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األربعون املقدسية
مجع وإعداد
ّ
الدكتور/مروح نصار
2

متهيد :قبل احلديث يف هذا املوضوع ال بد أن أوضح بعض املالحظات وهي كالتايل:

كل فضيلة اثبتة للشام بوجه عاام فهاي أيضااب اثبتاة لبياد املضادة إضاافة ملاا ايات
أوال -إ ّن ّ

باه بياد

.وأما املضصود أبرض الشام فهي تلا الققعاة الاش تشا لها اون ةاورية ولب اان
املضدة من فضائل ّ
ياصة به ّ

واألردن وفلسطني.

قا اااف احلا ااافل با اان ح ا ااق ال تح:التعبا ااد رمل الشا ااام و رمل ببيا ااد املضا اادة املع أل ا ااا ما اان جها ااة
واحدمل.1وقاف ابن فضيه اهلمذاين":أج اد الشام أربعه :مح

ودمشق وفلسطني واألردن)) .2

وقاف ابن تيميه  :األرض املباركة:حوف املس د األقصى من بالد الشام ،األققب فاألققب .3
والاادليل علااى مااا اضااوف مااا ورد يف الب ااار :عن عبااد ب باان عمااق ........ :وكااااد وجااوهه إش الشااام
فاةتداروا إش الكعبة )) .4ومعلوم أن الضبلة كااد لبيد املضدة.
اثاياب -أن تص يف األحاديث أبربعني كما يف األربعني ال ووية لل وو وأربعي ية احلسن بن ة يان

وغدها ليس هلذا التص يف أ دليل صحيح يف الس ة ال بوية ألن احلديث الذ ورد ب ضل هذا
التص يف وبقواايت عدمل مل يصح م ها شيء رغ كثقهتا وم ها :
عن أاس بن مال قاف :قاف رةوف ب

.. :من محل من أمش أربعني حديثا لضي ب يوم الضيامة

فضيها عاملا)).ويف رواية .. ..:بعثه ب يوم الضيامة يف زمقمل ال ضهاء والعلماء)) ويف رواية  ..:بعثه ب عاملاب
فضيهاب )) ويف رواية ..:وك د له يوم الضيامة شافعاب وشهيداب )) ،وغدها.وهذه كلها ضعي ة مل يصح م ه
شيء يصلح لالةتشهاد به.5

اثلثاب -ورد فضل من مسع حديث ال يب صلى ب عليه وةلموبلَّ ه،ولو كان حديثاب واحداب .فعن زيد بن
ب
فق َّ
اثبد قاف  :مسعد رةوف ب يضوف  .. :اضَّق ب امقأ مسع م ا حديثاب فح ظه حىت يبل ه غده ُ
فضه ليس ب ٍ
فضه إش من هو أفضه م ه  ،ورب حامل ٍ
حامل ٍ
ضيه )).6
َ
وم اان ه ااذا امل طل ااق وه ااو التبليا ا ع اان رة ااوف ب ص االى ب علي ااه وة االمكان مجع ااا هل ااذه األحادي ااث

ولضدةية بيد املضدة أحببد أن أضع بني يد الضارئ جمموعة مان األحادياث ال بوياة والاش تباني قدةاية
وفضيلة بيد املضدة ر
 - 1ابن ح ق العسضالين :فتح البار بشقح صحيح الب ار .250/1
-2ابن ال ضيه اهلمذاين :خمتصق كتاب البلدان.

 -3شيخ اإلةالم ابن تيميه:م اقب الشام وأهله .والقبعي :فضائل الشام ودمشق املكتب اإلةالمي بدوت ص.46

 - 4الب ار .)7251. :
 - 5التل ي

)145

احلبد".)94 ،93 / 3.وشعب اإلميان ") 270 / 2.ومضدمة األربعني ال ووية ".يالصة البدر امل د" / 2.

وحس ه  ،وأبو داود  ، ) 3660 .وابن ماجه . ) 230 .
 - 6رواه الرتمذ َّ ) 2656 .
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 -1بيد املضدة مهاجق إبقاهي ولوطاب عليهما السالم :

 -1عاان عبااد ب باان عمااقو قاااف :أ َن رةااوف ب قاوف..:ةااتكون ه اقمل بعااد ه قمل ف يااار أهاال األرض
ألزمه مهاجق إبقاهي ويبضى يف األرض شقار أهلهاا تل ظه أرضاوه وتضاذره ا اس ب وحتشاقه ال اار

مع الضقدمل واخل ازيق ))  .1ي قون من ال ار كالبهائ ليسد انر اويقمل هو البالء.
قاااف اباان تيميه":فضااد أيااا أ ّن ييااار أهاال األرض ماان ألاازمه مهاااجق إب اقاهي ...وهااي الشااام وقااد جعاال
مهاجق إبقاهي تعدف مهاجق ابي ا  فإن اهل قمل إش مهاجقه ااضطعد ب تح مكة".2

 -2املس د األقصى اثين مس د وضع يف األرض
-2ع ا ا اان أيب ذر رضا ا ا ااي ب ع ا ا ااه قا ا ا اااف :قل ا ا ااد:اي رةا ا ا ااوف ب  ،أ مسا ا ا ا د وضا ا ا ااع يف األرض أوف
قاف":املس د احلقام " ،قاف :قلد  :مث أ

قاف" :املسا د األقصاى"  .قلاد:ك كاان بي هماا قااف:

..أربعون ة ة،مث أي ما أدركت الصالمل بعد فصله،فإن ال ضل فيه)).3

 -3املس د األقصى قبلة املسلمني األوش
 -3عن الااء ،أن ال يب صلى ب عليه وةل  :كان أوف ما قدم املدي ة ازف على أجداده –أو قاف أيوالاه
–من األاصار ،وأاه صلى قبل البيد املضدة ةتة عشقا شهقا،أو ةبعة عشقا شاهقا،وكان يع باه أن تكاون

قبلته قبل البيد،وأاه صلى أوف صالمل صالها صالمل العصق ،وصلى معه قوم  ،ف قج رجل ممان صالى معاه
 ،فمااق علااى أهاال مس ا د وه ا راكعااون ،فضاااف :أشااهد او لضااد صااليد مااع رةااوف ب صاالى ب عليااه
وةلمضبل مكة  ،فداروا –كما ه – قبل البيد أاكقوا ذل .
ويف رواية مسعد الااء رضي ب ع ه قاف.. :صلي ا مع ال يب صلى ب عليه وةل حنو بيد املضدة ةتة
عشق –أو ةبعة عشق –شهقا ،مث صقفه حنو الضبلة )) .4

 -4حك من مات على قبلة بيد املضدة

 -4عن ابن عباة قااف :ملاا توجاه ال ايب صالى ب علياه وةالمإش الكعباة قاالوا اي رةاوف ب فكياف الاذين
-1أبو داود :ة ن أيب داود  .)2482 .أمحد بن ح بل املس د  .)6952 6871 -5562.احلااك املساتدر .) 8497.ةاكد ع اه
الذهيب يف التل ي

ويف رواية  ) 8558.قاف ع ه الذهيب على شقط الب ار ومسال .وصاححه األلبااين يف ةلسالة األحادياث الصاحيحة

وصحيح الرتغيب والرتهيب لتعدد طققه.

-2ابن تيميه:م اقب الشام وأهله ص.84-83

 - 3الب ااار  :ص ااحيح الب ااار

 )3425..)3366.مس اال .)520.:ال س ااائي.)689 :اب اان ماج ااة21333,21390. .)753. :

 .21421 21383وقاف ع ه إة اده صحيح على شقط الشي ني ..مت ق عليه).
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-الب ااار .)4492.:مساال .)12.)525.الرتمااذ .)340. :ال سااائي.)487.:ومس ا د أمحااد .)2252.وقاااف اقضااق حااديث صااحيح.

 .)2991.وورد أبرقااام 3270. :وقاااف صااحيح اإلةا اد و  )3270.حااديث صااحيح ورجالااه رجاااف الصااحيح .ومالا باان أاااس :املوطا
 .)547.البيهضي:ة ن البيهضي .)2234 2232.مت ق عليه).
4

ماتوا وه يصلون إش بيد املضدة ف ازف ب تعاش :وما كان ب ليضيع إميااك .1
قاااف زهد:ح اادو ا أبااوا إة ااحا عاان ال ااااء يف حديث ااة هذا:أاااه م ااات علااى الضبل ااة -قباال أن حت ااوف-رج اااف
وقتلوا،فل ادر ما اضوف فيه ،ف ازف ب تعاش :وما َكا َن َّ ِ ِ
يع إِميَااَ ُك .2
اَّللُ ليُض َ
ََ

 -5تحويل القبلة

 -5عاان عبااد ب باان عمااق قاااف :بي ااا ال اااة بضباااء يف صااالمل الصاابح إذ جاااءه وت فضاااف:إ ّن رةااوف ب
صلى ب عليه وةل قد أازف عليه الليلة ققو ٌن وقد أمق أن يستضبل الكعباة فاةاتضبلوها وكاااد وجاوهه
إش الشام فاةتداروا إش الكعبة .3

 -6عن الااء قاف :ملا قدم رةوف ب صلى ب عليه وةالمللمدي ة صالى حناو بياد املضادة ةاتة عشاقا أو
و
السا َام ِاء
اب َوج ِها َ ِيف َّ
ةاابعة عشاقا شااهقا وكااان جااب أن يوجااه إش الكعبااة فا ازف ب تعاااش :قَااد اَا َاقَ تَا َضلا َ
ااها . 4فوجااه حنااو الكعبااة ،وصاالى معااه رجاال العصااق ،مث يااقج ،فمااق علااى قااوم ماان
فَالَُا َولِّيَاَّا َ قِبالَاةب تَاق َ
ضا َ
األاصار  ،فضاف :هو يشهد أااه صالى ماع ال ايب صالى ب علياه وةال  ،وأااه قاد وجاه إش الكعباة  ،فااحنقفوا
وه ركوع يف صالمل العصق. 5
ويف روايااة ملساال :عن الااااء باان عااازب  قاف..:صااليد مااع ال اايب صاالى ب عليااه وةاالمإش بيااد املضاادة

- 1أبو داود :عون املعبود ص .)4679. 710والرتمذ  :اجلامع الصحيح . )2964.وقاف ع ه:حديث حسن صحيح.
 - 2الب ار :صا ا ا ا ا ا ا ااحيح الب ا ا ا ا ا ا ا ااار

.)399. .) 7252 4492 4486 399 ..)40.وكتا ا ا ا ا ا ا اااب الت سا ا ا ا ا ا ا ااد اب ةا ا ا ا ا ا ا اايضوف

الس ا ا هاء .)4486. 1356/3ومسل :صا ااحيح مسا اال .) 525.الرتما ااذ :اجلامع الصحيح.ة ا ا ن الرتما ااذ ) ..)741.وأمحد:املوةا ااوعة
احلديثية  ) 304 283.و.)3249 340 .وقاف اقضق صحيح ل ده ورجاله وضات و )3363وقااف ع اه اقضاق حاديث صاحيح وإةا اده

هاذا ضاعيف )2252..وقااف حااديث صاحيح.ورق  )2691.وقااف ع ااه صاحيح ل ادمل ورجالاه وضااات. .واحلاك :املساتدر علاى الصااحيحني

.)3063.وقاف صحيح اإلة اد  .الدارمي :ة ن الدارمي .)1235.البيهضي:ة ن البيهضي .)2231.و.)2709.و.)2792.الطيالسي:
 )719.أب ااو عوااا ااه  393/1ابا اان أيب شا اايبة 334/1 :ابا اان ةا ااعد .504/2-1 :الا اادارقطل :الس ا ا ن .274-273/1ابا اان حبا ااان :
اإلحسان ..1716مت ق عليه).

 - 3الب ار :صا ااحيح الب ا ااار )7251.و 4494 4493 4490- 4491 4488.ومسا اال .)13. )526.والا اادارمي :ة ا ا ن
الادارمي .)1234.ومالا باان أاااس :املوطا .)546.وأمحااد :املوةااوعة.)4642. :وقاااف ع ااه إةا اده صااحيح علااى شااقط الشااي ني وورد

األرق ااام..)5827,5934 4794.:وال اادا رقط اال :ةا ا ن ال اادارقطل .)1058.وق اااف إةا ا اده ص ااحيح..أبو يعل ااى املوص االي :املسا ا د
.. )1509.مت ق عليه).

- 4ةورمل البضقمل:اوية .144
 - 5الب ار :صااحيح الب ااار

 )7252.مسل :صااحيح مساال ) 527وأبااو داود :ة ا ن أيب داود ..)507.الرتمااذ :اجلامع الصااحيح

.)2962.وقاااف حااديث صااحيح.)340. .وقاااف ع ااه حااديث صااحيح .و ال سااائي :ة ا ن ال سااائي  .)488.واباان ماجااة :ةا ن باان ماجااة

.)1010.وأمحااد :املوةااوعة .)14034.وقاااف ع ااه إةا اده صااحيح علااى شااقط مساال .وورد بااقق .)4642. :واباان يزميااة :صااحيح اباان

يزميا ااة .)430-431.أبا ااو يعلا ااى :مس ا ا د أيب يعلا ااى .)3826. :والا اادا رقطا اال :ة ا ا ن الا اادارقطل .)1058.وقا اااف إة ا ا اده صا ااحيح.
والبيهضي:ة ن البيهضي .. .)2289,2284.مت ق عليه).
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وه ُك َشاط َقهُ 1ف زلاد بعادما
ةتة عشق شهقا.حىت ازلد اوية الش يف البضقملَ :و َحي ُ
ث َما ُك اتُ فَا َولووا ُو ُج َ
صا ا االى ال ا ا اايب صا ا االى ب عليا ا ااه وةا ا اال فا ا ااااطلق رجا ا اال ما ا اان الضا ا ااوم فما ا ااق ب ا ا اااة ما ا اان األاصا ا ااار وه ا ا ا
يصلون.فحدوه فولوا وجوهه قبل البيد)). 2

 -6فضل من صلى الضبلتني من الصحابة
 -7عن أاس قاف :مل يبق ممن صلى الضبلتني غد .3
-7المسجد األقصى تشد إليه الرحال
-8عن أيب هقيقمل،عن ال يب صلى ب عليه وةلمضاف..:ال تشد القحاف إال إش والوة مساجد،املس د
احلقام ،ومس د القةوف صلى ب عليه وةل ،ومس د األقصى)).4

ويف رواية عن أيب هقيقمل عن بصقمل بن أيب بصقمل ال ار قاف إين مسعد رةوف ب صلى ب عليه
وةل يضوف .. :ال تعمل املطي إال إش والوة مساجد املس د احلقام ومس د ومس د بيد املضدة

))5

-8يطبة جىي عليه السالم ببيد املضدة

 -9عن زيد بن ةاالم أن أا ةاالم حدواه أن احلاقش األشاعق حدواه أن ال ايب صالى ب علياه وةالمضاف :
..إن ب أمق جىي بن زكقاي خبمس كلمات أن يعمل هبا وأيمق بل إةقائيل أن يعملوا هباا وإااه كااد أن يبطا
هبااا فضاااف عيسااى إن ب أمااق خبمااس كلمااات لتعماال هبااا و مااق باال إةاقائيل أن يعملااوا هبااا فإمااا أن مااقه
وإمااا أان ومااقه فضاااف جااىي أيشااى إن ةاابضتل هبااا أن فسااف يب أو أعااذب ف مع ال اااة يف بيااد املضاادة
فاامت املسا د وتعاادوا علاى الشااق فضااف :إن ب أمااقين خبماس كلمااات أن أعمال هباان ووماقك أن تعملااوا
هبن :أوهلن أن تعبدوا ب وال تشقكوا به شيئا وإن مثل مان أشاق او كمثال رجال اشارتَ عبادا مان ياال
مالااه بااذهب أو ور فضاااف :هااذه دار وهااذا عملااي فاعماال وأد إيل فكااان يعماال ويا د إش غااد ةاايده
ف يك يقضى أن يكون عبده كذل .
وإن ب أمقك الصالمل فإذا صليت فال تلت توا فاإن ب ي صاب وجهاه لوجاه عباده يف صاالته ماا مل يلت اد.
 - 1ةورمل البضقمل :جزء من اوية .144
- 2مسل  :صحيح مسل .)11..)225.أبو يعلى املوصلي:املس د ..)1509.صحيح).
 - 3الب ار  :صحيح الب ار ..)4489.صحيح).

 -4الب ا ا ا ا ااار .)1995 . 591/2.)1864. )1197. .)1191 .:مسا ا ا ا اال  .)1397. 1014/2 )827. 975/2:الرتما ا ا ا ااذ :

ة ن .)326.وقاف ع ه حديث حسن صحيح  .ابن ماجة:ة ن بن ماجة

.)1409-1410.

ال سائي:ة ن ال سائي  )699 .وأمحد

 )11040. 91/17:وق ا اااف ع ا ااه اقض ا ااق ح ا ااديث ص ا ااحيح رجال ا ااه وض ا ااات.وورد أبرق ا ااام 11410 11409 11294 10506 .

.)11681 11609 11505 11483 11417

ال ا ا ا اادارمي ة ا ا ا ا ن ال ا ا ا اادارمي  .)1421.البيهضي:ة ا ا ا ا ن البيهض ا ا ا ااي

 .)4174..)20714.عبد القاز  :املص ف .. .)9164.مت ق عليه).

- 5مال بن أاس :املوط .)463. :وال سائي:ة ن ال سائي  .)1429.ومس د أمحد)11883 11681 11609. :وقاف ع ه حديث
صحيح وابن حبان :صحيح بن حبان  .)2272..البيهضي:ة ن البيهضي . .)2975.صحيح).
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وومقك الصيام فإن مثل ذل كمثل رجل يف عصابة معه صقمل فيها مسا فكلها يع اب أو يع باه رجهاا
وإن ريح الصائ أطيب ع د ب من ريح املس .وومقك الصدقة فإن مثال ذلا كمثال رجال أةاقه العادو
فا ووضوا يااده إش ع ضااه وقاادموه ليضااقبوا ع ضااه فضاااف :أان أفديااه ما ك الضلياال والكثااد ف اادَ ا سااه ما ه .
وومااقك أن تااذكقوا ب فااإن مثاال ذل ا كمثاال رجاال يااقج العاادو يف أوااقه ة اقاعا حااىت إذا أتااى علااى حصاان
حصني ف حقز ا سه م ه كذل العبد ال جقز ا سه من الشيطان إال بذكق ب .
قاف ال يب صلى ب عليه وةلموأان ومقك خبماس ب أماقين هبان السامع والطاعاة واجلهااد واهل اقمل واجلماعاة
فإاه من فار اجلماعة قيد شا فضد يلع ربضاة اإلةاالم مان ع ضاه إال أن يقجاع ومان ادعاى دعاوَ اجلاهلياة
فإاااه ماان جثااا جها فضاااف رجاال اي رةااوف ب وإن صاالى وصااام قاااف :وإن صاالى وصااام فااادعوا باادعوَ ب
الذ مساك املسلمني امل م ني عباد ب)).1

 -9فضل الصالمل يف املس د األقصى
 -10عن أيب ذر قاف :تاذاكقان وحنان ع اد رةاوف ب صالى ب علياه وةالم يهما أفضال مسا د رةاوف
ب أم بيااد املضاادة فضاف رةااوف ب صاالى ب عليااه وةاال .. :صااالمل يف مس ا د هااذا أفضاال ماان أربااع
صلوات فيه ول ع املصلى وليوشكن أن ال يكون للقجل مثل شطن فقةه من األرض حيث يقَ م ه بياد
املضدة يد له من الدايا مجيعاب أو قاف  :يد من الدايا وما فيها ))  .2شطن ال قة :احلبل.

 -10الصالمل ببيد املضدة وم قمل الذاوب

 -11عاان عبااد ب باان عمااقو باان العاااص وهو يف حااائل لااه الطائف يضاااف لااه:الوهل ....قاااف ومسعااد

رةا ااوف ب صا االى ب عليا ااه وةا االميضوف..:إ ّن ةا االيمان با اان داود عليا ااه السا ااالم ة ا ا ف ب والاثب ف عط ا اااه

او تني وحنن اقجو أن تكون له الثالثة:فس له حكماب يصاد حكمه ف عطااه ب إايه،وةا له ملكاا ال ي ب اي
ألحاد ماان بعااده،ف عطاه إايه،وةا له َّأميااا رجا ٍال ياقج ماان بيتااه ال يقياد إال الصااالمل يف هااذا املسا د يااقج مان

 - 1الرتمذ :اجلامع الصحيح .)2863وقاف ع ه حديث حسن صحيح غقيب.وال سائي:ة ن ال سائي .اجملتىب) .)930.وأمحد :

املوةوعة .)17170.وقاف ع ه حديث صحيح ورجاله وضات وورد بقق  )17800 .:وقاف ع ه حديث صحيح وإة اده حسن.وااظق
الطااين:الكبد .)3428 -3427.والطيالسي.)1161-1162.:وأبو يعلى:املس د .)1571.وابن يزمية :الصحيح .)1895.وابن

حبان:صحيح بن حبان .)6233.واحلاك  :املستدر  .)406 505 1534 . 421/1:وصححه احلاك قاف:صحيح على شقط
الشي ني.ووافضه الذهيب يف التل ي

وعبد القزا  :املص ف ..)20709.حسن صحيح).

-2احلا اااك :املسا ااتدر  )8553.وقا اااف ع ا ااه احلا اااك حا ااديث صا ااحيح ومل فقجاه.وصا ااححه الا ااذهيب يف التل ا ااي

علا ااى شا ااقط الب ا ااار

ومسل والبيهضي:شااعب اإلمي ااان .)4145- 3849.واهليثمااي يف جمم ااع الزوائااد .7/4وص ااححه األلب اااين يف ةلس االة األحاديااث الص ااحيحة
..صحيح).
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يطيئته مثل يوم ولدته أمه،ف حن اقجو أن يكون ب عز وجل قد أعطاه إايه)).1

 -11املس د األقصى وبشارمل الضضاء على اليهود

 -12عن أيب هقيقمل  ،عن رةوف ب صلى ب عليه وةلمضاف..:ال تضوم الساعة حىت تضاتلوا اليهود
،حىت يضوف احل ق وراءه اليهود  ،اي مسل  ،هذا يهود ورائي فاقتله )).2
ويف رواية ملسل  .عن أيب هقيقمل قاف:قاف رةوف ب صلى ب عليه وةل ..:ال تضوم الساعة حىت يضاتل
املسلمون اليهود فيضتله املسلمون ،حىت فتب اليهود من وراء احل ق والش ق ،فيضوف احل ق أو
الش ق اي مسل ! اي عبد ب! هذا يهود يل ي فتعاف فاقتله ،إال ال ققد 3فإاه من ش ق اليهود)) . 4

 -12بيت المقدس وعالمات الساعة
أ -البشارة بفتح بيت المقدس
ودٍم
-13عن عو بن مال قاف :أتيد ال يب صلى ب عليه وةل يف غزومل تبو وهو يف قبة من َ

،فضاف ..:اعدد ةتا بني يد الساعة:مويت،مث فتح بيد املضدة مث مو ن أييذ فيك كضعاص ال

،مث

اةت اضة املاف حىت يعطي القجل مائة دي ار فيظل ةايطا،مث فت ة ال يبضى بيد من العقب إال ديلته،مث
هداه تكون بي ك وبني بل األص ق،في درون في تواك حتد مثااني غاية،حتد كل غاية أو ا عشق أل ا)).5
داء يصيب الدواب -اإلبل وال  -يف الصدر أو يف الع ق فتهل الدواب يف احلاف ،قاف أهل العل
مجيعاب :هذه العالمة قد وقعد بطاعون عمواة الذ ابتليد به بالد الشام ،وكان من األكابق الذين ماتوا
يف هذا الطاعون أبو عبيدمل بن اجلقاح رضي ب ع ه.

ب -بيد املضدة وقتل الدجاف وأيجوج وم جوج

 -14عاان ال ااواة باان مسعااان  ،قاااف.. :ذكااق رةااوف ب صاالى ب عليااه وةاالمالدجاف ذات غاادامل .ف ااض
في اه ورفااع  .حااىت ه اااه يف طائ ااة ال اال  .......مث ياادعو رج االب ممتلئ ااب شااباا  .فيض اقبه الساايف فيضطعااه
 -1مس د أمحد.) 6644. :وقاف ع ه اقضق إة اده صاحيح ورجالاه وضاات رجااف الشاي ني.و احلااك هباذا اإلةا اد وصاححه:.كتاب .)83.
ووافضه الذهيب يف التل ي  .وأيقجه  .)3624 .وصححه ووافضه الذهيب يف التل ي

وقاف :عبد ب بن فدوز :وضة .وقاف على شقطهما

وال علة له..وقاف ع ه األوزاعي  :حديث صاحيح قاد تداولتاه األئماة وقاد احت اا ومياع رواتاه .وابن حباان.)6420 1633. :وابان يزمياة

:صحيحه .)1334.وال سو ..293/2:صحيح).

 - 2الب ار  :صحيح الب ار  ) 2926 2925.مسل 4:صحيح مسل

.. .)2921.مت ق عليه).

 - 3ال ققد اوع من ش ق الشو معقو ببيد املضدة .قاف أبو ح ي ة الدي ور  :إذا عظمد العوة ة صارت غققدمل..
 - 4مسا اال  .)2922. :وأمحا ااد  )6032.و .)6366 6186 ..)6147. 292/1وقا اااف ع ا ااه اقضا ااق إة ا ا اده صا ااحيح علا ااى شا ااقط
الشي ني . .صحيح).

 5الب ار :ص ااحيح الب ااار ) 3176 ..واب اان ماج ااة :ةا ا ن اب اان ماج ااة .)4042.ومسا ا د أمح ااد )6623. :وق اااف ع ااه حس اان ل ااده

) 22053.و  )24040.واحل ا اااك :املس ا ااتدر .)8295.وص ا ااححه ووافض ا ااه ال ا ااذهيب يف التل ا ااي
 8297واهليثمي:جممع الزوائد .)12432.واملع

وورد أبرق ا ااام 8303 6324 .

الكبد:الطااين .)244,368.البيهضي:شعب اإلميان . .)19331.صحيح).
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جزلتني رمية ال قض مث يدعوه فيضبل ويتهلل وجهه  .يضح  .فبي ما هو كاذل إذا بعاث ب املسايح ابان
مااق . .في اازف ع ااد امل ااارمل البيضاااء شااققي دمشااق  .بااني مهااقودتني  .واضااعا ك يااه علااى أج حااة ملكااني  .إذا
ط طا رأةااه قطااق  .وإذا رفعااه حتاادر م ااه مجااان كااالل ل  .فااال جاال لكااافق نااد ريااح ا سااه إال مااات  .وا سااه
ي تهي حيث ي تهي طقفه  .فيطلبه حىت يدركه بباب لد  1فيضتلاه .مث أييت عيساى أبان ماق .قاوم قاد عصامه
ب م ه  .فيمسح عن وجوهه وجادوه بادرجاهت يف اجل اة  .فبي ماا هاو كاذل إذا أوحاى ب إش عيساى :
إين قد أيقجد عبادا يل  ،ال يدان 2ألحد بضتااهل فح ِّاقز عبااد إش الطاور 3ويبعاث ب أيجاوج وما جوج .
وه من كل حدب ي سلون .فيمق أوائله على حبدمل طاية . 4فيشقبون ماا فيهاا  .ومياق وياقه فيضولاون :

لضد كان هبذه  ،مقمل  ،ماء  .وجصق ايب ب عيساى علياه الساالم وأصاحابه حاىت يكاون رأة الثاور ألحاده
يدا من مائة دي ار ألحدك اليوم  .فدغب ايب ب عيسى وأصحابه فدةل ب عليه الَّ اف 5يف رقااهب .
فيصاابحون فقةااى 6كمااوت ا ااس واحاادمل  .مث يهاابل ااايب ب عيسااى وأصااحابه إش األرض  .فااال ناادون يف
األرض موضااع شااا إال م ا ه ز ها 7وات ا ه  .فدغااب ااايب ب عيسااى وأصااحابه إش ب  .فدةاال ب طااد
ك ع ااا الب ااد . 8فااتحمله فتطااقحه حيااث شاااء ب مث يقةاال ب مط اقا ال يك ا ون 9م ااه بيااد ماادر وال

وبق.في س اال األرض ح ااىت يرتكه ااا كالزل ااة 10مث يض اااف ل رض:أاب ااش مث ااق  ،ورد بقكتا ا  .فيومئ ااذ ك اال
العصابة من القمااة  .ويستظلون بضح ها.11ويبار يف ِّ
الق ِ
ةل.12حىت أن اللضحة 13مان اإلبال لتك اي ال ئاام
14من ال اة و اللضحة من البضق لتك ي الضبيلة من ال اة.واللضحة من ال

لتك ي ال ذ من ال اة.فبي ما

ه كذل إذا بعث ب رجا طيبة.فت يذه حتد واطه .فتضبض روح كل م من وكال مسال  .ويبضاى شاقار

 - 1مدي ة تضع ج وب شق ايفا تبعد ع ها مسافة 16ك  .املوةوعة احلديثية ..210/24
 2ال يدان :ال قدرمل وال طاقة .

-3طور:جبل ققيب من بيد املضدة ويشق عليه شق واد ةلوان ويسمى طور زيتا ألاه م طى بش ق الزيتون .مع
 - 4حبدمل طاية :ققب بلدمل طاية بي ها وبني بيد املضدة والوة أايم وماؤها عذب .ااظق ايقوت احلمو  :مع
- 5ال ف :دود يكون يف أاو اإلبل وال .
" -6فقةى"  :أ قتلى .
 7ز ه  :أ دمسه .

 - 8الب د هي مجاف طواف األع ا .
 _ 9ال يك ون :ال مي ع من ازوف املاء .
 - 10كالزل ة  :كاملقومل يف ص ائها.
- 11قح ها :مضعق قشقهتا .
 -12القةل :اللنب .

 - 13اللضحة  :الضقيبة العهد الوالدمل .
 14ال ئام  :اجلماعة الكثدمل .
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البلدان .54/4

البلدان .19/4

ال اة،يتهارجون فيها هتارج احلمق 1فعليه تضوم الساعة))..

2

ويف رواية أيقَ ملسل  :عن عبد القمحن بن زيد ابن جابق  ،هبذا اإلة اد  .حناو ماا ذكاقان  .وزاد بعاد قولاه
" لضااد كااان هبااذه ما َّاقملب ماااءٌ مث يساادون حااىت ي تهااوا إش جبال اخلَ َما ِق" 3وهااو جباال بيااد املضاادة " .فيضولااون :
لضااد قتل ااا ماان يف األرض .هلّا فل ضتاال ماان يف السااماء فدمااون ب شاااهب إش السااماء.فدد ب علاايه اشاااهب

خمضوبة دما.ويف رواية ابن ح ق " فإين قد أازلد عبادا يل،ال يَ َد ألحد بضتاهل " .4
قااف اباان تيمياه" :دلااد الاادالئل علاى أن ملا ال باومل الشاام واحلشااق إليهاا فااإش بيااد املضادة ومااا حولااه
يعود اخللق واألمق وه ا جشق اخللق واإلةالم يف ويق الزمان يكون أههق الشام" .5
 -15عاان أيب أمامااه الباااهلي قاااف  :يطب ااا رةااوف ب صاالى ب عليااه وةاالم كان أكثااق يطبتااه حااديثا
حدو اه عن الدجاف وحذرانه فكان من قوله أن قاف.. :إاّه مل تكان فت اة يف األرض م اذ ذرأ ب ذرياة ودم
صلى ب عليه وةل أعظ من فت ة الدجاف  .....إش أن قاف ..::ها يومئ ٍاذ قليال وجله ببياد املضادة
وإمااامه رجاال صااا

الع َك ا ِق:اي رة ااوف
فبي مااا إم ااامه قااد تضاادم يصاالي هب ا فضال ااد أم ش اقي ب ااد أيب َ

صاابح إذ ااازف علاايه عيسااى باان مااق .عليااه السااالم املساايح فقجع ذل ا
ب!ف ا ين العااقب يومئا ٍاذ قاااف ال و

اإلمام ي ُك ُ ميشي الضهضقَ ليتضدم عيسى عليه السالم يصلي الَّاة فيضع عيساى علياه الساالم ياده
ال فإ ااا لا أقيمد.فيصاالي هبا إمااامه فااإذا ااصااق قاف عيسااى عليااه
بااني كت يااه مث يضااوف له:تضاادم فصا ِّ
السااالم:افتحوا الباااب في تحوا ووراءه الدجاف معااه ةاابعون ألااف يهااود كله ذو ةاايف َلَّااى وةاااج

فإذا اظق إليه الدجاف ذاب كما يذوب امللح يف املاء وي طلق هاراب ويضوف عيسى علياه الساالم  :إ ّن يل
في ضقبة لن تسبضل هبا فيدركه ع د اب الول ِّد الشاققي فيضتلاه فيهزم ب اليهاود فال يبضاى شايء مماا يلاق
ل وال دابّااة إال
ب عااز وجاال يتااوارَ بااه يهااود ك إال أاطا َاق ب ذل ا الشاايء ال َح َ ا َاق وال َش ا َ َق وال حااائ َ

طق  -إالّ قاف:اي عبد ب املسل !هذا يهود ك فتعاف فاقتله)).6
ال ققدمل فإ ّ ا من ش قه ال ت ُ

ج_ بيد املضدة وم ع ديوف الدجاف

 -16عن ج ادمل بن أيب أمية أألزر قاف :ذهبد أان ورجل من األاصار إش رجل من أصحاب ال ايب صالى
ب عليه وةلم ضل ا:حدو ا ما مسعد من رةاوف ب صالى ب علياه وةال ياذكق يف الادجاف وال حتادو ا عان
 - 1هتارج احلمق :أ نامع القجاف ال ساء عالاية أمام ال اة كما ت عل احلمق .

 - 2مساال :صااحيح مساال  )2137.واباان ماجااة :الس ا ن .)4077.وأبااو داوود  :الس ا ن ص . )4321 . 652وقاااف ع ااه صااحيح
ورجاله وضات .وأمحد .)20199 .قاف ع ه ابن ح ق إة اده حسن ال تح . .610/6صحيح).

 - 3اخلمق  :اجلبل الكثد الش ق والذ يسرت من فيه .وفسق أباه جبل بيد املضدة لكثقمل ش قه.
 - 4مسل  :صحيح مسل

. . )2137,111.صحيح).

-5ابن تيميه :جمموع فتاوَ ابن تيميه .)44/27.

- 6ابن ماجة:ة ن ابن ماجة  .)4077.وحس ه ابن ح ق العسضالين .وصححه األلباين. .صحيح).
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غده وإن كان صادقاب قاف:يطب ا ال يب صالى ب علياه وةال فضااف.. :أااذرك الادجاف أااذرك الادجاف
أاذرك الدجاف فإااه مل يكان اايب إال وقاد أااذر أمتاه وإاّاه فايك أيتهاا األماة وإااه يلباث يف األرض أربعاني
صااباحاب حااىت يبلا م هااا كاال م هل.وإاّااه ال يضااقب أربعااة مساجد:مسا د احلاقام ومسا د القةوف ومسا د
املضدة والطور وما شبه عليك من األشياء فإ ّن ب ليس أبعور .مقتني) )).1

ويف رواية ..وإاّه ةيظهق على األرض إال احلقم وبيد املضدة وإاّه يسو املسلمني إش بيد املضدة

فيحاصقون حصاراب شديداب .قاف األةود وهل أاه قد حدول أن عيسى بن مق .يصيح فيه فيهزمه ب

وج وده)).2

د -بضاء بيد املضدة بعد يقاب غدها من األمصار
 -17عن معاذ بن جبل  قاف:قاف رةوف ب صلى ب عليه وةل .. :عمقان بيد املضدة يقاب
يثقب ويقاب يثقب يقوج امللحمة ويقوج امللحمة فتح الضسط طي ية وفتح الضسط طي ية يقوج
الدجاف مث ضقب بيده على فَ ِ ِد الذ حدوه أو م كبه"م كبيه"مث قاف:إ ّن هذا حل ٌق كما أا

هاه ا أو كما أا قاعد ا يعل معاذ بن جبل)).3

وهذه األحاديث الش ذكقها ال يب صلى ب عليه وةل يف هذا احلديث مقتب وقوع بعضها على بعض
فعمقان بيد املضدة يعل عمقان الضدة وتوةيعها بكثقمل مباايها وإقباف ال اة على ةك اها يتبعه يقاب
يثقب وهي املدي ة ال بوية ورغبه ال اة عن ةك اها وتوقف يف مباايها وهذا واقع اليوم يف املدي ة ال بوية
فال اة ي ضصون فيها وال يزيدون والكثد ي تضلون م ها إش غدها من املدن
ويف احلديث قاف<<:لترتكن املدي ة على أحسن ما كااد حىت يديل الكلب أو الذئب في ذ .أ
يبوف) على ةوار املس د أو على امل ا >>فضالوا:اي رةوف ب فلمن تكون الثمار ذل الزمان
قاف<<:للعوايف  :الطد والسباع)4 .>>)3 .
وجتمل عبارمل بيد املضدة ازوف اخلالفة فيه ويق الزمان كما جاء يف حديث عبد ب بن حوالة األزد
قاف":بعث ا رةوف ب صلى ب عليه وةل ل

على أقدام ا فقجع ا فل ا

شيئا وعق اجلهد يف

وجوه ا فضام في ا فضاف<<:الله ال تكلمه إيل ف ضعف ع ه وال تكله إش أا سه فيع زوا ع ها وال
تكله إش ال اة فيست وقوا عليه >>مث وضع يده على رأةي -أو قاف:على هامش -مث قاف<<:اي
 - 1أمحد:املس د 364/5:وابن أيب شيبة وقاف اهليثمي يف اجملمع:رواه أمحد ورجاله رجاف الصحيح .وصححه األلباين.وقاف احلافل ابن
ح ق يف "فتح البار "  )105/13.رجاله وضات. .صحيح).

- 2أمحد  :املس د والطااين املع

وابن حبان  :يف صحيحه واحلاك وقاف :على شقط الشي ني  .وقاف احلافل ابن ح ق يف "فتح

البار "  )105/13.رجاله وضات . .صحيح).

 - 3أبو داود :الس ن . )4294.و أمحد :املس د  .245.232/5وأبو يعلى املوصلي :املس د ) .)6417وصححه األلباين يف

صحيح اجلامع . .)4096.صحيح).
11

ابن حوالة إذا رأيد اخلالفة قد ازلد األرض املضدةة فضد داد الزالزف والبالبل واألمور العظام
والساعة يومئذ أققب من يد هذه من رأة >>)5.
وقوله يف احلديث <<يقاب يثقب يقوج امللحمة >> امللحمة هي املعقكة الكبدمل بني املسلمني والقوم
ال صارَ الش يكثق فيها الضتل ومسيد امللحمة لعظ الضتل فيها وبعد امللحمة فتح الضسط طي ية وهي
اةط بوف إحدَ كاَ مدن تقكيا اليوم مث يلي ذل يقوج الدجاف
ها -بيد املضدة وحوض ال يب صلى ب عليه وةل
 -18عن أيب ةعيد اخلدر  أ ّن ال يب صلى ب عليه وةل قاف..:إ ّن يل حوضاب ما بني الكعبة
وبيد املضدة أبيض مثل اللنب وايته عدد ال وم وإين ألكثق األابياء تبعاب يوم الضيامة )). 1

و -بيد املضدة ورؤية جه

-19عن زايد بن أيب ةودمل  قاف  .. :كان عبادمل بن الصامد  على ةور بيد املضدة الشققي
يبكي فضاف بعضه :ما يبكي اي أا الوليد فضاف  :من هاه ا أياان رةوف ب صلى ب عليه وةلم اه
رأَ جه )).2

ز -بيد املضدة أرض اقشق وامل شق

 -20عن ميمواة ب د ةعد موالمل ال يب صلى ب عليه وةل قالد:قلد :اي رةوف ب! أفت ا يف بيد
أيد
املضدة قاف ..:أرض اقشق وامل شق ائتوه فصلوا فيه فإن صالمل فيه ك لف صالمل يف غده)) قلد:أر َ
أحتمل إليه قاف..:فتهد له زيتاب يسقج فيه فمن فعل ذل فهو كمن أ ه )).3
إن مل أةتطع أن َّ
قاااف اباان تيميااة":دلد الاادالئل علااى أن مل ا ال ب اومل الشااام واحلشااق إليهااا فااإش بيااد املضاادة ومااا
حوله يعود اخللق واألمق وه ا جشق اخللق واإلةالم يف ويق الزمان يكون أههق الشام" .4

 – 13بيد املضدة وحبس الشمس

 -21عاان أيب هقي اقمل قاف:قاااف رةااوف اللهصاالى ب عليااه وةاال ..:إ ّن الشاامس مل حتاابس علااى بشااق إال

 - 1ابن ماجة :ة ن ابن ماجة .)4301.قاف ع ه البوصد يف الزوائد ضعيف لضعف عطية العويف وصححه األلباين .أبو يعلى:مس د
أيب يعلى. .)1028.:صحيح).

 - 2احلاك :املستدر .)8785. .وقاف ع اه حاديث صاحيح اإلةا اد ومل فقجااه ووافضاه الاذهيب يف التل اي

حبان :صحيح ابن حبان

. .)7464-7465.صحيح).

وقااف :حاديث صاحيح.وابن

 - 3ابن ماجة:ة ن ابن ماجة .)1407.وقاف إة اده صحيح ورجاله وضات.أمحد:املس د  463/6وأبو داود:الس ن .)457.والطااين
يف:املع

الكبد .54/25والبيهضي.)4418..:وأبو يعلى  :مس د أيب يعلى .)7088.وصححه األلباين .

-4ابن تيميه :جمموع فتاوَ ابن تيميه . .)44/27.صحيح).
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ليوشع بن اون ليايل ةار إش بيد املضدة)).1

 -14بقكة بيد املضدة يف إحالف ال ائ

 -22عن أيب هقيقمل قاف  :قاف رةوف ب صلى ب عليه وةل .. :غزا اايب مان األابيااء فضااف لضوماه :ال
يتبعل رجل مل بضع امقأمل  ،وهو يقيد أ يبل هبا وملاا يانب هباا  ،وال أحاد بال بياو ومل يقفاع ةاضوفها  ،وال
أحد أشرتَ غ ماا أو يل اات،وهو ي تظاق والدهاا ،ف ازا ،فادان مان الضقياة 2صاالمل العصاق،أو ققيباا مان ذلا
،فضاااف للشاامس:إا م ا مورمل وأان م ا مور  ،الله ا أحساابها علي ااا  ،فحساابد حااىت فااتح ب عليااه  ،ف مااع
ال ائ ف ااءت،يعل ال اار – لت كلهاا فلا تطعمها،فضااف إ ّن فايك غلاوال  ،فليباايعل مان كال قبيلاة رجال ،

فلزقااد يااد رجاال بياده فضاااف:فيك ال لوف،فلتبااايعل قبيلت ،فلزقااد يااد رجلااني أو والوااة بيااده،فضاف :فاايك

ال لوف،ف ا اااءوا ب ا اقأة مثا اال رأة بض ا اقمل ما اان الذهب،فوضا ااعوها،ف اءت ال ا ااار ف كلتها ااا،مث أحا اال ب ل ا ااا
ال ائ ،رأَ ضع ا وع زان ف حلها ل ا)). 3
رو عن كعب األحبار قوله أليب هقيقمل:اي أا هقيقمل أحدوك ال يب صلى ب علياه وةال أ اايب كاان قااف
ال.قاف كعب:هو يوشع بن اون قاف:فحدوك أ ققية هي قاف:ال.قاف هي مدي ة أرجا."5.4

-15ال بيصلى ب عليه وةل يصف بيد املضدة

 -23عن ابن شهاب  :قاف أبو ةلمه  :مسعد جابق بن عبد ب ع هما قاف  :مسعاد ال ايب صالى ب علياه
وةاالميضوف .. :ملااا كااذبتل ق اقييف قمااد يف احل ااق  ،ف لااي ب يل بيااد املضاادة  ،فط ضااد إيباااره عاان
وايته  ،وأان أاظق إليه )).زاد يعضوب بن إباقاهي  :حادو ا ابان أياي ابان شاهاب  ،عان عماه  .. :ملاا كاذبتل
ققييف حني أةق يب إش بيد املضدة .......حنوه)).6 ..

 -16وضع ال يب صلى ب عليه وةل قدمه ببيد املضدة
 - 1أمح ااد املسا ا د  )8315.وق اااف ع ااه اقض ااق إةا ا اده ص ااحيح عل ااى ش ااقط الب ار .وأيقج ااه اخلطي ااب الب ااداد

الت اااريخ -34/7

.35وأيقج ا ااه يعض ا ااوب ب ا اان ةا ا ا يان:املعقفة والت ا اااريخ  .172/2وأيقج ا ااه الطحاو :ش ا ااقح مش ا ااكل اواثر.)1069-1070 .وص ا ااححه
األلباين.ةلسلة األحاديث الصحيحة .)2226. )267-266/5وقاف ع ه إة اده جيد على شقط الب ار . .صحيح).

- 2الضقية :هي أرجا مساها احلاك يف روايته عن كعب .151/2

 - 3الب ااار :الصااحيح .)3124.مساال :الصااحيح .)1747.أمحااد :املوةااوعة احلديثيااة )8238.وقاااف ع ااه اقضااق صااحيح علااى شااقط
الشا ااي ني .وعبا ااد ال ا اقاز يف مص ا ا ه  )9492. :والب ا ااو  )2719.:وابا اان حبا ااان .)4808. :والبيهضا ااي.290/6:واحلا اااك  :املسا ااتدر

.)2618. 151/2وقاف ع ه حديث صحيح غقيب ومل فقجاه ووافضه الذهيب يف التل ي ..مت ق عليه).
 - 4طار السويدان :فلسطني التاريخ املصور ص .3أرجا  . 1186م"

 - 5ااظق ابن ح ق :فتح البار .223-222/6 :واحلاك  :املستدر . .151/2حديث صحيح)

 - 6الب ا ااار :ص ا ااحيح الب ا ااار .)4710 .ومس ا اال :الص ا ااحيح .)170.الرتم ا ااذ  :اجل ا ااامع  .)3133.وق ا اااف ع ا ااه ح ا ااديث حسا ا ان
صحيح.أمحد:املوةااوعة.)15034-15035 .:وقاااف ع ه‘إة ا اده صااحيح علااى شااقط الشااي ني أبااو يعلى:مس ا د أيب يعلااى.)2091. :

.مت ق عليه).
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اعد ق اادمي ويف
وض ا ُ
 -24ع اان أيب هقيا اقمل .. :أن رة ااوف ب ص االى ب علي ااه وة االمضاف:ليلة أة ااق يب َ
وص ا ا َاعدت ق ا اادمي حيث توض ا ااع أق ا اادام األابي ا اااء م ا اان بي ا ااد املض ا اادة،فعقض عل ا ااي عيس ا ااى اب ا اان
اس ة َ

مق،.قاف:فااإذا أقااقب ال اااة بااه شاابهاب عااقومل باان مسااعود،وعقض علااي موةااى فااإذا رجاال ضااقب ماان القجاااف
كان من رجاف ش وءمل وعقض علي إبقاهي ،قاف:فإذا أققب ال اة شبهاب بصاحبك )).1

 -17بيد املضدة واإلةقاء واملعقاج

 -25عن أاس بان مالا  ،أن رةاوف ب صالى ب علياه وةالمضاف ..:أتياد الااا "وهاو داباة أبايض
طوياال فااو احلمااار ودون الب اال يضااع حااافقمل ع ااد م تهااى طقفااة" قاااف :فقكبتااه حااىت أتيااد بيااد املضاادة .
قاااف :فقبطتااه احللضااة الااش يااقبل هبااا األابياااء  .قاااف مث ديل اد املس ا د فصااليد فيااه ركعتااني مث يقجااد
.ف اااءين جاياال عليااه السااالم رانء ماان ااق وإانء ماان لاانب  ،فااايرتت اللاانب  .فضاااف جاياال صاالى ب عليااه
وةاال  :اياارتت ال طاقمل مث عااقج ب ااا إش السااماء فاةاات تح جاياال فضياال  :ماان أاااد قاااف  :جاياال  .قياال:
ومن مع

قاف مد قيل  :وقد بعث إليه قاف  :قد بعث إليه ف تح ل ا  .فإذا أان آبدم فقحاب يب ودعاا

يل خبااد  .مث عااقج يب إش السااماء الثاايااة  ،ف ةاات تح جاياال عليااة السااالم  .فضياال:من أاااد قاااف جاياال .
قيال وماان معا

قاااف  :ماد  .قياال  :وقااد بعااث إلياه  .ف ااتح ل ااا  .فااإذا أان ابال اخلالااة عيسااى اباان مااق.

وجااىي باان زكااقاي صاالوات ب عليهمااا  .فقحبااا ودعااوا يل اخلااد  .مث عااقج يب إش السااماء الثالثااة .فاةاات تح
جايل .فضيل  :من أاد قاف  :جايل  .قيل  :ومن مع

قيل مد  .قيل وقد بعاث إلياه قااف  :قاد

بعث إليه .ف تح ل ا  .فإذا أان بيوةف إذا هو قد أعطاى شاطق احلسان فقحاب ودعاا يل اخلاد  .مث عاقج يب
إش السماء القابعة  .فاةات تح جايال علياه الساالم  .قيال  .ومان هاذا قااف جايال  .قيال  :ومان معا
قاف مد .قاف وقد بعث إليه قاف قد بعث إليه  .ف تح ل ا فإذا أان ردريس  .فقحاب يب ودعاا يل اخلاد
 .قاف ب عز وجل َ  :وَرفَاعَاهُ َم َكاانب َعلِيّااب 2 مث عاقج يب إش الساماء اخلامساة  .فاةات تح جايال .قيال .
ماان هااذا قاااف  :جاياال  .قياال وماان معا قاااف  :مااد  .قياال وقااد بعااث إليااه قاااف  :قااد بعااث إليااه .
ف ااتح ل ااا  .ف ااإذا أان هب ااقون ص االى ب علي ااه وة اال  .فقح ااب يب ودع ااا يل اخل ااد  .مث ع ااقج يب إش الس ااماء
السادةة  .فاةت تح جايل عليه السالم .قيل  :ومن هذا  :قاف :جايل  .قيل ومن معا

قااف ماد .

قااف  :وقاد بعااث إلياه قاااف  :قاد بعااث إلياه  .ف ااتح ل اا فااإذا أان اوةاى .فقحااب يب ودعاا يل  .مث عااقج يب
إش السماء الساابعة فاةات تح جايال  .فضيال مان هاذا قااف  :جايال  .فضيال  :ومان معا

قااف ماد .

قاف وقد بعث إليه قاف  :وقد بعاث إلياه  .ف اتح ل اا فاإذا رباقاهي علياه الساالم مسا د ههاقه إش البياد
- 1أمحد :املوةوعة .)10830.وقاف ع ه  :حديث صحيح وإة اده حسن ومسل :الصحيح  .)278..)172.وال سائي:

الكاَ .)11480.والطحاو  :مشكل اواثر  .)5011.والبيهضي :الدالئل .358/2وورد بقق . 7789.حديث صحيح)

 2ةورمل مق :.جزء من اوية .57
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املعمااور  .وإذا هااو يديلااه كاال يااوم ةاابعون ألااف مل ا ال يعااودون إليااه  .مث ذهااب يب إش الساادرمل امل تهااى
وإذا ورقها كآذان ال يلة  .وإذا مثقها كاالضالف قااف  :فلماا غشايها مان أماق ب ماا غشاي ت ادت  .فماا أحاد
من يلق ب يستطيع أن ي عتها من حس ها  .فا وحى ب إش ماا أوحاى  .ف اقض علاي ساني صاالمل يف كال
يوم وليلة .ف زلد إش موةى علية السالم  .فضاف  :ما فقض رب على أمت

قلاد ساني صاالمل  .قااف

 :ارجع إش رب .فس له الت ياف  .فاإن أمتا ال يطيضاون ذلا  .فاإين قاد بلاوت بال إةاقائيل ويااهت .
رب ي ااف عاان أمااش  .فحاال عاال سااا  .فقجعااد إش موةااى
قاااف  ،قاااف  ،فقجعااد إش ريب فضلااد  :اي ِّ
فضلد :حل عل سا  .فضاف :إن أمت ال يطيضون ذل فقجع إش رب وة له فس له الت ياف  .قااف ،

فل أزف أرجع بني ريب تبار وتعاش وبني موةى عليه الساالم حاىت قااف :اي ماد! إ ان اس صالوات كال
يااوم وليلااة .لكاال صااالمل عشااق فااذل

سااون صااالمل  .وماان ه ا حبس ا ة فل ا يعملهااا كتبااد لااه حس ا ة.ف ن

عملهااا كتبااد لااه عش اقا ،وماان ه ا بساايئة فل ا يعملهااا مل تكتااب شاايئا.ف ن عملهااا كتبااد ةاايئة واحاادمل.قاف
ف زلد حىت ااتهيد إش موةى عليه السالم ف ياته.فضاف:ارجع إش رب فسا له الت يف:فضااف رةاوف ب
صلى ب عليه وةلم ضلد:قد رجعد إش ريب حىت اةتحييد م ه )).1

 -18موةى صلى ب عليه وةل يصلي يف قاه ووار بيد املضدة

-26عاان أاااس قاااف :قاااف رةااوف ب صاالى ب عليااه وةاال ..:مقرت ليلااة أةااق َ يب علااى موةااى قائم ااب
يصلي يف قاه)).2
ويف رواية أيقَ عن أاس بن مال قاف  :قاف رةاوف ب صالى ب علياه وةال  .. :أَتياد علاى موةاى
ليلة أةق يب ع د الكثيب األمحق وهو قائ يصلي يف قاه )).3

 -19بيد املضدة واهلداية لل طقمل

 - 1الب ار :ص ا ا ا ا ااحيح الب ا ا ا ا ااار  .)3887 3430 3393 3207.مس ا ا ا ا اال  :ص ا ا ا ا ااحيح مس ا ا ا ا اال ..)164 -162.والا ا ا ا ا ا

ملسل ..وال سائي :كتااب الصاالمل .)450- 447.والرتماذ  :كتااب الت ساد .)3346.أمحاد :املوةاوعة احلديثياة  )12505وقااف إةا اده

صاحيح ورجالاه وضاات .واحلاك :املساتدر  )8793.وقااف ايتلاف يف هاذا احلاديث وأمحاد ضاع ه .أباو يعلاى :مسا د أيب يعلاى5036. :

.)3375البزار :مس د البزار ..)1568.مت ق عليه).
 - 2مسا اال  :صا ااحيح مسا اال

)165.)2375.وأمحا ااد :املوةا ااوعة احلديثيا ااة  )12210.وقا اااف إة ا ا اده صا ااحيح علا ااى شا ااقط الشا ااي ني

..ال سائي:الس ن .)1632-1635.وااظق أبو يعلى )4085,4084 4067 .وابان حباان  )49.والب او .)3760.وابان يزمياة يف

التوحيد ..882/2صحيح).

 - 3مس اال  :ص ااحيح مس اال .)164.وأمح ااد :املوة ااوعة احلديثي ااة  )12504. 484/19وق اااف إةا ا اده ص ااحيح عل ااى شاااقط مس اال .
ال سائي:الس ن .)1630-1631.وااظق أبو يعلى .)3325.وابن حبان )50.وأبو اعي يف احللية .. .253/6صحيح).
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-27عن أيب هقيقمل  :أتى رةوف ب صلى ب عليه وةل ليلة أةق به ريلياء بضدحني من ق ولنب ،
ف ظق إليهما ،ف يذ اللنب ،قاف جايل  :احلمد و الذ هدا لل طقمل  ،لو أيذت اخلمق غوت أمت .1

-20صالمل ال يب صلى ب عليه وةل األابياء ببيد املضدة

 -28عن أيب هقيقمل قاف :قاف رةوف ب صلى ب عليه وةل .. :لضاد رأيتال يف احل اق .وقاقييف تسا لل
عن مسقا .فس لتل عن أشياء من بيد املضدة مل أُوبتها فَ ُك ِقبد كقبة ما كقباد مثلاه قال قااف :فقفعاه ب

يل أاظااق إليااه .مااا يس ا لوين عاان شاايء إال أاب ا هت بااه .وقااد رأيتاال يف مجاعااة ماان األابياااء فااإذا موةااى قااائ

يصلي فإذا رجل ضقب جعد ك اه من رجاف ش وءمل وإذا عيسى بن مق .عليه السالم قائ يصالي .أقاقب
ال اة به شبها عقومل بن مساعود الثض اي وإذا إباقاهي علياه الساالم قاائ يصالي .أشابه ال ااة باه صااحبك
"يعاال ا سااه " فحااااد الصااالمل فا ممته فلمااا فقغااد ماان الصااالمل قاااف قائاال :اي مااد هااذا مالا صاااحب
ال ار فسل عليه .فالت د إليه فبدأين السالم)) .2

 -21رؤاي القةوفصلى ب عليه وةل ليلة اإلةقاء

 -29عاان اباان عباااة رضااي ب ع همااا:يف قولااه تعاااشَ :وَمااا َج َعلَااا ال ا وقؤاي الَّا ِش أ ََرياَااا َ إَِّال فِتاَ اةب لِلَّا ِ
ااة
قاف:هي رؤاي العني،أريها القةوف صلى ب عليه وةلمليلة أةق باه إش بياد املضادةَ و َّ
الشا َ َقَمل ال َملعُواَاةَ
ِيف ال ُضق ِ
ون .4قاف:هي ش قمل الزقوم.5
3

 -22من اذر أن يصلي يف بيد املضدة

اقجن ف صاالني يف
30عاان اباان عباااة أاااه قاااف .. :إ ّن اماقأمل اشااتكد شااكوَ فضالااد:إن شا اين ب أليا َّ

بي ااد املض اادة فاأت مث ره اازت تقي ااد اخل ااقوج ف اااءت ميموا ااة زوج ال اايب ص االى ب علي ااه وة االمعليها
ف ياهتااا ذلا فضالد:اجلسااي فكلااي مااا ص ا عد وصاالي يف مسا د القةااوف صاالى ب عليااه وةاال فإين
مسعد رةوف ب صالى ب علياه وةالميضوف صاالمل فياه أفضال مان ألاف صاالمل فيماا ةاواه مان املسااجد إال
مس د الكعبة)).6

 -23حك اةتضباف بيد املضدة لضضاء احلاجة
 - 1الب ار :صا ااحيح الب ا ااار .)4709. 1457/3ومسا اال  .)162. :الرتما ااذ  :الس ا ا ن .)3130.احلا اااك  :املسا ااتدر .)272.
وصححه.أمحد :املوةوعة . )10647. 379/16وورد أبرقام. . )7789. :مت ق عليه).

- 2مسل :صحيح مسل .. .)172.صحيح).
- 3ةورمل اإلةقاء :جزء من اوية . 60

 - 4ةورمل اإلةقاء :جزء من اوية . 60

 - 5الب ار :صحيح الب ار  .)3888.والرتمذ  :اجلامع  )3134.وقاف الرتمذ :حديث حسن صحيح مسا د أمحاد.)3500. :
إة اده صحيح ورجاله رجاف الصحيح .وااظق .)1916.إة اده صحيح على شقط الب ار .. .صحيح).

- 6مسل  :صحيح مسل .)510..)1396.وأمحد :املوةوعة  .222/6البيهضي:ة ن البيهضي .. .)20716.صحيح).
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-31عن عبد ب بن عمق:أاَّاه كاان يضوف:يضاوف إ ّن انةااب يضولاون:إذ قعادت علاى حاجتا

فاال تساتضبل

الضبلااة وال بيااد املضاادة.فضاف عبااد ب باان عمق..:لضااد ارتضيااد يومااب علااى ههااق بيااد ل ا.فقأياد رةااوف ب

صاالى ب عليااه وةاال علااى لب تااني مس اتضبال بيااد املضاادة حلاجتااه)).وقاف:لعل ماان الااذين يصاالون علااى
أوراكه ))فضلااد:ال أدر وب.قاااف مال ا :يعل الااذ يصاالي وال يقت ااع عاان األرض يس ا د وهااو الصااق
األرض.1
 عن عبد ب بن عماق قاف:ارتضياد فاو ههاق بياد ح صاة لابعض حااجش .فقأياد رةاوف ب صالى
مستدبق الضبلة مستضبل َّ
الشام .2
ب عليه وةلميضضي حاجته،
َ

 -24ببيد املضدة ومضام الطائ ة امل صورمل

-32عاان عمااد باان هاااين حدوااه قاف:مسعااد معاويااة علااى امل ااا يضااوف  :مسعااد رةااوف ب صاالى ب عليااه
وةل يضاوف ..:ال تازاف طائ اة مان أماش قائماة أبماق ب،ال يضاقه مان ياذهل أو ياال ه ،حىت أييت أماق ب
ِ
السكس ِ
اك وي فضااف :اي أماد املا م ني مسعاد معااذ بان جبال
وه هاهقون على ال اة)).فضام مال بان َفَاامق َّ َ
يضاوف" :وها أهاال الشااام " فضاااف معاوياة ورفااع صااوته :هااذا مالا ياازع أاّاه مسااع معاااذاب يضااوف ":وها أهاال
الشام " .3

 -33عاان عمااقو باان عبااد ب احلضااقمي عاان أيب أمامااة :قاااف رةااوف ب صاالى ب عليااه وةاال .. :ال ت ازاف
طائ ة من أمش علاى الادين هااهقين  ،لعادوه قااهقين  ،ال يضاقه مان ياال ه إال ماا أصااهب مان ألواء ،
حااىت أيت اايه أمااق ب وها ا كااذل ،قالوا:اي رة ااوف ب  ،وأياان ها ا

قاااف :ببي ااد املضاادة ،وأك ااا بي ااد

املضدة )).4
- 1الب ار :ص ا ا ا ا ااحيح الب ا ا ا ا ااار . )145.ومس ا ا ا ا اال :ص ا ا ا ا ااحيح مس ا ا ا ا اال

.)61. )266 .أمح ا ا ا ا ااد :املسا ا ا ا ا ا د )4991.و4606

 )4847,5747وقا اااف ع ا ااه اقضا ااق إة ا ا اده صا ااحيح علا ااى شا ااقط الشا ااي ني .أبا ااو داود الس ا ا ن .)12.ابا اان ماجا ااة :ة ا ا ن ابا اان ماجا ااة
.)322.ال سااائي :ةا ن ال سااائي  .)23.الاادارمي ة ا ن الاادارمي .)667.والبيهضااي.92/1 :واباان حبااان :الصااحيح  .)1421.واإلمااام

علي بن عمق الدارقطل :ة ن الدارقطل .)169.والب و .)176. :والطااين :املع

 .)516.أبو يعلى :مس د أيب يعلى..)5741. :مت ق عليه).

الكبد .)13312.واإلمام مال بن أاس :املوطا

 - 2الب ار :صااحيح الب ااار .)3102ومساال :صااحيح مساال .)62. )266.والرتمااذ  :صااحيح اجلااامع .)11.وقاااف ع ااه حااديث
حساان صااحيح.وأمحد :املوةااوعة .)4606.وقاااف ع ااه إة ا اده صااحيح علااى ش ااقط الشااي ني وورد أبرق ااام 5715 4991 4617.

.)5941 5747 5741وابن يزمية:صحيح ابن يزمية .)59.وابن حبان .)1418.:والطحاو .34/4 :والب او  . )175.:أباو يعلاى
املوصلي :املس د  ..)5741.البيهضي:ة ن البيهضي . .)438.مت ق عليه).

- 3الب ار :ص ا ااحيح الب ا ا ااار .)3641 .و .)7460.مسل :ص ا ااحيح مسا ا اال

.)174.)1923.أمح ا ااد :املوةا ا ااوعة .)16932.

 .) 16849.وقاف إة اده صحيح ورجاله وضات رجاف الصحيح وورد أبل اظ عدمل والل ل ألمحد.وأبو يعلاى )7383. :والطاا يف هتاذيب
اواثر .)1151.وأبو اعي يف احللية .159-158/5والطااين :املع

 - 4الطااين:املع

الكبد . .899/19مت ق عليه).

الكبد )7643.وعبد ب بن أمحد:زوائد املس د.)21816.:وأبو يعلى مس د أيب يعلى املوصلي .)6417. :وقاف

اهليثمي:اجملمع  288/7رواه عبد ب بن أمحد وجادمل عن أبيه والطااين ورجاله وضات .فاحلديث.صحيح) لشواهده.
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 -34ويف روايااة عاان أيب هقي اقمل قاف:قاااف رةااوف اللهصاالى ب عليااه وةاال ..:ال ت ازاف عصااابة ماان أمااش
يضاتلون على أبواب دمشق وما حوله أو على أبواب بيد املضدة وما حوله ال يضقه مان ياذهل هاهقين
على احلق إش أن تضوم الساعة )) .1

-25دعومل موةى عليه السالم أن يدفن ققب بيد املضدة

 -35عن أيب هقيقمل قاف:قاف رةوف اللهصالى ب علياه وةال  .. :أُرةال ملا املاوت إش موةاى علياه
ص َّكهُ  ،فقجع إش ربه  ،فضاف :أرةلتل إش عباد ال يقياد املاوت  ،فاقد ب علياه عي اه ،
السالم  ،فلما جاءه َ

وقااف :ارجاع  ،فضال لاه يضااع ياده علاى مال واور  ،فلااه بكال ماا غطاد باه يااده بكال شاعقمل ةا ة  ،قاااف :أ
رب ،مث ماذا قاف :مث املوت  .قاف  :فاون  .فس ف ب أن يدايه مان األرض املضدةاة رمياة حب اق ) قااف:
ِّ

قاااف رةااوف اللهصاالى ب عليااه وةاال ..:فلااو ك ااد مثَّ ألريااتُ ُك قاااه  ،إش جااااب الطقيااق  ،ع ااد الكثيااب
األمحق )) .2

-26أرض الشام راط وو ق إش يوم الضيامة وهي عضق دار امل م ني

 -36عن ةلمة بن ا يل الك د قاف :ك د جالسا ع د رةوف ب صالى ب علياه وةال فضااف رجال :اي
رةااوف ب أذاف.أهااان) ال اااة اخليل ووضااعوا السااالح وقااالوا ال جهاد قااد وضااعد احلااقب أوزارها ف قباال
رةوف ب صلى ب عليه وةل بوجهه وقاف..:كذبوا اون اون جاء الضتاف وال يزاف من أماش أماة يضااتلون
على احلق ويزي ب هل قلوب أقوام ويقزقه م ه حىت تضاوم السااعة وحاىت أييت وعاد ب واخليال معضاود
يف اواصاايها اخلااد إش يااوم الضيامااة وهااو يااوحى إيل:أين مضبااوض غااد ملَبَّا ٍ
اث وأات تتبعااوين أف اااداب يضااقب
ُ
ّ
ضق دار امل م ني الشام )).3
بعضك رقاب بعض وعُ ُ
 -37عن ابن زغب األايد

-28البشارمل بعودمل اخلالفة لبيد املضدة

حدوه قاف":ازف على عبد ب بن حوالة األزد فضاف لاه :بعث اا رةاوف

ب صاالى ب عليااه وةاال ل ا علااى أقاادام ا فقجع ااا فلا ا ا شاايئاب وعااق اجلهااد يف وجوه ااا فضااام في ااا
 - 1أبا ااو يعلا ااى  :املس ا ا د .)6417.وقا اااف اهليثما ااي يف جمما ااع الزوائا ااد: 61/10 :رواه أبا ااو يعلا ااى ورجالا ااه وضا ااات .وابا اان ح ق:املطالا ااب

العالية .)4542 4244..والقبعي :ال ضائل ص ..)29. 60واحلديث .صحيح).

 - 2الب اار  .)3407.-1339. :ومساال  )2372.)157-158.وال ساائي.)2088. :وأمحااد 7646. 84/13:ا  8616ا  8172ا

10904اا.)10905وقاااف ع ااه رجالااه وضااات رجاااف الشااي ني .ورواه اباان حبااان.)6223.:ويف مص ا ف عبااد الااقزا . .)20530. :مت ااق
عليه).

 - 3ال سااائي :الس ا ن

 )3561.وال سااائي :الس ا ن الكاااَ .)4401 .واباان حبان:وأمحد:املوةااوعة  )16965.وقاااف ع ااه إة ا اده

حساان والط اااين  :املع ا الكبااد .)6360,6357.والب ااار :املعقف ااة والتاااريخ  337-336/1واباان أيب عاص ا  :اوح اااد واملث اااين

.)2460.وأب ا ااو عواا ا ااة.16/5 :الطح ا اااو  :ش ا ااقح مع ا اااين اواثر .275/3واب ا اان ة ا ااعد :الطبض ا ااات .428-427/7وق ا اااف اهليثم ا ااي يف
اجملمع 60/10:رواه الطااين ورجاله وضات فاحلديث صحيح اإلة اد .
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إيل ف ضااعف ع ا ه وال تكله ا إش أا سااه فيع اازوا ع هااا وال تكله ا إش ال اااة
فضاااف.. :الله ا ال تكله ا َّ

فيست وقوا عليه مثَّ وضع يده على رأةي أو على هاامش مث قااف :اي ابان حوالاة إذا رأياد اخلالفاة قاد ازلاد
أرض 1املضدةة فضد داد الزالزف والبالبل واألمور العظام والساعة ٍ
يومئذ أققب مان ال ااة مان ياد هاذه
من رأة )).2
قاف الطييب":ازلد األرض املضدةة":أ من املدي ة إش أرض الشام كما وقعد يف إمارمل بل أمية.
وقاف اخلطايب:وإمنا أاذر أايم بل أمية ،وما حدش من ال ل يف زما .

 -28املالئكة اةطة أج حتها على الشام

 -38عن زيد بن اثبد  قاف:بي ما حنن ع د رةوف ب صلى ب عليه وةل يوماب قااف ..:طاو

للشام؛ طو للشام )) قلد  :ما اف الشام قاف.. :املالئكة اةطو أج حتها على الشام )).3

 -29الشام ص ومل بالد ب يسك ها يدته من يلضه.

 -39عاان اباان حوالااة  قاف:قاااف رةااوف ب صاالى ب عليااه وةل :ةيصااد األمااق إش أن تكواااوا
ج ااوداب جم دمل ج ااد الشااام وج د الاايمن وج ااد العاقا قاااف اباان حوالااةِ :يااق يل اي رةااوف ب إن أدركااد

ذل فضاف صلى ب عليه وةل  ..:عليك الشاام فإ اا يادمل ب مان أرضاه نتيب إليهاا يدتاه مان عبااده
ف ّما .إذ إن إذا)أبيت فعليك بيم ك واة ُضوا من غُ َد ِرُك .فإ ّن ب توكل يل الشام وأهله )) .4

قاف العز بن عبد السالم":أيا رةوف ب صلى ب عليه وةل أن الشام يف ك الاة ب وحياطتاه ومن

حاطه ب تعاش وح ظه فال ضيعة عليه" .5

-30عمود الكتاب واإلةالم ومتام دين ب وههوره ةيكون الشام

-40عاان عبااد ب باان حوالااة : قاااف رةااوف ب صاالى ب عليااه وةاال  .. :رأيااد ليلااة أةااق يب
عم ااوداب أبا اايض ك اا ااه ل ل ا ا مل حتملا ااه املالئكا ااة؛قلد:ما حتملا ااون فضا ااالوا :عما ااود اإلةا ااالم ،أما ااقان أن اضا ااعه
 - 1ويف اس ة أيقَ "األرض"

 - 2أبو داوود :ة ن أيب داود  )2535.واأللباين:صحيح ة ن أيب داود .)2535.وأمحد بن ح بل:األلباين:صحيح املس د
.)22548.احلاك :املستدر .)8309. 471/4وقاف ع ه حديث صحيح اإلة اد ووافضه الذهيب يف التل ي ..صحيح) .

 -3أمحد:املوةااوعة احلديثيااة  )21606-21607 .وقاااف ع ااه اقضااق حااديث صااحيح وإة ا اده هااذا حساان  .وااظااق الط اااين  :املع ا

الكبااد )4934-4935.رة ا اد صااحيح..وابن حبااان:صااحيح اباان حبااان . )7304.والبيهضي:الاادالئل .147/7وصااححه األلباااين:يف

ختقيج فضائل الشام للقبعي ص..12صحيح).

 -4أبو داوود ..)2483.وأمحد :املوةوعة  ) 20355. 466 /33وقاف ع ه صحيح رجاله رجاف الصحيح وصححه األلباين يف صحيح
اجل ااامع .)4070.احلاك :كت اااب ال اال .)8556.وق اااف ص ااحيح اإلةا ا اد ومل فقج اااه ووافضااه ال ااذهيب وق اااف علااى ش ااقط الب ااار ومس اال

.وصا ا ااححه احلا ا اااك .والبيهضي :الا ا اادالئل .)327/6.وأبا ا ااو اعا ا ااي يف احلليا ا ااة  4-3/2ويف الا ا اادالئل .)478.وورد اس ا ا ا د أمحا ا ااد با ا ااقق .

.) 17005وقاف ع ه ة ده ه ا ضعيف وهو حديث صحيح بطققه .وااظق الطااين:املع
 -5الطااين :املع

الكبد  .)7796.يف صحيح اجلامع . .)3765.صحيح).
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الكبد ..)1172.

الشام،وبي ا أان انئ رأيد عماود الكتااب أياتلس مان حتاد رأةاي فظ د أن ب تعااش قاد ختلاى عان أهال
األرض ف تبعته بصق فاإذا هاو ااور ةااطع باني ياد حاىت وضاع الشاام )) .1ويف رواياة ..إذا وقعاد ال ال
فاألمن الشام )) .2

-31أهل الشام ميزان الصالح وال ساد يف ّأمة اإلةالم

 -41عاان معاويااة باان قاقمل عن أبيااه قاف:قاااف رةااوف ب صاالى ب عليااه وةاال ..:إذا فسااد أهاال الشااام فال
يد فيك ال يزاف انة من أمش م صورين ال يبالون من يذهل حىت تضوم الساعة)).3
هلذا اضوف :ب جعل أمق الشام من جهة صالحه واةتضقاره معيار ومضياة يضاة باه اابض األماة األياقَ
وهااي إشااارمل وذلا كحاااف اإلاسااان ماان جهااة مقضااه وصااحته يضاااة هبااا بعااض األشااياء كضا طه أو قلبااه أو
ابض جسده يُعق به صحة اإلاسان وةالمته.

 -32دعاء ال يب صلى ب عليه وةل للشام الاكة

 -42عن ابن عمق رضي ب ع هماا قااف  :ذكاق ال ايب صالى ب علياه وةال .. :اللها ار ل اا يف شاام ا
الله ار ل ا يف مي ا)) قالوا:اي رةوف ب ويف جندان قاف.. :اللها ار ل اا يف شاام ا اللها ار ل اا
يف مي ا)) ق ااالوا اي رة ااوف ب ويف جن اادان ف ه ااه ق اااف يف الثالث ااة..:ه ا ال اازالزف وال اال وهب ااا يطل ااع ق ااقن
الشيطان)). 4
"فلّلااه در بااالد الشام..يضااي ها ال اايب صاالى ب عليااه وةاال إش ا سااه وهااذا ياادف علااى أ ااا يف قلااب

ابي ااا صاالى ب عليااه وةاال اكااان عظي ..فا

شااق عظااي يسااب ه ال اايب الكااق .علااى داير هباا ملا دي ااه

وعمود كتابه .5 "...

-1ح ااديث ص ااحيح :ق اااف اهليثم ااي رواه الطا اااين وص ااححه األلب اااين والقبعي يف فض ااائل الش ااام ص 28وص ااححه األلب اااين يف خت ااقيج فض ااائل
الشام ص. .31-29صحيح).

-2احلاك  :املستدر  )8554 . 555/4وقاف حديث صحيح على شقط السي ني ومل فقجاه ووافضه الذهيب يف التل ي .واهليثمي
:جممع الزوائد .58/10وأبو اعي  :احللية .252/5وصححه األلباين يف ختقيج فضائل الشام ص. .15صحيح).

 -3أمحد:املوة ااوعة احلديثي ااة .)20361. )15596-15597. 363-362/24وق اااف ع ااه اقض ااق :إةا ا اده ص ااحيح ورجال ااه وض ااات
الرتم ا ا ا ا ااذ :اجلامع الص ا ا ا ا ااحيح  .)2192.وق ا ا ا ا اااف ح ا ا ا ا ااديث حس ا ا ا ا اان ص ا ا ا ا ااحيح واب ا ا ا ا اان ماج ا ا ا ا ااة ةا ا ا ا ا ا ن اب ا ا ا ا اان ماج ا ا ا ا ااة )6-10.

والطيالسي.)1076. :والطاااين :املع ا الكباد .56-55/19وأباو اعاي :احللياة  230/7وورد بطاق عادمل ورواايت خمتل اة  .وصاححه
األلباين:يف فضائل أهل الشام.ص. .19صحيح).

-4الب ار  :صحيح الب ار

.)7094.والرتمذ :اجلامع الصحيح .)3953.وقاف حديث حسن صحيح..أمحد :املس د.)5987. .

وقاف ع ه إة اده صحيح على شقط الشي ني .وأمحد  )15597 15596 ..)5642 . 458/9وابن حبان.)7301. :والب و

 .)4006.والطااين اجلامع  .)13422.والقبعي :يف فضائل الشام :ص. .8صحيح).

-5إبقاهي العلي:األرض املضدةة بني املاضي واحلاضق واملستضبل م شورات فلسطني ملسلمة ص.)47-46
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إ ّن اصح ال يب صلى ب علياه وةال بساك الشاام دليال علاى أفضاليتها قاف امل ااو ":الزموا ةاك

أرض الشااام قياال :مطلضااا لكو ااا أرض اقشااق وامل شااق وقياال امل اقاد :ويااق الزمااان ؛ألن جيااو املساالمني
ت ازو إليها ع د ايتالف أمق الدين وغلبة ال ساد.
قاااف صاااحب الكشااا ":وقد جعاال ب أرض الشااام الاكااات موةااومة وحضااد أن تكااون كااذل
فهي مبعث األابياء ومهبل الوحي ومكااته أحياء وأموا ب " .1

-33أهل الشام ةوط ب يف األرض ي تض هب ممن يشاء

 -43عاان مااد باان أيااوب باان ميس اقمل باان حلاابس قاااف :مسعااد أيب مسااع يااق .باان فات ا األةااد
ام علاى م اافضيه أن يظهاقوا
يضوف..:أهل الشام ةوط ب يف األرض ي تض هب ممان يشااء كياف يشااء وحاق ٌ

على م م يه ولن ميوتوا إال ّاب أو غيظاب أو ُحزانب)). 2

 -34من أهل بعمقمل من بيد املضدة

 -44عاان أم ةاالمة زوج ال اايب

3

أ ااا مسعااد رةااوف ب صاالى ب عليااه وةاال يض اوف.. :ماان أهاال

حب اة أو عماقمل مان املسا د األقصاى إش املسا د احلاقام غ اق لاه ماا تضاادم مان ذاباه ومااا ياق أو وجباد لااه
اجل ة :ش عبد ب أيتهما قاف)) .4قاف أبو داود:يقح ب وكيعاب أحقم من بيد املضدة يعل إش مكة.

 -35جايل عليه السالم يقبل الاا ببيد املضدة

..:ملااا ااتهي ااا إش بيااد املضاادة قاااف 5جاياال

 - 45عاان ب ان بقياادمل عاان أبيااه قاااف :قاااف رةااوف ب
رصبعه ف ق هبا احل ق وشد به الاا )).6

-36اخلقوج لبيد املضدة
 -1امل او  :فيض الضديق .342/4

-2أمحد :املوةوعة احلديثياة .)16065.وقااف ع اه اقضاق أواق ضاعيف أياوب بان ميساقمل مل ياقو ع اه غاد او اني واقاي رجالاه وضاات لكان ابان

حبان ذكقه يف الثضات وووضه الذهيب يف امليزان .الطااين :املع

الكباد .)4163. 249/4واهليثماي يف جمماع الزوائاد  60/10وقااف ع اه

رجالا ااه وضا ااات .وامل ا ااذر  :الرتغيا ااب والرتهيا ااب .)4535. 63/4وصا ااححه األلبا اااين يف م اقا ااب الشا ااام البا اان تيميا ااه ص.86وابا اان أيب
عاص :اوحاد واملثاين .)1048-1049.وال سو  :املعقفة والتاريخ . .302/2صحيح).

- 3قوله  :من أهل بعمقمل من بيد املضدة) :دليل على جواز تضد .اإلحقام على امليضات .حاشية ابن ماجة .461 /3

-- 4اب ااو داود :السا ا ن .)1741.وحت ااة األشا اقا .)18253 . :واب اان ماج ااة :ةا ا ن ب اان ماج ااة . )3001.وااظ ااق ال اادار قط اال :ةا ا ن
الاادارقطل  .)2685-2687.أبااو يعلااى :مس ا د أيب يعلااى.)7009. :البيهضااي :شااعب اإلميااان .)4026.قاااف ع ااه امل ااذر  :الرتغيااب
والرتهيب رواه ابن ماجة بس د صحيح. .صحيح).

 - 5قاف :اع أشار والعقب تطلق الضوف اع الكالم حاشية الرتمذ

اجلامع .281/5

 - 6الرتمذ  :اجلامع الصحيح .)3132.وقاف ع ه الرتماذ  :هاذا حاديث حسان غقيب.واحلااك  :املساتدر .)3370.وقااف ع اه حاديث
صحيح اإلة اد ومل فقجاه وأبو متيلة والزبد مقواين وضتان ...حسن غقيب)
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 -46عن األرق قاف  :جئد رةوف ب

ألودعه وأردت اخلقوج إش بيد املضدة فضااف يل رةاوف ب

صاالى ب عليااه وةاال .. :أياان تقيااد ))قلااد  :بيااد املضاادة  .قاااف .. :ومااا فقج ا إليااه أيف رااارمل ))
قلد  :ال ولكن أصلي فيه  .فضاف رةوف ب

 .. :صالمل هاه ا يد من ألف صالمل مث )) .1

 -37بيد املضدة وتسمية أيب بكق الصديق

 -47عاان عائشااة رضااي ب ع هااا قالااد.. :ملااا أةااق ال اايب

إش املس ا د األقصااى يتحاادش ال اااة

بذل فارتد انة فمن كان وم وا به وصدقوه ومسعوا بذل إش أيب بكق رضي ب ع ه فضالوا  :هال لا إش
صاااحب ياازع أةااقَ بااه الليلااة إش بيااد املضاادة قاااف  :أو قاااف ذلا

قااالوا  :اعا قاااف:لئن كااان قاااف

ذل لضد صد قالوا  :أو تصدقه أاه ذهب الليلة إش بياد املضادة وجااء قبال أن يصابح قااف :اعا إين
ألصدقه فيما هو أبعد من ذل أصدقه خبا السماء يف غدومل أو روحة فلذل مسي أبو بكق الصديق. 2

 -38بيد املضدة واسخ الضقون

 -48عن ابن عباة رضي ب ع هما":إن أوف ما اسخ من الضقون الضبلة،وذل أن رةوف ب

ملا

هاجق إش املدي ة وكان أكثق أهلها اليهود،أمقه ب أن يستضبل بيد املضدة ف قحد اليهود ،فاةتضبلها
رةوف ب

بضعة عشق شهقاب،وكان رةوف ب صلى ب عليه وةلميحب قبلة إبقاهي عليه السالم

فكان يدعو ب وي ظق إش السماء ف ازف ب عز وجل قد اقَ تضلب وجه يف السماء إش قوله فولوا
وجوهك شطقه يعل حنوه،فار ب من ذل اليهود وقالوا ما واله عن قبلته الش كااوا عليها ف ازف ب
تعاش :وو املشق وامل قب ف ي ما تولوا فث وجه ب وما جعل ا الضبلة الش ك د عليها إال ل عل من يتبع
القةوف ممن ي ضلب على عضبيه قاف ابن عباة:وليميز أهل اليضني من أهل الش و القيبة ،قاف ب عز
وجل :وإن كااد لكبدمل إال على الذين هدَ ب يعل حتويلها على أهل الش إال على اخلاشعني يعل
املصدقني اا أازف ب تعاش).3

-39بيد املضدة وأشق حديث للشام

ِفيما ر ِو عن ِ
 -49عن َعن أَِيب ذَ ٍر ال ِ َ ا ِر ِ ر ِ
ض َي َّ
اف:
َّيب
ب تَابَ َار َ َوتَا َع َاش ،أَاَّهُ قَ َ
َ
ّ
َ
ّ َ
اَّللُ َع هُ َع ِن ال ِ ِّ
د الظول َعلَى اَا ِسي ،وجعلتُهُ باياَ ُك َُ َّقما؛ فَ َال تَظَالَموا .اي ِعب ِ
اي ِعب ِ
ضك
اف َّإال
اد ! ُكلو ُك َ
إين َح َّقم ُ
اد ! ِّ
ُ َ َ
َ َ
ب
َ ََ َ
َ
اد ! ُكلو ُك جائِع َّإال من أَطعمتُهُ ،فَاةتَط ِعم ِوين أُط ِعم ُك  .اي ِعب ِ
من ه َدياتُهُ ،فَاةتَاه ُد ِوين أَه ِد ُك  .اي ِعب ِ
اد !
َ َ
َ ٌ َ َ
َ َ
َ َ
ُ
ِ
ِ ِ
و
َّها ِرَ ،وأ ََان أَغ ِ ُق
س ُك َ .اي عبَاد ! إاَّ ُك ُختطئُو َن ِاللَّي ِل َوال ا َ
س ِوين أَك ُ
سوتُهُ ،فَاةتَك ُ
ُكل ُك َعا ٍر َّإال َمن َك َ
مجيعا؛ فَاةتَا ِ ق ِوين أَغ ِ ق لَ ُك  .اي ِعب ِ
ِ
ض وق ِوينَ ،ولَن تَابالُ ُوا اَا ِعي
ض ِّق فَاتَ ُ
اد ! إاَّ ُك لَن تَابالُ ُوا ُ
وب َ ب
ال وذاُ َ
َ َ
ُ
 - 1احلاك :املستدر .)6130 .وقاف:حديث صحيح اإلة اد ومل فقجاه ووافضه الذهيب يف التل ي
- 2احلاك :املستدر .)4406.وقاف حديث صحيح اإلة اد ومل فقجاه.ووافضه الذهيب يف التل ي
 - 3البيهضي:ة ن البيهضي الكاَ ..)2290- 2289.:حسن).
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قاف حديث صحيح..صحيح).

وقاف حديث صحيح. .صحيح).

ب رج ٍل و ِ
ِ
فَاتَا ا َ ع ِوين .اي ِعب ِ
ِ
ِ
اد ! لَو أ َّ
اح ٍد ِم ُك َ ،ما
ُ َ َ
س ُك َوجَّ ُك َكااُوا َعلَى أَتا َضى قَال ِ َ ُ َ
َن أ ََّولَ ُك َووي َقُك َوإا َ
ِ
اد َذلِ َ ِيف مل ِكي َشيائبا.اي ِعب ِ
ِ
س ُك َو ِجَّ ُك َكااُوا َعلَى أَف َ ِق قَال ِ
اد ! لَو أ َّ
ب َر ُج ٍل
َز َ
َ َ
ُ
َن أ ََّولَ ُك َووي َقُك َوإا َ
ِ
وِ
اح ٍد ِم ُك  ،ما اَا َض ذَلِ َ ِمن مل ِكي َشيائبا .اي ِعب ِ
ِ
اد ! لَو أ َّ
س ُك َو ِجَّ ُك قَ ُاموا ِيف
َ َ
ُ
َ
َ
َ
َن أ ََّولَ ُك َووي َقُك َوإا َ
د ُك َّل و ِ
ٍِ ٍِ
ل إذَا
اح ٍد َمس َلَتَهَُ ،ما اَا َض َ ذَلِ َ ِممَّا ِع ِد َّإال َك َما يَا ا ُض ُ ال ِم يَ ُ
َ
س َلُ ِوين ،فََعطَي ُ َ
صعيد َواحد ،فَ َ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
دا فَاليَح َم ِد َّ
اَّللَ،
أُدي َل البَح َقَ .اي عبَاد ! إمنَا ه َي أَع َمالُ ُك أُحص َيها لَ ُك ُ ،مثَّ أ َُوفّي ُك َّإاي َها؛ فَ َمن َو َج َد َي ب
ومن وج َد غَ ِ
وم َّن َّإال اَا َسهُ .1
د ذَل َ فَ َال يَالُ َ
ََ َ َ َ

رو عن اإلمام أمحد قوله :ليس ألهل الشام حديث أشق من هذا احلديث.وقاف ةعيد:كان أبو

إدريس إذا حدش هبذا احلديث جثا على ركبتيه.2

 - 40دعومل ال يب صلى ب عليه وةل لسك بيد املضدة
 -50عن أيب عمقان عن ذ األصابع قاف :قلاد:اي رةاوف ب إن ابتلي اا بعاد البضااء أيان مقن قااف
..:علي ببيد املضدة فلعله أن ي ش ل ذرية ي دون إش ذل املس د ويقوحون )).3

 - 1مسل :صحيح مسل  .)2577 .وامحد :املس د 160/5 :ال وو :رايض الصاحلني 113 :ص. .95صحيح).
- 2ال وو  :رايض الصاحلني ص95

 - 3أمحااد املوةااوعة  )16632.وقاااف إةا اده ضااعيف لضااعف عثمااان باان عطاااء – وهااو اباان أيب مساال اخلقةاااين وقااد ايتلااف فيااه واقي
رجاله وضات غد أن أا عمقان وهو األاصار الشامي وهو ةلي بن عبد ب قاف أبو حامت :صا

وقاف احلافل يف التضقيب :صادو

وذكا ااقه با اان حبا ااان يف الثضا ااات  .أيقجا ااه الطا ااااين :املع ا ا الكبا ااد .)4238.وابا اان األوا ااد :أةا ااد ال ابا ااة  170/2والب ا ااو  :الس ا ا ة

.)4010.وابن اجلوز يف "فضائل الضدة"ص 93والضياء املضدةي يف "فضائل بيد املضدة" ص .38وقاف هذا اإلة اد أوش الصواب.
واهليثمي:جممع الزوائد ..7/4حسن).
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اخلامت ا اة

احلمااد و الااذ يسااق يل أن قمااد ومااع هااذه األحاديااث والااش تتعلااق ببيااد املضاادة وأك ااا بيااد
املضدة وذل لبيان قدةيته وألعق املسلمني ب ضيلة بيد املضدة والاش يساتوجب علاى اجلمياع الضياام
بواجبه اراه بيد املضدة والعمل على تطهده وعدم تقكه للصهاي ة يعبثون فيه ويعيثون فيه ال ساد.
إن للضادة مكااتهاا الدي يااة املعقوفاة باني الضلااوب ويف و اااي األا اس البشاقية ويف هاذا امل لاف الصا د
ااء علااى مااا ورد ماان أحاديااث صااحيحة أ ّن بيااد املضاادة هااو :مهااد احلضااارات
احل ا الكبااد املعا جنااد وب ا ب

ومهاابل القةاااالت السااماوية املتعاقبااة ومثااوَ األابياااء .وةااك ه الكثااد ماان الصااحابة.وهو مضاادة ع ااد
املسلمني ألاه املوضع الذ ياُتَا َض ّدة فيه من الذاوب.1

وعضياادمل أهاال الس ا ة واجلماعااة يف بيااد املضاادة :أاااه أرض اقشااق وامل شااق وأرض اإلة اقاء واملع اقاج

وأوش الضبلتني واثين املس دين واثلث املساجد الش تشد إليها القحاف هبا تعلضد قلوب املسالمني حاىت
فتحوها لتصبح م بعا للعل وم ارمل للحضارمل.
لضااد ص ا ف الكثااد ماان قبلااي وراااوزت املص ا ات يف بيااد املضاادة العش اقات وماان اب رغبااش يف
املش اااركة يف ه ااذه ال ض اايلة ك ااان ه ااذا امل ل ااف وال ااذ حتقي ااد الدق ااة يف مج ااع ه ااذه األحادي ااث مكت يا ااب
الصحيح وبعض احلسن م ها فضل وابتعدت عن الضعيف .
وأة ف ب أن ي ع هبا كل من يضقأها ويسمع هبا وهذا جهد املضل فإن أحس د فمان ب وإن أةا ت
فمن ا سي والشيطان وأة ف ب أن ي ق يل.

وةبحاا الله وحبمد
أشهد أن ال إله إال أاد أةت ق وأتوب إلي .
العبد ال ضد لقمحة ربه
الدكتور /مقوح موةى اصار
اجلمعة/11 /ص ق1430/ها

 - 1ابن األود :ال هاية يف ال قيب من احلديث.23/4.
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