اِلِح  اِد، اَل َيْعَجُمَظ ِمْغ َصاِحِب الِسْدِظ ِإمَّا الَجِميِذ الرَّ ْػِء، َكَسَثِل َصاِحِب الِسْدِظ َكِكيِخ الَحجَّ َكالَجِميِذ الدَّ

اِد ُيْحِخُؽ َبَجَنَظ، َأْك َثْػَبَظ، َأْك َتِجُج ِمْشُو ِريًحا َخِبيَثةً   .(2َتْذَتِخيِو، َأْك َتِجُج ِريَحُو، َكِكيُخ الَحجَّ

 

، َأفَّ َنِبيَّ هللِا رضي هللا عشو َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ لباني عمى حجيث قاتل السئة نفذ كيعػؿ األ

َكاَف ِفيَسْغ َكاَف َقْبَمُكْع َرُجٌل َقَتَل ِتْدَعًة َكِتْدِعيَغ َنْفًدا، َفَدَأَؿ َعْغ أَْعَمِع أَْىِل ) َقاَؿ: صّمى هللا عميو كسمع

َقَتَل ِتْدَعًة َكِتْدِعيَغ َنْفًدا، َفَيْل َلُو ِمْغ َتْػَبٍة؟ َفَقاَؿ: اَل، َفَقَتَمُو،  أّنوِىٍب، َفَأَتاُه َفَقاَؿ: اأْلَْرِض َفُجؿَّ َعَمى َرا 

َيْل َلُو َقَتَل ِماَئَة َنْفٍذ، فَ  أّنوَفَكسََّل ِبِو ِماَئًة، ُثعَّ َسَأَؿ َعْغ أَْعَمِع أَْىِل اأْلَْرِض َفُجؿَّ َعَمى َرُجٍل َعاِلٍع، َفَقاَؿ: 

َيا ُأَناًسا َيْعُبُجكَف ِمْغ َتْػَبٍة؟ َفَقاَؿ: َنَعْع، َكَمْغ َيُحػُؿ َبْيَشُو َكَبْيَغ التَّْػَبِة؟ اْنَصِمْق ِإَلى َأْرِض َكَحا َكَكَحا، َفِإفَّ بِ 

  .(3ا َأْرُض َسْػءٍ أّنيهللَا َفاْعُبِج هللَا َمَعُيْع، َكاَل َتْخِجْع ِإَلى َأْرِضَظ، فَ 

 

عبادتيع، ك تيع، في ىجخة السدمسيغ مغ ىحه الببلد محافطة عمى عقيج الّذيخ عميو يخػ  كبشاءً 

  .عمييع اليجخةفميحا أكجب  ،سمػكيعك 

 

: قاؿف حتى كصفيع بالجيل كالحسق ربل كيشكخ األلباني عمى مغ يقػلػف بعكذ ذلظ أيسا إنكا

في ذلظ فداد ديشيع  مشيا، كىع يعمسػف أفّ  الِيْجخة مػا عمييعفأمخكا الفمدصيشييغ بالبقاء في أرضيع كحخّ "

                                                                                                                 
يث (. كصححو األلباني في سمدمة األحاد2787، ح: 3/93الدجدتاني، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي داكد ) 1

 (.2330، ح: 5/434الّرحيحة، )
 (.2101، ح: 3/63البخارؼ، محّسج بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ، ) 2
 (.2766، ح: 4/2118مدمع، ابغ الحجاج، صحيح مدمع ) 3
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 ع كفتياتيع، كسا تػاتخت األخبار بحلظ عشيعيناكفزيحة ندائيع، كانحخاؼ فتي كدنياىع، كىبلؾ رجاليع

السآسي كالسخازؼ  بدبب تجبخ الييػد عمييع، ككبديع لجكرىع كالشداء في فخكشيغ، إلى غيخ ذلظ مغ

ع أّنيع يجيمػف، كيجيمػف أّنيىل الشعامة الحسقاء لمرياد! فيا أسفي عمييع يتجاىمػنيا تجا التي يعخفػنيا

ْاْ يقخؤكف:  يجيمػف، كيف ال كىع في القخآف ِ ٱۡخرُُج و
َ

أ ٍُفَصُسۡى 
َ

ْ أ ْٓا ُ ِن ٱۡرخُو
َ

ا َؼولَۡۡيِّۡى أ ََ ۡ َّا َلخَب ٍ
َ

ْۡ أ َ َول

ۡىۖ  ُّ َۡ ْهُ إَِلَّ قَولِۡيٞن ّيِ ُ َذَؽو ا  َٰرُِكى يَّ َِي 1ِيٌ د
  ،  شعخؼ ماذا يقػلػف في الفمدصيشييغ الحيغ كانػاكليت 

كانػا مغ اآلثسيغ، بدعع  عأّنيخخجػا مغ ببلدىع تارة باسع الجئيغ، كتارة باسع نازحيغ، أيقػلػف فييع: 

 .2غػا أرضيع لمييػد؟!ع فخّ أّني

 

حف رافزة مغ الدّ  اً كتػليّ  ة االنتقادات التي اعتبخت ىحا الفعل فخاراً كلقج حّخكت الفتػػ األلبانيّ 

لى إ مّكةصحابو مغ كأصّمى هللا عميو كسمع  الّخسػؿقياس الػضع الفمدصيشي الحالي عمى ىجخة 

 السجيشة حتى اعتبخت شحكذًا فقييًا.

 

األلباني حيث قاؿ:  الّذيخلمجفاع عغ فتػػ انبخػ األشقخ  محّسجالسقجسي  الّذيخ غيخ أفّ 

حيغ ال يجج السدمع مدتقخًا لجيشو في أرض ىػ فييا، أك امتحغ في ديشو فمع يعج في  الِيْجخةكتجب "

كسعو إضيار ما كمفو هللا بو مغ أحكاـ شخعية، أك خذي أف يفتغ في نفدو مغ ببلء يقع عميو أك مذ 

  3".أذػ يريبو في بجنو فيشقمب بو عمى عقبيو

 
                                           

 . 66سػرة الّشداء آية  1
 (.6/855األلباني، محّسج ناصخ الجيغ، سمدمة األحاديث الّرحيحة كشيء مغ فقييا كفػائجىا، ) 2
 (، انطخ مػقع السكتبة الػقفية تحت الخابط:21ـ(، ماذا يشقسػف مغ األلباني، )ص2017شقخة، محّسج إبخاىيع )ت:  3

http://waqfeya.com/book.php?bid=2315. 
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ىل ىي بمج ك بمج مارديغ بالحؼ أكردناه  تيسيةقػؿ ابغ بكيشفي شقخة شحكذ فتػػ األلباني مدتجال 

"َكاْلُسِقيُع ِبَيا إْف َكاَف َعاِجًدا َعْغ إَقاَمِة كنز قػؿ ابغ تيسية: حخب أـ بمج سمع كىل يجػز اإلقامة فييا؟ 

ُع ِإْف َكاَف َضِعيًفا اْلُسْدمِ "ماـ الشػكؼ: اإلاستجؿ كحلظ بقػؿ . ك "1َعَمْيِو، َكِِالَّ ُاْسُتِحبَّْت  الِيْجخةِديِشِو َكَجَبْت 

َقاَمُة ُىَشاَؾ، َكَتِجُب َعَمْيِو الّجيغِفي َداِر اْلُكْفِخ اَل َيْقِجُر َعَمى ِإْضَياِر  ِإَلى َداِر  الِيْجخة، َحُخـَ َعَمْيِو اإْلِ

ْسبَلـِ   ".2اإْلِ

 

مغ  الِيْجخةى القػؿ بػجػب أك جػاز التي تجافع عغ ىحه الفتػػ كتتبش 3السػاقع سكىشاؾ بع

ماىخ  الّذيخ يشدبحيث  مجمة معخفة الدشغ كاآلثار كمشيا أيزًا مػقع ،فمدصيغ كاعتبارىا دار حخب

  قػلو:األلباني  الّذيخإلى  _سجمةال السذخؼ العاـ عمى_ بغ ضافخ القحصانيا

 

ككانت الشكاية بالزج  قػياً  كاعمع أف الجياد قج شخع لمشكاية بالعجك فإذا كاف العجك مدتحكساً "

كلحلظ لسا لحق آؿ فخعػف مػسى لع يقل ليع  ،لع يذخع سػاء جياد الجفع أـ اليجػـ كالسفدجة راجحة

أنتع في جياد دفع قاتمػىع بسا استصعتع بل فخكا إلى البحخ فكاف الفخار أحج أسباب الشرخ كالحؼ أعقبو 

ككحلظ في  ،ػسى كمغ معو كأغخؽ آؿ فخعػف كصػليع إلى البحخ كانفبلقو بأمخ هللا حتى أنجى هللا م

ؼ ألصحابو أنتع في جياد دفع فقاتمػا بالحجارة كالديػ  عصّمى هللا عميو كسم الّشبيغدكة األحداب لع يقل 

كعيدى رفعو هللا كلع يجابو الييػد كيقػؿ بسا  ،خشجقا لمجفع ثع ىدميع هللا بالخيح كبسا قجرتع بل بشى

                                           
 (.28/240ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ ) 1
 (.10/282الشػكؼ، أبػ زكخيا يحيى بغ شخؼ، ركضة الصالبيغ كعسجة السفتيغ ) 2
 .  http://ahmednet2010.yoo7.com/t299-topic مػقع: 3

  http://www.ye1.org/forum/threads/83406كمػقع: 
 .http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=60147كمػقع: 

http://ahmednet2010.yoo7.com/t299-topic
http://www.ye1.org/forum/threads/83406
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في حاؿ الزعف كيتخكػا أحب البقاع  الِيْجخةأصحابو ب هللا عميو كسمع صّمى الّشبيكقج أمخ  ،أستصيع

 ."1كصالح الييػد كصالح السذخكيغ لسرمحة الجياد كالجعػة ،ليتقػكا كيخجعػا فاتحيغ كذلظإلى هللا 

 

  .مغ فمدصيغ الِيْجخةجػاز ككجػب ىي أبخز الفتاكػ القائمة بىحه 

 

 السبحث الثاني: 

 :من فمدظين لمِيْجخةفتاوى العمساء السحخمين 

 

الحيغ اعتبخكا مغ أىل العمع االنتقادات القت الكثيخ مغ قج ف الفتػػ األلبانية بأ لقج أسمفت

قياس الػضع الفمدصيشي  يغرافز ،الدحف يػـتػلي الفخار ك مغ فمدصيغ بسثابة ال الِيْجخةأف  بجكرىع

لى السجيشة حتى اعتبخت شحكذًا إ مّكةصحابو مغ أك  عميو كسمعصّمى هللا  الّخسػؿالحالي عمى ىجخة 

 فقييًا. 

 

 : "تحت عشػافعمى فتػػ العبّلمة األلباني  لعمساء السدمسيغ يسلاإلتحاد العا ردكعميو فقج 

 : بقػليععمى أىل فمدصيغ"  الِيْجخةشحكذ األلباني في فتػاه بػجػب 

 

ئ ما أفتى بو السحجّ " ي في فتػػ مدجمة األلبان الّجيغناصخ  الّذيخييخ ث الذّ كمغ ىشا ُنَخصِّ

ا، سيع فييعمييا كتحكّ  الكّفارستيبلء مشيا، ال الِيْجخة، يػجب فييا عمى أىل فمدصيغ سسعشا صػتو فييا

                                           
-http://www.al القحصاني، ماىخ بغ ضافخ، مجمة معخفة الدشغ كاآلثار الخابط: 1

sunan.org/vb/showthread.php?p=331    
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 ما أفتى بو ألفّ  _أؼ القخضاكؼ _ ة ىحه الفتػػ، كأنا مشيعكقج أنكخ عميو العمساء في ببلد السدمسيغ كافّ 

بل  .، فيع يجيجكف جيجىع لكي ُيخمػا أىل الببلد مشيا، كيحمػا محميعىػ أقرى ما يتسشاه اإلسخائيميػف 

 الّشاس، كيجفع ابح البذخية ما يسؤل القمػب رعباً : أف يختكبػا مغ السحما فعمػه مغ قبل كتفششػا فيو ىحا

، حتى شقػا بصػف ة مغ السػتمغ األلػاف الخىيب دعاً ، ف، كالفخار بأنفديعإلى تخؾ مداكشيع دفعاً 

ة مشيا يعبثػف بيا ببشادقيع كأسمحتيع، كقتمػا االبغ أماـ أبيو، كاألب أماـ بشيو، الحػامل، كأخخجػا األجشّ 

 ."1، كنذخ الخعب بيشيعكتخكيعيع الّشاسكغيخىا، إلرىاب  كسا فعمػا في ديخ ياسيغ

 

فداد ديشيع " : يؤدؼ إلى أّنوبأرضيع  الفمدصيشييغثبات  عجب كثيخًا لقػؿ األلباني كاصفاً كأ 

 ع كفتياتيع، كسا تػاتخت األخبار بحلظ عشيعيناكفزيحة ندائيع، كانحخاؼ فتي كدنياىع، كىبلؾ رجاليع

السآسي كالسخازؼ  بدبب تجبخ الييػد عمييع، ككبديع لجكرىع كالشداء في فخكشيغ، إلى غيخ ذلظ مغ

 ".التي يعخفػنيا

 

لحاؿ  كصف مشو عجيبػ الذيخ األلباني ك خخج مغ عبلمة بسدتػ إذا كىحا كبلـ مدتيجغ 

 .الشاس كديشيع في فمدصيغ

 

في بقائشا في ديارنا فدادًا  أنو ليذ ثسةعمى ىحه األرض  تييذاعممغ مشصمق كىشا أقػؿ ك 

خبار تػاتخت كال أضغ األكما صبخنا عمى كشأة االحتبلؿ بالسخازؼ ،لجيششا كال فزيحة لشدائشا كفتياتشا 

يزخبػف أركع بل إف الشاس في فمدصيغ  ،بحلظ إال مسغ مؤل الخػؼ قمػبيع فأعسى افئجتيع كأبرارىع

                                           
مػقع االتحاد العالسي لعمساء السدمسيغ عمى صفحة الفيذ بػؾ، انطخ الخابط:  1

https://www.facebook.com/iumsonline/posts/964343366932061:0 
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شعائخه حتى في سجػف اإلحتبلؿ فزبًل عغ االمثمة في حدغ التسدظ في الجيغ كاإلصخار عمى إقامة 

 .في مجف كقخػ كمخيسات فمدصيغإقامتيا 

 

لخاصة كال كال اأحٌج مغ الشاس ال مغ العامة لباني لفتػػ األكزيادًة عمى ذلظ أنو لع يدتجب 

 .حتى مغ الدمفييغ أنفديع

 

الفتاكػ الستعمقة ببيت  رجارستالعسل عمى ا رابصة عمساء فمدصيغ مغ مدؤليات كلسا كاف

فتػػ خابصة الحامج البيتاكؼ رئيذ  الّذيخصجر أحيث  ،أىسية كبيخة اليجخة أكلت قزيةفقج  ؛السقجس

بسثابة التػلي يػـ الدحف ما دامت لغيخ مبخر شخعي كالتعميع  مغ فمدصيغ الِيْجخة اعتبختشخعية 

   كالعبلج كغيخه كبشية العػدة لمػشغ كاألىل.

 

   :كانت عمى الشحػ التالي ػ رابصة عمساء فمدصيغفتػ كنز 

عمى الذعب الفمدصيشي ديشيًا كسياسيًا كاجتساعيًا،  _الِيْجخةأؼ _"كنطخًا لخصػرة ىحه الطاىخة 

بخاصة في ضل استسخار السعخكة مع السحتميغ عدكخيًا كسياسيًا كاقتراديًا، كقجكـ آالؼ الييػد شيخيًا 

ال يجػز شخعًا ألؼ مغ أبشاء شعبشا السخابط ىجخة  أّنوإلى فمدصيغ؛ فإف الحكع الذخعي في ىحه الحالة 

بسثابة التػلي يػـ الدحف إال لسبخر شخعي كالتعميع كالعبلج كغيخه، كبشية  ّنوألالػشغ لجكلة أجشبية، 

 ."العػدة لمػشغ كاألىل
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كشالبت الخابصة الجسيع بالربخ كالسرابخة كالسخابصة كالسقاكمة كالتػحج إلرغاـ االحتبلؿ عمى 

ْ َوَص   الخحيل، لقػلو تعالى: وا ِِبُ ْ ٱۡص ْا ٌَ َءاَيَُ ِي ا ٱَّلَّ َّ حُّ
َ

أ َ هََؽوَُّسۡى َيَٰٓ ْ ٱَّللَّ ْا ُق ْ َوٱتَّ ْا ةُِط ْ َوَرا ةُِروا ا

وُِدْنَ   .  2 1ُتۡف

 

الجكتػر ماىخ  رفسلسقاكمة ىحا الفكخ التيجيخؼ حيث ىحا كقج انبخػ عجد مغ عمساء فمدصيغ 

 :فقاؿالفمدصيشييغ   ىجخة _بغدة اإلسبلمّيةأستاذ الفقو السقارف بالجامعة _ سيالّدػ 

 قػلو تعالى:  يعشي تفخيغيا لمييػد، ِكقخار كتدميع بػاليتيع عمييا، كىحا يخالفكتخؾ ىحه الببلد "

  َشبلِۡيًًل َِي  ۡؤيَِ ًُ ۡ ٌَ لََعَ ٱل َٰفِرِي ُ لِوَۡك َن ٱَّللَّ  . 3َوهٌَ ََيَۡؽ

  

 اسعغ ابغ عبّ  خيف:، مدتذيجا بالحجيث الذّ الِيْجخةكعجـ  الخِّباطعمى  الّذبابسي الدػّ  كحثّ 

ُيَسا الشَّاُر: َعْيٌغ ): َيُقػؿُ  صّمى هللا عميو كسمعَسِسْعُت َرُسػَؿ هللِا  " قاؿ:سا رضي هللا عشيػ َعْيَشاِف اَل َتَسدُّ

فػف ع مكمّ أّنيأف يعمسػا  الّذبابيشبغي عمى ف. (4َبَكْت ِمْغ َخْذَيِة هللِا، َكَعْيٌغ َباَتْت َتْحُخُس ِفي َسِبيِل َّللاَِّ 

ة، الجشّ صّمى هللا عميو كسمع  الّخسػؿغ لو مغ يحخس ىحه األرض ضسِ  بحساية ىحه األرض شخعًا، كأفّ 

هللا إذا  ة في ىحا الكػف كأفّ ىي ابتبلء، كاالبتبلء ىػ سشّ  الّشاسبيا  األزمات كالحخكب التي يسخّ  كأفّ 

                                           
 . 200سػرة آؿ عسخاف آية  1
 .http://almoslim.net/node/48238مػقع السدمع، انطخ الخابط:  2
 .141سػرة الشداء آية  3
(، كقاؿ: حجيث حدغ غخيب. كقاؿ 1639، ح: 3/227التخمحؼ، أبػ عيدى محّسج بغ عيدى، سشغ التخمحؼ، ) 4

 ( صحيح لغيخه.1229، ح: 2/24األلباني في صحيح التخغيب كالتخىيب )
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ة أك ببقعة ما مغ قة بغدّ ة ليدت متعمّ القزيّ  أرض، مذيخا إلى أفّ  بتمى في أؼّ بتمى سيُ كتب ألحج أف يُ 

 ."1بقاع األرض بل األمخ يتعمق باإلنداف نفدو

 

 كيقػؿ األستاذ الجكتػر سالع سبلمة رئيذ رابصة عمساء فمدصيغ الدابق:

خبثيا، ال يخخج مشيا أحج إال بغزب كسخط مغ هللا، كىي أرض رباط  ي"أرض فمدصيغ مقجسة تشف

كيؤكج أف حالة  مغ العخير إلى آخخ الذاـ، مغ اتخح مشيا ساحبل فيػ في رباط إلى يػـ القيامة".

الخػؼ الحؼ يعانػنو ىػ مغ قبيل الخػؼ القجرؼ  فّ ة مشتفية عغ أىل فمدصيغ لتخكيا ألالزخكر 

ْعِ  في كتابو  الستحسل الحؼ أكرده هللا ِْۡف َوٱۡۡلُ ٌَ ٱۡلَ ٖ ّيِ ء َُّسى بََِشۡ ٍ َْ ُ  ." 3 2َونَلَۡتو

 

 بخئاسة سساحة قاضي القزاة الجكتػر نػح عمي سمسافمجمذ اإلفتاء األردني  أصجرككحلظ فقج 

 كنريا:  ،ـ24/6/1993ىػ، السػافق: 4/1/1414بتاريخ: فتػػ 

ال يجػز ألىل فمدصيغ أف يياجخكا كال يجػز ليع إخبلء األرض السقجسة  أّنوكالسجمذ يؤكج عمى "

ىع في أرضيع جياد في سبيل هللا كليع عميو أجخ السخابصيغ، ءيػد، كسا يؤكج السجمذ عمى أف بقالمي

الحيغ يقتمػف في تمظ  ِكف مشاىزتيع لمعجك جياد في سبيل هللا ليع بو أجخ السجاىجيغ، ِكفّ 

كل دعع لرسػد أىل فمدصيغ ىػ تأييج  ء أحياء عشج ربيع يخزقػف، ِكفّ السرادمات ىع شيجا
                                           

-https://basaer                                  مػقع برائخ، انطخ الخابط: 1
online.com/2014/12/%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC

%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
%D8%AD%D9%84%D9%85-

%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-
%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88/. 

 . 155سػرة البقخة آية  2
 .http://minbaralaqsa.com/detailمػقع مشبخ األقرى، انطخ الخابط:  3
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في سبيل هللا، كيمفت السجمذ االنتباه إلى الفخكؽ الستعجدة بيغ كضع السدمسيغ  فيػ كبحلظ ،لمسجاىجيغ

  :كمغ ذلظ ما يمي الِيْجخةالسكخمة قبل  مّكةفي فمدصيغ ككضع السدمسيغ في 

إف فمدصيغ أرض إسبلمية يحاكؿ الييػد انتداعيا كالغمبة عمييا كتغييخ ىػيتيا، كلحا يجب عمى  -1

السدمسيغ كافة الػقػؼ في كجييع بكل ما أكتػا مغ قػة، كتقع السدؤكلية أكاًل عمى أىل فمدصيغ ثع 

لمسذخكيغ  السكخمة دياراً  مّكةالسجاكرة، بيشسا كانت  اإلسبلمّيةعمى األدنى فاألدنى في الببلد 

كالسدمسػف يحاكلػف الغمبة عمييا، فمسا لع يقجركا عمى ذلظ ىاجخكا إلى الحبذة ثع إلى السجيشة 

 .السشػرة

ا قامت دكلة إلى الحبذة لع تكغ كاجبة، بل لسغ شاء أف يدتخيح مغ عحاب الكافخيغ كلسّ  الِيْجخةإف  -2

إلى السجيشة كاجبة عمى كل مدمع مدتصيع سػاء أكاف  الِيْجخةاإلسبلـ في السجيشة السشػرة أصبحت 

إلى السجيشة لع يكغ شمب الشجاة فقط، بل لجعع الجكلة  الِيْجخةأـ في غيخىا، فالغخض مغ  مّكةفي 

بالصاقة البذخية كالسالية كغيخىسا، كلحا ندخ ىحا األمخ عشجما بدط اإلسبلـ نفػذه عمى  اإلسبلمّية

خبية، كالسدمسػف اليػـ في فمدصيغ ال يججكف بمجًا كالسجيشة السشػرة مغ كغيخىا في الجديخة الع مّكة

  . كل الػجػه

 صّمى هللا عميو كسمع الّخسػؿإلى السجيشة السشػرة كانت بأمخ كلي أمخ السدمسيغ كىػ  الِيْجخةإف  -3

مساء كاليػـ يجسع كالة أمخ السدمسيغ مغ القادة كالع اإلسبلمّيةككاف يخاعي بحلظ مرمحة الجساعة 

العارفيغ بػاقع الحاؿ عمى أف السرمحة تقتزي ثبات السدمسيغ في فمدصيغ إلبقاء اليػية 

  .فييا كانتطارًا لفخٍج آٍت بإذف هللا اإلسبلمّية
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إف الييػد ال يسشعػف السدمسيغ مغ إقامة شعائخ ديشيع كال يحػلػف بيشيع كبيغ أداء العبادات كالتداـ  -4

يسشعػف  مّكةاألحكاـ الذخعية في خاصة أمخىع لكشيع يسشعػف السجاىجيغ مغ الجياد كقج كاف كفار 

 . 1ضعفاء السدمسيغ مغ كل مطيخ يست إلى اإلسبلـ برمة حتى مغ العبادات

 

بغ تيسية كاإلماـ الشػكؼ إال أف قػؿ األلباني بأقػاٍؿ لذيخ اإلسبلـ ا تجؿ السجافعػف عغ فتػػ كلقج اس

كالقياـ بذعائخه كجػدًا كعجمًا. أما  الّجيغشيخ اإلسبلـ كاضح حيث أدار الحكع مع القجرة عمى إضيار 

 لشػكؼ كضػحًا تامًا،تى يتزح رأؼ امجتدءاً، كليحه آثخت نقمو كامبًل ح نقمػه قػؿ اإلماـ الشػكؼ فقج

َقاَمُة ُىَشاَؾ، الّجيغْلُسْدِمُع ِإْف َكاَف َضِعيًفا ِفي َداِر اْلُكْفِخ اَل َيْقِجُر َعَمى ِإْضَياِر حيث قاؿ: "ا ، َحُخـَ َعَمْيِو اإْلِ

ْسبَلـِ  الِيْجخةَكَتِجُب َعَمْيِو   ثع يكسل اإلماـ: _كىحا ما نقمو السجافعػف عغ فتػػ األلباني_". ِإَلى َداِر اإْلِ

، الِيْجخة، َفُيَػ َمْعُحكٌر ِإَلى َأْف َيْقِجَر، َفِإْف ُفِتَح اْلَبَمُج َقْبَل َأْف ُيَياِجَخ، َسَقَط َعْشُو الِيْجخةَفِإْف َلْع َيْقِجْر َعَمى "

َلُو ُىَشاَؾ َعِذيَخًة َيْحُسػَنُو، َكَلْع َيَخْف  ، ِلَكْػِنِو ُمَصاًعا ِفي َقْػِمِو، َأْك أِلَفَّ الّجيغَكِِْف َكاَف َيْقِجُر َعَمى ِإْضَياِر 

، ِلَئبلَّ َيْكُثَخ َسَػاُدُىْع، َأْك َيِسيَل ِإَلْيِيْع، َأْك َيِكيُجكا َلوُ الِيْجخةِفْتَشًة ِفي ِديِشِو، َلْع َتِجِب  كمغ  ".2، َلِكْغ ُتْدَتَحبُّ

عمى القجرة عمى إضيار  الِيْجخةػاز ىشا يتبيغ بجبلء أف اإلماـ الشػكؼ كحلظ عمق الحكع بػجػب أك ج

 أك االستقػاء بالعذيخة كاألماف مغ الفتشة. الّجيغ

 

أف يقيع فييا ر عمى الجعػة كالقتاؿ في دار الحخب جأكجب عمى مغ يق الساكردؼبل إف اإلماـ 

 :فقاؿ

                                           
 مػقع شبكة فمدصيغ لمحػار، انطخ الخابط:  1

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1156166 
 (.10/282الشػكؼ، أبػ زكخيا يحيى بغ شخؼ، ركضة الصالبيغ كعسجة السفتيغ، ) 2
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مشيا إلى دار إسبلـ، كال  الِيْجخةفي زمانشا فتختز بسغ أسمع في دار الحخب في  الِيْجخةفأما " 

 أقداـ: إلىكحالو يشقدع فييا  .تختز بجار اإلماـ

أحجىا: أف يقجر عمى االمتشاع في دار الحخب باالعتداؿ كيقجر عمى الجعاء كالقتاؿ فيحا يجب عميو أف 

ا صارت بإسبلمو كاعتدالو دار اإلسبلـ كيجب عميو دعاء السذخكيغ إلى ّنييقيع في دار الحخب، أل

 .بلـ بسا استصاع مغ نرختو بججاؿ أك قتاؿاإلس

كالقدع الثاني: أف يقجر عمى االمتشاع كاالعتداؿ كال يقجر عمى الجعاء كالقتاؿ فيحا يجب عميو أف يقيع 

كال يياجخ، ألف داره قج صارت باعتدالو دار إسبلـ، ِكف ىاجخ عشيا عادت دار حخب، كال يجب عميو 

 .1عاء كالقتاؿ لعجده عشياالجّ 

 

ألف  من فمدظين الِيْجخةبحخمة الخأؼ الثاني كالقائل ىػ  الخاجحف الخأؼ : إسكن القهؿوي

يسكغ تدسيتيا أيزًا كبعج االحتبلؿ أصبًل فيي كانت دار إسبلـ  ،اعتبارىا دار كفخ ابتجاًء قػؿ فيو نطخ

دار كيسكغ تدسيتيا ، ف أف أكثخ أىميا مدمسػ  كباعتبار ضيػر أحكاـ اإلسبلـ فيياباعتبار  دار إسبلـ

ع التي يجخؼ مبة فييا السعشياف ليدت بسشدلة دار الدّ مخكّ  كبحلظ فيي ،فييا الكّفاركفخ باعتبار تحكع 

 . ارمدمسيغ، كال بسشدلة دار الحخب التي أىميا كفّ  أىميالكػف  عمييا أحكاـ اإلسبلـ

 

بعج عشيا قرخًا أك كسغ أُ  محخمة شخعًا إال أف تكػف بعحر شخعيمغ فمدصيغ  الِيْجخة كعميو فإفّ 

 التالية:  كذلظ لؤلمػر ،ة العػدةمغ خخج في شمب العمع أك الخزؽ أك العبلج بشيّ 

ل فييا ية التي يخفُ الّجيشة الحخيّ  إفّ بل  ،ةيالّجيشعائخ خ عمى مسارسة الذّ جْ ليذ ثسة في فمدصيغ حَ  .1

 ،اإلسبلمّيةعػب إخػانشا في الذّ ة كبعس أىل فمدصيغ محخكـٌ مشيا كثيٌخ مغ أبشاء الجكؿ العخبيّ 

                                           
 (.222/ 4لكبيخ )الساكردؼ، عمي بغ محّسج بغ حبيب البرخؼ البغجادؼ، الحاكؼ ا 1
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 كمداججنا ،ةة تامّ ية بحخيّ الّجيشعائخ الذّ  ةسارسغ مغ منتسكّ في الدجػف اإلسخائيمية  شاأنّ ى حتّ 

 :قػؿ هللا تعالى فّ إكمغ ىشا ال يسكغ القػؿ  ال تكاد تغمق أبػابيا.كالقصاع  الّزفةفي  _كالحسج هلل_

  ۡرُض
َ

ٌۡ أ َۡى حَُس ل
َ

ْ أ ْٓا ُ ا  قَال َّ ْ ذلِۡي اِجُروا َّ َِٰشَؽٗث َذخُ َو  ِ 1 ٱَّللَّ
 فإفّ  ،. كعميوعمى أىل فمدصيغ يشصبق 

 مشتفية ىشا. الِيْجخةة الحكسة التي كانت سببًا في مذخكعيّ 

كىػ محكػـ عميو بحكع قت لو األمغ كاألماف؟ أيغ ىي الجار التي إذا ىاجخ إلييا الفمدصيشي حقّ  .2

 .!! يشسا ذىب كحيثسا حلّ أالييػد 

خخاجشا افالييػد حخيرػف عمى  _كال ريب_يخجـ الييػدؼ السحتل  الِيْجخةإف تعديد مفيػـ    .3

 كتاريخيع معشا حافل بحلظ مغ خبلؿ تكخيذ، حتى تخمػ ليع كحجىع، كاستبعادنا عغ أرضشا

؛ لعميع ييخبػف بحثًا عيانفي أرزاقيع كأم الّشاسيجيخ كاإلبعاد، كتزييق الخشاؽ عمى سياسة التّ 

كبة اف الشّ بعج قرخًا إبّ لسغ أُ  العػدة األمغ كلقسة العير، كىع حخيرػف عمى إلغاء حقّ عغ 

يايشة، كيقف شػكة في ط الّر فػؽ أرض فمدصيغ ىػ الحؼ ُيفِذل مخصّ  الخِّباط لحلظ فإفّ  .كدةكالشّ 

 حمػقيع.

 الّصائفةفييا  السباركة، كمغ بخكتيا أفّ سة السقجّ ىي األرض أرض رباط ك فمدصيغ  كال نشدى أفّ   .4

ى يأتي أمخ قائسة عمى أمخ هللا حتّ  ىا مغ خحليا، كال مغ خالفيا، كستطلّ السشرػرة التي ال يزخّ 

  .هللا كىع كحلظ

 

ششا مغ ذُ  ،ذلظ كلّ إلى  أضفشافإذا  كجيادًا عمى خصى  ركة سشاـ اإلسبلـ رباشًا في سبيل هللا،تسكُّ

داء جاؿ كالشّ دفاعًا عغ السدتزعفيغ مغ الخّ  ،لعجكاقاكمة كم ،حابة الكخاـ رضػاف هللا عمييعالّر 

 السبارؾ تحخيخ السدجج األقرى كصػال إلى شخؼكالى كاليتامى كاألسخػ، كالػلجاف، كتخفيفًا عغ الثّ 
                                           

 . 97سػرة الشداء آية  1
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شخمز ا س؛ فإنّ تعالى ابتغاء مخضاة هللاذلظ  ، جاعميغ كلّ سة مغ دنذ االحتبلؿاألرض السقجّ  ككلّ 

كاالنترار في  اإلسبلمّيةعمى ىحه األرض لمحفاظ عمى ىػيتيا  غ_كسدمسيحتسًا إلى ضخكرة كجػدنا _

سا إنّ  ،و فجعمو مغ أىل فمدصيغالحؼ أكخمو ربّ  مػقشيغ أفّ  ،معخكة الػجػد عمى ثخػ األرض السباركة

مغ خبلؿ ة بأسخىا عغ كخامة األمّ  في الّجفاع رأس حخبة ألّنوياسة يادة كالخّ نيا بذخؼ الخّ فو في الجّ شخّ 

و في اآلخخة بأف ككحلظ يذخفو ربّ  سة.اىخة كأكشافو السقجّ مسدجج األقرى السبارؾ كرحابو الصّ ل صػنيا

كمشيع مغ  كالثكالىأىل فمدصيغ مشيع الجخحى كاألسخػ كاليتامى  ألفّ  .جمدو عمى مشابخ مغ نػريُ 

 .كأجخ ىؤالء عشج هللا عطيع، ككحلظ أجخ مغ بقي في الخباط كلع يفخطقزى نحبو 
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 خاتسة: 

ِكذا كاف ال بج لكل بجاية مغ نياية كخاتسة، فخاتسة ىحا البحث أجعميا في جسمة مغ الشتائج كبعس 

  كالسقتخحات. التػصيات

 :فسشيا الشتائجأما 

إذ فيو الحفاظ متحخيخ، كػف أعطسو حيغ تفقج الػسائل لبل قج يإفَّ الخباط أحج ضخكب الجياد،  -1

 كدفع صػلة الباغي المئيع.عمى األرض كالعخض، 

ِكخبار بجيع عجاز نبػؼ إ ، كفي ذلظ بشز األحاديث الذخيفة أفزل رباط السدمسيغ رباط فمدصيغ -2

، إذ أصبح أىل فمدصيغ اليػـ ىع حسمة لػاء السشافحة عغ بغيب تتكذف أسخاره في أيامشا ىحه

 .السدجج األقرى كالسدمسيغ، كغجا جيادىع أنبل جياد كأركعو

أجخ رباط ليمة كاحجة األمخ أف تكػف الجشة حتى كصل  ،ط أجػر عطيسة ال تداؿ في تدايجإف لمسخاب -3

 كسا كرد في أحاديث الخسػؿ الكخيع عميو الربلة كالدبلـ.

 ، إذ في ذلظاـحخ كاضصخار فحكع اليجخة الشيائية مغ فمدصيغ كتخؾ األرض كاألىل دكف مدػغ  -4

 ما يتسشاه االحتبلؿ كيدعى إليو ليل نيار. ؤلعجاء، كىػتفخيغ األرض كتخكيا لقسة سائغة ل

ترح اليجخة السؤقتة لطخؼ شارغ يفخض نفدو أك تفخضو األحجاث التي يػاجييا الذعب  -5

 الفمدصيشي، مغ شمب لمعمع، أك عسل، أك نحػ ذلظ مغ مبخرات تقجر بقجرىا.

في الدجػف مغ األسخػ السجاىجيغ الحيغ ُيَخيَّخكف بيغ البقاء  ترح اليجخة في حق أقػاـٍ ك  -6

شخيصة عجـ  بلد األخخػ عخبية كانت أك أجشبيةاإلسخائيمية ألزمشة شػيمة أك الخخكج إلى بعس الب

ألف في خخكجيع دفع لعتسة الدجغ كضمع الدجاف، كحفع أعسارىع  العػدة، أك البقاء ألزمشة محجدة،

 ججيجة.مغ أف تحىب بيغ الججراف السطمسة، ككحلظ نذخ فكختيع كجيادىع في مػاقعيع ال
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إفَّ أعجاد السياجخيغ التاركيغ لفمدصيغ مغ غيخ مبخر إال شمب الخفاىية الدائجة كاليخب مغ الػاقع   -7

السحتسل في ازدياد، مسا يذعخ أف مفيػـ الخباط عشج كثيخ مغ الفمدصيشييغ غائب غياًبا كمًيا، 

 فسرمحة الحات عشجىع مقجمة عمى مرمحة األمة كاألرض.

 مشيا التعميسية كالرحية كشمب الخفاىية غيخ أف مدصيشييغ تعػد ألسباب كثيخةاليجخة الستدايجة لمف -8

  .أىسيا األسباب الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية

تتخكد اليجخة عشج الذباب الحيغ ىع عساد األمة كعشػاف عدتيا، مسا يذكل خصًخا عمى القزية  -9

 كعشرخ الحخكة كالشذاط كالحياة.الفمدصيشية، كتفخيغ األرض مغ عشرخ الجياد كالسقاكمة، 

 .كسا ثبت في أحاديث الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،في فمدصيغمػجػدة إف الصائفة السشرػرة  -10

إفَّ السدؤكلية عغ السدجج األقرى مدؤكلية جساعية ال تقف عشج الفمدصيشييغ كحجىع، بل  -11

مغ أف يقجـ ما يدتصيعو تتعجاىع لتذسل سائخ السدمسيغ، كمغ ال يدتصيع الػصػؿ إليو فبل أقل 

 كلػ شيًئا مغ زيت، كاليػـ يتسثل احتياج السدجج األقرى كفمدصيغ بأكثخ مغ الديت كالدعتخ.

 

 سقتخحات:الو  تهصياتال أماو 

حفاظ عمى متعتبخ مدؤكلية مجتسعية يشبغي الػقػؼ في كجييا ل الِيْجخةمغ  إف مدؤكلية الحجّ ف  

. كعميو حساية األرض مغ الفخاغ الحؼ ال يسمؤه إال الييػدؼ السحتلكبالتالي الفمدصيشي، اإلنداف كجػد 

مصة كالدّ كالحكػمة كالفرائل جابيخ التي يقع تصبيقيا عمى الفخد كاألسخة خاذ العجيج مغ التّ مغ اتّ  فبلبجّ 

 .مغ فمدصيغ الِيْجخةلمػقػؼ خمف فكخة مقاكمة  السجتسع الفمدصيشي داخبًل كخارًجاالستشفار قصاعات 

كمغ ، ألرض أرض مباركة كمقجسةىحه ا ديد مفيػـ أفّ تعيكػف ب الِيْجخةؿ شخيق لسقاكمة كأكّ 

 جمًا لتػفيخ سبل الّخاحة الّشفدية لمفخد الفمدصيشي بالقجر السسكغ كالستاح. الّدعي قُ  عّ ثَ 
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 مغ قبل مخكد اإلحراء الفمدصيشي كالتي تجخيأُ راسة التي كما يثبت ججكػ ىحه الفكخة تمظ الجّ 

 حيث أفاد السخكد: ،ببليحا الدّ كػف بيا سا يتسدّ يحه األرض إنّ بكيغ الستسدّ  الّشاسمعطع  شت أفّ بيّ 

عػر الذّ  ؛األسباب ة كانت مغ أىعّ مغ األراضي الفمدصيشيّ  الِيْجخةكعشج دراسة أسباب عجـ رغبة األفخاد ب"

 ةبشػدب تجػاكزت ثػبلث .سػةكمقجّ رض مػباركة أألراضػي الفمػدصيشية(، كفمػدصيغ احة فقط في بمػجؼ )ابالخّ 

 ".1الِيْجخةكالحيغ ال يخغبػف ب ( سشة59-15) أربػاع األفػخاد

جسمة مغ التػصيات التي كضع  كأرػ في ختامي بحثي ىحا أفَّ مغ الػاجب الحؼ ال يجػز تأخيخه

 :كمشيا ةيّ فمدصيشة الالحىشيّ مغ  الِيْجخةفكخة  _اءقرثع إكمغ _تخفيف الا أّنيمغ ش

كلفت  بحدب احتياجات الدػؽ الفمدصيشي، األكاديسيةكتػجيو اىتساماتيع  الّذبابب العشايةضخكرة  .1

لقزايا كالتصمع  ،ة في السجتسعبشطخىع نحػ ىحه الفئة السيسّ و تػجال بزخكرة اع القخارصشّ  إنتباه 

 شسية.التي تخجـ أىجاؼ التّ  كتػفيخ األجػاء السشاسبة الّذباب

 مشاقذةمغ خبلؿ كغيخىع  الّذبابسذاكل السياجخيغ مغ برة تعشى متخّر  ةإنذاء دكائخ حكػميّ  .2

ة ليع بيجؼ ثشييع عغ فكخة تقجيع الخجمات اإلرشاديّ كمغ ثّع  ،الِيْجخةمذاكميع السؤدية إلى خيار 

 .الِيْجخة

لتحفيد  زة ليحا السفيػـالسعدّ  ةخكيد عمى البخامج السجرسيّ التّ كذلظ مغ خبلؿ  ،ةالتشذئة الػششيّ  .3

 عمق بػششيع كعجـ التفخيط بو كىع في نعػمة أضفارىع فيشذؤكا عمى ذلظ.عمى التّ  الّذباب

سحاضخات كخصب الجسعة كالبخامج الشجكات ك المغ خبلؿ  الّذبابالعسل عمى تػعية  كمغ ثعّ  .4

ية الّجيشاحية ة مغ الشّ ة السخئية كالسدسػعة كالسقخكءة لمسداىسة في غخس قيسة الػششيّ اإلعبلميّ 

 زالية.كالشّ 

                                           
(، انطخ الخابط: 31مخكد اإلحراء الفمدصيشي، دراسة أجخيت بيحا الخرػص، )ص 1

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1734.pdf. 
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ة الخخيجيغ مشيع مغ خبلؿ عسل مذاريع خاّص  الّذبابضخكرة تػفيخ فخص عسل لجسيع  .5

 .كخيسةالحياة ليع الغ تدتػعبيع، كتؤمّ 

 اً تشسػي اً كدمجيع في السجتسع بذكل يجعل مشيع رافج بابة لمذّ ة كاالجتساعيّ تعديد السذاركة الدياسيّ  .6

ىحا يعدز ارتباشيع  ألفّ  ،مػاقع اتخاذ القخار عغكعجـ إقرائيع  ،لمسجتسع حزاريةً  كرافعةً 

 بػششيع.

التي تقف كراء ة ة لمػقػؼ عمى األسباب الحقيقيّ عسل دراسات عمسيّ يقع عمى عاتق السدؤكليغ  .7

 .سبب مغ تمظ األسباب لكلّ ِكيجاد حمػؿ  تيامحارب بغخض الِيْجخة

 ة.اتو الفكخيّ طخ عغ مخجعيّ الشّ  ّس بغمػاشغ  كخيسة لكلّ الحياة األماف كالسل عمى تػفيخ الع .8

عسل تميق بسدتػاىع  فخصفتح  مغ خبلؿ دةة كالعقػؿ كاألدمغة السسيّ اإلىتساـ بالكفاءات العمسيّ  .9

العمسي، ككحلظ تػفيخ قاعجة بيانات شاممة حػؿ الكفاءات الفمدصيشية السقيسة في السيجخ كالتي 

لعػدة ا عمى معيا، كتذجيعياػاصل ىاجخت أساسًا مغ فمدصيغ، كبشاء شبكات مغ جدػر التّ 

 لبلستفادة مغ خبخاتيا.

مغ خبلؿ تذجيع البحػث كالسدػح  الِيْجخةة بقزايا دات البحثيّ تصػيخ اىتساـ السؤسّ البج مغ  .10

ئلحراء السخكدؼ كىحا يقع عمى عاتق الجياز السخكدؼ ل الّذبابلجػ  الِيْجخةقة بطاىخة الستعمّ 

 .ال يحتػؼ إلى اليػـ عمى األعجاد الحقيقية لمسياجخيغ _كلؤلسف_ كالحؼ الفمدصيشي

مة التي تػثق العبلقات في ىحه األياـ الرعبة بيغ مختمف الّشبيالعسل عمى تعديد القيع السجتسعية  .11

 .يالّجيشأبشاء الػشغ، كال سيسا في السجاؿ 

د عمى حداب سجّ يت ّنوألالذعب الفمدصيشي الترجؼ لمسذخكع االستعسارؼ الحؼ يخمي إلى تسديق  .12

 ألفّ  البشاء فيياراضي السدسػح األعمى تػسيع رقعة رسسيًا كفي ذات الدياؽ العسل  ،الفمدصيشييغ

 .في أرضيع الّشاستػشيغ  أّنوىحا مغ ش
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 البعيجك القخيب عمى السجػ  الِيْجخةتػضيح سمبيات  يخمي إلىىاب إلى حػار إسبلمي مديحي الحّ  .13

 طخ عغ ديشو.الشّ  بغّس  عب الفمدصيشيأبشاء الذّ  لكلّ  زمةة البّل ششيّ ػ ة كالبالسفاىيع القيسيّ  ءلبلرتقا

  ة.عب الفمدصيشي كافّ ألبشاء الذّ  ِكحقاؽ الحقّ كاالبتعاد عغ السحدػبيات تػفيخ العجؿ  .14

السقاكمة ىي التي  تشا مغ ضعٍف أماـ اليجسة االستعسارية، فإفّ في ضل السخحمة التي تعيذيا أمّ  .15

ة، كأداة تػحيج لرفػفيا، كمرجر اعتداز بيػيتيا كبإرثيا الحزارؼ، شياض لؤلمّ استل عامل تذكّ 

ة كامتبلؾ تعدز مذاعخ العدّ  اّنيأل الِيْجخةمرجر تحريغ لمجسيع أماـ دكافع ستكػف كبالتالي 

 غيخ العديدة.  الِيْجخةمذاعخ الػشغ فبل يتصخؽ صاحبيا إلى 

كالعخبية دعع الرسػد  اإلسبلمّيةيقع عمى عاتق الحكػمات  ّنوإا عمى الرعيج الخارجي فأمّ  .16

 الِيْجخةقة في قمػب مغ يخكف في ة الخانقة، كىحا يػلج الثّ الفمدصيشي لسػاجية األكضاع االقتراديّ 

 .نجاة كخبلصاً 

تػفيخ الجػ الشفدي، كالسادؼ يجب عمى أصحاب القخار في السجتسع الفمدصيشيغ كيسكغ القػؿ إنو 

 ةالدياسيّ  ةاء االنقداـ الحؼ يشعكذ سمبًا عمى ىحه الفئة، كالعسل عمى إصبلح الحالّنيِباب، ك لمذّ 

كتشديق الجيػد مع دكؿ إسبلمية كعخبية لمشيػض  ،ةة عالسيّ بالتعاكف مع مشطسات حقػقيّ ة، االقتراديّ ك 

كتجشب  ة.كالسدتقمّ ة الحياة الكخيسة اليادئة حافّ الو كلػ لركالعسل عمى إيع الفمدصيشي السيتخغ قبالػا

 الحراراجسة عغ حالة الزيق الشّ الرييػني، ك  يالحتبللامغ الػجػد  مبية التي يعكديا كلّّ الدّ  ائجتشّ ال

تجىػر األكضاع في السجتسع إلى  فعبلً  االنقداـ الحؼ أدػالتفدخ السجتسعي جخاء ىحا كحلظ ، ك الخانق

 .الّذبابتزاعف ندبة البصالة، كالفقخ بيغ فئة  كبالتاليالفمدصيشي 

 مغ تكخيذ الجيػد بغية الحجّ  بجّ  طخة السصمػب تعديدىا في الفكخ الفمدصيشي العاـ كالىحه الشّ 

 لمخخكج مغ أؼّ  ة كحلّ ة الفمدصيشيّ مغ الحىشيّ  الِيْجخةكمحػ خيار  ،الفكخ التيجيخؼ _ كمغ ثع إقراء_

  .أزمة
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كالتي تيجؼ إلى تخسيخ أقجاـ  لمِيْجخةالخافزة ية كالػششية الّجيشة ىحه الشطخة بذجّ ك  دععيجب كسا 

العخبية كعجـ تيجيج الحالة الجيسغخافية لسا مغ ك  اإلسبلمّيةالفمدصيشي في فمدصيغ لمحفاظ عمى ىػيتيا 

 .كانية لمييػد عمى حداب العخب مدمسيغ كمديحييغزيادة الغمبة الدّ  وأنش
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 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػارس

 

 

 السرادر والسخاجع فيخس .1

 اآليات القخآنية فيخس .2

 األحاديث الشبهية فيخس .3

 السهضهعات فيخس .4
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 فيخس السرادر والسخاجع

 أواًل:

 القخآف الكخيم .1

 

 ثانيًا: السرادر والسخاجع:

 

كآخخكف،  جسعو كصححو: أحسج الديغ ،ديهاف حافع إبخاىيمـ(، 1932إبخاىيع، حافع، ) ت  .2

 ب.ـ.ف، ب.ت.ف.

 

، بترخؼ، مخاجعة الّذيخ حدغ لساذا تأخخ السدمسهف ولساذا تقجـ غيخىمأرسبلف، األميخ شكيب،  .3

 ، ب.ت.ف.2بيخكت/لبشاف، ط تسيع، مشذػرات دار مكتبة الحياة،

 

، تحقيق محّسج تيحيب المغةىػ(، 370)ت  األزىخؼ، أبػ مشرػر، محّسج بغ أحسج بغ اليخكؼ  .4

 ـ.2001، 1عػض مخعب، دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت/ لبشاف، ط 

 

  ـ(1999األلباني، دمحم بغ ناصخ الجيغ)ت: 

 

، مكتبة السعارؼ، ب. تخخيج أحاديث فزائل الّذاـ ودمذق ألبي الحدن عمي بن محّسج الخبعي .5

 ـ2000ىػ/1420،  1. ف، ط ت
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، مكتبة السعارؼ، الخياض/ الدعػدية، فقييا وفهائجىا سمدمة األحاديث الّرحيحة وشيء من .6

 ب.ت.ف.

 

 ـ.2002/ىػ1423، 1، مؤسدة غخاس لمشذخ كالتػزيع، الكػيت، ط-األـ –صحيح أبي داود  .7

 

 ، ب.ت.ف.5، مكتبة السعارؼ/الخياض، ط صحيح التخغيب والتخىيب .8

 

 ب.ت.ف. ، بيخكت/ لبشاف،سالميجامع الرغيخ وزياداتو، السكتب اإلصحيح ال .9

 

 ب.ت.ف. ، دار الفكخ، بيخكت/ لبشاف،صحيح الجامع الرغيخ وزياداتو .10

 

، مخكد نػر اإلسبلـ ألبحاث القخآف كالدشة، اإلسكشجرية/ صحيح وضعيف سشن أبي داود .11

 مرخ، ب.ت.ف.

 

، مخكد نػر اإلسبلـ ألبحاث القخآف كالدشة، اإلسكشجرية/ صحيح وضعيف سشن ابن ماجة .12

 مرخ، ب.ت.ف.

 

 ، مكتبة السعارؼ، الخياض/الدعػدية، ب. ت. ف.خغيب والتخىيبضعيف الت .13
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، مخكد دراسات مكانة بيت السقجس بين نرهص الهحي وحخكة اإلندافبحخ، جػاد،  .14

 ـ.2006ق/1427، 1السدتقبل اإلسبلمي، الخميل/ فمدصيغ، ط

 

  ىػ(256)ت البخارؼ، أبػ عبج هللا محّسج بغ إسساعيل الجعفي: 

 

الجكغ/ اليشج، شبع تحت مخاقبة: محّسج  –دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر آباد ، التاريخ الكبيخ .15

 عبج السعيج خاف، ب.ت.ف.

 

، 1.ف، طت، تحقيق: محّسج زىيخ بغ ناصخ الشاصخ، دار شػؽ الشجاة، ب.صحيح البخاري  .16

 ىػ.1422

 

، مخترخ مشاقب اإلماـ أحسج بن حشبلىػ(، 597ابغ الجػزؼ، عبج الخحسغ بغ عمي)ت  .17

 ـ.2014، 2ترخه غداف ىخماس، دار الصيب لمصباعة كالشذخ، بيت لحع/ فمدصيغ، طاخ

 

معالم  ىػ(،516)ت  أبػ محّسج، الحديغ بغ مدعػد بغ محّسج بغ الفخاء الذافعيالبغػؼ،  .18

 ىػ. 1420، 1، ط، بيخكت/ لبشافإحياء التخاث العخبي ،التشديل في تفديخ القخآف = تفديخ البغهي 

 

مرباح الدجاجة في ىػ(، 840البػصيخؼ، أبػ العباس أحسج بغ أبي بكخ بغ إسساعيل)ت  .19

 ىػ.1403، 2، تحقيق دمحم السشتقى الكذشاكؼ، دار العخبية، بيخكت/لبشاف، طزوائج ابن ماجة
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أنهار التشديل ىػ(، 685البيزاكؼ، ناصخ الجيغ عبج هللا بغ عسخ بغ محّسج الذيخازؼ )ت  .20

 ىػ.1418، 1، طار إحياء التخاث العخبي، بيخكت/ لبشاف، دوأسخار التأويل

 

  ىػ(458الخخاساني )ت: البييقي، أبػ بكخ، أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى  

 

، تحقيق: عبج السعصي أميغ قمعجي، جامعة الجراسات اإلسبلمّية، الدشن الرغيخ .21

 ـ.1989ىػ/1410، 1كخاتذي/باكدتاف، ط

 

، 3عبج القادر عصا, دار الكتب العمسية، بيخكت / لبشاف، ط، تحقيق: محّسج الدشن الكبخى  .22

 ـ. 2003ىػ /  1424

 

كالجار  -، تحقيق عبج العمي عبج الحسيج حامج، مكتبة الخشج، الخياض/ الدعػديةشعب اإليساف .23

 ـ.2003ىػ/1423،  1الدمفية، بػمباؼ/ اليشج، ط 

 

، شخح صحيح البخاري ىػ(، 449ابغ بصاؿ، أبػ الحدغ، عمي بغ خمف بغ عبج السمظ )ت  .24

 ـ.2003ىػ/1423، 2تحقيق: أبػ تسيع ياسخ بغ إبخاىيع، مكتبة الخشج، الخياض/ الدعػدية، ط

 

  ىػ(279الّتخمحؼ، أبػ عيدى، محّسج بغ عيدى)ت:  
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كآخخكف، دار إحياء التخاث ، تحقيق: أحسج محّسج شاكخ الجامع الرحيح = سشن الّتخمحي .25

 بيخكت/لبشاف، ، ب.ت.ف.  –العخبي 

 

، تحقيق كتعميق: أحسج محّسج شاكخ كآخخكف، شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى سشن الّتخمحي .26

 ـ. 1975ىػ/1395، 2مرخ، ط -البابي الحمبي 

 

 ىػ(728)ت ابغ تيسية، أبػ العباس، أحسج بغ عبج الحميع الحخاني: 

 

ناصخ عبج الكخيع العقل، دار  :، تحقيقالسدتقيم لسخالفة أصحاب الجحيماقتزاء الرخاط  .27

 ـ.1999ق/1419، 7عالع الكتب، بيخكت/لبشاف، ط

 

 ـ.1987ىػ/1408، 1، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط الفتاوى الكبخى  .28

 

، تحقيق: عبج الخحسغ بغ محّسج بغ قاسع، مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الفتاوى مجسهع  .29

 ـ.1995ىػ/1416الذخيف، السجيشة الشبػية، السسمكة العخبية الدعػدية، 

 

، اإلعالـ بهجهب الِيْجخة من دار الكفخ إلى دار اإلسالـالجخبػع، عبج العديد بغ صالح،  .30

 .ىػ1422.ف، ط سشة تب.
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الرحاح تاج المغة وصحاح ق(،  393الجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الفارابي )ت  .31

  ىػ 1407، 4بيخكت، ط –تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصار، دار العمع لمسبلييغ ، العخبية

 ـ.1987/

 

  ،ىػ(405)ت أبػ عبج هللا، محّسج بغ عبج هللاالحاكع الشيدابػرؼ: 

 

مرصفى عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخكت/  :تحقيق ،السدتجرؾ عمى الرحيحين .32

 ـ. 1990ىػ/1411، 1لبشاف، ط 

 

، 2الديج معطع حديغ، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط :، تحقيقعمـه الحجيثمعخفة  .33

 ـ.1977ىػ/1397

 

السحخر في ىػ(، 652)ت  محّسج، ابغ تيسيةالحخَّاني، عبج الّدبلـ بغ عبج هللا بغ الخزخ بغ  .34

، 2، مكتبة السعارؼ، الخياض/الدعػدية، طالفقو عمى محىب اإلماـ أحسج بن حشبل

 .ـ1984ىػ/1404

 

تفديخ غخيب ما في ىػ(، 488الَحِسيجؼ، محّسج بغ فتػح بغ عبج هللا األزدؼ السيػرقي )ت .35

القاىخة  -، تحقيق: زبيجة محّسج سعيج عبج العديد، مكتبة الدشة الرحيحين البخاري ومدمم

 ـ.1995 –ق 1415، 1/مرخ، ط
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صحيح ابن حباف ىػ(، 354:ابغ حّباف، أبػ حاتع محّسج بغ حباف بغ أحسج، الُبدتي )ت .36

، 2، تحقيق: شعيب األرنؤكط، مؤسدة الخسالة، بيخكت/ لبشاف، طبتختيب ابن بمباف

 ـ.1993ىػ/1414

 

، تحقيق: البحخ السحيط في التفديخىػ(، 745أبػ حياف، محّسج بغ يػسف األنجلدي )ت  .37

 ىػ.1420، صجقي محّسج جسيل، دار الفكخ، بيخكت/ لبشاف

 

تفديخ الخازف السدسى ، (ىػ741عمي بغ محّسج بغ إبخاىيع البغجادؼ )ت  الخازف، عبلء الجيغ .38

 ـ.1979ىػ/1399، دار الفكخ، بيخكت/لبشاف، )لباب التأويل في معاني التشديل(

 

، دار سيخ أعالـ الشبالءىػ(، 748الّحىبي، محّسج بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز )ت:  .39

 ـ.2006ىػ/1427القاىخة، ط  -الحجيث

 

، في فزائل الّذاـ ودمذق ،ىػ(444الخبعي، عمي بغ محّسج بغ صافي بغ شجاع )ت  .40

 ـ. 1950، 1صبلح الجيغ السشجج، مصبػعات السجسع العمسي العخبي بجمذق/ سػريا، ط :تحقيق

 

جامع العمـه والحكم في ىػ(، 795ابغ رجب الحشبمي، عبج الخحسغ بغ أحسج بغ الحدغ)ت  .41

شعيب األرناؤكط ِكبخاىيع باجذ، مؤسدة الخسالة،  :، تحقيقالكممشخح خسدين حجيًثا من جهامع 

 ـ.2001ىػ/1422، 7بيخكت/لبشاف، ط
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تاج العخوس من جهاىخ ىػ(، 1205الدَّبيجؼ، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي )ت  .42

 ، تحقيق: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية، ب ت ف.القامهس

 

، عالع معاني القخآف وإعخابوىػ(، 311)ت  بغ الدخؼ بغ سيلالدجاج، أبػ إسحاؽ، إبخاىيع  .43

 ـ. 1988 -ىػ  1408، 1الكتب، بيخكت/ لبشاف، ط

 

، دار الفكخ، القهاعج الفقيية وتظبيقاتيا في السحاىب األربعةالدحيمي، محّسج مرصفى،  .44

 ـ.2006ىػ/ 1427، 1دمذق/سػريا، ط

 

، دار البحخ السحيط في أصهؿ الفقو ىػ(،794الدركذي، محّسج بغ عبج هللا بغ بيادر )ت  .45

 ـ.2000ىػ/1421الكتب العمسية، بيخكت/ لبشاف، ط سشة 

 

ىػ(، 1396الدركمي، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ محّسج بغ عمي بغ فارس، الجمذقي )ت  .46

 ـ.2002، أيار/مايػ 15، دار العمع لمسبلييغ، بيخكت/لبشاف، طاألعالـ

 

الكذاؼ عن ىػ(، 538الدمخذخؼ، أبػ القاسع محسػد بغ عسخ الدمخذخؼ الخػارزمي )ت .47

، تحقيق: عبج الخزاؽ السيجؼ، دار إحياء التخاث حقائق التشديل وعيهف األقاويل في وجهه التأويل

 العخبي، بيخكت/ لبشاف، ب. ت. ف.

 



165 
 

ارؽ األنػار ىػ(، مذ544: تعياض بغ مػسى بغ عياض بغ عسخكف اليحربي ، ) ،الدبتي .48

 عمى صحاح اآلثار، السكتبة العتيقة كدار التخاث، ب.ت.ف.

 

، دار الكتاب العخبي، بيخكت/ سشن أبي داودىػ(، 275)ت:  الدجدتاني، سميساف بغ األشعث .49

 ، ب.ت.ف.لبشاف

 

، دار تحفة الفقياءىػ(، 540الدسخقشجؼ، أبػ بكخ، محّسج بغ أحسج بغ أبي أحسج )ت: نحػ  .50

 ـ.1994ىػ / 1414، 2بيخكت/ لبشاف، طالكتب العمسية، 

 

الجر السشثهر في التفديخ ىػ(، 911الديػشي، جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ )ت  .51

 ، دار الفكخ، بيخكت/ لبشاف. ب.ت.ف.بالسأثهر

 

ابغ سعج، أبػ عبج هللا، محّسج بغ سعج بغ مشيع الياشسي بالػالء، البرخؼ، البغجادؼ  .52

، تحقيق: محّسج عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، الظبقات الكبخى  ىػ(،230)ت

 ـ.1990ىػ/1410، 1ط

 

  ،نايفعمي بغ الذحػد: 

 

، 2، ط كالية بيانج دار السعسػر/ ماليديا، طالخالصة في فزائل الجياد في سبيل هللا .53

 ـ.2009ىػ/1430
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 ،  ب.ت.ف.السفرل في أحكاـ الِيْجخة .54

 

، مؤسدة ىشجاكؼ لمتعميع ديهاف أحسج شهقي، ـ(1932)ت  أحسج شػقي عمي أحسجشػقي،  .55

 كالثقافة، القاىخة/ مرخ، ب.ت.ف.

 

فتح القجيخ الجامع بين فشي الّخواية والجراية من ىػ(، 1250)ت  الذػكاني، محّسج بغ عمي .56

 ، دار الفكخ، بيخكت/لبشاف، ب. ت. ف.عمم التفديخ

 

 :، تحقيقمدشج اإلماـ أحسج بن حشبلىػ(، 241سج بغ حشبل )تالّذيباني، أبػ عبج هللا، أح .57

 ىػ.1421، 1شعيب األرنؤكط كعادؿ مخشج كآخخكف، مؤسدة الخسالة، بيخكت/لبشاف، ط

 

سبل الّدالـ شخح بمهغ ىػ(، 1182الرشعاني، محّسج بغ إسساعيل بغ صبلح الكحبلني )ت  .58

 ، دار الحجيث، ب.ت.ف.السخاـ

 

األحاديث السختارة أو ىػ(، 643، محّسج بغ عبج الػاحج السقجسي )ت ضياء الجيغ، أبػ عبج هللا .59

الجكتػر  :، تحقيقالسدتخخج من األحاديث السختارة مسا لم يخخجو البخاري ومدمم في صحيحييسا

، 3عبج السمظ بغ عبج هللا بغ دىير، دار خزخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بيخكت/ لبشاف، ط

 ـ. 2000ىػ/ 1420
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  ،ىػ(360)ت  أبػ القاسع، سميساف بغ أحسج بغ أيػب المخسي الّذاميالصبخاني: 

 

حسجؼ بغ عبج السجيج الدمفي، مؤسدة الخسالة، بيخكت/ لبشاف، ط  :، تحقيقمدشج الّذاميين .60

 ـ.1984ىػ/1405، 1

 

شارؽ بغ عػض هللا كعبج السحدغ الحديشي، دار الحخميغ، القاىخة/  :، تحقيقالسعجم األوسط .61

 ، ب. ت. ف.مرخ

 

، القاىخة/ مرخ –مكتبة ابغ تيسية ، تحقيق: حسجؼ بغ عبج السجيج الدمفي، السعجم الكبيخ .62

 ب.ت.ف.

 

، )ت جامع البياف في تأويل القخآفالصبخؼ، أبػ جعفخ محّسج بغ جخيخ بغ يديج بغ اآلممي،  .63

 ـ.2000ىػ/ 1420، 1أحسج محّسج شاكخ، مؤسدة الخسالة، ط :ىػ(، تحقيق310

 

، تحقيق: شخح مذكل اآلثارىػ(، 321الصحاكؼ، أحسج بغ محّسج بغ األزدؼ الحجخؼ )ت  .64

 .ـ1994ىػ/ 1415، 1شعيب األرنؤكط، مؤسدة الخسالة، بيخكت/ لبشاف، ط

 

، ديهاف طخفة بن العبجـ(،  564َشَخَفة، شخفة بغ سفياف بغ سعج بغ الَعْبج البكخؼ الػائمي )ت  .65

 ـ.2002ق/1423، 3دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط تحقيق: ميجؼ محّسج ناصخ الجيغ،

 



168 
 

دمحم عبجالسحدغ  :، تحقيقمدشج الظيالديىػ(، 204)ت الصيالدي، أبػ داكد، سميساف بغ داكد .66

 ـ.1999ىػ/1419، 1التخكي، دار ىجخ، مرخ، ط 

 

حبييب  :، تحقيقالسرشفىػ(، 211) عبج الخزاؽ الرشعاني، أبػ بكخ، عبج الخزاؽ بغ ىساـ .67

 ىػ.1403، 2خحسغ األعطسي، السكتب اإلسبلمي، بيخكت/لبشاف، طال

 

دار الفزيمة،  ،معجم السرظمحات واأللفاظ الفقيية، عبج السشعع، محسػد عبج الخحسغ .68

 ف.ب.ت.

 

الكتاب السرشف في األحاديث ىػ(، 235العبدي، أبػ بكخ، عبجهللا بغ دمحم بغ أبي شيبة )ت  .69

 ىػ.1409، 1الخشج، الخياض/الدعػدية، ط ساؿ الحػت، مكتبةك :، تحقيقواآلثار

 

طخح التثخيب في ىػ(، 806العخاقي، عبج الخحيع بغ الحديغ بغ عبج الخحسغ بغ إبخاىيع )ت  .70

 ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت/لبشاف، ب.ت.ف.شخح التقخيب

 

فتح الباري شخح صحيح ، ىػ(852)ت  العدقبلني، أحسج بغ عمي  بغ حجخ الذافعي .71

رقع كتبو كأبػابو كأحاديثو: محّسج فؤاد عبج الباقي، قاـ بإخخاجو كصححو كأشخؼ عمى  ،البخاري 

شبعو: محب الجيغ الخصيب، عميو تعميقات العبلمة: عبج العديد بغ عبج هللا بغ باز، دار السعخفة، 

 ق.1379بيخكت/لبشاف، ط سشة 
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المغة العخبية  معجمىػ( بسداعجة فخيق عسل، 1424)ت  عسخ، أحسج مختار عبج الحسيج .72

 ـ.2008ىػ/1429, 1، عالع الكتب، بيخكت/لبشاف، طالسعاصخة

 

عسجة ىػ(، 855 أحسج بغ مػسى الغيتابى الحشفى )تالعيشى، بجر الجيغ أبػ محّسج محسػد بغ  .73

 ، ب.ت.ف.التخاث العخبي، بيخكت/ لبشاف ، دار إحياءالقاري شخح صحيح البخاري 

 

لتحخيخ اىػ(، 1393 بغ محّسج الصاىخ التػندي )تحّسج ابغ عاشػر، محّسج الصاىخ بغ م .74

التػندية  ، الجار«السجيجتحخيخ السعشى الدجيج وتشهيخ العقل الججيج من تفديخ الكتاب »والتشهيخ 

 ـ.1984، لمشذخ/ تػنذ

 

، جسعو: تشهيخ السقباس من تفديخ ابن عباسىػ(، 68ابغ عباس، عبج هللا بغ عباس )ت  .75

ىػ(، دار الكتب العمسية، 817بغ يعقػب الفيخكزآبادػ )ت مجج الجيغ أبػ شاىخ محّسج 

 بيخكت/لبشاف، ب ت ف.

جامع بياف ىػػ(، 463ابغ عبجالبخ، أبػ عسخ يػسف بغ عبجهللا بغ دمحم الشسخؼ القخشبي )ت  .76

، بيخكت/ لبشاف، ط -فػاز زمخلي، مؤسدة الخياف :، تحقيقالعمم وفزمو  ـ.2003، 1دار ابغ حـد

 

 ىػ(1421بغ صالح بغ محّسج )ت  عثيسيغ، محّسج ابغ:  

 

 ، دار الثخيا لمشذخ كالتػزيع، الخياض/ الدعػدية، ب.ت.ف.شخح األربعين الشهوية .77
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 ىػ.1426، دار الػشغ لمشذخ، الخياض/الدعػدية، ط سشة شخح رياض الرالحين .78

 

لمشذخ ، جسع كتختيب: فيج بغ ناصخ بغ إبخاىيع الدميساف، دار الثخيا فتاوى أركاف اإلسالـ .79

 ىػ.1424، 1كالتػزيع، الخياض/ الدعػدية، ط

 

، جسع كتختيب : فيج بغ مجسهع فتاوى ورسائل فزيمة الّذيخ محّسج بن صالح العثيسين .80

 .ىػ1413دار الثخيا، الخياض/ الدعػدية، ط سشة  -ناصخ بغ إبخاىيع الدميساف، دار الػشغ 

 

أحكاـ ىػ(، 543شبيمي السالكي )ت ابغ العخبي، أبػ بكخ محّسج بغ عبج هللا السعافخؼ اإل .81

، راجع أصػلو كخخج أحاديثو كعمَّق عميو: محّسج عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، القخآف

 ـ.2003ىػ/1424، 2بيخكت/لبشاف، ط

 

، تاريخ مجيشة دمذقىػ(، 571ابغ عداكخ، أبػ القاسع، عمي بغ الحدغ بغ ىبة هللا )ت  .82

 ـ.1995ىػ/1415دار الفكخ لمصباعة كالشذخ، بيخكت/لبشاف، تحقيق: عسخك بغ غخامة العسخكؼ، 

 

شحرات الحىب في ىػ(، 1089ابغ العساد الحشبمي، عبج الحي بغ أحسج بغ محّسج الَعكخؼ، )ت  .83

، حققو: محسػد األرناؤكط، كخخج أحاديثو: عبج القادر األرناؤكط، دار ابغ كثيخ، أخبار من ذىب

 ـ.1986ىػ/ 1406،  1بيخكت/لبشاف، ط -دمذق/سػريا
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، دار الكتب السشقح من الزالؿق(، 505الغدالي، أبػ حامج محّسج بغ محّسج الصػسي )ت  .84

 الحجيثة، مرخ، ب.ت.ف. 

 

ىػ(، 606 سي )تالفخخ الخازؼ، أبػ عبج هللا، محّسج بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التي .85

 ىػ.1420، 3العخبي، بيخكت/ لبشاف، ط ، دار إحياء التخاثمفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ

 

، العجة في أصهؿ الفقوىػ(، 458 ج بغ الحديغ بغ محّسج بغ خمف )تالفخاء، أبػ يعمى، محسّ  .86

، 2.ف. طتحققو كعمق عميو كخخج نرو: أحسج بغ عمي بغ سيخ السباركي، ب.

 ـ.1990ىػ/1410

 

كتاب ىػ(، 170 أحسج بغ عسخك بغ تسيع البرخؼ )ت الفخاىيجؼ، أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ .87

 ، ب.ت.ف.ميجؼ السخدكمي، ِكبخاىيع الدامخائي، دار كمكتبة اليبلؿ :، تحقيقالعين

 

أكـخ ضياء العسخؼ،  :، تحقيقالسعخفة والتاريخىػ(، 277)ت  الفدػؼ، يعقػب بغ سفياف .88

 ـ.1981ىػ/1401، 2مؤسدة الخسالة، بيخكت/لبشاف، ط 

 

، تحقيق: عبج المغةمعجم مقاييذ ىػ(، 395أحسج بغ زكخياء القدكيشي الخازؼ )ت ابغ فارس،  .89

 ـ.1979ىػ/1399الّدبلـ محّسج ىاركف، دار الفكخ، بيخكت/لبشاف، 
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ىػ(، مجسل المغة البغ فارس، تحقيق: 395ابغ زكخياء القدكيشي الخازؼ )ت:  أحسج ابغ فارس، .90

 ـ. 1986ىػ/1406بيخكت، ط: الثانية،   –زىيخ عبج السحدغ سمصاف، مؤسدة الخسالة 

 

، تحقيق: البمجافق(، 365ابغ الفقيو، أبػ عبج هللا أحسج بغ محّسج بغ إسحاؽ اليسجاني )ت  .91

 ـ. 1996 -ىػ  1416، 1ت/ لبشاف، طيػسف اليادؼ، عالع الكتب، بيخك 

 

 671، أبػ عبج هللا، محّسج بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األنرارؼ الخدرجي )ت القخشبي .92

ىذاـ سسيخ البخارؼ، دار عالع الكتب،الخياض/ الدعػدية، ط  :، تحقيقالجامع ألحكاـ القخآفىػ(، 

 ـ. 2003ىػ/  1423

 

ر الذخكؽ، ، دافي عالؿ القخآفػ(، ى1385قصب، سيج إبخاىيع حديغ الذاربي )ت  .93

 ىػ.1412، 17بيخكت/القاىخة، ط 

 

مخاصج ىػ(، 739)ت  غ بغ عبج الحق البغجادؼ، الحشبميصفّي الجيغ عبج السؤمالقصيعي،  .94

 ىػ.1412، 1، دار الجيل، بيخكت/لبشاف، طاالطالع عمى أسساء األمكشة والبقاع

 

، دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع/ الفقياءمعجم لغة قمعجي، محّسج ركاس كحامج قشيبي،  .95

 ـ.1988ىػ/ 2،1408األردف، ط
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، السغشيىػ(، 620)ت  أحسج بغ محّسج الجساعيمي السقجسيابغ قجامة، أبػ دمحم، عبج هللا بغ  .96

 ـ.1968ىػ/1388مكتبة القاىخة، القاىخة / مرخ، ط  سشة 

 

بجائع الرشائع في ىػ(، 587الحشفي )ت الكاساني، عبلء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج  .97

 ـ.1986ىػ/1406، 2، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، طتختيب الذخائع

 

الكتاني، أبػ عبج هللا، محّسج بغ أبي الفيس جعفخ بغ إدريذ الحدشي اإلدريدي )ت  .98

رخ، شخؼ حجازؼ، دار الكتب الدمفية، م :، تحقيقنغم الستشاثخ من الحجيث الستهاتخىػ(، 1345

 ، ب.ت.ف. 2ط

 

  ىػ(774ابغ كثيخ، أبػ الفجاء، إسساعيل بغ عسخ القخشي، الجمذقي )ت:  

 

، 1، تحقيق عمي شيخؼ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت/ لبشاف، طالبجاية والشياية .99

 ـ.1988ىػ/1408

 

 .ـ1984-ىػ 1404، 2ط، تحقيق: مرصفى الديج محّسج كآخخكف، تفديخ القخآف العغيم .100

 

كتاب الحاوي ىػ(، 450الساكردؼ، عمي بغ محّسج بغ محّسج بغ حبيب البرخؼ البغجادؼ )ت  .101

 ، دار الفكخ، بيخكت/لبشاف، ب،ت،ف.الكبيخ
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، تفديخ مجاىجىػ(، 104مجاىج، أبػ الحجاج، مجاىج بغ جبخ السكي القخشي السخدكمي )ت  .102

 ـ.1989ىػ/1410، 1طمحّسج عبج الّدبلـ، دار الفكخ اإلسبلمي الحجيثة، مرخ،  :تحقيق

 

عبج  :، تحقيقالسحكم والسحيط األعغمىػ(، 458أبػ الحدغ، عمي بغ إسساعيل )ت السخسي،  .103

 ـ. 2000ىػ/ 1421، 1الحسيج ىشجاكؼ، دار الكتب العمسية، بيخكت/لبشاف، ط

 

تيحيب ىػ(، 742)ت السدؼ، أبػ الحجاج جساؿ الجيغ يػسف بغ عبج الخحسغ القزاعي الكمبي .104

، 1بذار عػاد معخكؼ، مؤسدة الخسالة، بيخكت/لبشاف، ط  :تحقيق ،سساء الخجاؿالكساؿ في أ

 .1980ىػ/1400

 

، دار الػفاء ‘القزية الفمدظيشية’الظخيق إلى بيت السقجسمدعػد، جساؿ عبج اليادؼ،  .105

 لمصباعة كالشذخ، السشرػرة/ مرخ، ب. ت. ف.

 

صحيح مدمم = ىػ(، 261مدمع، مدمع بغ الحجاج أبػ الحديغ القذيخؼ الشيدابػرؼ )ت  .106

، تحقيق: السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عن العجؿ إلى رسهؿ هللا صّمى هللا عميو وسمم

 محّسج فؤاد عبج الباقي، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت/ لبشاف، ب.ت.ف.

 

جامع معسخ بن راشج)نذخ ىػ(، 153 ت) األزدؼ مػالىع معسخ، أبػ عخكة، معسخ بغ راشج .107

لسكتب ، تحقيق حبيب الخحسغ األعطسي، السجمذ العمسي بباكدتاف، اكسمحق بسرشف عبجالخزاؽ(

 ىػ. 1403، 2اإلسبلمي، بيخكت/لبشاف، ط



175 
 

 

تفديخ مقاتل بن ىػ(، 150مقاتل، أبػ الحدغ، مقاتل بغ سميساف بغ بذيخ األزدؼ البمخى )ت  .108

 ىػ.1423، 1تحقيق عبج هللا محسػد شحاتو، دار إحياء التخاث، بيخكت/لبشاف، ط ،سميساف

 

التخغيب والتخىيب من الحجيث ىػ(، 656 )ت السشحرؼ، أبػ دمحم، عبج العطيع بغ عبج القػؼ  .109

 ىػ.1417، 1إبخاىيع شسذ الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت/ لبشاف، ط :، تحقيقالذخيف

 

حديغ  :، تحقيقمدشج أبي يعمى السهصميىػ(، 307)ت غ السثشىالسػصمي، أحسج بغ عمي ب .110

 ـ.1989ىػ/1410، 2أسج، دار السأمػف لمتخاث، ججة/الدعػدية، ط

 

 ىػ(273ّسج بغ يديج القدكيشي، )ت ابغ ماجة، أبػ عبج هللا مح:  

 

 ، تحقيق: محّسج فؤاد عبجالباقي، دار إحياء الكتب العخبية، فيرل عيدى البابيسشن ابن ماجو .111

 الحمبي، القاىخة/ مرخ، ب. ت. ف

 

 ، تحقيق محّسج فؤاد عبج الباقي، دار الفكخ، بيخكت/ لبشاف، ب.ت.ف.سشن ابن ماجة .112

 

فزائل بيت السقجس والخميل ى السقجسي، أبػ السعالي، السذخؼ بغ إبخاىيع، جَّ خَ بغ السُ ا .113

 ـ.1995ط سشة  دار السذخؽ لمتخجسة كالصباعة كالشذخ، شفاعسخك/ فمدصيغ,، وفزائل الّذاـ
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دار ، لداف العخب ىػ(،711 حّسج بغ مكـخ بغ عمي اإلفخيقى )تابغ مشطػر، أبػ الفزل م .114

 ىػ. 1414، 3صادر/بيخكت/لبشاف، ط

 

، تحقيق: محّسج عمي معاني القخآفىػ(، 338الشحاس، أبػ جعفخ أحسج بغ محّسج )ت  .115

 ق.1409، 1مّكة السكخمة، ط -الرابػني، جامعة أـ القخػ 

 

، السجتبى من الدشن )الدشن الرغخى(ىػ(، 303)ت  الشدائي، أحسج بغ شعيب الخخاساني .116

 ـ1986ىػ/1406، 2عبج الفتاح أبػ غجة، مكتب السصبػعات اإلسبلمية، حمب/ سػريا، ط :تحقيق

 

تفديخ الشدفي )مجارؾ ىػ(، 710الشدفي، أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد )ت  .117

، حققو كخخج أحاديثو: يػسف عمي بجيػؼ، راجعو كقجـ لو: محيي الجيغ يل(التشديل وحقائق التأو 

 ـ.1998ىػ/ 1419، 1ديب مدتػ، دار الكمع الصيب، بيخكت/لبشاف، ط

 

 ىػ(676بػ زكخيا، يحيى بغ شخؼ )ت الشػكؼ، أ:  

 

-كتب اإلسبلمي، بيخكت/دمذق، تحقيق: زىيخ الذاكير، السروضة الظالبين وعسجة السفتين .118

 ـ.1991ىػ/1412، 3ردف، طاألعساف/

 

، دار إحياء التخاث العخبي، = السشياج شخح صحيح مدمم بن الحجاج شخح صحيح مدمم .119

 ىػ.1392، 2بيخكت/لبشاف، ط
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 دار الفكخ، بيخكت/لبشاف، ب.ت.ف.، السجسهع شخح السيحب .120

 

، تحقيق: د. غخيب الحجيثىػ(، 224القاسع بغ سبّلـ بغ عبج هللا البغجادؼ )ت:  .121

الجكغ، ط: األكلى،  -السعيج خاف، مصبعة دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر آباد دمحم عبج

 ـ. 1964 -ىػ  1384

 

، دار الفكخ، مجسع الدوائج ومشبع الفهائج ىػػ(،807)ت  الييثسي، نػر الجيغ، عمي بغ أبي بكخ .122

 ىػ.1412بيخكت/لبشاف، 

 

 ثالثًا: االنتخنت:

 

 ، الخابط: وكيفية التغمب عمييا الِيْجخةأسباب السخساؿ،  .1

http://www.almrsal.com/post/206365 

 

 ، انطخ الخابط:لمِيْجخةفي الحرهؿ عمى العسل يجفعيم  الّذبابمعاناة  ،Ahlamontadaمػقع  .2

-http://pal youth.yoo7.com/t2769-topic 

 

 لعمساء السدمسيغ عمى صفحة الفيذ بػؾ،  الخابط: يسلمػقع االتحاد العا .3
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 https://www.facebook.com/iumsonline/posts 

 

 

 http://mubasher.aljazeera.net/reports                     مػقع الجديخة نت، الخابط: .4

 

 ، الخابط:ديهاف أحسج شهقيمػقع الحكاكاتي،  .5

                http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/diwanindex6a10.pdf 

 

 http://www.alquds.co.uk/?p=107445                    مػقع القجس العخبي، الخابط: .6
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 فيخس اآليات القخآنية

 صفحة البحث اسم الدهرة رقم اآلية طخؼ اآلية

ۡصِجِد  ًَ ۡ َك َشۡطَر ٱل َّ ّلِ وَۡج َْ ِۚ وََخلۡۡيُد َيا فَ َراِم ٱۡۡلَ

ُسۡى َشۡطَرهُۥ َِ ْاْ وُُجْ هُّ َْ  ُلَُخۡى فَ
 47 البقخة 144

ْعِ  ٌَ ٱۡلَِْۡف َوٱۡۡلُ ءٖ ّيِ َُّسى بََِشۡ ٍ َْ  144 البقخة 155 َونَلَۡتوُ

ْاْ فَۡظًٗل ّيٌِ  ن حَۡبخَُغ
َ

ََاٌح أ هَيَۡس َؼولَۡۡيُسۡى ُج

ّبُِسۡى    رَّ
 91 البقخة 198

 ٌِ ٌ زُۡخزَِح َؼ ًَ َث َذَقۡد فَاَز  َذ ََّ ۡدِخَن ٱۡۡلَ
ُ

َّارِ َوأ  13 آؿ عسخاف 185 ٱنل

ْاْ  َراةُِط واْ َو واْ وََصاةُِر ْاْ ٱۡصِِبُ َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ حُّ
َ

أ َيَٰٓ

ُسۡى ُتۡفوُِدْنَ  َ هََؽوَّ ْاْ ٱَّللَّ ُق  َوٱتَّ
 143،  8،  3 آؿ عسخاف 200

اَؼثِ  ُسۡى  إِنَّ َزلَۡزهََث ٱلصَّ ْاْ َربَّ ُق َّاُس ٱتَّ ا ٱنل َّ حُّ
َ

أ َيَٰٓ

ٌء َؼِغلۡيٞى  ُن ُُكُّ ُمۡرِطَؽٍث  ١ََشۡ َِ ا حَۡذ َّ َم حََرۡوَج ْۡ َ ي

ۡرَطَؽۡج 
َ

آ أ ًَّ  َخ

 14 الشداء 2 - 1

وِ 
َ

ٍُفَصُسۡى أ
َ

ْٓاْ أ ِن ٱۡرُخوُ
َ

ۡى أ ِّ ََا َؼولَۡۡي َّا َلَخۡب ٍ
َ

ْۡ أ َ َول

ْاْ ِيٌ  ۡىۖ ٱۡخرُُج ُّ َۡ ْهُ إَِلَّ قَولِۡيٞن ّيِ ا َذَؽوُ َٰرُِكى يَّ  دَِي
 138 الشداء 66

ِّىۡ  ٍُفِص
َ

هَِمُث َعالِِِمٓ أ َلَٰٓ ًَ ۡ ُى ٱل ُّ َٰ ى فَّ َْ َ ٌَ ح ي ِ ْاْ  إِنَّ ٱَّلَّ ُ قَال

ۡرِضِۚ 
َ
ا ُمۡصَخۡظَؽفَِي يِف ٱۡۡل ََّ ْاْ ُل ُ  ذلِۡيَى ُلَُخۡىۖ قَال

 الشداء 97
96  ،135  ،

148 

 ُ َؽَن ٱَّللَّ ۡؤِيََِي َشبلِۡيًًل َوهٌَ ََيۡ ًُ ۡ ٌَ لََعَ ٱل َٰفِرِي  143 الشداء 141 لِۡوَك
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 ُ ِِت َلَخَب ٱَّللَّ َشَث ٱهَّ َقدَّ ًُ ۡ ۡرَض ٱل
َ
ْاْ ٱۡۡل ِم ٱۡدُخوُ ْۡ ََٰق َي

ْاْ  ۡدةَارُِكۡى َذَخََقوُِت
َ

َٰٓ أ واْ لََعَ هَُسۡى َوََل حَۡرحَدُّ

 ٌَ ي ََِٰسِ  َخ

 26 السائجة 21

ُْطْنَ  ٌَ ََيُ ِي يَۡج ٱَّلَّ
َ

ۡؼرِۡض  ِإَوَذا َرأ
َ

ََا فَأ ِ َٰخ يِفٓ َءاَي

ى ُّ َۡ  َخ
 88 األنعاـ 68

ارَِق  ْاْ يُۡصخَۡظَؽُفَْن َيَشَٰ ُ ٌَ ََكٍ ي ِ َم ٱَّلَّ ْۡ ََا ٱهَۡق َرۡث ۡو
َ

َوأ

 ۖ ا َّ ََا ذلِۡي ََٰرۡك ا ٱهَِِّت َب َّ َٰارَِب ۡرِض َوَيَغ
َ
 ٱۡۡل

 20 األعخاؼ 137

وَُسۡى  َْ فَظَّ ُِ ا َو ّٗ َٰ ةۡغلِۡيُسۡى إَِل
َ

ِ أ َدۡيَ ٱَّللَّ
َ

قَاَل أ

يَ  ًِ َٰوَ  لََعَ ٱۡهَع
 27 األعخاؼ 140

ْاْ  ْاْ َذخَۡفَشوُ َٰزَُؼ ۥ َوََل حََن رَُشََْلُ َ َو ْاْ ٱَّللَّ ِطلۡيُؽ
َ

َوأ

  ْ ٓوا َب رِيُدُسۡىۖ َوٱۡصِِبُ َِ  َوحَۡذ
 37 األنفاؿ 46

ةٖ َوِيٌ ّرِبَاِط  َّْ ُ ٌ ق ا ٱۡشَخَطۡؽُخى ّيِ ى يَّ ُّ َ واْ ل ِؼدُّ
َ

َوأ

لۡۡيِن حُۡرُِِتَْن ةُِِۦ َؼُدوَّ  ِ وََؼُدوَُّزىۡ ٱۡلَ  ٱَّللَّ
 6 األنفاؿ 60

ۡى  ِّ ِ َٰل ۡيَو
َ

ُدواْ ةِأ َّ َٰ واْ َوَج اَجُر َِ ْاْ َو َُ ٌَ َءاَي ي ِ إِنَّ ٱَّلَّ

 ْ وا ٌَ َءاَو ي ِ ِ َوٱَّلَّ ۡى يِف َشبلِۡيِن ٱَّللَّ ِّ ٍُفِص
َ

 َوأ
 100 األنفاؿ 72

ََالَُْن  ُٔ َوََل يََط  اَر َوََل َح ِطٗئا يَغلِۡيُظ ٱۡهُمفَّ ْۡ َْن َم

ٌۡ َؼُدّوٖ  َٰوٌِح  ِي ٞن َص ًَ ى ةُِِۦ َخ ُّ َ لۡۡيًًل إَِلَّ ُلخَِب ل  جَّ
 6 التػبة 120

ِْۡؼَغثِ  ًَ ۡ ثِ َوٱل ًَ  101 الشحل 125 ٱۡدُع إََِلَٰ َشبلِۡيِن َرّبَِك ةِٱۡۡلِۡم
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ۡصِجِد  ًَ ۡ ٌَ ٱل ىَٰ ةَِؽۡتِدهِۦ ََلًۡٗل ّيِ ۡۡسَ
َ

ِٓي أ ٌَ ٱَّلَّ َٰ ُشۡتَح

ي  ِ قَۡصا ٱَّلَّ
َ
ۡصِجِد ٱۡۡل ًَ ۡ َراِم إََِل ٱل ۥٱۡۡلَ ََلُ ْۡ ََا َخ ََٰرۡك  َب

 42 اإلسخاء 1

 ٌَ ي ۡخََسِ
َ
ُى ٱۡۡل ُّ َٰ َراُدواْ ةُِِۦ َللۡۡيٗدا فََجَؽۡوَن

َ
 *َوأ

ا  َّ ََا ذلِۡي ََٰرۡك ۡرِض ٱهَِِّت َب
َ
ُُ َولًُْطا إََِل ٱۡۡل َٰ لۡۡيَن َوََنَّ

يَ  ًِ َٰوَ  لِۡوَع

 23 األنبياء 71-72

ۡمرِهِۦٓ إََِل 
َ

ٌَ ٱلّرِيَح ََعِصَفٗث ََتۡرِي ةِأ َٰ َولُِصولَۡۡيَم

ا   َّ ََا ذلِۡي ََٰرۡك ِِت َب ۡرِض ٱهَّ
َ
 ٱۡۡل

 20 األنبياء 81

نَّ 
َ

ۡلرِ أ ٌۢ َبۡؽِد ٱَّّلِ رِ ِي بُْ ََا يِف ٱلزَّ َوهََقۡد َلَخۡب

َٰوُِدْنَ  ا ِؼَتادَِي ٱهصَّ َّ ۡرَض يَرُِث
َ
 ٱۡۡل

 44 األنبياء 105

 ٌِ ِۡ ََآَء حَۢنُتُج ةِٱدلُّ رِ َشۡي ُرُج ِيٌ ُطْ وََشَجَرٗة ََتۡ

 ّهٓأِۡلَِكِيَ َوِصۡتٖؾ 
 29 السؤمشػف  20

آ إََِلَٰ  ًَ ُّ َٰ ۥٓ َءايَٗث َوَءاَوۡيَن ُُ يَّ
ُ

ٌَ َمۡرَيَى َوأ ََا ٱۡب وََجَؽۡو

ةٖ َذاِت قََرارٖ َوَيؽِيٖ  َْ  َرۡب
 45 السؤمشػف  50

ذِنَ 
َ

ا  يف ُبلُۡيٍْت أ َّ ن حُۡرَذَػ َوُيۡذَلَر ذلِۡي
َ

ُ أ يِف ٱَّللَّ

ۥ ُُ ًُ  ٱۡش

 31 الشػر 36

ا  َّ َۡ  89 القرز 21 َخآنِٗفا َحََتَقَُّبۖ فََخَرَج ِي

ي  ٓ اِجٌر إََِلَٰ َرّبِ َّ  89 العشكبػت 26 إِّّنِ ُم

واْ َللۡۡيَف ََكَن  ۡرِض َذلَۡيَُغُر
َ
واْ يِف ٱۡۡل َو لَۡى يَِصُي

َ
 91 الخـك 9أ
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ِّۡى   ِ ٌَ ِيٌ َرۡتو ي ِ َٰقَِتُث ٱَّلَّ  َع

ََا  ََٰرۡك ۡى َوَبۡيَ ٱهُۡقَرى ٱهَِِّت َب ُّ ََ ََا ةَۡي ا وََجَؽۡو َّ ذلِۡي

ۡي  ا ٱلصَّ َّ ۡرٍَا ذلِۡي َِّرٗة َوقَدَّ َٰ  قُٗرى َظ
 21 سبأ 18

 ٌِ ِدي ّۡ  89 الرافات 99 َوقَاَل إِّّنِ ذَاٌِِب إََِلَٰ َرّبِ َشلَۡي

ْا يف اۡللۡياة ادلٍلۡيا  إٍا نلَُص رشوَا واَّليٌ آيَ

ْم اۡلشّاد  ويْم يق
 37 غافخ 51

واْ  ْٓاْ إِن حََُُصُ َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ حُّ
َ

أ َ يََُُصُۡزۡى َيَٰٓ ٱَّللَّ

قَۡداَيُسىۡ 
َ

 َوُيثَّتِۡج أ

 37 دمحم 7

ََكٖن قَرِيبٖ  ََادِ ِيٌ يَّ ًُ ۡ ََادِ ٱل َم ُح ْۡ َ ۡػ ي ًِ  31 ؽ 41 َوٱۡشَخ

 ِ اء ًَ َك يِف الصَّ ِّ َب وَْج  14 البقرة 411 قَْد ٍََرى َتَقوُّ

 ِ ا قُْن َّلِلَّ َّ ْ ْا َؼولَۡي ُ ِِت ََكٍ ُى اهَّ ِّ ِ ٌْ قِتْوَخ ْى َخ ُِ  َيا َوَلَّ

ْغرُِب  ًَ ُق َوال ْْشِ ًَ  ال
 14 البقرة 411

ۡيُخِْن   28 التيغ 2-1 َوُطْرِ ِشيَِيَ  *َوٱّلِِي َوٱلزَّ
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 الّشبهية فيخس األحاديث

 الرفحة طخؼ الحجيث الخقع

 32 َأبذخكا؛ فوهللا! ألنا مغ كثخة الذيء أخػؼ عميكع مغ قّمتو  1

َمْخَيعَ ِإْذ َبَعَث هللُا اْلَسِديَح اْبَغ   2  76 

 75،  34 ِإَذا َفَدَج أَْىُل الّذاـ َفبَل َخْيَخ ِفيُكعْ   3

4  
أف الّشبي صّمى هللا عميو كسمع كأصحابو كانػا ُيَرمُّػف نحػ بيت 

 السقجس
47 

 107 ِإفَّ ِبَأْرِض اْلَحَبَذِة َمِمًكا اَل ُيْطَمُع َأَحٌج ِعْشَجهُ   5

َقْخَيٍة ُأْخَخػ إفَّ َرُجبًل َزاَر َأًخا َلُو ِفي   6  92 

 48،55 إفَّ سميساَف بَغ داكَد عميو الّدبلـ سأَؿ هللَا ثبلًثا  7

 34 ِإفَّ ُفْدَصاَط اْلُسْدِمِسيَغ َيْػـَ اْلَسْمَحَسِة ِباْلُغػَشةِ   8

 89 َأفَّ َناًسا ِمْغ ُعْكٍل َكُعَخْيَشَة َقِجُمػا الَسِجيَشةَ   9

ُيِقيُع َبْيَغ َأْضُيِخ اْلُسْذِخِكيغَ َأَنا َبِخػٌء ِمْغ ُكلِّ ُمْدِمٍع   10  102،108،136 

، َكَلَعلَّ َبْعَزُكْع َأْف َيُكػَف َأْلَحغَ   11  134 ِإنَُّكْع َتْخَتِرُسػَف ِإَليَّ

 64 إّنيا َتُكػُف ِىْجَخٌة َبْعَج ِىْجَخةٍ   12

 62 أىل الّذاـ كأزكاجيع كذرارييع كعبيجىع ِكماؤىع  13

 52 أّكؿ ىحا األمخ نبّػة كرحسة  14
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 31 َبْيَشا َأَنا َناِئٌع ِإْذ َرَأْيُت َعُسػَد اْلِكَتاِب اْحُتِسَل ِمْغ َتْحِت َرْأِسي  15

ْسُذ َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِمَغ اْلَخْمقِ   16  14 ُتْجَنى الذَّ

 10 َحْخُس ليمٍة في َسبيل هللِا أْفزُل ِمْغ َأْلفِ   17

َذاَت َغَجاةٍ َذَكَخ َرُسػُؿ هللِا صّمى هللا عميو كسمع الّججاؿ   18  34،82 

ْنَيا َكَما َعَمْيَيا  19 ِ َخْيٌخ ِمَغ الجُّ  12 ِرَباُط َيْػـٍ ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 11 ِرباُط يػـٍ ِفي َسبيِل هللِا َخْيٌخ ِمغ َأْلِف َيْػـٍ   20

ـِ َشْيٍخ َكِقَياِموِ   21  9 ِرَباُط َيْػـٍ َكَلْيَمٍة َخْيٌخ ِمْغ ِصَيا

22  
عميو كسمع عغ أكؿ مدجٍج ُكِضَع في سألت رسػؿ هللا صّمى هللا 

 47،55 األرض

 36 َسَتْخُخُج َناٌر ِمْغ َحْزَخَمْػتَ   23

ُدكا َكَقاِرُبػا، َكاْعَمُسػا َأْف َلْغ ُيْجِخَل َأَحَجُكْع َعَسُمُو الَجشَّةَ   24  4 َسجِّ

 33 صفػة هللا مغ أرضو الّذاـ، كفييا صفػتو مغ خمقو  25

 49 صبلُة الخَّجل في بيِتِو بربلة  26

 49،54 صبلة في مدججؼ ىحا أفزل مغ أربع صمػات  27

 49 َصبَلٌة ِفي َمْدِجِجؼ َىَحا َأْفَزُل ِمْغ َأْلِف َصبَلٍة ِفيَسا ِسَػاهُ   28

اـِ   29  61،  36 ُشػَبى ِلمذَّ
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 104 َعَمى ِرْسِمَظ، َحتَّى َتْشِدَؿ ِبَداَحِتِيعْ   30

َنَػػ الَعَسُل ِبالشِّيَِّة، َكِِنََّسا اِلْمِخٍغ َما   31  90 

ُيَسا الشَّارُ   32  143 َعْيَشاِف اَل َتَسدُّ

 57 قلت يا رسول هللا أين تأمرني  33

ـِ َعَمى َغْيِخِه ِماَئُة َأْلِف َصبَلةٍ   34  49 َفْزُل الّربلة ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخا

35  
فعغ سيل بغ الحشطمية أّنيع ساركا مع رسػؿ هللا صّمى هللا عميو كسمع 

 16 يػـ )ُحشيغ(

ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمََّع َصمَّى َنْحَػ َبْيِت الَسْقِجسِ   36  46 َكاَف َرُسػُؿ َّللاَّ

 137 َكاَف ِفيَسْغ َكاَف َقْبَمُكْع َرُجٌل َقَتَل ِتْدَعًة َكِتْدِعيَغ َنْفًدا  37

 14 ُكلُّ َميٍِّت ُيْخَتُع َعَمى َعَسِمِو ِإالَّ اْلُسَخاِبطَ   38

ْيَت   39 ِىُشػا ِبوِ ُكُمػا الدَّ َكادَّ  30 

 76 اَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ِمْغ ُأمَِّتى ُيَقاِتُمػَف َعَمى اْلَحقِّ َضاِىِخيَغ َعَمى َمْغ َناَكأَُىْع   40

 77،61 اَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ِمْغ ُأمَِّتي َعَمى الّجيغ َضاِىِخيَغ ِلَعُجكِِّىْع َقاِىِخيغَ   41

َقاِئَسًة ِبَأْمِخ هللِا اَل َيُزخُُّىعْ اَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ِمْغ ُأمَِّتي   42  74 

 76 اَل َتَداُؿ َشاِئَفٌة ِمْغ ُأمَِّتي ُيَقاِتُمػَف َعَمى اْلَحقِّ َضاِىِخيَغ ِإَلى َيْػـِ اْلِقَياَمِة   43

 48،52،91 ال تذّج الّخحاؿ إال إلى ثبلثة مداج  44
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ـَ اْلَعُجكُّ ُيَقاَتلُ   45  98 اَل َتْشَقِصُع الِيْجخة َما َدا

 97 اَل ِىْجَخَة َبْعَج اْلَفْتحِ   46

 74 اَل َيَداُؿ َناٌس ِمْغ ُأمَِّتي َضاِىِخيغَ   47

 59 لقج رأيتشي في الِحْجِخ كقخير تدألشي عغ مدخاؼ  48

 13 المَُّيعَّ ِإنِّي أَُعػُذ ِبَظ ِمَغ الَكَدِل َكالَيَخـِ   49

 25 المَُّيعَّ َباِرْؾ َلَشا ِفي َشْأِمَشا  50

ْػءِ َمَثُل   51 اِلِح َكالَجِميِذ الدَّ الَجِميِذ الرَّ  137 

 10 َمغ راَبَط ِفى َشىٍء ِمغ َسػاِحِل الُسدِمِسيغَ   52

 10 َمْغ َرابَط َليمًة ِفي َسبيِل هللِا كاَنت كألِف َلْيمةٍ   53

ـِ َشْيٍخ ِلْمَقاِعجِ   54  15 َمْغ َراَبَط َيْػًما َأْك َلْيَمًة َكاَف َلُو َكِرَيا

ِ َجَعَل َّللاَُّ َبْيَشُو َكَبْيَغ الشَّارِ َمْغ َراِبَط   55 َيْػًما ِفي َسِبيِل َّللاَّ  12 

56  
اِلِح الَِّحؼ َكاَف  ِ َأْجَخػ َعَمْيِو َأْجَخ َعَسِمِو الرَّ َمْغ َماَت ُمَخاِبًصا ِفي َسِبيِل َّللاَّ

 14 َيْعَسلُ 

ـِ ليمٍة القجِر عشَج   57 الحجِخ األسػدِ َمْػقُف ساعٍة في سبيِل هللِا َخْيٌخ مغ ِقيا  15 

 11 َمْػقُف ساعٍة في سبيِل هللاِ   58

 93 كقف الّشبي صّمى هللا عميو كسمع عمى الحدكرة فقاؿ:َعِمْستُ   59
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َسةِ   60  56 َيا اْبَغ َحَػاَلَة، ِإَذا َرَأْيَت اْلِخبَلَفَة َقْج َنَدَلْت َأْرَض اْلُسَقجَّ

اْبُتِميُتْع ِبِيغَّ َيا َمْعَذَخ اْلُسَياِجِخيَغ َخْسٌذ ِإَذا   61  25 

 49،56،60 يا نبّي هللا أفتشا في بيت السقجس  62

 43 يقػؿ هللا تعالى: يا شاـ أنت صفػتي مغ ببلدؼ  63

َعَمى َما َيْسُحػ َّللاَُّ ِبِو اْلَخَصاَيا َأاَل َأُدلُُّكعْ   64  3 

 64 ال تقـػ الداعة حتى تقاتمػا الييػد  65

 85 الُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَيى  66

 136 َمْغ َجاَمَع اْلُسْذِخَؾ َكَسَكغَ   67
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 هضهعاتسال فيخس

 أ اإلقخار................................................................................

 ب الذكخ والعخفاف ......................................................................

 ث السمخص بالعخبي ....................................................................

 خ نجميدي .................................................................السمخص باإل 

 ذ .............................................................................السقجمة 

  

تعخيف الخباط، كفزمو، كذكخ بعس فزائل الدذاـ كفمدصيغ كالسدجج الفرل األوؿ: 

 ............................................................................. األقرى
1 

 2 ......................................... األكؿ: تعخيف الخِّباط لغة كاصصبلحاً السبحث 

 2 السصمب األكؿ: تعخيف الخِّباط لغة ....................................................

 3 ...........................................السصمب الثاني: تعخيف الخِّباط اصصبلحًا ..

 8 ..السبحث الثاني: فزل الخِّباط في سبيل هللا ..........................................

 أّمغ هللا تعالى السخابصيغ مغ: 

 .الشار ........................................................................... .1
12 

 13 .......................................................................فتشة القبخ  .2

 14 الفخع األكبخ ..................................................................... .3

 18 ...........................السبحث الثالث: فزائل ببلد الّذاـ عاّمة كفمدصيغ خاّصة ..

 19 كمسا يسيد ببلد الذاـ عسػمًا كفمدصيغ كدمذق خرػصًا: 
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 47 ...........................................أكاًل: أنيا أرض مباركة بشز القخآف الكخيع .

 26 .....................................ثانيًا: أنيا أرض مقجسة .........................

 28 أقدع بيا تعخيزًا كذكخىا في غيخ مػضع .......................... ثالثًا: أف هللا تعالى

 31 رابعًا: فزائل ببلد الذاـ السحكػرة في أحاديث الخسػؿ الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص ......

  

: مكانة السدجج األقرى في القخآف كالدشة، كأف فمدصيغ أرض رباط كأقػاؿ الفرل الثاني

 ببلد الذاـ كفمدصيغ مع بياف حقيقة الصائفة السشرػرة ................العمساء في فزل 
37 

: مكانة السدجج األقرى في القخآف كالدشة، كأفَّ فمدصيغ أرض رباط، كؿالسبحث األ

 كأفزل الخِّباط عدقبلف ..............................................................
40 

 كقج أخحت مكانتيا مغ:

 أكاًل: أنيا آية _بل آيات_ مغ كتاب هللا العديد ........................................
11 

 44 ثانيًا: مػشغ الرالحيغ ..............................................................

 44 ..............................ثالثًا: مأكػ مخيع البتػؿ كميج كلجىا عيدى عمييسا الدبلـ 

 46 رابعًا: أف فييا السدجج األقرى السبارؾ ...............................................

 51 خامدًا: دعػة الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص لديارة السدجج األقرى كلمخباط في عدقبلف .

 59 كميبط معطع الخساالت ...............سادسًا: فمدصيغ أرض الجيانات كمبعث اليجايات 

 59 سابعًا: فمدصيغ أرض اإلسخاء كالسعخاج ...............................................

 60 ثامشًا: أرض السحذخ كالسشذخ ........................................................

 61 ........................................................تاسعًا: فييا الصائفة السشرػرة 

 61 عاشخًا: السبلئكة تبدط أجشحتيا عمى فمدصيغ .........................................
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: أقػاؿ العمساء في فزل ببلد الّذاـ كفمدصيغ كذكخ بعس مغ ىاجخ إلييا الثانيالسبحث 

 .............................................................مغ أعياف العمساء كالعبَّاد 
64 

بياف مشاصخة لمسجاىجيغ السخابصيغ في أكشاؼ بيت السقجس مغ بعس أىل العمع في ببلد 

 الحخميغ .............................................................................
57 

 74 .............................................السشرػرة ....... : الّصائفةثالثالسبحث ال

  

 63 الِيْجخة مفيػميا كأنػاعيا كأحكاميا ..................................... :لثالفرل الّثا

 61 السبحث األكؿ: الِيْجخة لغة كاصصبلحًا ................................................

 61 .السصمب األكؿ: تعخيف الِيْجخة لغة ...................................................

 67 السصمب الثاني: تعخيف الِيْجخة اصصبلًحا .............................................

 65 .........................................................السبحث الثاني: أنػاع الِيْجخة 

 73 السبحث الثالث: أحكاـ الِيْجخة ........................................................

 74 السصمب األكؿ: كجػب الِيْجخة ........................................................

 471 حخمة الِيْجخة ......................................................... السصمب الثاني:

 477 .................................................... السصمب الّثالث: الّشجب إلى الِيْجخة

  

 447 .................................... الِيْجخة مغ فمدصيغ أسبابيا كندبتيا: خابعالفرل ال

 444 السبحث األكؿ: األسباب كراء ىجخة بعس أىل فمدصيغ مشيا .................

 441 .................................................... السصمب األكؿ: األسباب الدياسية
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 447 .................................................. السصمب الثاني: األسباب االجتساعية

 411 ................................................. السصمب الثالث: األسباب االقترادية

 414 السبحث الثاني: إحرائية ألعجاد السياجخيغ كالسيّجخيغ مغ فمدصيغ خبلؿ العقج الساضي

  

 433 ........................... العمساء في حكع الِيْجخة مغ فمدصيغفتاكػ : خامذالفرل ال

 431 ............................ السبحث األكؿ: فتاكػ العمساء السجيديغ لمِيْجخة مغ فمدصيغ

 417 ........................... السبحث الثاني: فتاكػ العمساء السحخميغ لمِيْجخة مغ فمدصيغ

  

 477 .................................................................كالشتائج ..... الخاتسة

 474 .............................................................كالسقتخحات .. التػصيات

 475 ............................................................ السرادر كالسخاجع فيخس

 463 ................................................................ اآليات القخآنية فيخس

 465 .............................................................. األحاديث الشبػية فيخس

 471 .............................ػضػعات .....................................الس فيخس
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