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  مكة يف حياة العلم والعلماء 
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  إعداد 
  حممد بن عمر بن سامل بازمول
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من               
يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، واشـهد  يهده اهللا فال مضل له، ومن   

  .أن حممداً عبده ورسوله
سـورة آل   [﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته وال تمـوتن إِلَّـا وأَنـتم مـسلمونَ         ﴿

  .]١٠٢اآلية :عمران
وا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبـثَّ منهمـا              يا أَيها الناس اتقُ   ﴿

: سورة النساء [ ﴾رِجاالً كَثرياً ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً             
١.[   

﴿ ا أَييداً       يدالً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذه .       كُمـوبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
  ].٧١-٧٠اآليتان :سورة األحزاب[ ﴾ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

دثـة  حم اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدثاا وكـل          أال وإن أصدق الكالم كالم اهللا وخري      
  .بدعة

إعطـاء  حرسـها اهللا، أردت فيهـا       احملمية  فهذه شذرات علمية عن مكة املكرمة       :  أما بعد   
  .واحلياة العلمية فيهامعلومات سريعة، موثقة، طريفة، عن مكة املكرمة، 

  .  إىل عصرنا احلاضرةتسلسلمهذه الشذرات سقت و
 مراعياً فيه ما    ،، له فقرات متتالية   يعة املوضوع أن يساق على هيئة مقال مطول       وقد اقتضت طب  

  .يراعى يف كتابة البحوث العلمية
  .راجياً اهللا سبحانه وتعاىل القبول يف الدنيا واآلخرة إنه مسيع جميب

  كتبه
  حممد بن عمر بن سامل بازمول

  الدعوة وأصول الدين كلية –أم القرى جامعة 
  الكتاب والسنةقسم 
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  : ����مكة أحب البالد إىل اهللا تبارك وتعاىل ورسوله  -
نقَالَ           ع رِيهاَء الزرمنِ حاب يدنِ عب اللَّه دبع نةَ علَمفًا         : أَبِي ساقو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَير 

  .)١("اللَّه ولَولَا أَني أُخرِجت منك ما خرجت واللَّه إِنك لَخير أَرضِ اللَّه وأَحب أَرضِ اللَّه إِلَى :علَى الْحزورة فَقَالَ
  .على غريها من البالد -حرسها اهللا  -وهذا نص قاطع يف فضيلة مكة املكرمة 

   :جيىب إليه مثرات كل شيءن اهللا يف مكة حرماً أمناً  مك-
طَّف من أَرضنا أَولَم نمكِّن لَهم حرماً       وقَالُوا إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخ     ﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل   

   .)٥٧:القصص (﴾آمناً يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيٍء رِزقاً من لَدنا ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ
بـراهيم رب   وإِذْ قَالَ إِ  ﴿: وكانت دعوة إبراهيم عليه الصالة والسالم ما أخربنا اهللا عزوجل به          

                   ـهعتفَأُم كَفَر نمرِ قَالَ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه مهنم نآم نم اترالثَّم نم لَهأَه قزارناً ولَداً آمذَا بلْ هعاج
ريصالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض يالً ثُم١٢٦:البقرة (﴾قَل(.  

واحلال يف مكة املكرمة كما أخرب اهللا عزوجل إىل يومنا هذا، فإنه جيىب إليه مثرات كـل                 : تقل
  .شيء، والكلية يف اآلية عند أهل العلم لألكثرية

ومن أغرب ما وجدته ووقفت عليه أين أمسع عن طريق وسائل اإلعـالم عـن الـشيء مـن            
ث عنه فأجده، ولعله مل ينتشر يف بلـده،         املخترعات، يف الكمبيوتر أو غريه، فأنزل إىل األسواق وأحب        

ومع ذلك فهو يف مكة يباع يف أسواقها، بله ما نشاهده من احلجاج واملعتمرين يف ما جيلبونـه مـن                    
  .بالدهم لبيعه يف مكة، وما يشترونه من مكة مما ليس يف بالدهم، شيئاً يقضى منه العجب

رمحه ) هـ٦١٤ت(د بن جبري الكناين     وقد وصف هذا قدمياً الرحالة أبو احلسني حممد بن أمح         
هـذه  : "اهللا، يف رجلته الشهرية ، يف ذكر ما خص اهللا تعاىل به مكة من اخلريات والربكات، فيقـول                 

البلد املباركة سبقت هلا وألهلها الدعوة اخلليلية اإلبراهيمية، وذلك أن اهللا عزوجل يقول حاكياً عـن                
: براهيمإ( ﴾ناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ       فَاجعلْ أَفْئدةً من ال   ﴿: ،  �خليله  

 ﴾أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمناً يجبـى إِلَيـه ثَمـرات كُـلِّ شـيءٍ              ﴿: ، وقال عزوجل  )٣٧من اآلية 
  .)٥٧:القصص(

وذلك أن أفئدة الناس وي إليها من األصـقاع  فربهان ذلك فيها ظاهر متصل إىل يوم القيامة،     
والثمرات . فالطريق إليها ملتقى الصادر والوارد، ممن بلغته الدعوة املباركة        . النائية واألقطار الشاحطة  

  .جتىب إليها من كل مكان، فهي أكثر البالد نعماً وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر
 ففيه من جمتمع أهل املشرق واملغرب، فيباع فيها         - ولو مل يكن هلا من املتاجر إال أوان املوسم        

يف يوم واحد، فضالً عما يتبعه من الذخائر النفيسة كاجلواهر ، والياقوت، وسائر األحجـار، ومـن                 
كاملسك ، والكافور، والعنرب والعود، والعقاقري اهلندية، إىل غري ذلك من جلب اهلنـد              : أنواع الطيب 

ة واليمانية، إىل غري ذلك من السلع اخلراسانية، والبضائع املغربية، إىل ماال            واحلبشة، إىل األمتعة العراقي   
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ينحصر و ال ينضبط، وما لو فرق على البالد كلها ألقام هلا األسواق النافقة، ولعم مجيعهـا باملنفعـة               
فما . االتجارية، كل ذلك يف مثانية أيام بعد املوسم، حاشا ما يطرأ ا مع طول األيام من اليمن وسواه                 

 فهـذه   –على األرض سلعة من السلع و ال ذخرية من الذخائر إال وهي موجودة فيها مدة املوسـم                  
  .بركة ال خفاء ا و آية من آياا اليت خصها اهللا ا

وأما األرزاق والفواكه وسائر الطيبات فكنا نظن أن األندلس اختصت من ذلك حبظ له املزيـة     
كـالتني ،   : نا ذه البالد املباركة فألفيناها تغص بالنعم والفواكـه        على سائر حظوظ البالد حىت حلل     

والعنب، والرمان، والسفرجل، واخلوخ، واألترج، واجلوز، واملقل، والبطيخ، والقثاء، واخليـار، إىل            
، واجلزر، والكرنب، إىل سائرها، إىل غري ذلك        )٢(كالباذجنان، واليقطني، والسلجم  : مجيع البقول كلها  

وأكثر هذه البقول كالباذجنان والقثاء والبطيخ ال يكاد ينقطع         . حني العبقة واملشمومات العطرة   من الريا 
ولكل نوع من هذه األنـواع  . مع طول العام، وذلك من عجيب ما شاهدناه مما يطول تعداده وذكره      

. لفضيلة موجودة يف حاسة الذوق يفضل ا نوعها املوجود يف سائر البالد، فالعجب من ذلك يطـو                
  . )٣(اهـ"إىل آخر كالمه يف تعداد هذه اخلريات وفضيلتها على مثيالا يف غري احلرم

  .فلله احلمد والشكر
  :املكرمة ااورة يف مكة  -

إِنَّ الَّذين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْناه للنـاسِ             ﴿: قال تعاىل 
يمٍسذَابٍ أَلع نم قْهذبِظُلْمٍ ن ادبِإِلْح يهف رِدي نمو ادالْبو يهف فاكاًء الْع٢٥:احلج (﴾و(.  

  .)٤("من يعتنقه من أهل األفاق:  )الباد(و . أهل مكة): العاكف: " (قال قتادة
  ة؛ اختلف العلماء يف ااورة مبك: "رمحه اهللا) هـ٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي 

  .فكرهها أبو حنيفة
  .ومل يكرهها أمحد بن حنبل يف خلق كثري من العلماء بل استحبوها

  :فمن كرهها فألربعة أوجه 
  .خوف امللل

  .قلة االحترام، ملداومة األنس باملكان: والثاين
ليهيج الشوق باملفارقة فينشأ داعية العود، فإن تعلق القلب بالكعبة واإلنسان يف بيته،             : والثالث  

  .خري من تعلق القلب بالبيت واإلنسان عند الكعبة
  . )٥(اهـ"خوف ارتكاب الذنوب هناك، فإن اخلطأ مثّ ليس كاخلطأ يف غريه: والرابع 

   . كيف لنا باجلوار مبكة:قال أمحد: "رمحه اهللا) هـ٦٢٠ت(ابن قدامة قال و
  .)٦("جت منك ما خرجت ولوال إين أخر ، البقاع إىل اهللا عز وجل إنك ألحب "  : �قال النيب 
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  .)٧(ملن هاجر منها وإمنا كره اجلوار مبكة
  .وجابر بن عبد اهللا جاور مبكة

  .ليس مبرتلة من خيرج ويهاجر أي ال بأس به ومجيع أهل البالد ومن كان من أهل اليمن
  .وابن عمر كان يقيم مبكة

  .)٨( مهاجر املسلمنيباملدينة أحب إيل من املقام مبكة ملن قوي عليه ألا  واملقام : قال
 ال يصرب أحـد علـى ألوائهـا وشـدا إال كنـت لـه شـفيعا يـوم                    ": � وقال النيب 

  .)١٠(اهـ.")٩(" القيامة
  .وكالم أمحد يدل على أنه يستحب ااورة يف مكة، وأنه يرى أن املقام باملدينة أفضل

  .وحمل استحباب ااورة عند غلبة الظن أال يقع يف احملذور
  : ورة مبكة أدب اا

أنه يتيسر فيها مـن     ) ااورة: يعين(ودليل من استحبها    : "رمحه اهللا ) هـ٦٧٦ت(قال النووي   
  .الطاعات ما ال حيصل يف غريها، من الطواف ، وتضعيف الصلوات ، واحلسنات وغري ذلك

مومة أو  واملختار أن ااورة مستحبة مبكة واملدينة إال أن يغلب على ظنه الوقوع يف األمور املذ              
  .بعضها، وقد جاور ا خالئق ال حيصون من سلف األمة وخلفها، ممن يقتدى به

خلطيئة أصيبها مبكة أعز علـي      : " أنه قال  �وينبغي للمجاور أن يذكر نفسه مبا جاء عن عمر          
  .)١١("من سبعني خطيئة بغريها

من : "�  عن ابن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهم عن النيب         : ")١٢(وقد ثبت يف صحيح مسلم    
  .)١٣(اهـ". "صرب على ألواء املدينة كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة

 إذا كان على    -وباجلملة فجوار مكة    : "رمحه اهللا ) هـ٦٩٥ت(وقال حممد ولد احملب الطربي      
 مما يتقرب به إىل اهللا تعاىل ا من أجله، فإنه حلول حبضرة اهللا، واتصاف جبـوار      -الوجه الذي ينبغي    

  .)١٤(اهـ"له، ومالزمة بفناء بيته، وعكوف بساحة أفضالهجال
  .)٢٥:احلج (﴾ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ﴿: وقال تعاىل

  :اعتقه اهللا من اجلبابرة فلم يظهر عليه جبار قط:  البيت العتيق -
م لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نـذُورهم ولْيطَّوفُـوا        ثُ﴿: وصف اهللا تعاىل بيته بالعتيق يف قوله تعاىل       

  .)٢٩:احلج (﴾بِالْبيت الْعتيقِ
  .) ٣٣:احلج (﴾لَكُم فيها منافع إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم محلُّها إِلَى الْبيت الْعتيقِ﴿:  ويف قوله

 داهجا: قَالَ م"قُهتع يقتلْعةابِربالْج ن١٥( " م( .  
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إِنما سمي الْبيت الْعتيق لأَنه     : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن عبد اللَّه بنِ الزبيرِ قَالَ     
  .)١٦(" قطلَم يظْهر علَيه جبارأعتقه من اجلبابرة، ف

  :  مكة واملدينة فضل الصالة مبسجد -
صلَاةٌ في مسجِدي هذَا خير     : "عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ            

امرالْح جِدسإِلَّا الْم اهوا سيمف لَاةص أَلْف ن١٧("م(.  
  رم، أو هو خاص مبسجد الكعبة؟ وهل يشمل هذا الفضل مجيع أرض احل

  .الراجح األول واهللا اعلم
  : الوزن وزن مكة والكيل كيل املدينة -

قَـالَ  : ن دكَينٍ حدثَنا سفْيانُ عن حنظَلَةَ عن طَاوسٍ عن ابنِ عمر قَـالَ            أيب نعيم الفضل ب   عن  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر" :ةيندلِ الْمالُ أَهكْيالُ مكْيالْمكَّةَ ولِ منُ أَهزنُ وز١٨("الْو(.  

  .، فهم أضبط للمكيالواملدينة بلد زرعفهم أضبط للوزن، وذلك ألن مكة بلد جتارة، 
  : مكة واملدينة حمميتان من دخول الدجال -

لَيس من بلَد إِلَّا سيطَؤه     : " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      بن مالك رضي اللَّه عنه عن النبِي       عن أَنس 
                   ـفجرت ا ثُـمهونسرحي افِّنيكَةُ صلَائالْم هلَيإِلَّا ع قْبا ننِقَابِه نم لَه سةَ لَييندالْمكَّةَ والُ إِلَّا مجالد

  .)١٩("لَاثَ رجفَات فَيخرِج اللَّه كُلَّ كَافرٍ ومنافقٍالْمدينةُ بِأَهلها ثَ
   : ماء زمزم ملا شرب له -

سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       : سمعت جابِر بن عبد اللَّه يقُولُ     : عن أَيب الزبيرِ يقُولُ   
  .)٢٠("شرِب لَهماُء زمزم لما : "يقُولُ

وقد جربت أنا وغريي من االستـشفاء مبـاء زمـزم         : "رمحه اهللا ) هـ٧٥١ت(قال ابن القيم    
   . فربأت بإذن اهللا، عجيبة واستشفيت به من عدة أمراضاأمور

وشاهدت من يتغذى به األيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر وال جيـد جوعـا                  
 وكان له قوة جبامع ـا أهلـه         ،ين أنه رمبا بقي عليه أربعني يوما      ويطوف مع الناس كأحدهم وأخرب    

   .)٢١(اهـ"ويصوم ويطوف مرارا 
حكى يل الشيخ نـور     : "عن شيخه ابن حجر قال السخاوي     ) هـ٩٠٢ت(ذكر السخاوي   و

شربت ماء  : يف سنة إحدى ومخسني يقول    ) مسع شيخه ابن حجر   : يعين(الدين ابن أيب اليمن أنه مسعه       
  : زمزم لثالث

   . أثر ذلك– حبمد اهللا –أن أنال مرتبة احلافظ الذهيب، فوجدت : أحدها
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وأن تتيسر يل الكتابة على الفتاوى كشيخنا السراج البلقيين، حيث كان يكتب عليها من رأس               
  ؛القلم، بغري مراجعة غالباً

عجـب  " :فيسر اهللا يل ذلك، حبيث ضبطت املهم من فتاوى شهر فكان يف جملـدة، مسيتـها               
  ."لدهرا

  .ومل يذكر الثالث، وأحجم اجلماعة عن سؤاله عنه: قال
وقد شرب ماء زمزم ألمور ثالثة أيضاً احلافظ اخلطيب فيما أسنده إليه ابن             ): السخاوي(قلت  

شربت ماء زمزم ثالث شربات، وسألت اهللا تعاىل ثالث حاجات، أخذاً بقول رسول             : عساكر ، قال  
  ؛"ماء زمزم ملا شرب له: "�اهللا 

  .التحديث بتاريخ بغداد ا: احلاجة األوىل 
  .اإلمالء جبامع املنصور: والثانية 
  .فقضيت: قال راويها . الدفن عند بشر احلايف: والثالثة 

شربت لثالث:  أنه قال– رمحه اهللا -ي عن إمامنا الشافعي وبل ر :  
  .للرمي، فكنت أصيب العشرة من العشرة، والسبعة من السبعة

  . أنا كما ترونوللعلم، فها
  . ولدخول اجلنة وأرجو حصول ذلك

  . ألمور بلغها أو أكثرها- أحد األئمة -الشمس ابن عمار : وكذا شربه ممن أدركته 
  .)٢٢(اهـ"وشربته أنا ألشياء أرجو أن أنال سائرها

" ماء زمزم ملا شـرب لـه      "وقد رأيت ابن حجر رمحه يف اجلزء الذي صنفه يف حديث            : قلت
  .ر عن الشافعي اإلمام أنه شرب ماء زمزم للرمي، فكان يصيب من كل عشرة تسعةواشته: "يقول

  .وشربه احلاكم أبوعبداهللا حلسن التصنيف ولغري ذلك، فصار أحسن هل عصره تصنيفاً
و ال حيصى كم شربه من األئمة ألمور نالوها، وقد ذكر لنا احلافظ زين الدين العراقـي أنـه                   

  .شربه لشيء فحصل له
 أن يرزقين حالة الـذهيب يف  - وأنا حينئذ يف بداية طلب احلديث -ته مرة وسألت اهللا وأنا شرب 

حفظ احلديث، مث حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة، وأنا أجد من نفسي املزيد علـى تلـك    
  .الرتبة فسألته رتبة أعلى منها، فأرجو اهللا أن أنال ذلك

أنه كان يطـوف    : ول عن والده أنه أخربه    وذكر احلكيم حممد بن علي الترمذي يف نوادر األص        
يف الليل ، فاشتدت عليه اإلراقة، وخشي أن خيرج من املسجد إىل مكان يقضي حاجتـه، فتتلـوث                  
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أقدامه بأقذار الناس، وكان ذلك يف املوسم، فتوجه إىل زمزم فشرب منها لذلك، فرجع إىل الطواف،                
  .)٢٣(اهـ"فلم أحس بالبول حىت أصبحت: قال

  :ن مكة من الصحابة  من استوط-
مـن  ) مكة املكرمة : يعين(هذا ذكر من استوطنها     : "رمحه اهللا   ) هـ٥٩٧ت(قال ابن اجلوزي    

  :الصحابة رضي اهللا عنهم على حروف املعجم
  .األسود بن خلف

  إياس بن عبد، 
  .بديل بن ورقاء

  .بسر بن سفيان 
  .مثيم بن أسيد

  .احلارث بن هشام
  .حجري بن أيب إهاب

  . العاصاحلكم بن أيب
  .حويطب 

  .خالد بن أسيد
  .خالد بن العاص
  .خويلد بن خالد
  .خويلد بن صخر
  .مسرة بن املؤذن

  .سهيل بن عمرو
  .شيبة بن عثمان
  .صفوان بن أمية

  .ضرار بن اخلطاب
  .عامر بن واثلة

  .عبداهللا بن حبشي
  .عبداهللا بن الزبري

  .عبداهللا بن السائب
  .عبداهللا بن السعدي

  . ربيعةعبداهللا بن أيب
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  .عبدالرمحن بن أبزي
  .عبدالرمحن بن صفوان

  .عتاب بن أسيد
  .عتبة بن أيب هلب
  .عثمان بن طلحة
  .عثمان بن عامر

  .أبوقحافة
  .عقبة بن احلارث

  .عكرمة بن أيب جهل
  .علقمة بن الفغواء
  .عمرو بن بعكك

  .عمرو بن أيب عقرب
  .عمري بن قتادة

  .عياش بن أيب ربيعة
  .قيس بن السائب

  .ن علقمةكرو ب
  .كلدة بن حنبل

  .كيسان 
  .لقيط
  .حمرش

  .)٢٤(]مسلم[
  .مطيع

  .املطلب بن معتب
  .املهاجر

  .نافع بن عبد احلارث
  .النضر بن احلارث

  .يعلى بن أمية
  :وممن عرف بكنيته ومل يعرف له اسم

  .أبو مجعة
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  .أبوسربة
  .أبوعبدالرمحن الفهري

  . )٢٥(اهـ"طنوها تو�فهؤالء األربعة واخلمسون من أصحاب رسول اهللا 
  : من مات ا من الصحابة -

  :مات ا من الصحابة: "رمحه اهللا) هـ٦٧٤ت(قال احملب الطربي 
احلارث بن عوف، أبو واقد الليثي، ويعد يف أهل املدينة، وجاور مبكة سنة، وتويف ا، ودفـن                 

  . )٢٦(يف مقربة املهاجرين
  .)٢٧(وحبة بن بعكك أبو السنابل

  .)٢٨(كفار قريش مبكة، وصلبوه بالتنعيموخبيب بن عدي، قتله 
قتل : وقال ابن سعد  . ابن خولة أيضاً، ورد يف الصحيح أنه مات مبكة        : سعد بن خوىل، ويقال   

  .)٢٩(، وكذلك ذكره احلافظ أبوعمر.شهيداً يوم أحد
  .)٣٠(�مسرة بن معرب، أبو حمذورة، مؤذن رسول اهللا 

، بضم احلاء املهملة وسكون الباء      "احلبشي" :جأة جببل يقال له   فعبدالرمحن بن أيب بكر، مات      
على عشرة  :  قاله ابن األثري، وقال احلافظ أبو عمر         .يد، قريب من مكة   داملوحدة وكسر الشني والتش   

ومحـل  . جبل بأسفل مكة  : وقال اجلوهري . على ستة أميال    : وقال شيخنا الصاغاين  . أميال من مكة  
  .على أعناق الرجال إىل مكة، فدفن ا

 بن الزبري بن العوام، قتل مبكة، ودفن جسده ـا، ومحـل رأسـه إىل املدينـة، مث إىل            عبداهللا
  .خراسان

  .عبداهللا بن كريز، تويف مبكة، ودفن بعرافات
  . ولعله عند فخ مجعاً بينهما: قلت. حبائط أم حرمان: عبداهللا بن عمر، دفن بفخ، وقيل

  . )٣١( من الكوفةعبداهللا بن قيس أبو موسى األشعري، على موضع ميلني
  . إمارة مكة، عند الفتح، ومات ا يوم مات أبوبكر الصديق�عتاب بن أسيد، واله النيب 

  .وعثمان بن طلحة بن أيب طلحة
  .عثمان بن عامر، أبو قحافة، تويف مبكة بعد أيب بكر بستة اشهر وأيام

  .عياش بن أيب ربيعة املخزومي، مات مبكة
  .حممد بن حاطب بن احلارث

  .ور بن خمرمة بن نوفلاملس
  .وهب بن عبداهللا، أبو جحيفة، وهو ممن عرف بكنيته



 ١٠

  .أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهو ممن عرف بكنيته، وهو آخر من مات من الصحابة
  .مات باملدينة، وهو األشهر: وقيل. سعيد بن يربوع، قيل مات مبكة

  .)٣٢(اهـ"وعبداهللا بن عمرو بن العاص، على خلف يف موضع وفاته
رمحـه اهللا يف    ) هـ٨١٧ت(وفاته رمحه اهللا من الصحابة مجاعة، ذكرهم الفريوز آبادي          : قلت

  :، وهم كما ذكرهم الفريوزآبادي رمحه اهللا)إثارة احلجون لزيارة احلجون(رسالته 
محنن بن عوف بفتح احلاء املهملة وسكون امليم وفتح النون األوىل أخو عبدالرمحن وعبـداهللا               

  .بد عوفابين عوف بن ع
 وضبطه الصغاين خالد بن أسيد على مثال أمـري، واألول           -خالد بن أسد بفتح اهلمزة والسني       

  . ابن أيب العيص بن أمية-أصح 
بـسكون  : زيد بن الدثنة بفتح الدال املهملة وكسر الثاء املثلثة وفتح النون بعدها هاء، وقيل               

  .الثاء
  .السكران بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود

  .ابن أيب طلحة: بن عثمان بن طلحة ويقالشيبة 
  .صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح اجلمحي القرشي

  .عبداهللا بن شهاب بن عبداحلرث بن زهرة جد ابن شهاب الزهري
  .عبداهللا بن عمرو بن العاص

  .عبداهللا بن ياسر العنسي
  .العرس بن قيس بن سعيد بن األرقم الكندي

ابن عبداهللا بن مليل بالمني الغـساين، وقيـل   : والدال املهملة بن حنبل ويقالكلدة بالتحريك   
  .أسلمي

  .عبد م بن عفيف بن أسحم املزين: مغفل بن عبد غنم، وقيل
  .ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو عمار

  .  أبو سربة ابن أيب رهم
  :مث ذكر عقب ذلك النساء من الصحابيات وهن

  .لصديقأمساء بنت أيب بكر ا
  .خدامة بنت خويلد بن أسد

  .خدجية بنت خويلد أم املؤمنني
  .زينب بنت مظغون بن حبيب أخت عثمان بن مظغون

  .زينب األسدية
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  .مسية أم عمار بن ياسر
    : )٣٣( املكرمة صحابة جاوروا مبكة-

  ):مبكة املكرمة: يعين(جاور  عندنا : "عن عطاء قال
  .جابر بن عبد اهللا 

  .وابن عمر 
  . عباس وابن

  .وأبو هريرة 
   .)٣٤(ا"وأبو سعيد اخلدري

  : من نزل ا من التابعني فمن بعدهم - 
  : وقد نزهلا من التابعني ومن بعدهم : "قال ابن اجلوزي 

  .عبيد بن عمري
  .جماهد
  .عطاء

  .يوسف بن ماهك
  .مقسم 

  .احلسن بن مسلم
  .عمرو بن دينار

  .عبدالعزيز بن أيب رواد
  .سفيان بن عيينة

  .ضيل بن عياضالف
  .)٣٥(اهـ"احلميدي

  : ممن دفن مبكة من التابعني تابعيهم -
رمحه اهللا، يف معرض ذكره من مات مبكة ودفن يف مقـربة            ) هـ٨١٦ت(قال الفريوز آبادي    

وتابع التابعني والعلماء الراسخني واألولياء والسادة القادة فأكثر من أن حيـصر وحيـصى              : "احلجون
  :ىوأوفر من أن يذكر ويستقص

  .كإبراهيم بن طحان اهلروي
  .إمساعيل بن أمية األموي

  .حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي
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  .سعيد بن منصور 
  .سعيد بن حسان املخزومي

  .سلمة بن شبيب النيسابوري
  .سفيان بن عيينة اهلاليل
  .صدقة بن يسار اجلزري

  .طاوس بن كيسان اخلوالين
  .عبداهللا بن مسلمة احلارثي

  . عمري الليثيعبداهللا بن عبيد بن
  .عبداهللا بن املسيب العائذي

  .عثمان بن عبداهللا بن سراقة القرشي
  علي بن زيد بن جدعان 

  .عمرو بن دينار
  .فضيل بن عياض

  .أمحد بن جعفر املعقري
  .سليمان بن حرب

  .احلسن بن حممد الصغاين
  .)٣٦(اهـ"وخلق كثري وجم غفري يضيق عن استقصاء بعضهم الزمان

  :لد يتعيش أهله مما حيصل بسبب العمرة واحلج  مكة املكرمة ب-
علي بن عبد العزيز بن املرزبان بن شابور أبو احلـسن           علماء احلديث الذين جاوروا مبكة      من  

  ، كان يأخذ على التحديث أجراً؛ )٣٧(البغوي
صدوق؛ وأما النسائي فمقته لكونـه كـان        :  وقال ابن أيب حامت   . ثقة مأمون : قال الدارقطين   

  . احلديث يأخذ على
يا قوم أنا بني األخشبني وإذا ذهب       : بلغين أنه كان إذا عوتب على ذلك قال       :  قال ابن السين    

  .ااورون فيقول أطبق: من بقي؟ فيقول:  يقول)٣٨(احلاج نادى أبو قبيس قعيقعان
  .مات مبكة سنة ست ومثانني ومائتني عن بضع وتسعني سنة

  : ذكر ثقات أهل مكة -
جودة يف كتاب سؤاالت أيب داود ألمحد بـن حنبـل عـن جـرح الـرواة                 هذه الترمجة مو  

؛ وقد ذكر حتتها مجاعة من املكيني وحاهلم يف الرواية واجلرح والتعـديل، إىل القـرن                )٣٩(وتعديلهم
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؛ إذ هذه القرون هـي      "ميزان االعتدال "رمحه اهللا يف كتابه     ) هـ٧٤٨ت(الثالث، على طريقة الذهيب     
  .ألسانيد يف أمات كتب احلديث املتداولةعليها مدار الرواية، وا

وميكن االستفادة من الفكرة يف عمل مصنف يف رواة احلديث املكـيني وحـاهلم يف اجلـرح                 
  .والتعديل؛ فإنه ال خيلو من فائدة واهللا اعلم

  :أهل مكة ال علم هلم بالعرايا لوال الرواية 
 ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا          ربنا إِني أَسكَنت من   ﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل   

 ﴾ليقيموا الصالةَ فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم مـن الثَّمـرات لَعلَّهـم يـشكُرونَ                
  .)٣٧:براهيمإ(

سوا بأهل زرع؛ إذ أرضهم ليست أرض زرع و ال خنيـل،  فمكة بواد غري ذي زرع، وأهلها لي  
كاملدينة وغريها من البالد اليت يكثر فيها النخيل وحيتاج أهلها إىل معرفة بيع العرايا؛ ولكـن حـصل                  

  !عندهم علم ذا عن طريق رواية األحاديث
 ومـا   : قال يل حيىي بن سعيد يعين األنصاري       : مسعت سفيان بن عيينة قال     :قال أمحد بن حنبل   

  ؟علم أهل مكة بالعرايا
   .)٤٠(اهـ"أخربهم عطاء مسعه من جابر) : سفيان بن عيينة(قلت 

   : أهل مكة أعلم باملناسك من أهل الكوفة-
  !أهل احلجاز وأهل مكة أعلم باملناسك: قال يل حبيب بن أيب ثابت " :عن األعمش قال

  . )٤١("إال جئتك فيه حبديث ال تأيت حبرف ؛فأنت عنهم وأنا عن أصحايب: فقلت له : قال 
   : عامل مكة باملناسك عطاء بن أيب رباح-

  .فاق عطاء أهل مكة يف الفتوى: قال ربيعة 
 ما بقى أحد من الناس اعلـم        :حممد بن على  : سفيان بن عيينة عن عبد ربه بن سعيد قال          عن  
   .بأمر احلج
  .)٤٢(مكي ثقة:  فقال ؟سئل أبو زرعة عن عطاء بن أىب رباحو
  : من مكة املكرمة يناظر بشر املريسي بني يدي املأمون يف فتنة خلق القرآن  عامل-

عبدالعزيز بن حيي بن عبدالعزيز بن مسلم بن ميمـون الكنـاين املكـي الفقيـه الـشافعي                  
  .)٤٤()احليدة(، من علماء مكة، صنف رسالته )٤٣()هـ٢٤٠ت(

 أظهره بشر بن غيـاث املريـسي        اتصل يب وأنا مبكة ما قد     : "يقول عبدالعزيز الكناين يف أوهلا    
ببغداد، من القول خبلق القرآن وغريه، ودعاية الناس إىل موافقته على قوله ومذهبه، وتشبيهه على أمري                
املؤمنني املأمون وعامة أوليائه وما قد وقع يف الناس من احملنة، واألخذ يف الدخول يف الكفر والـضاللة       
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مهم عن الرد عليه مبا يكسر به قوله، وتدحض به حجتـه،   ورهبة الناس وختوفهم من مناظرته، وإحجا     
ويبطل به مذهبه، واستتار املؤمنني يف بيوم وانقطاعهم عن الصالة يف اجلماعات واجلُمعات، وهرم              
من بلد إىل بلد، خوفاً على أنفسهم وأديام، وكثرة موافقة اجلهال والرعاع من الناس علـى كفـره           

ته واالنتحال مبذهبه، رغبة يف الدنيا ورهبة من العقوبة اليت كان يعاقـب      وضاللته، والدخول على بدع   
  .ا من خالفه على مذهبه

فأزعجين قلقي وأسهر ليلي، وأدام فكري وأطال غمي ومهي، فخرجت مـن            : قال عبدالعزيز 
بلدي متوجهاً إىل ريب عزوجل وأسأله سالميت وتبليغي حىت قدمت بغداد، فشاهدت من غلظ األمـر                

تداده أضعاف ما كان يصل إىلّ، ففزعت إىل اهللا عزوجل أدعوه وأتضرع إليه راغباً وراهباً، واضعاً                وام
له خدي، باسطاً إليه يدي، أسأله إرشادي وتسديدي، وتوفيقي ومعونيت واألخـذ بيـدي، وأن ال                

، يسلمين ، وأن ال يكلين إىل نفسي، وأن يفتح لفهم كتابه قليب، وأن يطلق لـشرح بيانـه لـساين                   
وأخلصت هللا نييت ووهبت له نفسي، فعجل تبارك وتعاىل إجابيت وثبت عزمي وشجع قلـيب، وفـتح                 
لفهم كتابه قليب، وأطلق لساين ، وشرح به صدري، فأبصرت رشدي بتوفيقه إيـاي، وآنـست إىل                 

إىل آخـر كالمـه     ... " معونته ونصرته، ومل اسكن إىل مشاورة أحد من خلق اهللا عزوجل يف أمري            
يف اجتمع باملأمون وكيف كانت املناظرة اليت حاد فيها بشر عن اجلواب، يف كل ما ألزمه                وحكى ك 

  ).احليدة(به، فسميت هذه الرسالة بـ 
  :أهل مكة يسألون أبا داود عن كتاب السنن  -

رمحه اهللا،  ) هـ٢٧٥ت(من املصنفات اليت حفظت أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين           
رسـالة أيب داود  : "ل مكة جواباً عن سؤاهلم وصف سننه، وعرفت الرسالة باسمرسالة له أرسلها أله 

  .)٤٥("إىل أهل مكة يف وصف سننه
جاء يف بداية سند النسخة من جهة املصنف مسعت أبابكر حممد بن عبدالعزيز بن حممـد بـن                  

طلـب  الفضل بن حيي بن القاسم بن عون بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بـن عبـد امل            
مسعت أبا داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد السجـستاين              : اهلامشي مبكة يقول  

سالم عليكم، فإين أمحد إليكم اهللا      : وسئل عن رسالته اليت كتبها إىل أهل مكة جواباً هلم، فأملى علينا             
  . كلما ذكر�الذي ال إله إال هو، وأسأله أن يصلي على حممد عبده ورسوله 

عافانا اهللا وإياكم عافية ال مكروه معها، و ال عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن اذكـر  :  ما بعد   أ
  .وذكر الرسالة ..." ، أهي اصح ما عرفت يف الباب؟ "السنن"لكم األحاديث اليت يف كتاب 

  :  أهل مكة واملدينة يسمون النبيذ مخراً -
  .بريدة بن سفيان بن فروة األسلمي: يف رواة احلديث 

  .روى عن أبيه وغالم جلده يقال له مسعود بن هبرية
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  .وعنه أفلح بن سعيد القبائي وابن إسحاق
  .فيه نظر : قال البخاري 
  .ليس بالقوي يف احلديث : وقال النسائي 

  .ردي املذهب مقنع مغموص عليه يف دينه: وقال اجلوزجاين 
 كـان   : بن سعد قلت أليب داود     مل يكن بذاك تكلم فيه إبراهيم     : وقال اآلجري عن أيب داود      

  . نعم: قال؟يتكلم يف عثمان
 أخـربين مـن   :عن أبيه:  يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقول:مسعت حيىي يقول : وقال الدوري   

  !رأى بريدة يشرب اخلمر يف طريق الري
  .)٤٦( فالذي عندنا أنه رآه يشرب نبيذا،أهل مكة واملدينة يسمون النبيذ مخرا: قال الدوري 

  : املكرمة ودخول املذهب األشعري وعلم الكالم إىل بالد املغرب  مكة-
أيب ذر اهلروي عبد بن أمحد بن عبد اهللا بن غفري األنصاري املالكي يعـرف بـابن                 يف ترمجة   

  .)٤٧(السماك
أخذ الكالم ورأي أيب احلسن عن القاضي أيب بكر بـن           : "رمحه اهللا ) هـ٧٤٨ت(قال الذهيب   

 وقبل ذلك كانت علماء املغـرب ال   ، عنه املغاربة إىل املغرب واألندلس     الطيب وبث ذلك مبكة ومحله    
يدخلون يف الكالم بل يتقنون الفقه أو احلديث أو العربية وال خيوضون يف املعقوالت وعلى ذلك كان                 

 الداين وأبو عمر بـن  واألصيلي وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمر 
  .لعلماءعبد الرب وا

 :قال أبو الوليد الباجي يف كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه يف ذكر القاضي ابن الباقالين               
  ؟ من أين لك هذا:فسألته) إىل مذهب الباقالين: يعين (لقد أخربين الشيخ أبو ذر وكان مييل إىل مذهبه

 فالتزمه الـشيخ    ،الطيب فلقينا أبا بكر بن      ،إين كنت ماشيا ببغداد مع احلافظ الدارقطين      : قال  
 من هذا الذي صنعت به ما مل أعتقد أنك تصنعه           : فلما فارقناه قلت له    ،أبو احلسن وقبل وجهه وعينيه    

  ؟وأنت إمام وقتك
  . هذا القاضي أبو بكر حممد بن الطيب،هذا إمام املسلمني والذاب عن الدين: فقال 

 دخلته من بالد خراسان وغريهـا   كل بلد،فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أيب   : قال أبو ذر    
  .ال يشار فيها إىل أحد من أهل السنة إال من كان على مذهبه وطريقه

و الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقـة احلـديث باجلـدل والربهـان               ه: قال الذهيب   
وكـان  وباحلضرة رؤوس املعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع وهلم دولة وظهور بالدولة البويهية             
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 وإن كانوا قـد خيتلفـون يف   ،بينه وبني أهل احلديث عامر    و ،يرد على الكرامية وينصر احلنابلة عليهم     
  .(٤٨) اهـ" فلهذا عامله الدارقطين باالحترام،مسائل دقيقة

القصة املذكورة تبني كيف انتقل مذهب األشاعرة وأهل الكالم إىل املغرب عن طريـق أيب ذر                
  .ئه هلم يف مكة املكرمةرمحه اهللا؛ وذلك بسبب لقا

   :من غري املكينياملكرمة  الذين صنفوا كتبهم يف مكة -
  .هذا موضوع طريف، لو ينهد أحد لتتبعه جلاء بأشياء طريفة إن شاء اهللا تعاىل

املعتزيل رمحه اهللا، قد صـنف كتابـه        ) هـ٥٣٨ت(واذكر هنا أن حممود بن عمر الزخمشري        
  .مبكة، أثناء جماورته" ألقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن حقائق الترتيل وعيون ا"

فلما صمم العزم على معاودة جوار اهللا و االناخـه حبـرم اهللا،             : "جاء يف مقدمة هذا الكتاب    
 عطشى  – وقليل ما هم     –فتوجهت تلقاء مكة، وجدت يف جمتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها              

 إىل إيناسه ، حراصاً على اقتباسه، فهز ما رأيت من           ، متطلعني )٤٩(األكباد إىل العثور على ذلك اململى     
  .عطفي، وحرك الساكن من نشاطي

فلما حططت الرحل مبكة؛ إذا أنا بالشعبة السنية، من الدوحة احلسنية، األمري الشريف اإلمـام               
 أدام اهللا جمده، وهو النكتة والشامة يف بين         -شرف آل رسول اهللا أيب احلسن علي بن محزة بن وهاس            

 أعطش الناس كبداً، وأهلبهم حشى، وأوفـاهم رغبـة   -حلسن، مع كثرة حماسنهم، ومجوم مناقبهم،     ا
 بقطع   - مع تزاحم ما هو فيه من املشادة         -حىت ذكر أنه كان حيدث نفسه يف مدة غيبيت عن احلجاز            

ت علـى   قد ضاق : الفيايف وطي املهامه والوفادة علينا خبوارزم ليتوصل إىل إصابة هذا الغرض؛ فقلت           
املستعفي احليل، وعيت به العلل، ورأيتين قد أخذت من السن، وتقعقع الشن، وناهزت العشر الـيت                

؛ فأخذت يف طريقة أخصر من األوىل، مع ضمان التكثري مـن الفوائـد              )دقاقة الرقاب (مستها العرب   
وكـان  ،  �والفحص عن السرائر، ووفق اهللا وسدد، ففرغ منه يف مقدار خالفة أيب بكر الـصديق                

                    ر متامه يف أكثر من ثالثني سنة، وما هي إال آية من آيات هذا البيت احملرم، وبركة أفيضت علـييقد
من بركات هذا احلرم املعظم، أسأل اهللا أن جيعل ما تعبت فيه منه سبباً ينجيين ونوراً على الـصراط                   

  . )٥٠(اهـ"يسعى بني يدي ومييين، ونعم املسؤول
، يف وقـت جماورتـه يف       "ذيب السنن "رمحه اهللا ألف كتابه     ) ـه٧٥١ت(وابن قيم اجلوزية    

 شـرفه اهللا    – حجر إمساعيـل     –ووقع الفراغ منه يف احلجر      : "احلرم، فقد ختم رمحه اهللا كتابه بقوله      
ميزاب الرمحة يف بيت اهللا، آخر شوال سنة اثنتني وثالثني وسـبعمائة، وكـان              : تعاىل، حتت امليزاب  

  . )٥١(اهـ"نة املذكورةابتداؤه يف رجب من الس
  .وعلى هذا فقد استغرق تأليفه لكتابه أربعة أشهر رمحه اهللا
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رمحه اهللا له عدد من املصنفات ألفها يف مكة املكرمـة، إذ            ) هـ٩٧٤ت(وابن حجر اهليتمي    
  .  أقام فيها جماوراً أكثر من ثالثني سنة يؤلف ويصنف

  .وغريهم كثري
  :ت اليومالقرن السابع وعرفاأواخر  عرفات يف -

مـلء  "كتاب موسوم بـ    ) هـ٧٢١ت(أليب عبداهللا حممد بن عمر بن رشيد الفهري السبيت          
، ذكر فيه مشاهداته يف رحلـة       "العيبة مبا مجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطيبة           

تنبيـه  ": هـ، ومما ذكره عن مشعر عرفات قولـه       ٦٨٤احلج والعمرة والزيارة، واليت كانت يف عام        
ترك اجلمع على سنته يف موضعه، وصاروا يصلون بإمام يتم هلم، ال حيسن السنة أمام موقف                : وحسرة

ويصلي أهل العلـم فـرادى أو       . ، ويؤخر الظهر إىل قريب العصر، فينتظره كثري من اجلهال         �النيب  
  .�جمتمعون يف رحاهلم، مث جييئون إىل موقف النيب 

: يعـين (يف مبيت الناس مبىن، وإقامة الصالة مبسجد إبراهيم         والذي ظهر من احلكمة الشرعية      
أن يصل الناس وتلك األمكنة املطهـرة طـاهرة، ومل يبـق إال             : مث ايء إىل املوقف     ) مسجد عرنة 

التشاغل بالذكر والدعاء، وأما اآلن فتصبح تلك العرصات املشرفات ، وقد ملئت فضالت آدميـات               
  . يع يميات ويميات، وإن شئت قل يف اجلم

ولقد جهدنا أن جند موضعاً للصالة طاهراً فما وجدناه إال أن يصلى على حائل يوضع علـى                 
  .)٥٢(اهـ"األرض حىت على الصخرات املباركات، و ال حول و ال قوة إال باهللا

 طاهرة العرصات، والناس يصلون بإمام واحد الظهـر         – واحلمد هللا    -وعرفات اليوم     : قلت
قصراً، و ال يتخلف عن الصالة إال من تأخر وفاتته، مع حركة قوية للتوعية والتوجيه،               والعصر مجعاً و  

وذلك بفضل اهللا تعاىل مث جبهود والة األمر، الذين شهد هلم القاصي والداين بعملهم الطيب يف خدمة                 
  . احلاج وتسهيل أمور احلج، فجزاهم اهللا خرياً

  :   علماء مكة يتحاورون مع العلماء ااورين-
ابـن قـيم   (حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي املشهور بـ  ذكر ابن القيم    

هذَا موضع يغلَط فيه    َ": ، حماورة له مع املكيني حول بعض مسائل العلم، فقال رمحه اهللا           )٥٣()اجلوزية
ويغفُلُونَ عن عمل صاحب الشرِيعة وعمل      ، يحتجونَ بِعمومِ نص علَى حكْمٍ    ، كَثري من قَاصرِي الْعلْم   

  . وفَهِم معانِيها، ومن تدبر هذَا علم بِه مراد النصوص، أَصحابه الَّذي يبين مراده
ي ركَّة فم نار ممتاعي الف كَلَام نيكِّين الْميبنِي ويور بدكَانَ يرهوغَيان وضم .  

 ما: فَأَقُول لَههنل ماف أَفْضة الطَّوكَثْر!  
  ."عمرةٌ في رمضان تعدل حجة: "فَيذْكُرونَ قَوله
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      كاء ذَلي أَثْنف مفَقُلْت لَه :            ـنا مهج إِلَيرخي ية الَّترمع الْعرب الشاحاد صركُون مال أَنْ يحم
لّ   مى الْحنة  ، كَّة إِلَى أَدجل حدعا تهأَنلًا       ، وكَّة أَصقَامه بِمة مدم وا هلهفْعلَا ي لَـا      ، ثُمح ول الْفَـتلَا قَب

،  الرسـول  وأَعلَمهـم بِمـراد   ، مع أَنهم كَانوا أَحرص الْأُمة علَى الْخير      ، ولَا أَحد من أَصحابه   ، بعده
ثُم مع ذَلك يرغَبونَ عن هذَا الْعمل الْيِسري والْأَجر الْعظيم ؟ يقْدر أَنْ يحـج                .وأَقْدرهم علَى الْعمل بِه   

ختصونَ أَنتم عنهم بِهذَا    وت، ثُم لَا يأْتي منها بِحجة واحدة       ، أَحدهم في رمضان ثَلَاثني حجة أَو أَكْثَر        
  .حتى يحصل لأَحدكُم ستونَ حجة أَو أَكْثَر ؟ هذَا ما لَا يظُنه من لَه مسكَة عقْلٍ، الْفَضل والثَّواب 

،  الْمعتادة الَّتي فَعلَها هـو وأَصـحابه  وإِنما خرج كَلَام النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْعمرة   
        طَانِهِمأَو نا مفَر لَهئُوا السشي أَنالَّت يهل   ، وقعم أُم را أَمبِها   ، وقَالَ لَهل     : " وـدعان تضمي رة فرمع

فَإِنَّ عمرةً فـي رمـضان      ، حلّ فَأَكْثروا من الاعتمار   اُخرجوا إِلَى أَدنى الْ   : ولَم يقُلْ لأَهلِ مكَّة   "حجة  
   .)٥٤("وبِاَللَّه التوفيق. ولَا فَهِم هذَا أَحد منهم. تعدل حجة 

   :)٥٥(ونجون لزيارة احلُج إثارة احلَ-
  :،كما يليرمحه اهللا، حتتوي على فصلني وخامتة) هـ٨١٧ت(هذا اسم رسالة للفريزآبادي 

يف ذكر الصحابة املدفونني جببوا رضي اهللا عنهم وأرضاهم، حيـث ذكـر             : الفصل األول   
  . الرجال والنساء، وعقب بذكر مجلة من التابعني وأتباعهم، وذكر أم خلق كثري

يف اإلشارة إىل استحباب زيارة القبور وذكر ما ورد يف ذلك من حديث منقول              : الفصل الثاين   
  .وخرب مأثور

  .يف تقييد معاين ألفاظ حتتاج إىل إيضاح ، وإمياء إىل حتقيق معىن زيارة القبور: اخلامتة 
  :ومما يالحظ على هذه الرسالة، األمور التالية

 أنه اعترب كل من ذكر من الصحابة أنه مات مبكة أنه دفن باحلجون، ولعل عذره يف ذلك أن                   -
  .واإلسالممقربة احلجون هي مقربة أهل مكة يف اجلاهلية 

  . أنه مل يتكلم عن املقربة ويصف موقعها، ويذكر شيئا من خربها-
  . أنه ذكر بعضاً ممن ذكر أنه مات مبكة ورجح هو أو غريه أم مل ميوتوا فيها-
  . أنه ذكر بعض الصحابة ممن نص على أم قربوا يف غري احلُجون، كابن عمر رضي اهللا عنه-
  . اليت ال تثبت، و لعل عذره أا يف باب الفضائل أنه أورد مجلة من األحاديث -
   : أهل مكة يراسلون علماء البالد اإلسالمية يسألوم عن مسائل-

مما سجلته لنا كتب التاريخ ، اإلشارة إىل مجلة من املراسالت حصلت بني أهل مكة املكرمـة،         
  :دة، ومن ذلك والعلماء املتفوقون يف عصرهم، كانت عبارة عن استفتاءات متنوعة متعد
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رمحه اهللا، قال تقـي الـدين ابـن فهـد           ) هـ٨٠٥ت(الفتاوى املكية لسراج الدين البلقيين      
و األجوبة املرضية عن املسائل املكية،      : "رمحه اهللا يف ترمجة البلقيين، عند ذكر مصنفاته       ) هـ٨٧١ت(

  .)٥٦(اهـ"سأله عنها شيخنا احلافظ أبو حامد بن ظهرية
فهذه أجوبة عـن    : "رمحه اهللا، قال يف فاحتتها    ) هـ٨٢٦ت(دين العراقي   الفتاوى املكية لويل ال   

أسئلة وردت علي من البقاع الشريفة، رجوت بتسويد اجلواب عنها تبيـيض الوجـه والـصحيفة،                
  .)٥٨(اهـ"، وعلى اهللا اعتمد، وبه اعتضد)٥٧("األجوبة املرضية عن األسئلة املكية: "ومسيتها

الثني سؤاالً، ما بني أسئلة عقدية وفقهية وأصولية وحديثيـة،          وهي جمموعة من األسئلة تبلغ ث     
  .)٥٩(رمحه اهللا) هـ٨٧١ت(سأله عنها تقي الدين أبو الفضل حممد بن النجم حممد ابن فهد اهلامشي 

  :ابن حجر ملا أمت حفظ القرآن العظيم صلى بالناس التراويح مبكة -
رمحه اهللا أكمـل    ) هـ٨٥٢ت(رمحه اهللا أن شيخه ابن حجر       ) هـ٩٠٢ت(ذكر السخاوي   

مث مل يتهيأ له أن يصلي به للناس التراويح على جـاري            : "حفظ القرآن العظيم وله تسع سنوات قال      
مبكة، وقد أكمـل اثـنيت عـشرة        ) بعد السبعمئة من اهلجرة   : يعين   (العادة إال يف سنة مخس ومثانني     

  . )٦٠(هـ"سنة
  :كة وأئمة الدعوة بنجد مراسالت شخصية بني الشريف أمحد بن سعيد وايل م-
هـ أرسل الشيخ حممد بن عبد الوهاب واإلمام عبد العزيز بن حممد بن سـعود  ١١٨٤ سنة  يف

  : وكتبا إىل الوايل املذكور رسالة هذا نصها ، الشيخ عبد العزيز احلصني،إىل وايل مكة
ريف أمحد  املعروض لديك، أدام اهللا أفضل نعمه عليك، حضرة الش         . بسم اهللا الرمحن الرحيم   "

  .ألعز به دين جده سيد الثقلنيابن الشريف سعيد أعزه اهللا يف الدارين و
إن الكتاب ملا وصل إىل اخلادم وتأمل ما فيه من الكالم احلسن؛ رفع يديه بالدعاء إىل اهللا بتأييد                  
الشريف ملا كان قصده نصر الشريعة احملمدية ومن تبعها، وعداوة من خرج عنها؛ وهذا هو الواجب                

  .لى والة األمورع
تنا طالب علم امتثلنا األمر، وهو واصل إليكم، وجيلس يف جملس الـشريف             يوملا طلبتم من ناح   

أعزه اهللا هو وعلماء مكة؛ فإن اجتمعوا فاحلمد هللا على ذلك، وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبـهم                 
  .وكتب احلنابلة

وإِذْ ﴿:  رسوله كما قال تعاىل    والواجب على الكل منا ومنكم أنه يقصد بعلمه وجه اهللا ونصر          
            بِـه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اَءكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيا آتلَم نيبِيالن يثَاقم ذَ اللَّهأَخ

هنرصنلَت٨١من اآلية: آل عمران (﴾و.(  
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األنبياء إن أدركوا حممداً صلى اهللا عليه وسـلم علـى           فإذا كان سبحانه قد أخذ امليثاق على        
  ! اإلميان به ونصرته فكيف بنا يا أمته ؟

  .فال بد من اإلميان به والبد من نصرته ال يكفي أحدمها عن اآلخر
  .وأحق الناس بذلك وأوالهم به أهل البيت الذي بعثه اهللا منهم وشرفهم على أهل األرض

  .ن ذريته صلى اهللا عليه وسلموأحق أهل البيت بذلك من كان م
  . )٦١(اهـ"والسالم

ولإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا رسالة إىل العلماء األعالم يف بلد اهللا احلرام، يف رد مـا                  
أشاعه بعض من يدعي العلم على الشيخ من سب الصاحلني وأنه على غري جادة العلماء، وذكروا عنه                 

  . )٦٢(أشياء يستحي العاقل من ذكرها
 الشريف غالب بن مساعد وايل مكة املشرفة يطلب من عبدالعزيز بن حممد بن سـعود                -
 أن يبعث إليه عاملاً من علمائه ، ليناظر علماء احلرم الشريف يف شيء من               - اهللا   م رمحه -وايل جند   

   :أمور الدين
اباً رمحه اهللا كت  ) هـ١٢٢٥ت(البن معمر محد بن ناصر بن عثمان آل معمر التميمي احلنبلي            

، أجاب فيه على ثالث مـسائل       "الفواكه العذاب يف الرد على من مل حيكم السنة والكتاب         : "ترمجته
سأله عنها علماء مكة املكرمة، يف مناظرة حصلت بينه وبينهم، وذلك له قصة ذكرت يف أول نسخة                 

  : هذا الكتاب، وهي أنه
 طلب غالـب وايل مكـة       �ته  كان يف السنة احلادية عشر بعد املائتني واأللف من هجر         ملا  [

 أن يبعث إليـه     – رمحه اهللا تعاىل وتغمده برمحته       -املشرفة من عبدالعزيز بن حممد بن سعود وايل جند          
  .عاملاً من علمائه ، وليناظر علماء احلرم الشريف يف شيء من أمور الدين

 وايل مكـة    فبعث إليه عبدالعزيز الشيخ محد بن ناصر بن عثمان احلنبلي يف ركب فلما وصلوا             
ا، مجع علماء احلرم الشريف، وأرباب مذاهب األئمة أربعة خال احلنابلة؛ فوقعت مناظرة عظيمة بني               

  .الشيخ محد املذكور وعلماء احلرم الشريف ومقدمهم يومئذ يف الكالم الشيخ عبدامللك احلنفي
يف شهر رجب   فوقعت املناظرة يف جمالس عديدة لدى وايل مكة مبشهد عظيم من أهلها، وذلك              

؛ فظهر احلق وبان، واخنفض الباطل واستكان ، وأقر         �املذكورة من هجرته    ) هـ١٢١١(من السنة   
اخلصم بعد البيان، مما سألوه عنه ثالث مسائل فأجاب أيده اهللا بروح منه مبا يشفي الغليل، ويبتهج به                  

مل حيكـم الـسنة     الفواكه العـذاب يف الـرد علـى مـن           (من يتبع الدليل، ومسيت هذه األجوبة       
  .)٦٣(اهـ)"والكتاب

  : واملسائل الثالث اليت وقع اجلواب عنها هي 
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  ما قولكم فيمن دعا نبياً أو ولياً واستغاث م يف تفريج الكربات؟: املسألة األوىل 
   ومل يصل ومل يزل هل يكون مؤمناً؟�من قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا : املسألة الثانية 

  هل جيوز البناء على القبور؟: لثة املسالة الثا
وقد وقع اجلواب عنها على الوجه الذي يرضي من اتبع السنة والكتاب، وخاف رب األرباب، 

  ".الفواكه العذاب"فكان جواا هو موضوع كتاب 
والشريف غالب بن مساعد وايل مكة املكرمة املذكور، هو جد أشراف آل غالب املعروفـون               

ويبدو من مراسلة الشريف غالب بن مساعد وايل مكة لعبدالعزيز بـن            . ينسبونيف زماننا هذا، وإليه     
حممد بن سعود وايل جند أن الشريف غالب كان موافقاً ومتبعاً ملا كان عليه أئمة الـدعوة الـسلفية،                   

  .رمحهم اهللا مجيعاً
  : حوار على وليمة للشيخ عمر محدان من علماء احلديث مبكة املكرمة -

، وصف فيه رحلته ألداء مناسـك       "رحلة احلج والعمرة  "مود ياسني كتاب    للمحدث الشيخ حم  
هـ يف  ١٣٥٦احلج والعمرة وزيارته للمدينة املنورة، ومشاهداته واقتراحاته، وكانت هذه الرحلة عام            

إجابتنا لدعوة الـشيخ عمـر      : شهر ذي القعدة، واستغرقت مثانية وستني يوماً، وكان مما ذكره قوله          
احملدثني مبكة املكرمة، حضر هذه الدعوة الشيخ صاحل الفضيل التونـسي واملـؤرخ             محدان من كبار    

  .املكناسي الشيخ عبدالرمحن بن زيدان، وفريق من أهل العلم
  :وحبث يف هذا الس مسائل علمية، منها

  :  األكل باليمني-١
لعلة، وأن تناول   معروف عند أهل العلم الشرعي أن األكل باليمني ال يعدل عنه إىل اليسار إال               

األشياء إن كانت شريفة كاخلبز وكتب العلم الشرعي فاليمني وإن كانت خسيسة كاحلذاء واألمـور          
 ولـو  -القذرة فاليسار، واستقر األمر على أن التناول واألكل بغري اليمني عند وجود ما يشغل اليمني   

والتمر باليد األخرى، وأكل مرة من       تناول القثاء بيد     � ال مانع منه بدليل أنه       -مل يكن علة ومرضاً     
  . )٦٥("إن برد هذا يطفئ حر هذا: "وقال.  )٦٤(هذا ومرة من هذا

  :  القبض والسدل يف الصالة-٢
املذاهب األربعة املتبعة على أن السنة للمصلي أن يقبض يف الصالة فيضع حال قيامه يده اليمىن                

للمصلي يف القيام، وقد قرر احلاضرون مـن        على اليسرى، وقد اشتهر عن املالكية بأن السنة السدل          
 أن السدل ال    – وهو ما كان عليه عمل شيخنا السيد حممد بن جعفر الكتاين             -العلماء يف هذا الس     

توافقه نصوص املتقدمني من املالكية، وهو يف الوقت نفسه خمالف للمذاهب الثالثة الباقية، وخمـالف               
  .)٦٦(اهـ"لصريح األحاديث الصحيحة الواردة
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  . )٦٧(والشيخ عمر محدان اشتهر بالتدريس شتاء مبكة، وصيفاً باملدينة املنورة وتويف ا رمحه اهللا
 حوار بني علماء جند وعلماء حرم اهللا يف املسائل األصولية وجدال يف املسائل الفرعية مث                -

  :اتفاق على نشر بيان 
 :هـ١٥/٥/١٣٤٣اجلمعة املوافق قال حمرر أم القرى يف العدد الثاين منها، الصادر يف يوم [

ذكرنا يف غري هذا املكان من هذا العدد أن علماء جند وعلماء البلد احلرام طلبوا االجتماع بعضهم مع 
بعض ، ليشرح كل فريق ما عنده من العقائد ألخيه، وقد اجتمعوا للمداولة يف ذلك صباح االثنني من 

ألصولية من العقائد ، ومل خيتلفوا يف أصل من أصوهلا، هذا األسبوع ، فدار احلوار بينهم يف املسائل ا
  :ووقع اجلدال يف املسائل الفرعية، مث اتفقوا على نشر البيان التايل

  :والصالة والسالم على من ال نيب بعده. احلمد هللا وحده. بسم اهللا الرمحن الرحيم
، والشيخ عمر )٦٨( الشيخ حممد حبيب اهللا الشنقيطي-من علماء حرم اهللا الشريف وأئمته 

، والشيخ )٧١(، والشيخ حممد مرزويف)٧٠(، والشيخ درويش عجيمي)٦٩(أيب بكر] عمر بن[باجنيد 
، والشيخ حسني بن )٧٤(، والشيخ عباس املالكي)٧٣(، والشيخ مجال املالكي)٧٢(أمحد بن علي النجار

، )٧٦(اهللا محدوه، والشيخ حسني مفيت املالكية، والشيخ عبد)٧٥(سعيد بن حممد بن سعيد بن عبدالغين
، والشيخ سعد وقاص، والشيخ عمر بن صديق خان، والشيخ عبدالرمحن )٧٧(و الشيخ عبدالستار

  :أما بعد...  إىل من يراه من علماء احلكومات اإلسالمية، وملوكهم وأمرائهم-الزواوي 
فقد اجتمعنا حنن املذكورين مع مشايخ جند حني قدومهم إىل احلرم الشريف مع اإلمام 

، )٧٩(، والشيخ عبداهللا بن حسن)٧٨(الشيخ عبدالرمحن بن عبداللطيف: لعزيز حفظه اهللا، وهمعبدا
، والشيخ )٨١(، والشيخ عبدالرمحن بن حممد بن داود)٨٠(والشيخ عبداهللا بن عبدالوهاب بن زاحم

، والشيخ إبراهيم بن ناصر بن )٨٣(، والشيخ مبارك بن عبداحملسن بن باز)٨٢(حممد بن عثمان الشاوي
فجرى بيننا وبني املذكورين واحملترمني مباحثه، فعرضوا علينا عقيدة أهل جند، وعرضنا عليهم  ؛حسني

  :عقيدتنا، فحصل االجتماع بيننا وبينهم بعد البحث واملراجعة يف مسائل أصولية
 – منها أن من أقر بالشهادتني وعمل بأركان اإلسالم اخلمسة مث أتى مبكفر ينقض إسالمه -١

  . أنه يكون كافراً بذلك، يستتاب ثالثاً فإن تاب وإال قتل–ي أو اعتقادي قويل أو فعل
 ومنها من جعل بينه وبني اهللا وسائط من خلقه يدعوهم يف جلب نفع أو دفع ضر أو -٢

ومن طلب الشفاعة من غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال . يقربونه إىل اهللا زلفى أنه كافر حيل دمه وماله
، فإن الشفاعة ملك هللا، و ال تطلب إال منه، و ال يشفع أحد إال بإذنه، كما قال اهللا أن ذلك شرك

، و هو ال يأذن إال فيمن رضي )٢٥٥من اآلية: البقرة(﴾ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه﴿: تعاىل
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؛ وهو ال يرضى )٢٨من اآلية: نبياءألا( ﴾وال يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى﴿: قوله وعمله، كما قال تعاىل
  .إال التوحيد واإلخالص

  . ومنها حترمي بناء القبور وإسراجها وحتري الصالة عندها، أن ذلك بدعة حمرمة يف الشريعة-٣
  . ومنها أن من سأل اهللا جباه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب حراماً-٤
و ال األمانة و ال النيب و ال غري ذلك، لقول  ومنها أنه ال جيوز احللف بغري اهللا، ال الكعبة -٥

  ".من حلف بغري اهللا فقد أشرك: "�النيب 
فهذه املسائل كلها ملا وقعت املباحثة فيها حصل االتفاق بيننا وبني املذكورين، ومل حيصل 
خالف يف شيء ، فاتفقت بذلك العقيدة بيننا معاشر علماء احلرم الشريف وبني إخواننا علماء أهل 

وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه . نسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه، آمني. جند
  . )٨٤(]وسلم

  :  )٨٥( البيان املفيد فيما اتفق عليه علماء مكة وجند من عقائد التوحيد - 
عقد علماء مكة وعلماء جند عدة اجتماعات حبثـوا فيهـا عـن       [هـ  ١٣٤٤ويف حدود عام    

 اليت جاء ا اإلسالم، وألقى يف أحد تلك االجتماعات حضرة األستاذ الشيخ عبداهللا بن               العقائد الدينية 
بليهد رئيس القضاء يف مكة املكرمة خطاباً بليغاً، وافق عليه احلاضرون من علماء مكة؛ ألم مل جيدوا                 

لسلف الصاحل، مث   فيه قوالً خيالف ما جاء به الكتاب الكرمي، و ال السنة الصحيحة، و ال ما كان عليه ا                 
قرر علماء مكة األفاضل أن يكتبوا بياناً من عندهم للناس يوضحون به العقائد اليت جيب علـى كـل          

  .)٨٦(]مسلم اعتقادها ومعرفتها
نداء من علماء بلد اهللا احلرام إىل أمتنا الكرمية لشعبنا          (وقد صدر هذا البيان ونشر، حتت عنوان        

  .)٨٧()بيان املفيد فيما اتفق عليه علماء مكة وجند من عقائد التوحيدال(، وطبع يف رسالة بعنوان )النبيل
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  )ملحق(
  نداء عام

  من علماء بلد اهللا احلرام إىل أمتنا
  الكرمية لشعبنا النبيل

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :وبعد
ـ               ه فقد آن أن نرفع صوتنا عالياً يف هذا اجلو اهلادئ الذي يسمع فيه صدى احلق بـسائق قول

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئـك هـم               ﴿: تعاىل
  .)١٠٤:آل عمران (﴾الْمفْلحونَ

  .)٣من اآلية: العصر(﴾ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ﴿: وقوله تعاىل
  .)٨٨("هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: ملن؟ قال: الدين النصيحة قالوا: "�وقوله 
  .)٨٩("من علم علماً فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من النار: "وقوله

وحنن على يقني من وظيفتنا هذه عظيمة ، وموقفنا أمام اهللا أعظم، وأن هذه احلياة ال تـزن                  
غين عن اآلخرة فتيالً، و أنتم عندنا كنفسنا اليت بني جنبينا حنب لكم من              عند اهللا جناح بعوضة، و ال ت      

اخلري ما حنبه هلا، ونبغض لكم من الشر ما نبغض هلا، لذا ال نلقي عليكم إال ما ندين اهللا به، ونعتقده                     
وإمنا حقاً صراحاً، ال مراء فيه لنربأ إىل اهللا بأداء ما علمنا غري مكرهني و ال مدفوعني بغرض شخصي،                   

  .احلق أحق أن يتبع، ويف بالغنا هذا ذكرى للذاكرين، وهدى للمستنصرين، واهللا يتوىل هدانا أمجعني
احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، لقد جاءت رسل ربنا بـاحلق،                  

ه والـداعني إىل    والصالة والسالم على سيدنا حممد احلائز رتبة ال ميكن أن تلحق، وعلى آله وصـحب              
  .طريق احلق، صالة وسالماً دائمني متالزمني، ما الليل غسق، والقمر اتسق

  :أما بعد
أن اهللا واحد يف ربوبيته، واحد يف ألوهيته، واحد يف أمسائه وصفاته؛ فال خالق و               : فإنا نعتقد   

إال هو، وهذا معىن    ال رازق و ال حمي و ال مميت و ال مدبر لألمور سواه، و ال معبود حبق يف الوجود                    
ال إله إال اهللا، له األمساء احلسىن والصفات العليا، كما أثبتها لنفسه يف كتابه، وعلى لسان رسوله، بال                  
تكييف و ال حتريف و ال متثيل و ال تعطيل، وأن اهللا سبحانه وتعاىل فوق مساواته على عرشـه، عـال        

وللَّه الْأَسماُء الْحـسنى    ﴿: املون قال تعاىل  على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم ع          
  .)١٨٠:ألعرافا (﴾فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
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 أَم أَمنتم من في     .ي تمور أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض فَإِذَا ه         ﴿: وقال تعاىل 
  .)١٧-١٦:امللك (﴾السماِء أَنْ يرسلَ علَيكُم حاصباً فَستعلَمونَ كَيف نذيرِ

  .)٥:طـه (﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿: وقال تعاىل
  .ؤال عنه بدعةاالستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب، والس: قال فيها مالك
: قال. أنت رسول اهللا  : من أنا؟ قالت  : قال. يف السماء : أين اهللا؟ فقالت  : " للجارية �وقال  

  . )٩٠("اعتقها فإا مؤمنة
ونعوذ باهللا أن نظن أن السماء تقله أو تظله فهو الذي ميسك السماوات واألرض أن تزوال،                

  . العلي العظيموقد وسع كرسيه السموات واألرض، و ال يؤوده حفظهما وهو
ونعتقد أن عبادة غري اهللا شرك أكرب، وأن دعاء غري اهللا من األموات والغائبني وحبه كحـب                 
اهللا وخوفه ورجائه وحنو ذلك شرك أكرب؛ وسواء دعاه دعاء عبادة أو دعاء استعانة يف شدة أو رخاء                  

ب الشفاعة أو ليقربـه إىل      فإن الدعاء مخ العبادة؛ وسواء دعاه جللب النفع أو دفع الضر أو دعاه لطل             
  اهللا، أو دعاه تقليد آلبائه أو أسالفه أو لغريهم؛ واألدلة على ذلك يف كتاب اهللا كثرية جداً؛ 

ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخر ال برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنـه ال                 ﴿: منها قوله تعاىل  
  .)١١٧:املؤمنون (﴾افرونَيفْلح الْكَ

  .وأن اعتقاد أن لشيء من األشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة املخلوقني شرك أكرب
وأن من عظم غري اهللا مستعيناً به فيما ال يقدر عليه إال اهللا كاالستنصار يف احلرب بغري قـوة                   

 واالستعانة على السعادة األخروية     اجليوش ، واالستشفاء من األمراض بغري األدوية اليت هدانا اهللا هلا،          
  .أو الدنيوية بغري الطرق والسنن اليت شرعها اهللا لنا؛ يكون مشركاً شركاً أكرب

وال يـشفَعونَ إِلَّـا لمـنِ       ﴿: وأن الشفاعة ملك هللا وحده، و ال تكون إال ملن أذن اهللا لـه             
: بع رسله فنطلبها من اهللا مالكها فنقول      ، و ال يرضى اهللا إال عمن ات       )٢٨من اآلية : بياءألنا( ﴾ارتضى

يا رسول اهللا اشفع لنا؛ فذلك مل يرد به كتاب و ال سنة و ال               : اللهم شفع فينا نبيك مثالً، و ال نقول         
عمل سلف، و ال صدر ممن يوثق به من املسلمني، فنربأ إىل اهللا أن نتخذ واسطة تقربنـا إىل اهللا ، أو                      

ويعبدونَ من دون    )﴿: هللا فيهم، وقد أقروا بربوبيته وأشركوا بعبادته      تشفع لنا عنده فنكون ممن قال ا      
          اللَّه دنا عناؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنال يو مهرضا ال يم وحكى اهللا   )١٨من اآلية : يونس(﴾  اللَّه ،

، أو نكون ممن قلدوا آباءهم      )٣من اآلية : الزمر(﴾  ى اللَّه زلْفَى  ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَ    ﴿: عنهم قوهلم 
بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة       ﴿: يف اصل الدين فكانوا أضل من األنعام، وهم الذين قال اهللا فيهم           

 إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هـم أَضـلُّ        إِنْ هم ﴿: ، فوصفهم بقوله  )٢٢:الزخرف (﴾وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ   
؛ إذ عطلوا تلك املواهب اليت أودعت فيهم، ولو ختلوا بأنفسهم برهة            )٤٤من اآلية : الفرقان( ﴾سبِيالً

  .أطلقوا فيها لتلك املواهب سراحها ألدركوا من آيات اهللا ما يرشدهم إىل سواء السبيل
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و معىن الوسيلة يف القـرآن، ونطلـب الوسـيلة          ونتوسل إىل اهللا أي نتقرب إليه بطاعته، وه       
اللهم رب هذه الـدعوة     : من قال حني يسمع النداء      : " كما ورد يف احلديث الصحيح     �لرسول اهللا   

التامة والصالة القائمة آت حممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه املقام احملمود الذي وعدته إنـك ال ختلـف        
فإا درجة يف   ! سلوا يل الوسيلة  : " هذه الوسيلة يف حديث    ، وورد تفسري  )٩١("امليعاد حلت له شفاعيت   

  .)٩٢("اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون ذلك العبد
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك        : "� يف قول عمر بن اخلطاب       �وأما التوسل بالنيب    

 وهو خاص حبال حياتـه،      �؛ فتوسل بدعائه    )٩٣("بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا       
  . إىل التوسل بدعاء عمه العباس� بعد مماته �وهلذا عدل عمر 

  . يوم القيامة يكون بشفاعته �والتوسل بالنيب 
  .وأما التوسل مبعىن غري ذلك فليس بشرعي

 �وزيارتنا القبور دعاء للموتى وادكار لآلخرة، وحسبنا أن نلقي عليكم ما كـان الـنيب                
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنـا إن          : "يعلمه أصحابه ليقولوه إذا زاروا القبور     

. شاء اهللا بكم الحقون، ويرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين نسأل اهللا لنا ولكـم العافيـة     
  . )٩٤("اللهم ال حترمنا أجرهم و ال تفتنا بعدهم

  شرعيه وبدعية وشركية؛: ور على ثالثة أنواعواعلموا أن زيارة القب
  .فالشرعية هي اليت يقصد ا تذكر اآلخرة والدعاء للميت واتباع السنة

والبدعية هي اليت يقصد ا عبادة اهللا عند القبور كما يفعله جهلة الناس لظنهم أن للعبـادة                 
 يف عـدة    �وقد صح عن الـنيب      عندها مزية على العبادة يف املساجد اليت هي أحب البقاع إىل اهللا،             

  .)٩٥(أحاديث النهي عن الصالة عند القبور واختاذها مساجد
والشركية هي اليت يقصد منها تعظيم القبور ودعاؤها أو الذبح هلا أو النذر هلا أو غري ذلـك                  

  .من العبادات اليت ال تصح إال هللا؛ فهذه حقيقة الشرك ، واألدلة عليه كثرية جداً وقد تقدم بعضها
 فأمره أن ال يدع قرباً      � علي بن أيب طالب      �والبناء على القبور بدعة ، وقد أرسل النيب         

قال يل علي بن    : مشرفاً إال سواه باألرض ، وأخرج مسلم يف صحيحه عن أيب اهلياج األسدي أنه قال              
و ال قرباً   أن ال تدع متثاالً إال طمسته،        : �إين ألبعثك على ما بعثين به رسول اهللا          : "�أيب طالب   

  . )٩٦("مشرفاً إال سويته
من حلف  : "�واحللف بغري اهللا منهي عنه، ويكفي أن نسرد عليكم شيئاً مما ورد فيه؛ قال               

  . )٩٨("من كان حالفاً فليحلف باهللا: "�وقال . )٩٧("فقد كفر: "، ويف لفظ"بغري اهللا فقد أشرك
  . )٩٩(" حتلفوا بآبائكمال حتلفوا بآبائكم فإن اهللا ينهاكم أن: "وقال عليه السالم
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﴿    رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحصلى اهللا عليه وسلم      فَلْي ﴾﴿       مهيبـصي ـةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت
يمأَل ذَابع﴾.  

 قد وصفه اهللا بالعبوديـة، يف اشـرف         �ونعتقد أن أفضل املخلوقني وأكملهم نبينا حممد        
ال : "وورد. )١٠٠("ما أحب أن ترفعوين فوق مرتليت اليت أنزلين اهللا        : " أنه قال  �املقامات، وورد عنه    

  . )١٠١("عبداهللا ورسوله: تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد فقولوا
  .واإلميان قول وعمل؛ قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان واجلوارح

  .يزيد بالطاعة وينقص باملعصية
داً من أهل القبلة مبجرد املعصية، و ال نسلب الفاسق امللي اسم اإلميان بالكلية،              و ال نكفر أح   

هو مؤمن  : و ال خنلده يف النار كما تقول املعتزلة، و ال نكفره بالكبائر كما تقول اخلوارج، وإمنا نقول                
  .بإميانه فاسق بكبريته

  .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر على ما جاءت به الشريعة واجب
  .ونعتقد إقامة احلج واجلهاد واجلمع واألعياد مع األمراء أبراراً كانوا أو فجاراً

  .وندين بالسمع والطاعة هلم يف غري معصية، عدلوا أو جاروا، ما أقاموا الصالة
وحنافظ على اجلماعة ، وندين اهللا بالنصح لألئمة خاصة، ولألمة عامة، ونـربأ إىل اهللا مـن                 

  .لة الذين يرون اخلروج على األئمة مبجرد اجلور واملعصيةطريق اخلوارج واملعتز
فهذا الذي ندين اهللا به، ونعتقده وندعوكم إليه، وحسبنا فيه كتاب اهللا وسنة رسوله وسلف               

كتـاب  : تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا       : "�األمة، الذين شهد هلم رسول اهللا باخلري، قال         
؛ فتمسكوا بدينكم   )١٠٣("رون قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم       خري الق : "وقال.  (١٠٢)"اهللا وسنيت 

، فهذا زمان القابض فيه على دينه كالقابض على اجلمر، زهيت فيه احلياة بزخرفها، ومثلـت النـاس           
بنشوا، وكثر الدخيل يف اإلسالم، وأوقع يف القلوب الضعيفة ما أوقع من األوهام، وحتقق فيه قـول                 

ف أنتم إذا لبستكم فتنة يربوا فيها الصغري، ويهرم عليها الكبري، وتتخـذ سـنة               كي: "�ابن مسعود   
إذا : قيل مىت ذلك يا أبا عبدالرمحن؟ قـال ". غريت السنة: جيري الناس عليها، فإذا غري منها شيء قيل  

ومعلوم أنه كلما   . )١٠٤("كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغري الدين          
م عهد أمة بنبيها ألقى الشيطان يف أفرادها تعاليم تظن فيما بعد أا من الدين والدين منها بـراء،                   تقاد

  .يريد بذلك إماتة السنة وطمس معاملها
. هذا سبيل اهللا مـستقيماً    : " خطاً بيده، مث قال    �خط رسول اهللا    :  قال �عن ابن مسعود    

 هذه السبيل ليس فيها سبيل إال عليه شيطان         :مث خط خطوطاً عن ميني ذلك اخلط وعن مشاله، مث قال          
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 ﴾وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عـن سـبِيله             ﴿: يدعو إليه، مث قرأ   
  .)١٠٥(")١٥٣:األنعام(

وا ا وعضوا عليها    عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسك        : "�وقال  
  . )١٠٦("بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة

،  )١٠٧("أن أمته ستفترق على ثالث وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة            : "�وورد عنه   
  .)١٠٨("هم من كان على مثل ما أنا عليه و أصحايب: " أنه قال�ويف حديث عنه 

لى احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم و ال مـن خـذهلم   ال تزال طائفة من أميت ع   : "وقال
  .)١٠٩("حىت تقوم الساعة

نسأل اهللا أن جيعلنا منهم، وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رمحة إنه على                   
  .ما يشاء قدير، وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  حممد املرزوقي

  املكرمةقاضي مكة 
  عبداهللا بن إبراهيم محدوه

  سعد وقاص
  مكي الكتيب حسني

  عيسى دهان
  عبدالقادر أبو اخلري مرداد

  حممد سعيد أبو اخلري
  أبوبكر بن حممد خوقري

  حسني عبدالغين
  حممد نور حممد الفطاين
  حممد عرايب سجيين

  

  عباس املالكي
  حممد أمني فوده

  حممد مجال املالكي
  حممد عبداهلادي كتيب

  رويش عجيميد
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  املصادر واملراجع
  
  . طباعة مطبعة امللك فهد/ برواية حفص عن عاصم/ القرن الكرمي -

  ) أ ( 
/ وحممد رياض املاحل  / للدكتور نزار أباظه  )/ ذيل لكتاب األعالم خلري الدين الزركلي     ( إمتام األعالم    -

  . م١٩٩٩الطبعة األوىل / بريوت/ دار صادر
مطبعة الترقـي   )/ هـ٨١٧ت(د الدين أيب طاهر الفريوز آبادي       /  احلجون  إثارة احلجون لزيارة   -

/ على نفقة مالكها ومؤسسها حممد ماجـد الكـردي املكـي          / املاجدية العثمانية مبكة املشرفة احملمية    
  .هـ١٣٣٢

ـ ٧٣٩ت( اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، لعالء الدين الفارسي           - ، حتقيـق شـعيب     )هـ
  .رسالةاألرنؤوط، مؤسسة ال

. دراسـة وحتقيـق د    / أليب عبداهللا حممد بن إسحاق الفاكهي     /  أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه      -
يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة     / بريوت/ دار خضر للطباعة والنشر   / عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش    

  .هـ١٤١٤الطبعة الثانية / مكة املكرمة/ احلديثة
رشدي : حتقيق/ أليب الوليد حممد بن عبداهللا بن أمحد األزرقي       / ثار أخبار مكة وما جاء فيها من اآل       -

  .هـ١٤٠٣الطبعة الرابعة / مكة املكرمة/ مطابع دار الثقافة/ الصاحل ملحس
اإلصـابة يف متييـز     على هامش   / )هـ٤٦٣ت(بن عبدالرب النمري    ليوسف بن عمر    /  االستيعاب -

/ مـصر / مطبعة السعادة )/هـ٨٥٢ت(ين  العسقال) هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر      / الصحابة
  .هـ١٣٢٨/ الطبعة األوىل

ـ ٨٥٢ت(العـسقالين   ) هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر      /  اإلصابة يف متييز الصحابة    - )/ هـ
/ الطبعـة األوىل  / مـصر / مطبعة الـسعادة  )/ هـ٤٦٣ت(وامشه االستيعاب البن عبدالرب النمري      

  .هـ١٣٢٨
خلري الـدين   ) جال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني     قاموس تراجم، ألشهر الر   ( األعالم   -

  . م١٩٨٠الطبعة اخلامسة / بريوت/ دار العلم للماليني/ الزركلي
حتقيق أبوالوفا مصطفى   )/ هـ٧٩٤ت(حملمد بن عبداهللا الزركشي     /  إعالم الساجد بأحكام املساجد    -

/ جلنة إحياء التراث اإلسالمي   /  اإلسالمية الس األعلى للشئون  / مطبوعات وزارة األوقاف    / املراغي
  .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 

مؤسسة الفرقان للتراث   /  أعالم املكيني مجع وتصنيف عبداهللا بن عبدالرمحن بن عبدالرحيم املعلمي          -
  .هـ١٤٢١الطبعة األوىل / واملدينة املنورة/ فرع مؤسسة مكة املكرمة/ اإلسالمي



 ٣٠

ـ ٧٢٨ت(ألمحد بن عبداحلليم ابن تيمية      / فة أصحاب اجلحيم   اقتضاء الصراط املستقيم خمال    - )/ هـ
  .هـ١٤١٦الطبعة السادسة / الرياض/ دار العاصمة/ ناصر بن عبدالكرمي العقل. حتقيق د

  ) ب  ( 
  الطبعة/)هـ١٢٥٠ت(حملمد بن علي الشوكاين /  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع- 

  .صر، نشر دار املعرفة، بريوتهـ، مطبعة السعادة مب١٣٤٨األوىل 
أصدرته رئاسة إدارات البحـوث     /  البيان املفيد فيما اتفق عليه علماء مكة وجند من عقائد التوحيد           -

الطبعة الثانية  / هـ١٣٤٤الطبعة األوىل   / العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية      
  .طبعت مبطابع دار الثقافة مبكة/ هـ١٣٩٨

  )  ت (
دار مكـة   / تأليف أمحد الـسباعي   /  تأريخ مكة دراسات يف السياسة والعلم واالجتماع والعمران        -

  .م١٣٩٩الطبعة الرابعة / مطبوعات نادي مكة الثقايف/ للطباعة والنشر والتوزيع
ـ ٥٦٢ت(لإلمام أيب سعد عبدالكرمي بن حممد السمعاين التميمي         /  التحبري يف املعجم الكبري      - ) هـ

  .بدون معلومات نشر/ ق منرية ناجي ساملحتقي
صنع فهرسه عبدالرمحن بن    ) / هـ٧٤٨ت(أليب عبداهللا مشس الدين حممد الذهيب       /  تذكرة احلفاظ    -

تاريخ تقدمي املعلمي   / طبع ضمن السلسلة اجلديدة من مطبوعات دائرة املعارف العثمانية        / حيي املعلمي 
  .هـ١٣٧٧للفهرسة هو سنة 

)/ هـ٦١٤ت(أليب احلسني حممد بن أمحد بن جبري الكناين         / عن اتفاقات األسفار   تذكرة باألخبار    -
  .هـ١٣٩٩/ دار بريوت للطباعة والنشر

جلمال الدين حممد بن حمب الدين أمحد بن عبـداهللا الطـربي املكـي              /  التشويق إىل البيت العتيق    -
الطبعة األوىل  /  العلمية دار الكتب / حتقيق أيب عبداهللا حممد حسن حممد حسن إمساعيل       )/ هـ٦٩٥ت(

  .هـ١٤١٩
  جامع البيان=  تفسري الطربي -
/ عبداملعطي أمني قلعجـي   : حتقيق)/ هـ٢١١ت(لعبدالرزاق بن مهام الصنعاين     /  تفسري عبدالرزاق    -

  . هـ١٤١١الطبعة األوىل / بريوت/ دار املعرفة 
) ابـن نقطـة   (الـشهري بــ      / أليب بكر حممد بن عبدالغين    /  التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد     -
  .هـ١٤٠٧/ بريوت/ دار احلديث) هـ٦٢٩ت(
/ حتقيق عبدالقيوم عبدرب الـنيب    / أليب بكر حممد بن عبدالغين الشهري بابن نقطة       /  تكملة اإلكمال  -

/ مركز إحياء التراث اإلسـالمي    / ضمن مطبوعات معهد البحوث وإحياء التراث     / وحممد صاحل مراد  
  .كرمةمكة امل/ جامعة أم القرى
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جلمال الدين أيب حامد حممد ابن الصابوين       /  تكملة إكمال اإلكمال يف األنساب واألمساء واأللقاب       -
/ الطبعـة األوىل  / املدينـة املنـورة   / مكتبة العلوم واحلكـم   / حتقيق مصطفى جواد  )/ هـ٦٨٠ت(

  .هـ١٤٠٦
حلمد بن حممد   / أيب داود شرح سنن   / معامل السنن ومعه  )/ هـ٧٥١ت( اجلوزية    البن قيم  /  ذيب السنن  -

دار / وأمحد حممد شاكر  / و حتقيق حممد حامد الفقي    / ومعه خمتصر السنن للمنذري   )/ هـ٣٨٨ت(اخلطايب  
  . هـ١٤٠٠املعرفة 

: قدم لـه  )/ هـ٧٤٢ت(جلمال الدين أيب احلجاج يوسف املزي       /  ذيب الكمال يف أمساء الرجال     -
رة عن النسخة اخلطية احملفوظـة بـدار الكتـب          نسخة مصو / وأمحد يوسف دقاق  / عبدالعزيز رباح 

  . املدينة املنورة/ توزيع مكتبة الغرباء / دمشق/ دار املأمون للتراث/ املصرية
  ) ج ( 

حتقيق )/ هـ٦٠٦ت(د الدين أيب الربكات ابن األثري  /  � جامع األصول يف أحاديث الرسول  - 
  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية / دار الفكر/ عبدالقادر األرنؤوط

ـ ٣١٠ت(أليب جعفر حممد بن جرير الطـربي        /  جامع البيان عن تأويل آي القرآن      - حتقيـق  )/ هـ
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسـالمية        / الدكتور عبداهللا بن عبداحملسن التركي    

  هـ١٤٢٢الطبعة األوىل / بدار هجر
مع شرحه / حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي) ـه٢٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري /  اجلامع الصحيح- 

  .املطبعة السلفية/ فتح الباري
دار / حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي)/ هـ٢٦١ت(ملسلم بن احلجاج النيسابوري /  اجلامع الصحيح- 

  .إحياء التراث
لزين الدين أيب الفرج عبدالرمحن /  جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم- 
و إبراهيم / حتقيق شعيب األرناؤوط)/ هـ٧٩٥) (ابن رجب( شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي بن

  .هـ١٤١١مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل / باجس
حتقيق عبـدالعلي عبداحلميـد     )/ هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي     /  اجلامع لشعب اإلميان     -

  .هـ١٤٠٩/ ىلالطبعة األو/ اهلند/ بومباي/ الدار السلفية / حامد
حتقيـق  )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين       /  جزء يف حديث ماء زمزم ملا شرب له        -

  .هـ١٤١١مقدمة التحقيق بتاريخ / مؤسسة قرطبة/ وتعليق كيالين حممد خليفة
) / هـ٩٠٢ت(لشمس الدين حممد السخاوي     /  اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر          -

  .هـ١٤١٩الطبعة ألوىل / دار ابن حزم/ يم باجس عبدايدإبراه: حتقيق
  



 ٣٢

  ) ح ( 
: قام بتصحيحه والتعليق عليـه    )/ هـ٢٤٠ت( احليدة ، لعبدالعزيز بن حيي بن مسلم الكناين املكي           -

/ نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد        / فضيلة الشيخ إمساعيل األنصاري   
  . لسعوديةباململكة العربية ا

  ) خ ( 
  .بريوت/ دار صادر/ حملمد احمليب/ خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر

  )د ( 
ـ ٤٥٨ت(أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي    /  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة        - )/ هـ

بعـة األوىل   الط/ بريوت/ دار الكتب العلمية  / وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه عبداملعطي قلعجي       
  . هـ١٤٠٥

  ) ذ ( 
/ تصحيح حممد زاهد الكـوثري    )/ هـ٧٦٥(أليب احملاسن احلسيين الدمشقي     /  ذيل تذكرة احلفاظ   -

  .دار إحياء التراث اإلسالمي/ مع تعليقات ألمحد رافع الطهطاوي
/ ملـالكي لتقي الدين أيب الطيب حممد بن أمحد الفاسي املكي ا/  ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد  -
  .هـ١٤١٠الطبعة / بريوت/ دار الكتب العلمية/ كمال يوسف احلوت: حتقيق)/ هـ٨٣٢ت(
مع / تصحيح حممد زاهد الكوثري   ) /  هـ٩١١ت(تأليف السيوطي   /  ذيل طبقات احلفاظ للذهيب    -

  .دار إحياء التراث اإلسالمي/ تعليقات ألمحد رافع الطهطاوي
حتقيـق  )/ هـ٧٩٥ت) (ابن رجب ( شهاب الدين الدمشقي     لعبدالرمحن بن /  ذيل طبقات احلنابلة     -

  .بريوت/ دار املعرفة / حممد حامد الفقي: وتعليق
  )ر ( 

  تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار=  رحلة ابن جبري -
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل / بريوت/ دار اهلجرة/ حملمود ياسني/  رحلة احلج والعمرة -

  )ز ( 
ـ ٧٥١ت( العباد، البن قيم اجلوزية       زاد املعاد يف هدي خري     - ، حتقيـق شـعيب األرنـؤوط،       )هـ

  .هـ١٤٠٥وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار، الطبعة السابعة 
  ) س ( 

، طبـع املكتـب   ١ سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، حملمد ناصر الدين األلبـاين، ج    -
  .اإلسالمي



 ٣٣

مكتبة املعـارف   / حملمد ناصر الدين األلباين     / ثرها السيء على األمة      سلسلة األحاديث الضعيفة وأ    -
  .هـ١٤٢١الطبعة األوىل / الرياض/ للنشر

/ أليب الفضل حممد بـن خليـل بـن علـي املـرادي            /  سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر       -
  .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة / دار ابن حزم/ دار البشائر اإلسالمية)/ هـ١٢٠٦ت(
  )الكربى(السنن الكبري =  البيهقي  سنن- 
وحممد فؤاد / ١/٢حتقيق أمحد شاكر ج)/ هـ٢٧٩ت(حملمد بن عيسى الترمذي /  سنن الترمذي- 

دار إحياء التراث / ويف آخره العلل الصغري للترمذي أيضاً/ ٤/٥وإبراهيم عطوة /٣عبدالباقي ج
  .بريوت/ العريب

/ وبذيله التعليق املغين على سنن الدارقطين) هـ٣٨٥ت(لعلي بن عمر الدارقطين /  سنن الدارقطين- 
/ عين بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وحتقيقه عبداهللا بن هاشم مياين املدين/ لشمس احلق العظيم آبادي
  .دار احملاسن للطباعة القاهرة

  مسند الدارمي=  سنن الدارمي -
، إعداد وتعليق عزت )هـ٢٧٥ت( سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث السجستاين، أبوداود، - 

  .هـ١٣٨٨عبيد الدعاس، دار احلديث الطبعة األوىل 
، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، )هـ٢٧٣ت( سنن ابن ماجة، حملمد بن يزيد القزويين، ابن ماجة، - 

  .هـ١٣٩٥دار إحياء التراث العريب 
وهر النقي، البن ، ويف ذيله اجل)هـ٤٥٨ت(، ألمحد بن احلسني البيهقي )الكربى( السنن الكبري - 

  .هـ١٣٤٤التركماين، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، اهلند، 
، )هـ٢٨٧ت()١١٠()ابن ابن أيب عاصم( السنة، أليب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد، - 

ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة، بقلم حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
  .هـ١٤٠٠

ـ ٢٧٥ت( سؤاالت أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين   - لإلمـام أمحـد بـن حنبـل     ) هـ
مكتبـة العلـم    / دراسة وحتقيق الدكتور زياد حممد منصور     / يف جرح الرواة وتعديلهم   ) هـ٢٤١ت(

  .هـ١٤١٤الطبعة األوىل / املدينة املنورة/ واحلكم
أشـرف  )/ هـ٧٤٨ت/ (عثمان قيماز الذهيب  لشمس الدين أمحد بن حممد بن       /  سري أعالم النبالء   -

   .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية / مؤسسة الرسالة/ على حتقيقه شعيب األرنؤوط
  . سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشر للهجرة، لعمر عبداجلبار، نشر امة، جدة-
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  ) ش ( 
مطبوعات دار الوطن، الرياض، /  الدميجيعبداهللا. بتحقيق د)/ هـ٣٦٠ت(حملمد بن احلسني اآلجري /  الشريعة -

 .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية 
أليب الطيب تقي الدين حممد بن أمحد بن علـي الفاسـي املكـي    /  شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام     -

دار الكتـب   / حقق أصوله وعلق حواشيه جلنة من كبار العلمـاء واألدبـاء          )/ هـ٨٣٢ت(املالكي  
  .بريوت/ العلمية

  ) ص ( 
  .اجلامع الصحيح للبخاري= حيح البخاري  ص-
  .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان=  صحيح ابن حبان -
  .اجلامع الصحيح ملسلم=  صحيح مسلم -

  ) ض ( 
منـشورات دار   )/ هـ٩٠٢ت(لشمس الدين حممد السخاوي     /  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     -

  .مكتبة احلياة
  ) ط ( 

/ دار الكتب العلمية  )/ هـ٩١١ت(ن عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي       جلالل الدي /  طبقات احلفاظ  -
  هـ١٤٠٣الطبعة األوىل 

  ) ع ( 
ـ ١٤٢٣ت(لعبداهللا بن عبدالرمحن البسام     /  علماء جند خالل مثانية قرون     - الطبعـة الثانيـة    )/ هـ

  . هـ١٤١٩/ الرياض/ دار العاصمة/ بتعديالت وزيادات كثرية
/ لتقي الدين حممـد بـن أمحـد احلـسين الفاسـي املكـي      /  األمني  العقد الثمني يف تاريخ البلد -
إىل / ٢ووأكمل التحقيق فؤاد سيد من اجلزء       / حتقيق حممد حامد الفقي للجزء األول     )/ هـ٨٣٢ت(

  .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية / مؤسسة الرسالة/ وأكمل حتقيق الد الثامن حممود الطناحي/ ٧اجلزء 
املكتـب  / وصي اهللا بن حممـد عبـاس      . حتقيق د / مام أمحد بن حنبل    العلل ومعرفة التاريخ عن اإل     -

  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل / الرياض/ دار اخلاين/ بريوت/ اإلسالمي
  )غ ( 

ـ ٨٣٣ت(لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري          /  غاية النهاية يف طبقات القراء     - )/ هـ
  .هـ١٤٠٠والثانية / هـ١٣٥٢عة األوىل الطب/ دار الكتب العلمية/ برجستراسر. عين بنشره ج

  )ف ( 



 ٣٥

لكمال الدين حممـد بـن عبدالواحـد الـسيواسي          /  فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي       -
ومعه اهلداية شرح البداية لربهان الدين علـي        )/ هـ٦٨١ت(السكندري املعروف بابن اهلمام احلنفي      

ناية على البداية ألكمل الدين حممد بن حممـود         ومعه شرح الع  )/ هـ٥٩٣ت(بن أيب بكر املرغيناين     
ويليه تكملة فتح القـدير     )/ هـ٩٤٥ت(وحاشية لسعد اهللا بن عيسى املفيت       )/ هـ٧٨٦ت(البابريت  

املسماة نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار لشمس الدين أمحد املعروف بقاضـي زاده املتـوىف     
  .هـ١٣٩٧والثانية / ـه١٣٨٩الطبعة األوىل / دار الفكر/ هـ٩٨٨سنة 

/ حلمد بن ناصر بن عثمـان آل معمـر   /  الفواكه العذاب يف الرد على من مل حيكم السنة والكتاب          -
اعتىن بنشره وحتقيقه وختريج أحاديثه عبدالسالم بن بـرجس بـن           )/ هـ١٢٢٥ت(التميمي احلنبلي   

  . هـ١٤٠٧النشرة األوىل / الرياض/ دار العاصمة / ناصر آل عبدالكرمي
/ دار املعرفة بريوت  )/ هـ١٠٣١ت(حملمد عبدالرؤوف املناوي    / يض القدير شرح اجلامع الصغري     ف -

  .هـ١٣٩١الطبعة الثانية 
  )ق ( 

املعـروف باحملـب    / أليب العباس أمحد بن عبداهللا بن حممد بن أيب بكـر          /  القرى لقاصد أم القرى    -
ـ ١٣٩٠الطبعة الثانية   / دار الفكر / مصطفى السقا / عارضه مبخطوطاته )/ هـ٦٧٤ت/ (الطربي / هـ
  .هـ١٤٠٣والثالثة 

  )ك ( 
أليب القاسم حممود بن عمر / الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  -

  .بريوت/ دار املعرفة/ البن حجر" الكايف الشايف"ويليه )/ هـ٥٣٨ت(الزخمشري 
ت (الدين علي بن أيب بكـر اهليثمـي         لنور  / كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة          -

  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل / مؤسسة الرسالة/ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي)/ هـ٨٠٧
حققه وضبط نصه الدكتور جربائيـل      / لنجم الدين الغزي  /  الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة     -

  .م١٩٧٩الطبعة الثانية / بريوت/ منشورات دار اآلفاق اجلديدة/ سليمان جبور
  )ل ( 

تصحيح حممد  )/ هـ٨٧١ت(لتقي الدين حممد بن فهد املكي       /  حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ     -
  .دار إحياء التراث اإلسالمي/ مع تعليقات ألمحد رافع الطهطاوي/ زاهد الكوثري

  )م ( 
 علـي   جلمال الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن حممد بـن        /  مثري الغرام الساكن إىل أشرف األماكن        -

/ دار الكتـب العلميـة    / حتقيق أيب عبداهللا حممد حسن حممد حسن إمساعيل       )/ هـ٥٩٧ت(اجلوزي  
  .هـ١٤١٦/ بريوت



 ٣٦

حممد حـسن    حتقيق   /)هـ٨٠٧ت(لعلي بن أيب بكر اهليثمي      /  جممع البحرين يف زوائد املعجمني       -
  .هـ١٤١٩ الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/حممد حسن إمساعيل

الطبعة / دار الكتاب العريب)/ هـ٨٠٧ت(لعلي بن أيب بكر اهليثمي / ائد ومنبع الفوائد جممع الزو  -
  .هـ١٤٠٢الثالثة 

ويليه  فتح العزيز شرح     )/ هـ٦٧٦ت(أليب زكريا حيي بن شرف النووي       /  اموع شرح املهذب   -
  .فكرلدار ا/ ويليه التلخيص احلبري البن حجر العسقالين/ للرافعي/ الوجيز

ـ ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين    / زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد        خمتصر   - )/ هـ
  .هـ١٤١٢الطبعة األوىل / بريوت/ مؤسسة الكتب العربية/ صربي عبداخلالق أبو ذر: حتقيق 

 املختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إىل القـرن الرابـع                   -
/ حممد سـعيد العـامودي  : اختصار وترتيب وحتقيق )/ هـ١٣٤٣ت( مرداد أبو اخلري     لعبداهللا/ عشر

  .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية / جدة/ عامل املعرفة/ وأمحد علي
حتقيق أيب معاذ طارق بن عوض       /)هـ٢٧٥ت  (أيب داود السجستاين    رواية  / مسائل اإلمام أمحد     -

  .هـ١٤٢٠  الطبعة األوىل/ نشر مكتبة ابن تيمية/اهللا بن حممد
ومعه )/ هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري        /  املستدرك على الصحيحني   -

ومعه كتـاب الـدرك     / حتقيق عبدالسالم بن حممد بن عمر علوش      / خمتصر املستدرك للذهيب باهلامش   
واملدخل ملعرفة  / واالستدراك على املستدرك  / وزوائد املستدرك على الكتب الستة    / بتخريج املستدرك 

  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / بريوت/ دار املعرفة/ املستدرك كلها للمحقق
مؤسـسة  / لعمر رضـا كحالـة    ) / تراجم مصنفي الكتب العربية   ( املستدرك على معجم املؤلفني      -

  هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل / الرسالة
وامشه املنتخـب   / نيةالطبعة امليم )/ هـ٢٤١ت(ألمحد بن حممد بن حنبل      /  مسند أمحد بن حنبل    -

  .)١١١(هـ١٣٩٨الطبعة الثانية / بريوت/ املكتب اإلسالمي/ من كرت العمال
حتقيق حسني سليم أسد    )/ هـ٢٥٥ت(أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي       /  مسند الدارمي    -

  هـ١٤٢١الطبعة األوىل / الرياض/ دار املغين/ الداراين
منشورات الس العلمي   / حتقيق حبيب الرمحن األعظمي   )/ هـ٢١١ت(نعاين  لعبدالرزاق بن مهام الص   /  املصنف   -

  . بريوت-ويطلب من املكتب اإلسالمي / هـ١٣٩٠الطبعة األوىل / كراتشي باكستان
/ اهلند مبـيب  / الدار السلفية )/ هـ٢٣٥ت(لعبداهللا بن حممد بن أيب شيبة       /  املصنف يف األحاديث واآلثار      -

  .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية 
  املصنف يف األحاديث واآلثار=  املصنف البن أيب شيبة -



 ٣٧

حتقيق عمر بـن غرامـة      )/ اجلزء املفقود ) (القسم األول من اجلزء الرابع    / ( املصنف البن أيب شيبة    -
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل / دار عامل الكتب والنشر والتوزيع/ العمروي

/ حتقيق طارق بن عوض اهللا    )/ هـ٣٦٠ت(ين  أليب القاسم سليمان بن أمحد الطربا     /  املعجم األوسط  -
  .هـ١٤١٥/ منشورات دار احلرمني بالقاهرة/ وعبداحملسن بن إبراهيم

املكتبـة التجاريـة   / حتقيق عبداهللا عمر البارودي)/ هـ٥٧٦ت(أليب طاهر السلفي /  معجم السفر -
  .مكة املكرمة/ ملصطفى الباز

الطبعـة  / حتقيق محدي عبدايد السلفي)/ هـ٣٦٠ت(لسليمان بن أمحد الطرباين / املعجم الكبري  -
  ..الثانية

حققه وخـرج أحاديثـه محـدي       )/ هـ٣٦٠ت(للطرباين  )/ ١٣قطعة من اجلزء    ( املعجم الكبري    -
  .هـ١٤١٥الطبعة األوىل / الرياض/ دار الصميعي/ عبدايد السلفي

  .دار إحياء التراث العريب/ لعمر رضا كحالة)/ تراجم مصنفي الكتب العربية( معجم املؤلفني -
 أليب عبداهللا حممد بن عمر بن رشيد        / ملء العيبة مبا مجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطيبة             -

 تقدمي وحتقيـق    / اجلزء اخلامس احلرمان الشريفان ومصر واإلسكندرية عند الصدور        /)هـ٧٢١ت(الفهري السبيت   
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل /  دار الغرب اإلسالمي/ن اخلوجةالشيخ الدكتور حممد احلبيب اب

ـ ٥٦٢ت(أليب سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور السمعاين         /  املنتخب من معجم الشيوخ    - )/ هـ
/ ضمن مطبوعات جامعة اإلمام حممد بـن سـعود        / موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر    . حتقيق ودراسة د  

  .هـ١٤١٧الطبعة األوىل / ان بن عبدالعزيزطبع على نفقة األمري سلم/ الس العلمي
عبـدالعزيز  : صنفها وأعدها للتصحيح متهيداً لطبعاه    /  مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبدالوهاب        -

أسبوع الشيخ  / ضمن مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود      / البدري، حممد البلتاجي، سيد حجاب    
ح واملقابلة صاحل الفوزان، وحممـد بـن صـاحل          والقسم اخلامس قام بالتصحي   / حممد بن عبدالوهاب  

  .العيليقي
  

  ) ن ( 
  .هـ١٤٠٠ نظم املتناثر من احلديث املتواتر، جلعفر احلسين الكتاين، دار الكتب العلمية - 

  )هـ ( 
طبع بعناية وكالة املعـارف     / إلمساعيل باشا البغدادي  /  هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني        -

  .بريوت/ دار العلوم احلديثة / م١٩٥٥/ استانبول/ مطبعتها البهيةاجلليلة يف 
  )و ( 



 ٣٨

أليب طاهر أمحد بن حممد بن أمحد السلفي األصبهاين مث اإلسـكندري  /  الوجيز يف ذكر ااز وايز    -
/ عبدالغفور عبداحلق حسني البلوشـي    . علق عليه وحقق نصوصه وخرج أحاديثه د      )/ هـ٥٧٦ت(

 .هـ١٤١٤الطبعة األوىل / املدينة املنورة/ مكتبة دار اإلميان 



 ٣٩

  
                                 

، حتـت   ٣/١٦٣٢(، والدارمي   )٣١/١٠الرسالة  (،  )٤/٣٠٥امليمنية(أخرجه أمحد يف املسند     . حديث صحيح ) ١(
ـ   )٣٩٢٥(، وأخرجه الترمذي يف كتاب املناقب، باب يف فضل مكة، حديث رقم             )٢٥٥٢رقم   ه، ، واللفظ ل

، والنسائي يف الكربى يف كتاب املناسـك        )٣١٠٨(وابن ماجه يف كتاب املناسك باب فضل مكة، حتت رقم           
، حتت رقـم    ٢/٤٠كشف األستار   (والبزار  ،  )٤٢٣٩-٤٢٣٨، حتت رقم    ٢٤٨-٤/٢٤٧(باب فضل مكة،    

، )٤٣٢٩، حتت رقـم  ٣/٥٤٠علوش (، واحلاكم )٣٧٠٨، حتت رقم    ٩/٢٢اإلحسان  (وابن حبان   ،  )١١٥٦
  ). ٥٨٨٣ حتت رقم ٤/٥٣٧(

هذَا حديثٌ حسن غَرِيب صحيح وقَد رواه يونس عن الزهرِي نحوه ورواه محمد بن             : "واحلديث قال الترمذي  
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نةَ علَمأَبِي س نرٍو عمع اللَّه دبع نةَ علَمأَبِي س نع رِيهيثُ الزدحو 

     حي أَصدناَء عرمنِ حاب يدنِ عاهـ، واحلديث صححه ابن حبان واحلاكم، وصححه حمقق اإلحسان وحمققو          "ب
  .املسند وحمقق مسند الدارمي

 .اللفت: السلجم ) ٢(
 .٩٨-٩٦رحلة ابن جبري ص) ٣(
   .إسناده ال بأس به: ، وقال حمققه)٣٧٢٦، حتت رقم٧/٥٦٨(بيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان أخرجه ال) ٤(

، ﴾والباد﴿سواء فيه العاكف    : ، يف كتاب احلج بابا يف قوله تعاىل       )٨٠-٤/٧٩(بوب ابن أيب شيبة يف مصنفه       
  .وأورد معناه عن ابن جبري، وجماهد واحلسن ويزيد بن سابط

وقد ذكرها أيضاً ابـن اهلمـام يف فـتح القـدير            . ٢٤٤-٢٤٣ىل أشرف األماكن ص   مثري الغرام الساكن إ   ) ٥(
التـشويق إىل   وحممد ولد احملب الطربي يف      ،  ٦٦١، و احملب الطربي يف القرى لقاصد أم القرى ص         )٣/١٧٨(

وحاصل هذه املعاين يرجع إىل علة كراهة من كره ااورة          : "، وقال عقب ذكرها   ٢٢٥-٢٢٤البيت العتيق ص  
اهــ وذكرهـا   " من العلماء، ليس إال مراعاة ضعف اخللق، واخلوف من قصورهم من القيام حبق املوضع           مبكة

، والعقـد   )١/٨٤(، و الفاسي يف شفاء الغـرام        ١٣٠-١٢٩الزركشي يف إعالم الساجد بأحكام املساجد ص      
 ).١/٤٥(الثمني 

  .سبق خترجيه قريباً. حديث صحيح) ٦(
  .د ذكر ااورين من الصحابةسيأيت ذكر الدليل على ذلك عن) ٧(
: املقام مبكة أحب إليك أم باملدينة؟ قـال       : قلت ألمحد : "، ونصها ١٨٧مسائل اإلمام أمحد برواية أيب داود ص      ) ٨(

 اهـ"ألنه مهاجر املسلمني: لم؟ قال: قيل. باملدينة ملن قوي عليه

املدينة والصرب على ألوائها، حديث   أخرجه مسلم يف كتاب املناسك، باب الترغيب يف سكىن          .  حديث صحيح  )٩(
أَنَّ رسولَ  :"عن أيب هريرة،، ولفظ احلديث عن أَبِي هريرةَ       ) ١٣٧٨(عن ابن عمر، وحديث رقم      ) ١٣٧٧(رقم  

تي إِلَّا كُنت لَه شفيعا يوم الْقيامة       لَا يصبِر علَى لَأْواِء الْمدينة وشدتها أَحد من أُم        : اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ     
  ".أَو شهِيدا

 ).٣/٥٥٦(املغين البن قدامة ) ١٠(
، واألثر  � عن عمر بن اخلطاب      - إن شاء اهللا تعاىل      –ومعىن تعظيم اخلطيئة يف مكة ثابت       . إسناده منقطع ) ١١(

، والفاكهي يف أخبار مكـة      )٢/١٣٧(ي  ، واألزرق )٨٨٧١(، حتت رقم    ٥/٢٨(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف     
، من طريق ابن جريج عن إمساعيل بن أمية عن عمر، وإمساعيل تابع تـابعي، مل                )١٤٦٥، حتت رقم    ٢/٢٥٦(

، من طريق عبدايد بن عبدالعزيز بن أيب رواد عن أبيه           )٢/١٣٤(وأخرجه األزرقي يف أخبار مكة      . يدرك عمر 
 اخلطاب، و ال يصلح أن يكون متابعاً ألن من شيوخ عبدالعزيز إمساعيل  مل يدرك عمر بنزعن عمر، وعبد العزي

أن عمر بن اخلطاب : "ولفظ عبدالرزاق. بن أمية، ويغلب على ظين أنه مسعه منه، فعاد الطريقان إىل طريق واحد
مكان قريـب  : وركبة ".  ألن أخطيء سبعني خطيئة بركبة أحب إيل من أن أخطيء خطيئة واحدة مبكة          : قال

  .من مكة على جهة جبال احلجاز
: من طريق ابن جريج عن جماهد قال      ) ١٤٦٧، حتت رقم    ٢/٢٥٦(و الفاكهي   ) ٢/١٣٧(لكن أخرج األزرقي    
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كان ا ثالثة من األحياء فهلكوا، لئن أخطئ اثنيت عشرة خطية           :  قريشاً احلرم، قال   �حذر عمر بن اخلطاب     
ابـن أيب   وأخرجه  .  وجماهد مل يدرك عمر، فالسند منقطع      ".بركبة أحب إيل من أن أخطئ خطيئة واحدة مبكة        

البيهقي يف اجلامع لـشعب اإلميـان       و) ٢٨٤القسم األول من اجلزء الرابع القسم املفقود ص       (شيبة يف املصنف    
اتقوا اهللا يف حرمكم هذا، أتدرون      : يا أهل مكة    : "، ولفظه �، من طريق طلق بن حبيب عن عمر         )٧/٥٦٧(

كان فيه بنو فالن فأحلوا حرمته فهلكوا، وبنوا فالن فأحلوا حرمتـه     ! هذا من قبلكم؟  من كان ساكن حرمكم     
". واهللا ألن أعمل عشر خطايا بغريه أحب إيل من أن أعمل واحدة مبكة            : فهلكوا، حىت عد ما شاء اهللا، مث قال       

  . وهو منقطع، طلق بن حبيب مل يدرك عمر
، لكن كون حمل االنقطاع متحد يف       �ذنب يف احلرم عن عمر      إن تعدد الطرق يقوي معىن تعظيم ال      : واحلقيقة  

. إن اختالف خمارجه دليل على ثبوته، فـاهللا اعلـم         : مجيع هذه الطرق مما يوجب وقفة يف قبوله، إال أن يقال          
وعموماً فإن شرف املكان والزمان وعلم صاحب الذنب مما يوجب تعظيم اخلطيئة وإن كانت السيئة بـسيئة،                 

يست كغريه، وانظر حول مسألة تعظيم خطر السيئة حبسب شرف املكان والزمان وحبسب علم              فهي يف احلرم ل   
  ).٢/٣١٨(، جامع العلوم واحلكم ٢٤٤فاعلها، مثري الغرام الساكن ص

 .واحلمد هللا. سبق خترجيه قريباً) ١٢(
 ).٨/٢٧٨(اموع شرح املهذب ) ١٣(
 .٢٢٥التشويق إىل البيت العتيق ص) ١٤(
عند عبد بـن    ) ٣/٨٧( وساقه يف تعليق التعليق      .يح للبخاري، كتاب احلج باب ركوب البدن      اجلامع الصح ) ١٥(

ومن الطريق ". إمنا مسي العتيق ألنه اعتق من اجلبابرة: "محيد، من طريق سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد بلفظ     
 طريق عيسى وورقاء    ، وأخرجه الطربي يف املوضع نفسه من      )١٦/٥٣٠/ (هجر  / نفسه عند الطربي يف تفسريه    

وأخرجه ابن أيب شـيبة يف املـصنف        . الكعبة: اعتقه اهللا من اجلبابرة يعين    : عن ابن أيب جنيح عن جماهد، بلفظ      
إمنا مسي البيت العتيق؛ ألنه أعتق من       : "من طريق وكيع عن نصر بن عدي قال مسعت جماهداً يقول          ) ٤/١١١(

 ".اجلبابرة فليس جبار يدعى أنه له
والطربي ،  )٣١٧٠(رمذي يف كتاب التفسري، تفسري سورة احلج، حتت رقم          تأخرجه ال . ن لغريه حديث حس ) ١٦(

والبيهقـي يف دالئـل النبـوة       ،  )٣٥١٦، حتت رقـم     ٣/١٤٧علوش(واحلاكم  ،  )١٦/٥٣١هجر(يف تفسريه   
كذا  ،"حيحهذَا حديثٌ حسن ص   : " عن احلديث  قَالَ أَبو عيسى  ). ٧/٥٦٥(، واجلامع لشعب اإلميان     )١/١٢٥(

هـذا  : "، وقال احلـاكم   "حسن غريب : "يف نسخة، ويف النسخة اليت عليها شرح املباركفوري حتفة األحوذي         
عن احلاكم يف   ) ٢/٥٧٥(، كذا ونقل املناوي يف فيض القدير        "حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه      

احل عن الليث عن عبدالرمحن بـن       واحلديث عندهم من عبداهللا بن ص     . املستدرك أنه صححه على شرط مسلم     
  .�خالد بن مسافر عن الزهري عن حممد بن عروة عن عبداهللا بن الزبري عن رسول اهللا 

  ).٢٦٢، حتت رقم ١٠٩-١٠٨ص/١٣قطعة من اجلزء (، والطرباين )٢/٤٥كشف األستار(وأخرجه البزار   
ن بن خالد بن مسافر عن الزهري       واحلديث عندهم من طريق عبداهللا بن صاحل عن الليث بن سعد عن عبدالرمح            

  .�عن عبداهللا بن عروة عن عبداهللا بن الزبري عن رسول اهللا 
ثقة مأمون، وقد ضعفه األئمـة      : وفيه عبداهللا بن صاحل كاتب الليث، قيل      ) : "٣/٢٩٦(وقال يف جممع الزوائد     

  اهـ "أمحد وغريه، وبقية رجاله ثقات
 طريق الليث عن عقيل عن الزهري بالغاً، والطـربي يف املوضـع     ورواه الترمذي يف املوضع السابق نفسه، من      

إمنا مسي البيت العتيق ألن اهللا :  قال�بلغنا أن رسول اهللا : السابق من طريق حجاج عن ابن جريج قال الزهري
  .مث ذكر مثله... اعتقه 

بداهللا بن صـاحل كاتـب      فهذا يدل على أن احملفوظ هو روايته بالغاً عن الزهري، وأن إسناده وهم لعله من ع               
لكن يشهد له ). ٣٢٢٢، حتت رقم ٧/٢٠٧(الليث، وقد ضعف احلديث األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة       

، "إمنا مسي البيت العتيق ألن اهللا اعتقه من اجلبـابرة         : "ما جاء عن معمر عن الزهري عن ابن الزبري موقوفاً عليه          
ن جماهد، عند عبـدالرزاق يف تفـسريه   ع، و)٧/٥٢٩/هجر(ي ، والطرب)٢/٣٢(أخرجه عبدالرزاق يف تفسريه  
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فاحلديث ال يرتل عن    ). ٧/٥٣٠/هجر(و عن قتادة بنحوه، عند الطربي       ) ٧/٥٣٠/هجر(، والطربي   )٢/٣٢(
  .، واهللا اعلم)٨١١، احلديث رقم ١/٤٧٥(مرتبة احلسن لغريه، وقد حسنه ابن حجر يف خمتصر زوائد البزار 

البخاري يف كتاب اجلمعة باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، حديث رقم             أخرجه  . حديث صحيح ) ١٧(
 ).١٣٩٤(، ومسلم يف كتاب احلج باب فضل الصالة مبسجد مكة واملدينة، حديث رقم )١١٩٠(

، حـديث  "املكيال مكيال املدينة   : "�أخرجه أبوداود يف كتاب البيوع باب يف قول النيب          . حديث صحيح ) ١٨(
، ويف كتاب البيوع بـاب      )٢٥٢٠(النسائي يف كتاب الزكاة باب كم الصاع، حديث رقم          ، و )٣٣٤٠(رقم  

  ).٦/٣١(، والبيهقي يف السنن الكربى )٤٥٩٤(الرجحان يف األوزان، حديث رقم 
: نِ، و قَالَ أَبو أَحمـد     كَذَا رواه الْفريابِي وأَبو أَحمد عن سفْيانَ وافَقَهما في الْمت         : "واحلديث قال أبوداود عقبه   

: وزنُ الْمدينة ومكْيالُ مكَّةَ قَالَ أَبو داود: قَالَ. عن ابنِ عباسٍ مكَانَ ابنِ عمر ورواه الْوليد بن مسلمٍ عن حنظَلَةَ  
ع نارٍ عيننِ دب كالم يثدي حنِ فتي الْمف فلتاخذَاوي هف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نطَاٍء ع."  

وساقه البيهقي من طريق الطرباين عن أيب نعيم الفضل بن دكني به، مث ساقه عن أيب أمحد الزبريي عن سفيان عن 
أهل املكيال مكيال أهل مكة، والوزن وزن       : "حنظلة عن طاوس عن ابن عباس، وقلب احلديث فجعل احلديث         

عن ابن عباس فخالف أبا نعيم يف لفظ احلديث والصواب       : هكذا رواه أبو أمحد فقال    : "، مث قال الطرباين   "املدينة
أخطا أبو نعـيم يف   : قال أيب   ): " ١/٣٧٥(يف علل ابن أيب حامت      : اهـ قلت "ما رواه أبو نعيم باإلسناد واللفظ     

ليه وسلم، أخربنا أبو حممد قال حدثين أيب قال حدثنا هذا احلديث والصحيح عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا ع    
  .اهـ"أخطأ أبو نعيم فيما قال عن ابن عمر: قال يل أبو أمحد: نصر بن علي اجلهضمي قال

مل ينفرد أبو نعيم الفضل بن دكني فقد تابعه الفريايب، كما أفاده أبوداود رمحه اهللا، مث أبو أمحد مل يضبط                    : قلت  
  . ك الطرباين رمحه اهللا، واهللا املوفقلفظه كما نبه على ذل

، )١٨٨١(أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب ال يدخل الدجال املدينة، حديث رقـم              . حديث صحيح ) ١٩(
 ).٢٩٤٣(ومسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب قصة اجلساسة، حديث رقم 

وقد أفرده احلافظ ابن    ). ٣٠٦٢(م  أخرجه ابن ماجه يف كتاب املناسك، باب الشرب من زمزم، حديث رق           ) ٢٠(
انتهى فيه إىل أن احلديث باجتماع طرقه يصلح لالحتجاج به، على ما عرف من قواعد أئمة احلديث حجر جبزء 

   .، واجلزء مطبوع، بتحقيق كيالين حممد خليفة، مؤسسة قرطبة٣٢ص
 ).٤/٣٩٣(زاد املعاد ) ٢١(
 ).١٦٧-١/١٦٦(ر اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حج) ٢٢(
 .٣٨-٣٥ص، البن حجر "ماء زمزم ملا شرب له"جزء يف حديث ) ٢٣(
 ).٣/٤١٧(ذكر أنه سكن مكة، اإلصابة . غري منسوب ، وهو والد ريطة) ٢٤(
، ويعرف هذا "مسلم: "، وسقط من املطبوعة رجالً منهم امسه٢٤٤مثري الغرام الساكن إىل أحب األماكن ص )٢٥(

، فقد ذكرهم، وذكر فيهم هذا االسم، وبه تكتمل العدة أربعة ٦٦٢ص" صد أم القرىالقرى لقا"مبرجعة كتاب 
  .ومخسون

  .ومل يذكر حمل وفاته ) ١/٢٨٦(اإلصابة ) ٢٦(
  ).٤/٩٥(ترمجته يف اإلصابة ) ٢٧(
 ).١/٤١٨(اإلصابة ) ٢٨(
ـ : مها صحابيان  ) ٢٩( و الـذي  سعد بن خولة، هو الذي مات يف مكة ، وقصته يف الصحيح، وسعد بن خوىل ه

 ).٢/٢٤(، اإلصابة )٢/٤٢(االستيعاب : انظر . استشهد يوم أحد
  ).٤/١٧٦(اإلصابة ) ٣٠(
ـ "واختلفوا هل مات بالكوفـة أو مبكـة      : "يف ترمجة أيب موسى األشعري    ) ٢/٣٦٠(قال يف اإلصابة    ) ٣١( ، اهـ

مات : "١٢إثارة احلجون ص، قال الفريوز آبادي يف "الثوية"واملوضع الذي على ميلني من الكوفة املشار إليه هو 
  اهـ"بالثوية على ميلني من الكوفة، واألول هو الصحيح: مبكة، وقيل... 

 .٦٦٣-٦٦٢القرى لقاصد أم القرى ص) ٣٢(
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  .أفردت وهللا احلمد واملنة رسالة يف مشاهري احملدثني الذين جاوروا مبكة عرب العصور) ٣٣(
  .، وإسناده حسن١٦٨ص) اجلزء املفقود(جلزء الرابع أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف القسم األول من ا) ٣٤(
 .٢٤٤مثري الغرام السكن ص) ٣٥(
 . باختصار١٧-١٦إثارة احلجون لزيارة احلجون ص) ٣٦(
  ).٧/٣١٦(، ذيب التهذيب )٦/١٨٥(، العقد الثمني )٢/١٧٨(تذكرة احلفاظ ) ٣٧(
فا، و بنيت عليه القصور امللكية اليوم،       جبالن مبكة، أما أبو قبيس فمعروف، وهو اجلبل الذي يطل على الص           ) ٣٨(

انظر أخبار مكـة لألزرقـي      ). جبل هندي (جبل اهلندي، والعامة ينطقون امسه اليوم هكذا        هو  وأما قعيقعان ف  
   ) .٣، هامش ٢/٢٦٧(

  .٢٢٨ص/ مكتبة العلوم واحلكم/ زياد حممد املنصور. حتقيق د) ٣٩(
 ).٢/٣٦٦/ (هللاوصي ا/ العلل ومعرفة التاريخ حلمد بن حنبل ) ٤٠(
  ).٥/٤٧(حلية األولياء ) ٤١(
 ).٢/٣٤٣( وانظر أخبار مكة للفاكهي ).٦/٣٣٠(اجلرح والتعديل ) ٤٢(
  ).٥/٤٦٦(له ترمجة يف العقد الثمني ) ٤٣(
وهي عظيمة يف معناها ، مفيـدة ملـن   : "، عن هذه الرسالة)٥/٤٦٧(قال الفاسي رمحه اهللا يف العقد الثمني  ) ٤٤(

 .اهـ"اً يف أداهارآها، حزاه اهللا خري
 .هـ١٤١٧مطبوعة ، بتحقيق حممد بن لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة ) ٤٥(
 ).١/٣٧٩(ذيب التهذيب ) ٤٦(
، العقـد الـثمني     )٣/١١٠٣(، تذكرة احلفـاظ     )١٧/٥٥٤(، سري أعالم النبالء     )١١/١٤١(تاريخ بغداد   ) ٤٧(

  .٤٢٥، طبقات احلفاظ ص)٥/٥٤٠(
 ).١٧/٥٥٧(م النبالء سري أعال) ٤٨(
كان قد أملى يف أول األمر كالماً مبسوطاً كثري السؤال واجلواب طويل الذيول واألذناب يف تفسري سـورة                  ) ٤٩(

  .وقد ذكر ذلك يف أول كالمه يف خطبة الكشاف. البقرة
 ).٤-١/٣(الكشاف ) ٥٠(
 ).٨/١٢١(ذيب السنن ) ٥١(
 .) ٥/٩٥(ملء العيبة ) ٥٢(
  ).١/٦٢(، البدر الطالع )٤/٢١(، الدرر الكامنة )٢/٤٤٧(ابلة ذيل طبقات احلن) ٥٣(
صنفه يف مكة املكرمة، أثناء جواره، يف مدة أربعـة          ) ذيب السنن ( وكتابه هذا    ).٣/٢٨٨(ذيب السنن   ) ٥٤(

  .أشهر من شهر رجب، إىل شهر شوال، رمحه اهللا
احلجون بالفتح الرجل الكسالن، وبالـضم      ":ذكر يف طرة الرسالة أنه وجد خبط  العالمة ابن فهد ما صورته            ) ٥٥(

واحلُجون مكان معروف، وهي كداء باملد اليت جاءت يف شعر : اهـ  قلت"اسم املكان املعروف مبكة شرفها اهللا
، وبعـدها   "تثري النقع موعدها كداء   # عدمنا خيلنا إن مل تروها      : "حسان، ملا وعد بدخول مكة منها، يف قوله       

  .عروف باملعالة، وهو الشعب الوحيد الذي يستقبل الكعبة باستقامةيأيت شعب املقربة، امل
  .٢١٧حلظ األحلاظ ص) ٥٦(
 .يبدو أنه تبع تسمية شيخه البلقيين حيث مسى أجوبته على املسائل اليت جاءته من مكة ذا االسـم نفـسه                   ) ٥٧(

حقيـق والنـشر، اجليـزة ،    وكتابه هذا مطبوع، بتحقيق ودراسة حممد تامر، نشر مكتبة التوعية اإلسالمية للت          
 .هـ١٤١١الطبعة األوىل .مصر

 .١٣األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ص ) ٥٨(
" حلظ األحلـاظ  "نص على ذلك ابن فهد نفسه يف ترمجته لويل الدين العراقي يف ذل تذكرة احلفاظ املسمى                 ) ٥٩(

 .٢٨٧ص
 ).١/١٢٢(اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ) ٦٠(



 ٤٣

                                                                                             

 .٣١٢مؤلفات الشيخ حممد بن عبدالوهاب ، القسم اخلامس الرسائل الشخصية ص) ٦١(
  .٤٠ مؤلفات الشيخ حممد بن عبدالوهاب ، القسم اخلامس الرسائل الشخصية ص)٦٢(
 .١٥الفواكه العذاب، يف مقدمة التحقيق ص) ٦٣(
بابٍ عن حجاجٍ عـن     نصر بن   من حديث   ): ١٧٤٩، حتت رقم    ٣/٢٧٨الرسالة  ( أخرجه أمحد يف مسنده      )٦٤(

إِنَّ آخر ما رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في إِحدى يديه رطَبات : "قَتادةَ عن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ أَنه قَالَ
  م ضعيو هذه نأْكُلُ مي وهثَّاٌء وى قري الْأُخفقَالَوو هذه رِ:نالظَّه ملَح اةالش بوضعفه حمققو املسند " إِنَّ أَطْي ،

وأخرجه الطـرباين يف املعجـم األوسـط         اهـ .."إسناده ضعيف جداً، نصر بن باب تركه مجاعة : "وقالوا
ـ   ) ٩/١٧٣(، ويف السند كما ذكر اهليثمي يف جممع الزوائد          )٧٧٦١، حتت رقم    ٧/٣٧٢( ب، أصرم بن حوش

إسناده واه، فيه أصرم بن حوشب، متروك، وإسـحاق بـن واصـل             ): "٣/٤٠٨(وقال حمقق جممع البحرين     
   .فاحلديث ضعيف اإلسناد جداً. اهـ "متروك

، ومن طريقه   )٣٨٣٦(أخرجه أبوداود يف كتاب األطعمة، باب يف اجلمع بني لونني يف األكل، حديث رقم               ) ٦٥(
  .وسنده حسن. )٧/٢٨١(أخرجه البيهقي يف الكربى 

 .١٩٠رحلة احلج والعمرة للشيخ حممود ياسني ص) ٦٦(
  ).١/٣٩(أعالم املكيني ) ٦٧(
  ).١/٥٧٤(، أعالم املكيني )٩/١٧٦(، معجم املؤلفني )٦/٧٩(األعالم للزركلي له ترمجة يف ) ٦٨(
 ).١/٢٥١(أعالم املكيني  ،١٤٧له ترمجة يف كتاب سري وتراجم ص) ٦٩(
 ).٢/٦٦٩(، أعالم املكيني ١٠٥تراجم صله ترمجه يف كتاب سري و) ٧٠(
 ).٢/٨٦٣(، أعالم املكيني ٢٤٠له ترمجة يف كتاب سري وتراجم ص) ٧١(
 ).٢/٩٦١(، أعالم املكيني ٥١له ترمجة يف كتاب سري وتراجم ص) ٧٢(
 ).٢/٨٢٥(، أعالم املكيني ٩٠له ترمجة يف كتاب سري وتراجم ص) ٧٣(
 ).٢/٨٢٧(الم املكيني ، أع١٤٤له ترمجة يف كتاب سري وتراجم ص) ٧٤(
 ).١/٣٧٨(، أعالم املكيني ٩٦له ترمجة يف كتاب سري وتراجم ص) ٧٥(
  ).١/٣٩٥(، أعالم املكيني ١٦٤له ترمجة يف كتاب سري وتراجم ص) ٧٦(
  ).١/٤٣٨(، أعالم املكيني ١٩٦له ترمجة يف كتاب سري وتراجم ص) ٧٧(
 ).٣/٨١( له ترمجة يف علماء جند ) ٧٨(
 ).٤/٦٥(لماء جند  له ترمجة يف ع) ٧٩(
 ).٤/٢٩٨(له ترمجة يف علماء جند ) ٨٠(
 ).٣/١٥٧(له ترمجة يف علماء جند ) ٨١(
 ).٦/٢٧٥(له ترمجة يف علماء جند ) ٨٢(
 ).٥/٤٢٥(له ترمجة يف علماء جند ) ٨٣(
 .٢٤-٢٢نشر ضمن البيان املفيد ص )٨٤(
  .أوردته بكماله ملحقاً ذه الرسالةوألمهية هذا البيان، فقد ) ٨٥(
  .٤من تقدمي رسالة البيان املفيد ص) ٨٦(
كلمة الشيخ عبداهللا بن بليهد، مع مناظرة يف نفس املوضوع، أصدرته رئاسة إدارات البحوث لعلميـة                معه  و) ٨٧(

 .هـ١٣٩٨هـ، والطبعة الثانية ١٣٤٤فتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل سنة إلوا
، وعلقـه البخـاري يف    )٥٥(اب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقـم           أخرجه مسلم يف كت   ) ٨٨(

أَنَّ النبِي صلَّى   : عن تميمٍ الدارِي    : " ولفظ احلديث عند مسلم    .صحيحه يف كتاب اإلميان باب الدين النصيحة      
 ".لأَئمة الْمسلمني وعامتهِم للَّه ولكتابِه ولرسوله و: قَالَ؟ن لم: قُلْنا! الدين النصيحةُ:اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

، والترمذي يف كتاب العلم باب ما جـاء يف          )٧٥٧١، حتت رقم    ١٣/١٧الرسالة  (أخرجه أمحد يف املسند     ) ٨٩(
، )٣٦٥٨(لم، حديث رقم    ، وأبوداود يف كتاب العلم باب كراهة منع الع        )٢٦٤٩(كتمان العلم، حديث رقم     



 ٤٤

                                                                                             

، وأخرجه أيضاً عن أنس     )٢٦١،  ٢٦٦(وابن ماجه يف مقدمة السنن، باب من سئل عن علم فكتمه، حتت رقم              
حسنه الترمذي، وصححه حمققو مسند واحلديث ). ٢٦٥(، وعن أيب سعيد اخلدري حتت رقم )٢٦٤(حتت رقم 

من سئلَ عـن    :  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :الَعن أَبِي هريرةَ قَ   : "أمحد، ولفظ احلديث عند الترمذي    
  ".علْمٍ علمه ثُم كَتمه أُلْجِم يوم الْقيامة بِلجامٍ من نارٍ

، يف  )٥٣٧(أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حترمي الكالم يف الصالة، حديث رقـم                ) ٩٠(
كَانت لي جارِيةٌ ترعى غَنما لي قبلَ َ": قَالَ: " عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمي : " سياق طويل، حمل الشاهد منه

              لٌ مجا رأَنا وهمغَن نم اةبِش بذَه قَد مٍ فَإِذَا الذِّيبوي ذَات تفَاطَّلَع ةانِيوالْجو دـا       أُحكَم ـفآس منِي آدب ن
              قُلْت لَيع كذَل ظَّمفَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تيكَّةً فَأَتا صهكَكْتي صنفُونَ لَكأْسأَفَلَا    : ي ولَ اللَّهسا ري

أَنت رسولُ اللَّـه    : من أَنا؟ قَالَت  : في السماِء قَالَ  : أَين اللَّه؟ قَالَت  : اائْتنِي بِها فَأَتيته بِها فَقَالَ لَه     : أُعتقُها؟ قَالَ 
  ".أَعتقْها فَإِنها مؤمنةٌ: قَالَ

، وألخرجه يف كتاب التفسري     )٦١٤(أخرجه البخاري يف كتاب األذان باب الدعاء عند النداء، حديث رقم            ) ٩١(
عن جـابِرِ  ": ، ولفظه يف احملل األول)٤٧١٩(﴾، حديث رقم ك ربك مقاما حممودا﴿عسى أن يبعث: باب قوله 

 من قَالَ حني يسمع النداَء اللَّهم رب هذه الدعوة التامـة            :بنِ عبد اللَّه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          
  ."لْقَائمة آت محمدا الْوسيلَةَ والْفَضيلَةَ وابعثْه مقَاما محمودا الَّذي وعدته حلَّت لَه شفَاعتي يوم الْقيامةوالصلَاة ا

توجد يف احلديث عند البخاري برواية الكشميهين، وذكر ابن حجر يف الفتح عند " إنك ال ختلف امليعاد"وزيادة   
 .ه احلديث أا عند البيهقيشرح

عن : "، ولفظه )٣٨٤(أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب استحباب القول مثل قول املؤذن، حديث رقم              ) ٩٢(
ذِّنَ فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ  إِذَا سمعتم الْمؤ:عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ  

ثُم صلُّوا علَي فَإِنه من صلَّى علَي صلَاةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشرا ثُم سلُوا اللَّه لي الْوسيلَةَ فَإِنها منزِلَةٌ في الْجنة لَا 
  ."ه وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو فَمن سأَلَ لي الْوسيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُتنبغي إِلَّا لعبد من عباد اللَّ

 ).١٠١٠(أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة، باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا، حديث رقـم    ) ٩٣(
ضي اللَّه عنه كَانَ إِذَا قَحطُوا استسقَى بِالْعباسِ بـنِ عبـد     أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ر    : عن أَنسِ بنِ مالك   : "ولفظه

  ". اللَّهم إِنا كُنا نتوسلُ إِلَيك بِنبِينا فَتسقينا وإِنا نتوسلُ إِلَيك بِعم نبِينا فَاسقنا قَالَ فَيسقَونَ:الْمطَّلبِ فَقَالَ
، يف  )٩٧٤(عند دخول القبور، والدعاء ألهلها، حديث رقم         أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، باب ما يقال        )٩٤(

إِنَّ : إِنَّ جِبرِيلَ أَتانِي فَقَالَ   : "�عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا          : سياق طويل حمل الشاهد منه    
السلَام : قُولي: كَيف أَقُولُ لَهم يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ      : قُلْت: فَتستغفر لَهم؟ قَالَت  ربك يأْمرك أَنْ تأْتي أَهلَ الْبقيعِ       

اللَّـه بِكُـم    علَى أَهلِ الديارِ من الْمؤمنِني والْمسلمني ويرحم اللَّه الْمستقْدمني منا والْمستأْخرِين وإِنا إِنْ شاَء               
  ".لَلَاحقُونَ

بعض وقد جاء ". نسأل اهللا لنا ولكم العافية، اللهم ال حترمنا أجرهم و ال تفتنا بعدهم: "ومل أجد يف الرواية هنا      
حتت بنحوه عند أيب داود يف كتاب اجلنائز باب الدعاء للميت، وذلك يف الدعاء له يف صالة اجلنازة، هذا الدعاء 

 اللَّهـم   :صلَّى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى جنازة فَقَالَ         : "ن أَبِي هريرةَ قَالَ   ع: ظهولف،  )٣٢٠١(رقم  
           أَح نم ما اللَّهبِنغَائا ونداهشا وثَانأُنا وذَكَرِنا وكَبِريِنا وريِنغصا ونتيما ونيحل راغْف      نمو انلَى الْإِميع يِها فَأَحنم هتيي

  ".اللَّهم لَا تحرِمنا أَجره ولَا تضلَّنا بعدهتوفَّيته منا فَتوفَّه علَى الْإِسلَامِ 
: لفظـه ، و )٩٧١(أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز باب النهي عن اجللوس على القبور، حديث رقم              منها ما   ) ٩٥(

 "لَا تجلسوا علَى الْقُبورِ ولَا تصلُّوا إِلَيها:  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:عن أَبِي مرثَد الْغنوِي قَالَ"
هيـاجِ  عن أَبِـي الْ   : ، ولفظه )٩٦٩( أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز باب األمر بتسوية القبور، حديث رقم             )٩٦(

للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ لَا       أَلَا أَبعثُك علَى ما بعثَنِي علَيه رسولُ ا       : " قَالَ لي علي بن أَبِي طَالبٍ      :الْأَسدي قَالَ 
هتيورِفًا إِلَّا سشا مرلَا قَبو هتسثَالًا إِلَّا طَممت عدت."  

، )١٥٣٥(أخرجه الترمذي يف كتاب النذور واألميان، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهللا، حديث رقم                 ) ٩٧(
عن سعد بنِ : ولفظه، )٣٢٥١(وأبوداود يف كتاب النذور واألميان، باب يف كراهية احللف باألباء، حديث رقم 



 ٤٥

                                                                                             

 لَا يحلَف بِغيرِ اللَّه فَإِني سمعت رسولَ اللَّـه          :ا والْكَعبة فَقَالَ ابن عمر     لَ : أَنَّ ابن عمر سمع رجلًا يقُولُ      :عبيدةَ
  ". من حلَف بِغيرِ اللَّه فَقَد كَفَر أَو أَشرك:صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ

   . صحيح، وإسناده"هذَا حديثٌ حسن" :قَالَ أَبو عيسى
، ومسلم يف كتاب األميان، )٢٦٧٩(الشهادات باب كيف يستحلف حديث رقم  أخرجه البخاري يف كتاب) ٩٨(

عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أَنَّ       : "، ولفظ البخاري  )١٦٤٦(باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل، حديث رقم          
  ".من كَانَ حالفًا فَلْيحلف بِاللَّه أَو ليصمت: م قَالَالنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

أَنه أَدرك عمر بن الْخطَّابِ في ركْبٍ       : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما     : "هو احلديث الذي قبله، وجاء بلفظ     ) ٩٩(
 أَلَا إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلفُوا بِآبائكُم فَمن كَـانَ           :ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    وهو يحلف بِأَبِيه فَناداهم رسولُ اللَّ     
تمصإِلَّا فَلْيو بِاللَّه فلحفًا فَلْيالح." 

، حديث رقـم    ١٤/١٣٣اإلحسان  (، وابن حبان    )١٢٥٥١، حديث رقم    ٢٠/٢٣الرسالة  (أخرجه أمحد   ) ١٠٠(
عن أَنسِ  : "ولفظ أمحد .  واحلديث صححه ابن حبان وصحح إسناده حمققو املسند، وحمقق اإلحسان          ).٦٤٢٠

 كالنِ ملًا قَالَ   :بجا         : أَنَّ ررِنيخ نابا ونريخا ونديس نابا ونديا سي دمحا مي !        ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر 
سو  ا                  : لَّمم اللَّهو ولُهسرو اللَّه دبع اللَّه دبع نب دمحا مطَانُ أَنيالش كُمنوِيهتسلَا يو اكُمقْوبِت كُملَيع اسا النها أَيي

 ".أُحب أَنْ ترفَعونِي فَوق منزِلَتي الَّتي أَنزلَنِي اللَّه عز وجلَّ
﴾، ...انتبـذت  إذ﴿واذكر يف الكتاب مـرمي      أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا          ) ١٠١(

 سمعت النبِي صلَّى    :عن ابنِ عباسٍ سمع عمر رضي اللَّه عنه يقُولُ علَى الْمنبرِ          : "، ولفظه )٣٤٤٥(حديث رقم   
  ." أَطْرت النصارى ابن مريم فَإِنما أَنا عبده فَقُولُوا عبد اللَّه ورسولُهٌ لَا تطْرونِي كَما:م يقُولُاللَّه علَيه وسلَّ

، والبيهقي يف السنن    )٣٢٤، حتت رقم    ١/٢٨٤علوش  (، املستدرك   )٤/٢٤٥(أخرجه الدارقطين يف سننه     ) ١٠٢(
رواه البزار وفيه صاحل بن موسى الطلحـي وهـو          ): " ٩/١٦٣(الزوائد  ، وقال يف جممع     )١٠/١١٤(الكربى  
 قال رسول اهللا : اهللا تعاىل عنه قاليعن أيب صاحل عن أيب هريرة رض: "ولفظ احلديث عند احلاكم. اهـ"ضعيف

صلى اهللا عليه وسلم إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها كتاب اهللا وسنيت ولن يتفرقا حىت يردا علـي                     
  ".احلوض

يف السند عند مجيعهم صاحل بن موسى، لكن أورد احلاكم والبيهقي يف املوضع نفسه عن ابن عباس حديثاً     : قلت
يا أيها الناس إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا                    : "جاء فيه   

أَنه : عن مالك : "اب اجلامع باب النهي عن القول بالقدر      وجاء يف املوطأ يف كت    . ، وهو شاهد صاحل   "عليه وسلم 
تركْت فيكُم أَمرينِ لَن تضلُّوا ما تمسكْتم بِهِما كتاب اللَّه وسنةَ : "بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       

هبِيشاء اهللا إىل درجة احلسن لغريه فاحلديث يرتقي إن ".ن. 
، )٢٦٥٢(أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث رقـم    ) ١٠٣(

ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة رضي اهللا عنهم، مث الـذين يلـوم، حـديث رقـم                  
دةَ عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم             عن إِبراهيم عن عبِي   : "، ولفظ احلديث  ).٢٥٣٣(

ـ                   :قَالَ ينميو ـهينمي مهدةُ أَحادهش بِقست امجِيُء أَقْوي ثُم مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُوني ينالَّذ نِي ثُماسِ قَرالن ريخ  ه
هتادهش."يماهرقَالَ إِب : "دهالْعو ةادهلَى الشا عنونرِبضوا يكَانو." 

، ٥/٧٢٠علوش  (، واحلاكم يف املستدرك     )١٩٢-١٩١، حديث رقم    ١/٢٧٨(أخرجه الدارمي يف مسنده     ) ١٠٤(
قق الـدارمي وحمقـق     واألثر صححه احلاكم بإخراجه له يف املستدرك، وصحح إسناده حم         ). ٨٦١٧حتت رقم   
 كَيف أَنتم إِذَا لَبِستكُم فتنـةٌ  : قَالَ عبد اللَّه   :عن شقيقٍ قَالَ  ): "١٩١(ولفظه عند الدارمي حتت رقم      . املستدرك

 ومتى ذَلك يا أَبا     : قَالُوا ؟وا غُيرت السنةُ  يهرم فيها الْكَبِري ويربو فيها الصغري ويتخذُها الناس سنةً فَإِذَا غُيرت قَالُ           
 إِذَا كَثُرت قُراؤكُم وقَلَّت فُقَهاؤكُم وكَثُرت أُمراؤكُم وقَلَّت أُمناؤكُم والْتمست الدنيا بِعملِ             : قَالَ ؟عبد الرحمنِ 

ةرالْآخ".  
، و أخرجه الدارمي يف سننه يف املقدمة، باب يف كراهـة            ) امليمنية ١/٤٣٥،٤٦٥(سند  خرجه أمحد يف امل    أ )١٠٥(

-٦( حتت رقم ١٨١-١/١٨٠) (اإلحسان(، وابن حبان  )١/١٣(أخذ الرأي، وابن أيب عاصم يف كتاب السنة         



 ٤٦

                                                                                             

  ).٢/٣١٨(، واحلاكم يف املستدرك )٧
دمة، باب اتباع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه         وأخرجه عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما، ابن ماجة يف املق             

  ).١/١٣(، وابن أيب عاصم يف كتاب السنة )١١(وسلم، حديث رقم 
سناده حمقق اإلحسان، وصححه لغريه األلباين يف ظالل اجلنـة          إواحلديث صححه ابن حبان، واحلاكم، وحسن         

)١/١٣ .(  
 مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمذي يف كتاب ، والدارمي يف) امليمنية٤/١٢٦(أخرجه أمحد يف مسنده   )١٠٦(

، "حديث حسن صـحيح   : "، وقال )٢٦٧٦(العلم باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم            
  ).٤٤، ٤٢(وابن ماجة يف املقدمة باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني، حتت رقم 

، )٤٥٩٧(ود يف كتاب السنة، باب شرح السنة، حديث رقم          ، و أبو دا   )٤/١٠٢(أخرجه أمحد يف املسند      )١٠٧(
  ).٣١، حتت رقم ١/١٣٢) (الطبعة احملققة(واآلجري يف الشريعة 

، )٢٠٤(، واأللباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم )١٠/٣٢(وصحح إسناده حمقق جامع األصول        
  .٣٤-٣٢نظم املتناثر ص تواتره يف أشار إىلو. وذكر مجلة من األحاديث تشهد له، )١٤٩٢(وحديث رقم 

عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَنه قَام فينا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـام فينـا     : "ولفظ احلديث   
قُوا علَى ثنتينِ وسبعني ملَّةً وإِنَّ هذه الْملَّةَ ستفْترِق علَـى ثَلَـاث             أَلَا إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْتر       : "فَقَالَ

 "وسبعني ثنتان وسبعونَ في النارِ وواحدةٌ في الْجنة وهي الْجماعة
عن : "، ولفظه )٢٦٤١( حديث رقم    أخرجه الترمذي يف كتاب اإلميان، باب ما جاء يف افتراق هذه األمة،           ) ١٠٨(

 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه       :عبد الرحمنِ بنِ زِياد الْأَفْرِيقي عن عبد اللَّه بنِ يزِيد عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ               
لَّمسو:       لَى بى عا أَتي متلَى أُمع نيأْتةً لَكَانَ  لَيلَانِيع هى أُمأَت نم مهنى إِنْ كَانَ متلِ حعلِ بِالنعالن ذْويلَ حائرنِي إِس

                لَى ثَلَاثي عتأُم رِقفْتتلَّةً وم نيعبسنِ ويتنلَى ثع قَتفَريلَ تائرنِي إِسإِنَّ بو كذَل عنصي ني متي أُملَّةً   فم نيعبسو 
  ". ما أَنا علَيه وأَصحابِي: قَالَ؟ ومن هي يا رسولَ اللَّه:كُلُّهم في النارِ إِلَّا ملَّةً واحدةً قَالُوا

يف الـسند   : اهـ قلـت    "ا الْوجه هذَا حديثٌ حسن غَرِيب مفَسر لَا نعرِفُه مثْلَ هذَا إِلَّا من هذَ           : قَالَ أَبو عيسى  
  . عبدالرمحن بن زياد اإلفريقي ضعيف، لكن معناه تشهد له كثري من النصوص

  . ٩٣ونظم املتناثر ص، )١/٨١(نظر اقتضاء الصراط املستقيم  ا.حديث متواتر) ١٠٩(
فجاء الكتاب منسوباً إىل عمرو بن الضحاك، وسبب هـذا  ) دأمح(، وسقط من االسم على غالف املطبوعة  )ابن أيب عاصم  : (وينسب غالباً إىل جده فيقال    ) ١١٠(

وتـاريخ وفاتـه علـى     ) أيب بكر (ومما يؤكد وقوع خطأ مطبعي ذكر كنية أمحد         . وهو على الصواب داخل الكتاب،  ويف سند النسخة        ) أمحد(سقوط اسم   
  .٢٨٥د يف طبقات احلفاظ صالغالف، فهو جمرد خطأ مطبعي، ال أكثر، وانظر ترمجة أمحد بن عمر بن الضحاك بن خمل

 وهي من منـشورات مؤسـسة       -شعيب األرنؤوط والذين معه     إذا رجعت إىل الطبعة اليت حققها الشيخ        ) ١١١(
عبداهللا بن عبداحملسن التركي،    : هـ، واملشرف العام على إصدار هذه املوسوعة        ١٤١٣الرسالة، الطبعة األوىل    

  .الرسالة: قويل أشرت إليها ب–وتقع يف مخسني جملداً بالفهارس 


