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السقجمة:
َّ
إف الحسج هلل نحسجه كندتغخه كندتعيغ بو ،كنعػذ باهلل مغ شخكر أنفدشا كمغ
سيئات أعسالشا ،مغ ييجه هللا فيػ السيتج ،كمغ يزمل فبل ىادي لو ،كأشيج أف ال إلو
إال هللا كحجه ال شخيظ لو ،كأشيج َّ
أف دمحمًا عبجه كرسػلو.
أما بعج:
َّ

ف مقج جعل هللا عد كجل لمسدجج األقرى في فمدصيغ مكانة سامية في قمػب

السدمسيغ ،فيػ مغ أبخز السقجسات اإلسبلمية التي ليا الشريب الػافخ في كتاب هللا
عد كجل ،كسشة نبيو صمى هللا عميو كسمع بعج الحخميغ الذخيفيغ :السدجج الحخاـ
كالسدجج الشبػي؛ فيػ ثالث الحخميغ الذخيفيغ ،كقبمة السدمسيغ األكلى ،كىػ مشتيى

إسخاء سيجنا كنبيشا دمحم السرصفى صمى هللا عميو كسمع ،كىػ بجاية السعخاج إلى السؤل
األعمى .كىػ فػؽ ذلظ كِّمو السدجج الحي شخفو هللا كبارؾ حػلو ،كسا قاؿ تعالى في
ان َّالِحي أَ ْسَخى ِب َع ْبِجِه َل ْي اًل ِم َؽ اْل َس ْد ِجِج اْل َحَاخ ِم ِإَلى
مدتيل سػرة اإلسخاءُ ( :س ْب َح َ
ّ
اْلسد ِجِج ْاألَ ْقرى َّالِحي بارْكَشا حؾَل ُو لُِش ِخي ُو ِم ْؽ آي ِاتَشا ِإَّن ُو ُىؾ َّ ِ
يع اْلَب ِر ُيخ)
الدس ُ
َْ
َ
َ
ََ
َ
َ
َْ
[اإلسخاء .]1:كالبخكة التي ذكختيا اآلية الكخيسة كسا يرخح السفدخكف بخكة ديشية تتسثل
ض َّسيع ىحا السكاف السبارؾ ،فكاف ُم َت َعَّبًجا لؤلنبياء
في الشبػة كالذخائع ،كالخسل الحيغ َ
كقبم ًة ليع ،كسا ىي بخكة دنيػية تتسثل في كثخة الدركع كالثسار كاألنيار.
غيخ َّ
أف الذيعة "االثشا عذخية" كأمثاليع مسغ استحػذ عمييع الذيصاف لع تخؽ ليع

ىحه السكانة لمسدجج األقرى السبارؾ في فمدصيغ؛ لتعارضيا مع مرالحيع ،كأىجافيع
الحقيقية في الكيج لئلسبلـ كأىمو ،فقج حاكلػا التذكيظ في مكانو ،كالتقميل مغ مشدلتو،

ط مغ شأنو ،فكاف حقًا عميشا –مغ خبلؿ ىحه الجراسة -أف نجافع
في محاكلة مشيع لمح ّ
عغ تمظ البقعة السباركة ،لتثبيت الحقائق حػؿ مكاف ،كمكانة السدجج األقرى ،كالخد
عمى شبيات الذيعة في ذلظ.
ممخص الجراسة:

أصل ىحا الكتاب بحث عمسي محكع نذخ في مجمة الجامعة اإلسبلمية بغدة،

مجمج  ،26عجد األكؿ :عاـ 2018ـ.
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كتتشاكؿ الجراسة مكاف كفزل كمكانة السدجج األقرى مدخى رسػؿ هللا صمى هللا
عميو كسمع ،كقبمتو األكلى عشج "الذيعة االثشا عذخية" .كقج تػصمت الجراسة إلى َّ
أف
أما السدجج األقرى الحي
أكثخ الذيعة يعتقجكف بػجػد السدجج األقرى في الدساء ،ك َّ
بفمدصيغ فيػ مجخد تذابو في األسساء .كقج اتفق الذيعة – سػاء القائميغ بػجػد
السدجج األقرى مدخى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في الدساء أك في فمدصيغ -
َّ
بأنو ال مكانة لمسدجج األقرى السػجػد في فمدصيغ بالسقارنة مع غيخىا مغ الكثيخ
مغ السقجسات الذيعية.
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القدؼ األول
مكان وجؾد السدجج األقرى
تبايؽ أقؾال وروايات الذيعة في بيان مكان السدجج األقرى:
عشج تتبع آراء عمساء الذيعة كأقػاليع حػؿ مكاف كقػع السدجج األقرى صاحب
السكانة العطيسة الحي ىػ مدخى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ،كقبمتو األكلى نجج
أنيع تبايشػا في ذلظ إلى قػليغ ،كتػضيح ذلظ عمى الشحػ التالي:
السؾقف األول :السدجج األقرى ىؾ البيت السعسؾر الحي في الدساء:
زعع أصحاب ىحا القػؿ َّ
أف السدجج األقرى ىػ البيت السعسػر الحي في الدساء،
كليذ كسا يعتقج عامة السدمسيغ أنو في القجس بفمدصيغ ،بل ىػ مجخد تذابو في
األسساء ،كأذكخ ىشا بعس أقػاؿ أئسة الذيعة كركاياتيع ،كبسا يدتجؿ بو شائفة مغ
أتباعيع أيزًا ما يمي-:
أو اال :الخوايات الذيعية
تشز
استذيج عمساء الذيعة بالعجيج مغ الخكايات السخكية عغ أئستيع كالتي ُّ

عمى كجػد السدجج األقرى مدخى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في الدساء،
كليذ في بيت السقجس ،كمغ تمظ الخكايات ما يمي:
 -1عغ إسساعيل الجعفي قاؿ" :كشت في السدجج الحخاـ قاعجاً كأبػ جعفخ  في
ان َّالِحي أَ ْسَخى
ناحية فخفع رأسو فشطخ إلى الدساء مخة كإلى الكعبة مخة ثع قاؿُ ( :س ْب َح َ
ِب َع ْبِجِه َل ْي اًل ِم َؽ اْل َس ْد ِجِج اْل َحَاخ ِم ِإَلى اْل َس ْد ِجِج ْاألَ ْق َرا) [اإلسخاء ،]1 :ككخر ذلظ ثبلث
مخات ثع التفت إلي فقاؿ :أي شيء يقػلػف أىل العخاؽ في ىحه اآلية يا عخاقي؟ قمت
يقػلػف أسخى بو مغ السدجج الحخاـ إلى البيت السقجس فقاؿ :ال ليذ كسا يقػلػف،
()1

كلكشو أسخى بو مغ ىحه إلى ىحه كأشار بيجه إلى الدساء كقاؿ ما بيشيسا حخـ ،...
) (1القسي ,تفديخ القسي ( ,)244-243/2كالسجمدي ,بحار االنػار ( ,)373-372/18كذكخ بشحػه :الصبخي
"الذيعي" ,نػادر السعجدات (ص.)70-66
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كعمق السجمدي عمى الخكاية الدابقة بقػلو" :قػلو  :مغ ىحه إلى ىحه ،أي السخاد

ال إلى بيت
بالسدجج األقرى البيت السعسػر؛ ألنو أقرى السداجج ،كال يشافي ذىابو أك ً
()1
فدخ السجمدي السدجج األقرى بالبيت السعسػر في الدساء ،كىحا
فقج
السقجس".
ّ
التفديخ –كسا زعع -ال يتعارض مغ كػف الشبي صمى هللا عميو كسمع قج ذىب إلى
بيت السقجس في رحمة إسخائو قبل ذىابو إلى السدجج األقرى في الدساء.

 -2عغ أبي عبج هللا  قاؿ" :أتى رجل إلى أميخ السؤمشيغ كىػ في مدجج الكػفة

كقج احتبى بحسائل سيفو ،فقاؿ :يا أميخ السؤمشيغَّ ،
إف في القخآف آية قج أفدجت عمي

َل َم ْؽ أَْرَسْمَشا
كما ذاؾ؟ قاؿ :قػؿ هللا عد كجل (ﭐ َو ْ
اسأ ْ
الخ ْحس ِؽ ِ
ِ
آل َي اة ُي ْعَب ُجو َن)َّ [الدخخؼ ]45 :فيل في
ُدون َّ َ

ديشي كشككتشي في ديشي! قاؿ:
ِم ْؽ َقْبِم َػ ِم ْؽ ُر ُسِمَشا أَ َج َعْمَشا ِم ْؽ
ذلظ الدماف نبي غيخ دمحم صم ى هللا عميو كآلو فيدألو عشو؟ فقاؿ لو أميخ السؤمشيغ
ان َّالِحي أَ ْسَخى
 :اجمذ أخبخؾ إنذاء هللاَّ ،
إف هللا عد كجل يقػؿ في كتابوُ ( :س ْب َح َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آي ِاتَشا
ِب َع ْبجه َل ْي اًل م َؽ اْل َس ْد ِجج اْل َحَاخ ِم ِإَلى اْل َس ْد ِجج ْاألَ ْق َرى َّالحي َب َارْكَشا َح ْؾَل ُو لُش ِخَي ُو م ْؽ َ
ِإَّن ُو ُىؾ َّ ِ
يع اْلَب ِر ُيخ) [اإلسخاء ،]1 :فكاف مغ آيات هللا التي أرييا دمحم صمى هللا
الدس ُ
َ
)
2
(
َّ
عقب
عميو كآلو أنو انتيى جبخئيل إلى البيت السعسػر كىػ السدجج األقرى ،"...
()3

جعفخ العاممي

عمى ىحه الخكاية بقػلو" :كسشج ىحه الخكاية صحيح ،كىحا يجلشا عمى

) (1السجمدي ,بحار األنػار (.)374/18

) (2ابغ شاكس ,اليقيغ (ص ,)295-294كالقبانجي ,مدشج اإلماـ عمي ( ,)209-208/7كاالستخآبادي ,تأكيل
اآليات الطاىخة في فزائل العتخة الصاىخة ( ,)565-564/2كالسجمدي ,بحار األنػار ( ,)394/18ك(.)317/37

) (3ىػ جعفخ مرصفى مختزى العاممي ,كلج عاـ (1945ـ) جشػب لبشاف ,درس في الشجف كقع ,لو العجيج مغ
السؤلفات أىسيا "الرحيح مغ سيخة الشبي األعطع" ,كىػ صاحب مكانة عطيسة عشج الذيعة ,كمغ أقػاؿ كشيادات
السخاجع العطاـ عشج الذيعة في حقو ما يمي:

أ -قاؿ الذيخ دمحم تقي بيجتَّ :
"فإف العالع الجميل ,كالحبخ الشبيل ,صاحب السرشفات الجميمة الشافعة ,كالخجمات
البحاثة ,حجة اإلسبلـ
الفيامة ّ
السيسة ,عسجة العمساء العامميغ ,قػاـ السمة كالجيغ ,عمع األعمع كفخخ األناـ العبلمة ّ
كمبلذ السدمسيغ الديج جعفخ مختزى الحديشي ال عاممي دامت تأييجاتو....إلى أف قاؿ" :كسا أكصى السؤمشيغ

بإكخامو كإعطامو ,كاإلصغاء إليو في مػاعطو كمجالدو الشافعة ,كاالستفادة مغ كتبو القيسة" .السذيجي ,الحػزة

العمسية تجيغ االنحخاؼ (ص.)443 :

ب -قاؿ جػاد التبخيدي" :مؤلف كتاب مأساة الدىخاء (كىػ العاممي) ,شخز جميل ,كمحقق مصمع ,بريخ ,ككتابو
كدائخ كتب عمسائشا األبخار" .الحػزة العمسية تجيغ االنحخاؼ (ص .)447كلبلشبلع عمى غيخىا مغ الذيادات.

انطخ :السذيجي ,الحػزة العمسية تجيغ االنحخاؼ (ص.)456-443
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()1

َّ
أف قػلو في الخكاية الستقجمة عغ سعج الدعػد:

"كىػ بيت هللا األقرى" ىػ البيت

السعسػر ،ال ذلظ الحي في البيت السقجس ،فإنو قج جعل مدججًا بعج استذياد الخسػؿ
صمى هللا عميو كآلو بدشػات كثيخة ،كمغ ثع ُسسي باألقرى أيزًا" )2(.فالعاممي يشكخ
أف يكػف السخاد بالسدجج األقرى ىشا السدجج الحي بفمدصيغ؛ ألنو –كسا يدعع -لع
يكغ زمغ الشبي صمى هللا عميو كسمع مدججاً ىشالظ فزبلً عغ أف يكػف اسسو
األقرى.
 -3ركى العياشي كغيخه في تفديخه آلية اإلسخاء :عغ أبي عبج هللا  قاؿ" :سألتو

عغ السداجج التي ليا الفزل فقاؿ :السدجج الحخاـ كمدجج الخسػؿ ،قمت :كالسدجج
األقرى جعمت فجاؾ؟ فقاؿ :ذاؾ في الدساء إليو أسخي رسػؿ هللا صمى هللا عميو
()3
كآلو ،فقمت :إف الشاس يقػلػف :إنو بيت السقجس؟ فقاؿ :مدجج الكػفة أفزل مشو".
فعشجما ذكخ العياشي السداجج التي
فمسا ُسئل عشو قاؿ
السدجج األقرىّ ،
فيػ ليذ بحك فزل ،فسدجج الكػفة

في األرض صاحبة السكانة كالفزل لع يحكخ
بأنو في الدساء ،أما ذاؾ الحي في بيت السقجس
أفزل مشو .كعمى ذلظ َّ
فإف ذكخ العياشي ليحه
تأكيج مشو عمى َّ
أف السخاد بالسدجج األقرى في

الخكاية عشج تفديخه لآلية الكخيسة فيو
اآلية الكخيسة ىػ الحي في الدساء –كسا زعع ،-ال ذاؾ الحي في بيت السقجس.

 -4عغ ىذاـ بغ الحكع( )4في مشاضخة لو جخت في مجمذ ىاركف الخشيج ،أنو قاؿ
يحيى البخمكي..." :فأخبخني عغ ىحا السدجج األقرى أيغ ىػ؟ ،قاؿ يحيى :ىػ بيت
السقجس ،قاؿ ىذاـ :إف هللا عد كجل قاؿ األقرى ،كاألقرى ال يكػف كراءه شيء؛
انطخ :مػقع جعفخ العاممي.

) (1ىي الخكاية التي ذكخىا (ص )107مغ نفذ الكتاب نقبلً عغ ابغ شاكس كالتي جاء فييا َّ
أف رسػؿ هللا  قاؿ:
" فمسا أشخقت ببرخي شخفة فخجعت إلي كأنا في مكاني  ،فقاؿ أتجري أيغ أنت فقمت ال يا جبخئيل فقاؿ ىحا بيت
السقجس بيت هللا األقرى فيو السحذخ كالشذخ" .ابغ شاكس ,سعج الدعػد (ص.)100

) (2العاممي ,إسخائيل في آيات سػرة بشي إسخائيل "تفديخ ثساف آيات" (ص )114

) (3العياشي ,تفديخ العياشي ( ,)280/2كالسجمدي ,بحار األنػار ( ,)405/97كقج ذكخ ىحه الخكاية –أيزاً-
بعس مفدخي الذيعة في تفاسيخىع .انطخ :الحػيدي ,تفديخ نػر الثقميغ ( ,)97/3كالبحخاني ,البخىاف في تفديخ

القخآف ( ,)493/3كالسذيجي ,تفديخ كشد الجقائق كبحخ الغخائب (.)299/7

) (4أبػ دمحم ىذاـ بغ الحكع الذيباني بالػالءُ ,كلج بالكػفة كنذأ بػاسط ,شيخ اإلمامية في كقتو ,لو كتب عجيجة
مشيا :الفخائس  ،كاإلمامة ،كالخد عمى ىذاـ الجػاليقي ,تػفي بعج نكبة البخامكة بسجة يديخة متدت اخ  ،كقيل :عاش
إلى خبلفة السأمػف .انطخ :رجاؿ الشجاشي (ص ,)434-433الفيخست لمصػسي (ص.)259-258
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َّ
ألف هللا عد كجل ذكخ أنو األقرى ،كىحا ال يكػف كراءه شيء ال يدتحيل ،فيحا كراءه
ىحا ،قاؿ يحيى :ىكحا قاؿ هللا سبحانو )1(،"...فقج استشكخ ىذاـ بغ الحكع أف يكػف
السخاد بالسدجج األقرى ىػ الحي ببيت السقجس؛ َّ
ألف الذيء األقرى الحي بسعشى
أما الحي في بيت السقجس فيشالظ
أبعج عمى صيغة السبالغة ال يكػف شيء أبعج مشوَّ ،
مغ السداجج ما ىػ أبعج مشو.

ثاني ا :أقؾال السفدخيؽ الذيعة:
ذكخ عجد مغ كبار مفدخي الذيعة في كتبيع السعتسجة َّ
أف السدجج األقرى
ان َّالِحي أَ ْسَخى ِب َع ْبِجِه َل ْي اًل ِم َؽ اْل َس ْد ِجِج اْل َحَاخ ِم ِإَلى
الػارد في قػؿ هللا عد كجلُ ( :س ْب َح َ
اْلسد ِجِج ْاألَ ْقرى َّالِحي بارْكَشا حؾَل ُو لُِش ِخي ُو ِم ْؽ آي ِاتَشا ِإَّن ُو ُىؾ َّ ِ
يع اْلَب ِر ُيخ)
الدس ُ
َْ
َ
َ
ََ
َ
َ
َْ
مدجج في الدساء ،ك ّأيجكا تفديخىع ىحا ببعس الجالئل الػاهية،
[اإلسخاء ]1:أنو
ٌ
كالخكايات السشدػبة ألئستيع ،كمغ أقػاؿ أكلئظ السفدخيغ ما يمي-:
 -1قاؿ الفيس الكاشاني" :أي إلى ممكػت السدجج األقرى الحي ىػ في الدساء:
()2

كسا يطيخ مغ األخبار".

 -0قاؿ حدغ السرصفػي- :كذلظ بعج ذكخه َّ
أف السدجج الحخاـ أفزل السداجج عمى

()3
أما تفديخ السدجج
األرض ،كيقابمو في العالع الخكحاني السدجج األقرى" -ك ّ
فإف األقرى بسعشى
األقرى بسدجج القجس في بيت ّ
فأكالًّ :
السقجس فبل يبلئع السػردّ .

األبعج األعمى ،كمدجج القجس ليذ بأبعج مدجج مغ َّ
إف اإلسخاء
مكة
السكخمة ،كثانياًّ :
ّ
تذخؼ كرحمة إليو...
إلى مدجج القجس أمخ
مسا في ّ
ّ
مادي ضاىخ ّي كال فائجة فيو أزيج ّ
كثالثًا:

فيكػف

بأف اإلسخاء كاف مغ السدجج الحخاـ إلى السدجج األقرى،
إف اآلية
مرخحة ّ
ّ
ّ
يجؿ عميو
أما ما فػقو مغ عػالع أخخ فبل ّ
مشتيى الديخ ىػ السدجج األقرى ،ك ّ

()4
يرح التفديخ بالديخ
ال
ك
"
آخخ:
مػضع
في
ا
أيز
–
كقاؿ
ىحا الكبلـ الذخيف،"...
ً
ّ
فإف السدجج الحخاـ أشخؼ السداجج كأعمييا ،كال
الساد ّى كبالسدجج في البيت ّ
ّ
السقجسّ :

) (1مجمة تخاثشا ,مشاضخة ىذاـ بغ الحكع في مجمذ ىاركف الخشيج .ع( .88-87ص.)358
) (2الفيس الكاشاني ,التفديخ الرافي (.)166/3

) (3السرصفػي ,التحقيق في كمسات القخآف الكخيع (.)119/5
) (4السرصفػي ,التحقيق في كمسات القخآف الكخيع (.)120/5
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()1
السادّية
فاف اآليات السحدػسة ّ
حاجة في إراءة اآليات إلى الديخ إلى مدجج آخخّ ،
السادة كجػد نفذ
السحجكدة مػجػدة في جسيع قصعات األرض ،كاآلية الكبخى في عالع ّ

اإلنداف بتساـ جػارحو".

()2

لقج أنكخ السرصفػي في تفديخه لآلية الكخيسة في سػرة

اإلسخاء أف يكػف السخاد بالسدجج األقرى ىػ ذلظ الحي ببيت السقجس ،كاستجؿ عمى

زعسو ىحا بالعجيج مغ األدلة الػاهية.
ِِ
ِِ
ِ
ِ
رى ،أي :إلى ممكػت السدجج
 -3قاؿ القسي" :م َغ اْل َس ْدجج اْل َح اخ ِـ إَلى اْل َس ْدجج األَْق َ
()3
َّ
الدساء ،كسا يطيخ مغ األخبار."...
األقرى الحي ىػ في ّ
 -4قاؿ سمصاف الجشابحي" :الحي في بيت السقجس ،أك إلى السدجج األقرى الحي ىػ

في الدساء الخابعة السدسى بالبيت السعسػر الحي السدجج األقرى مطيخه كىػ
()4
...كفدخ قػلو تعالى( :اَّلِحي َب َارْكَشا َح ْؾَل ُو ِلُش ِخَي ُو) بقػلوَّ :
"فإف حػؿ بيت
ممكػتو"،
َّ
السقجس الذاـ كمرخ ككبلىسا مستازاف عغ سائخ الببلد بكثخة الشعع مغ كل جشذ،
كالبيت السعسػر الحي في الدساء الخابعة معمػـ كثخة بخكات ما حػلو".

()5

كعمى ذلظ

يكػف الجشابحي قج جسع األقػاؿ في تفديخه لمسدجج األقرى في اآلية الكخيسة.

 -5قاؿ دمحم العبيجاف القصيفي(" : )6كالطاىخ وهللا سبحانو أعمع أف السقرػد مغ السدجج
()7

األقرى في اآلية السباركة ىػ مكاف في الدساء ،لعمو البيت السعسػر"،

كقاؿ في

مػضع آخخ" :لع يشيس لشا كجو يرح االستشاد عميو إلثبات أف السقرػد مغ السدجج

األقرى في اآلية الذخيفة ىػ بيت السقجس ،بل الجالئل كاألدلة كميا عمى َّ
أف السقرػد

1
اءة كإ ارأً .انطخ :الدمخذخي ,أساس الببلغة ( ,)326 /1كابغ مشطػر,
) ( مرجر :أرى ,كأرى بػ ,كأريتو إياه إر ً
لداف العخب ( ,)296 /14كالفيخكز آبادي ,القامػس السحيط (ص .)1285

) (2السرجر الدابق (.)281/9

) (3السذيجي ,تفديخ كشد الجقائق كبحخ الغخائب (.)299-298/7

) (4سمصاف الجشابحي ,تفديخ بياف الدعادة في مقامات العبادة (.)431/2

) (5سمصاف الجشابحي ,تفديخ بياف الدعادة في مقامات العبادة (.)431/2
) (6ىػ دمحم ابغ الحاج أحسج حدغ العبيجاف ,كلج عاـ (1390ق) في مشصقة القجيح مغ مشصقة القصيف ,التحق
بالحػزة العمسية في مشصقتو بعج مخحمة الثانػية ,كانتقل إلى بعس السشاشق كالشجف كالقع ,تتمسح عمى يج مجسػعة

مغ عمساء الذيعة ,كمغ شيػخو :عمي السيبلني ,كجػاد التبخيدي ,لو العجيج مغ السؤلفات مشيا :الفػائج الخجالية.
انطخ :سيخة سساحة الذيخ العبيجاف ,كحياتو العمسية ,مػقع دمحم العبيجاف القصيفي.

) (7القصيفي ,اإلسخاء كالسعخاج ,مػقع سساحة العبلمة الذيخ دمحم العبيجاف القصيفي.
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مشو البيت السعسػر في الدساء ،أك أنو مدجج في الدساء"،

()1

يثبت ادعاؤه ىحا بدعسو ببعس القخائغ في اآلية الكخيسة كىي:

كقج حاكؿ القصيفي أف

()2

أ -زعسو َّ
أف كمسة "أسخى" في اآلية الكخيسة مذتقة مغ الدخاة ،كسخاة كل شيء أعبله
كسشامو ،كليذ كسا قاؿ الجسيػر أنيا مذتقة مغ الدخى ،كىػ الديخ ليبلً ،بل كزعع َّ
أف
ىشالظ قخيشة حسمتو عمى ىحا السعشى كىي ذكخ كمسة "ليبلً" في اآلية الكخيسة إذ لػ
ألف الديخ ال يكػف
كانت أسخى مذتقة مغ الدخى لسا كاف ىشالظ فائجة مغ كمسة ليبلً؛ َّ
إال ليبلً .كعمى ذلظ َّ
فإف اشتقاؽ أسخى مغ الدخاة كىي سشاـ كل شيء يسشع مغ حسمو
عمى الخحمة الحاصمة مغ البيت الحخاـ إلى بيت السقجس ،ألف بمػغ بيت السقجس ال
يسثل بمػغ سشاـ الذيء كأعبله.
ب -حخؼ "إلى" في قػلو تعالى" :إلى السدجج األقرى" كزعع أنيا تفيج انتياء الغاية،
كالريب َّ
أف كصػؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع إلى السدجج األقرى في بيت السقجس
لع يكغ انتياء الغاية ،فعمى ذلظ يكػف السدجج األقرى في الدساء.
ثالثا :أقؾال بعض عمساء الذيعة:
ال عجيجة تؤكج عمى اعتقادىع َّ
أف
َذ َكخ عجدًا مغ عمساء الذيعة "االثشا عذخية" أقػا ً
السدجج األقرى مدجج في الدساء ،مدتشجيغ في ذلظ عمى أصػؿ كركايات شيعية
ثابتة ،كمعتخؼ بيا لجي الصائفة ،كمغ أقػاليع ما يمي:
 -1قاؿ عباس القسي" :كالسذيػر عمى أف السدجج األقرى ىػ بيت السقجس ،كلكغ
يطيخ مغ األحاديث الكثيخة َّ
أف السخاد مشو ىػ البيت السعسػر الحي يقع في الدساء
()3

الخابعة ،كىػ أبعج السداجج".
()4
 -2ذكخ جعفخ مختزى العاممي ،كىػ صاحب مكانة عطيسة كمخمػقة عشج الذيعة،
العجيج مغ األقػاؿ في مؤلفاتو تجلل عمى َّ
أف السدجج األقرى في الدساء ،كمغ أىسيا

) (1القصيفي ,اإلسخاء كالسعخاج ,مػقع سساحة العبلمة الذيخ دمحم العبيجاف القصيفي.
) (2انطخ :السخجع الدابق.

) (3عباس القسي ,مشتيى اآلماؿ (.)79/1

) (4انطخ حاشية (ص  ) 4مغ ىحا البحث.
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كتاب" :الرحيح مغ سيخة الشبي األعطع" )1(،إضافة إلى َّأنو َّألف كتابًا في ذلظ اسسو:
"السدجج األقرى أيغ؟" ،أثبت فيو َّ
مدجج في الدساء ،مدتشجًا في
أف السدجج األقرى
ٌ

ذلظ عمى ركايات كأقػاؿ أئستيع( )2كمغ أقػالو في ذلظ ما يمي:
أ" -إنو لػ صح التفخيق بيغ اإلسخاء كالسعخاج ،لقمشا  :إنشا نؤمغ باإلسخاء استشادًا إلى
ان َّالِحي أَ ْسَخى ِب َع ْبِجِه َل ْي اًل ِم َؽ اْل َس ْد ِجِج اْل َحَاخ ِم ِإَلى اْل َس ْد ِجِج ْاألَ ْق َرى
قػلو تعالىُ ( :س ْب َح َ
َّالِحي بارْكَشا حؾَل ُو ِلُش ِخي ُو ِم ْؽ آي ِاتَشا ِإَّن ُو ُىؾ َّ ِ
يع اْلَب ِر ُيخ) [اإلسخاء .]1:فسحط
الدس ُ
َْ
َ
َ
ََ
َ
الشطخ في اآلية ىػ بياف اإلسخاء فقط ،لكغ الحقيقة ىي أف السخاد باإلسخاء ىػ الديخ
بالميل سػاء كاف سي اًخ صعػدياً أك أفقياً ،فاآلية ناضخة إلى السعخاج كسا أضيختو

الخكايا ت التي ذكخت أف السدجج األقرى في الدساء ،كقج شخحشا ذلظ بذيء مغ
التفريل في كتابشا السدجج األقرى أيغ؟! كبحلظ يكػف السعخاج قج ذكخ في القخآف
()3

صخاحة".

فقج زعع العاممي َّ
أف السخاد "باإلسخاء" في أكؿ سػرة اإلسخاء "السعخاج" ؛

َّ
بل سػاء أكاف سي ًاخ صعػديًا أك أفقيًا .كزعسو ىحا في
ألف اإلسخاء يكػف بالديخ لي ً
محاكلة مشو إلثبات َّ
أف السدجج األقرى في الدساء.
ب -استذيج بقػلو تعالى( :وَق َز ْيَشا ِإَلى َبِشي ِإ ْسَخِائيل ِفي اْل ِك َت ِ
اب َل ُت ْف ِد ُج َّن ِفي ْاأل َْر ِ
ض
َ
يخ) [اإلسخاء ]10-4 :ثع عّمق فقاؿ" :يدتفاد مغ ىحه اآليات:
َمَّخَت ْي ِؽ َوَل َت ْعُم َّؽ ُعُم ِّؾا َكِب اا
أف ىؤالء العباد سػؼ يجخمػف السدجج مختيغ ،كالطاىخَّ :
َّ
أف السخاد بو ىػ السدجج
الحخاـ ،أما السدجج األقرى الحي حرل اإلسخاء إليو ،والحي بارك هللا حؾلو ،فيؾ

في الدساء ،ك َّ
أف دخػليع ىحا سػؼ يكػف عمى نحػ كاحج في السختيغ معاً ،أي بالقػة
()4

كالقيخ ،كالغمبة".

1
أكج عمى كجػده في الدساء,
) ( كقج ناؿ العاممي عمى ىحا الكتاب -الحي شكظ فيو في مكانة السدجج األقرى ,ك ّ

مدتشجاً في ذلظ عمى ركايات كأقػاؿ مشدػبة إلى أئستيع -تكخيؼ الخئيذ اإليخاني الدابق " أحسجي نجاد" ومشحو

جائدة أفزل كتاب في إيخان! .انطخ :العاممي ,مقجمة كتاب الرحيح مغ سيخة الشبي األعطع (ص.)5

) (2كىحا الكتاب غيخ متػافخ حالياً فقج ذكخت احجى السػاقع الذيعية َّ
أف "الكتاب السحكػر ىػ لمعمساء فقط كسا
صخح الديج جعفخ مختزى حفطو هللا كىػ في بيتو ال يدسح بأف يخخج مشو كال أف َّ
يصمع عميو غيخ العمساء" ,بيشسا
ذكخ جعفخ مختزى العاممي َّ
تع حخقو مغ مؤلفاتو في الحخب اإلسخائيمية عمى
أف كتابو ىحا كاف مغ ضسغ ما َّ

لبشاف عاـ 2006ـ .انطخ :العاممي ,شخيق الحق (ص ,)8كمػقع ىجخ.

) (3العاممي ,الرحيح مغ سيخة الشبي األعطع (.)105-104/3
) (4السخجع الدابق (.)129-128/3
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ج" -كأما آية اإلسخاء َّ ،
فإف السقرػد بالسدجج األقرى فييا ىػ مرمى السبلئكة في
()1

الدساء".

د" -إنشا ال نشكخ أف هللا تعالى قج أسخى بالشبي كعخج بو مائة كعذخكف مخة كلكشا نقػؿ

إنو ال دليل عمى َّ
أف ىحا (أي إسخاء الشبي صمى هللا عميو كسمع إلى بيت السقجس) ىػ
ان َّالِحي أَ ْسَخى ِب َع ْبِجِه َل ْي اًل ِم َؽ اْل َس ْد ِجِج
السقرػد بقػلو تعالى في سػرة اإلسخاءُ ( :س ْب َح َ
اْلح اخ ِم ِإَلى اْلسد ِجِج ْاألَ ْقرى َّالِحي بارْكَشا حؾَل ُو ِلُش ِخي ُو ِم ْؽ آي ِاتَشا ِإَّن ُو ُىؾ َّ ِ
يع
الدس ُ
َْ
َ
َ
ََ
ََ
َ
َ
َْ
()2
اْلَب ِر ُيخ) [اإلسخاء ." ]1 :فقج ذكخ العاممي َّأنو أسخي بالشبي صمى هللا عميو كسمع
ألكثخ مغ مخة ،كفي أماكغ مختمفة ،كلكغ اإلسخاء األىع كالسحكػر في القخآف الكخيع
ليذ الحي كاف ببيت السقجس.
ق" -ال دليل عمى َّ
أف السقرػد بالسدجج األقرى السحكػر في ىحه اآلية – آية

اإلسخاء -1:ىػ ذلظ الحي في بيت السقجس في فمدصيغ ،بل ىؾ مرمى السًلئكة في
()3

الدساء الخابعة"،
()4

كاستجؿ عمى قػلو ىحا بخكايات عجيجة ،كأدلة كاهية مفادىا ما

يمي:

ك -ذكػػخ هللا تعػػالى فػػي اآليػػة الكخيسػػة –عمػػى زعسػػو -بعػػس الق ػخائغ التػػي تؤكػػج عمػػى
ذلظ ،كمشيا-:
ِ
أف السخاد بالسدجج
 قػلو تعالىَّ ( :الحي َب َارْكَشا َح ْؾَل ُو) [اإلسخاء :]1 :كىحا يتشاسب مع ّاألقرى في اآلية الكخيسة ىػ ذلظ الحي في الدساء ،إذ تستج البخكػة مشػو إلػى مػا حػلػو

بدبب انتذار السبلئكة الحيغ ال يفتخكف عغ تدبيح هللا كتقجيدو ،ال ذلػظ السدػجج الػحي

في بيت السقجس ،الحي لع يخد أي نز يذيخ إلى بخكة السشاشق حػلو ،باإلضافة إلى
َّ
أف السدجج الحخاـ أفزل مشو ،كمع ذلظ لع يحكخ ببخكة السشاشق حػلو.
ِ
ِ
آي ِاتَشا) [اإلسخاء :]1 :ىي إشارة كسا قاؿ إلى قػلو تعالى:ﭐ
 قػلو تعالى( :لُش ِخَي ُو م ْؽ َ(َلَق ْج أَرى ِم ْؽ آي ِ
ات َرِّب ِو اْل ُك ْبَخى) [الشجع ،]18 :كقج رآى الشبي صمى هللا عميو كسمع ىحه
َ
َ

) (1العاممي ,مخترخ السفيج (.)257/13

) (2العاممي ,الرحيح مغ سيخة اإلماـ عمي (.)176/22

) (3العاممي ,إسخائيل في آيات سػرة بشي إسخائيل "تفديخ ثساف آيات" (ص .)92

) (4انطخ :السخجع الدابق ( ,)98-92كالعاممي ,شخيق الحق (ص .)211-210
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اآليات في الدساء عشج سجرة السشتيى ،ال في مديخه إلى السدجج األقرى الحي في
القجس.
 بيت السقجس في زمغ الشبي صمى هللا عميو كسمع كاف عبارة عغ مداحة شاسعة،كلع يكغ فيو مداجج ،كأما السداجج التي فييا بسا فييا األقرى فيي مدتحجثة بعج
الشبي صمى هللا عميو كسمع.

 يػجج العجيج مغ السداجج في ببلد الذاـ أقرى كأبعج مغ السدجج الحي في بيتالسقجس كسدجج أىل الكيف الحي ذكخه هللا تعالى في القخآف الكخيع بقػلوَ( :لَش َّت ِخ َح َّن

َعَم ْي ِي ْؼ َم ْد ِجاجا) [الكيف.]21 :
 كرد في القخآف الكخيع التعبيخ بأدنى األرض عغ ببلد ىي أبعج عغ السجيشة مغوم ِفي َأ ْدَنى ْاأل َْر ِ
ض َو ُى ْؼ ِم ْؽ َب ْعِج َغَمِب ِي ْؼ
بيت السقجس .فقج قاؿ تعالى( :الؼ ُغِمَب ِت ُّ
الخ ُ
ِ
يؽ) [الخكـ.]3-1 :
َسَي ْغِمُبؾ َن ِفي ِب ْز ِع ِسش َ
 -3قاؿ السعسع دمحم جسيل العاممي (مغ مخاجع الذيعة السعاصخيغ)" :لقج كان سيخ

الشبي األكخم صمى هللا عميو وآلو إلى البيت السعسؾر الكائؽ في الدساء الدابعة وىؾ

الزخاح ،أو في الدساء الخابعة عمى اختًلف الخوايات ...كلػ فخضشا صحة ما كرد
مغ كػف السدجج األقرى في فمدصيغ إال أف ذلظ ال يعشي كػنو السدجج الحي بشاه
عسخ بغ الخصاب بالتػاشؤ مع الييػد لرخؼ نطخ السدمسيغ عغ مدجج الرخخة،

الحي تقػـ تحتو الحفخيات الستخخاج الييكل ،ومع كل ذلػ فإنو ليذ السدجج السبارك
الحي تحجثت عشو أخبارنا بأنو مدجج البيت السعسؾر في الدساء ،الحي فيو صمى

الشبي األعغؼ صمى هللا عميو وآلو إماما باألنبياء...فتكػف زيارة الشبي صمى هللا عميو

كآلو إلى فمدصيغ ليذ مغ أجل مدجج الرخخة ،كإنسا مغ أجل زيارة محاريب األنبياء

ىشاؾ ،كقبػرىع الستػاججة في القخى السحيصة بسدجج الرخخة ،الحي كاف يجمذ فيو
الشبي سميساف لمقزاء بيغ الشاس ،كإلدارة مسمكتو ،وفيو يتؾاجج الييكل الحي سيكذف

عشو قبل عيؾر إمامشا الحجة القائؼ سًلم هللا عميو".

()1()1

إف قػؿ دمحم العاممي َّ
)َّ (1
بأنو سيكذف عغ الييكل السدعػـ عشج الييػد قبل ضيػر السيجي ليذ قػالً شاذًا أك
كيقخكف
شخري ,فيشالظ ركايات عشج الذيعة –سأشيخ إلى بعس مشيا الحقاً -ذكخت في أميات كتبيع يعتخفػف ّ
فييا بػجػد الييكل ,كيخبصػف إعادة بشاءه بخخكج السيجي السدعػـ عشجىع!!! انطخ( :ص )34-33مغ ىحا البحث.
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السؾقف الثاني :السدجج األقرى في فمدظيؽ:
قاؿ آخخكف مغ عمساء الذيعة "االثشا عذخية" َّ
أف السدجج األقرى ىػ في
األرض ،كتحجيجًا في فمدصيغ ،إال أَّ َّف أغمب أدلتيع لع تدمع مغ االعتخاض كالشقج مغ

ِقبل أصحاب القػؿ األكؿ -القائميغ بػجػد السدجج األقرى في الدساء ،-كأدلتيع في
ذلظ ىي-:
أكالً :ذكخ عمساء الذيعة بعس الخكايات السشدػبة ألئستيع تثبت فييا إسخاء الشبي
ترخح َّ
بأف السخاد بالسدجج األقرى
صمى هللا عميو كسمع إلى بيت السقجس ،دكف أف
ّ
()2

في أكؿ سػرة اإلسخاء ىػ الحي ببيت السقجس،

ترخح بػجػد
كىحه الخكاية التي
ّ

السدجج األقرى في فمدصيغ لع تدمع مغ الزعف كالتذكيظ مغ قبل عمساء
()3

الذيعة،

كىي ما ُركي عغ جعفخ الرادؽ  قاؿ :لسا أسخي بخسػؿ هللا صمى هللا

عميو كآلو في شخيق مخ عمى عيخ في مكاف مغ الصخيق  ،فقاؿ لقخير – حيغ أصبح
) (1العاممي ,دمحم ,السدجج األقرى في الدساء السعسػرة كليذ في األرض ,مػقع مخكد العتخة الصاىخة لمجراسات
كالبحػث.
) (2ركى عمساء الذيعة بعس مغ الخكايات التي تثبت إس اخء الشبي  إلى بيت السقجس دكف الترخيح َّ
بأف السدجج
األقرى السخاد في سػرة اإلسخاء الحي ببيت السقجس ,كمغ تمظ الخكايات ما ركاه الكميشي عغ أبي عبج هللا :

"لسا أسخي بخسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو أتاه جبخئيل بالبخاؽ فخكبيا فأتى بيت السقجس فمقى مغ لقى مغ إخػانو
مغ األنبياء عمييع الدبلـ ،ثع رجع فحجث أصحابو إني أتيت بيت السقجس كرجعت مغ الميمة كقج جاءني جبخئيل

بالبخاؽ فخكبتيا كآية ذلظ أني مخرت بعيخ ألبي سفياف عمى ماء لبشي فبلف كقج أضمػا جسبل ليع أحسخ كقج ىع

القػـ في شمبو"[.الكميشي :الكافي .]365-364/8 ,كلكغ ىحه الخكاية كأمثاليا ال ُّ
تعج دليبلً َّ
أف السخاد بالسدجج

األقرى (السحكػر في سػرة اإلسخاء)عشج الذيعة الحي ببيت السقجس؛ َّ
ألف الخكاية تحكخ بأنو أسخي بالشبي  إلى
بيت السقجس دكف الترخيح َّ
بأف السخاد بالسدجج األقرى السحكػر في سػرة اإلسخاء ىػ مدجج بيت السقجس,

اف الذيعة يعتقجكف بأنو أسخي بالشبي  ألكثخ مغ مخة كال يسشع عشجىع –حتى عشج مغ قاؿ َّ
باإلضافة إلى َّ
أف

األقرى في الدساء -أف يكػف أسخي بو إلى بيت السقجس ,كلكغ ال يعشي ىحا عشجىع أف يكػف السخاد بالسدجج
األقرى في اآلية الكخيسة في سػرة اإلسخاء ىػ الحي ببيت السقجس .انطخ :إسخائيل في آيات سػرة بشي إسخائيل
(ص  ,)104-100ككبلـ السجمدي (ص )3مغ ىحا البحث.

) (3لع نجج قجر جيجنا القاصخ سػى ركاية كاحجة  ,قاؿ جعفخ مختزى العاممي" :لعمشا ال نجج اشبلؽ اسع السدجج

األقرى عمى ىحه البقعة (أي بيت السقجس) عمى لداف أحج مغ السعرػميغ مشح بعثة رسػؿ هللا صمى هللا عميو

كآلو ,كإلى حيغ الغيبة الرغخى كبجء الغيبة الكبخى إال في بزع ركايات" .العاممي ,الرحيح مغ سيخة اإلماـ عمي

(ص .)178
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 يا معاشخ قخير َّإف هللا تبارؾ كتعالى قج أسخى بي في ىحه الميمة مغ السدجج الحخاـ
()1

إلى السدجج األقرى  -يعشي بيت السقجس  -حتى ركبت عمى البخاؽ."....

كلكغ

أف مغ الذيعة مغ اعتخض عمى تمظ الخكايات التي تذيخ َّ
نجج َّ
بأف السخاد بالسدجج
األقرى مدخى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع أنو ذلظ الحي ببيت السقجس ،كحكسػا
عمييا بالزعف ،يقػؿ دمحم جسيل العاممي -كذلظ بعج ذكخه لمعجيج مغ الخكايات التي
تثبت َّ
أف السدجج األقرى في الدساء" :والحاصل :إف ىحه األخبار الجالة عمى أف
السدجج األقرى في الدساء حاكسة عمى األخبار الجالة عمى أنو في فمدصيغ ،كىي
()2

في أغمبيا مغ مرادر العامة
()3

عمى األخبار األُخخى".

كشخقيا ،فبل يرح االعتساد عمييا ،كجعميا حاكسة

كقاؿ جعفخ العاممي" :كيبلحع َّ
أف الخكايات التي كردت فييا

كمسة السدجج األقرى في ركايات الذيعة عغ أئستيع ال ترسج كثي اًخ أماـ الشقج،
لزعف األسانيج في أكثخىا؛ ك َّ
ألف كمسة السدجج األقرى جاءت في بعزيا عمى
()4

لداف الخاكي ،أك الدائل لئلماـ  كلغيخ ذلظ مغ أمػر كمؤاخحات."...

ثانيًا :تفديخ بعس عمساء الذيعة لمسدجج األقرى في اآلية الكخيسة في سػرة اإلسخاء

بحلظ ،كمغ ىؤالء:

 -1قاؿ الصبخسي" :كالسدجج األقرى :بيت السقجس؛ ألنو لع يكغ حيشئح كراءه
()5

مدجج"،

كقاؿ –أيزاً" :-إلى السدجج األقرى :يعشي بيت السقجس ،كإنسا قاؿ
()6

األقرى؛ لبعج السدافة بيشو كبيغ السدجج الحخاـ".

) (1الخريبي ,اليجاية الكبخى (ص.)58-57:

) (2السخاد بقػلو" :مرادر العامة" :أي أف ىحه الخكاية مرجرىا األعجاء مغ أىل الدشة كبحلظ ال يحتج بيا.

) (3العاممي ,دمحم .السدجج األقرى في الدساء السعسػرة كليذ في األرض ,مػقع مخكد العتخة الصاىخة لمجراسات
كالبحػث.

) (4العاممي ,إسخائيل في آيات سػرة بشي إسخائيل (ص .)100
) (5الصبخسي ,تفديخ جػامع الجامع (.)358/2
) (6الصبخسي ,تفديخ مجسع البياف ()218/6
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 -2قاؿ الصباشبائي في تفديخه بعج نقل ما ركاه القسي في ركايتو التي تُفيج َّ
أف السدجج
األقرى في الدساء( :)1أقػؿ :قػلو  :كلكشو أسخى بو مغ ىحه إلى ىحه ،أي مغ
الكعبة إلى البيت السعسػر ،كليذ السخاد بو نفى االسخاء إلى بيت السقجس ،كال تفديخ

السدجج األقرى في اآلية بالبيت السعسػر ،بل السخاد نفى أف يشتيى اإلسخاء إلى بيت

السقجس ،كال يتجاكزه فقج استفاضت الخكايات بتفديخ السدجج األقرى ببيت
()2

السقجس".

كلكغ نجج مغ ع مساء الذيعة مغ اعتخض عمى كبلـ الصبصبائي ىحا،

كمشيع دمحم القصيفي الحي قاؿ" :كال يخفى ما في كبلمو (أي في كبلـ الصبصبائي) مغ

التأمل ،إذ قج عخفت مشا في ما مزى أنشا ال نشكخ ذىابو صمى هللا عميو كآلو لبيت
السقجس ،لكغ الكبلـ ىل أنو السقرػد بالسدجج األقرى ،أـ أف السقرػد بو شيء

آخخ ،عمى أف دعػاه كػف الخكاية ليدت برجد تفديخ السدجج األقرى عيجتيا عمى

مجعييا ،إذ قج عخفت في بياف مجلػليا في ما تقجـ أنو  يخصأ ما صجر مغ

العخاقيػيغ في بياف السقرػد مشو ،كيػبيغ الرحيح فكيف ال تكػف الخكاية برجد بياف
السقرػد مغ السدجج األقرى ،وأخي اخ لؼ أجج نر ا واحجا في مقجار ما بحثت بيؽ

الشرؾص يفدخ السدجج األقرى ببيت السقجس ،فكيف عبخ بأن الشرؾص
()3

مدتفيزة…".

 -3قاؿ عبج هللا شبخ(" :)4مغ السدجج الحخاـ إلى السدجج األقرى ،بيت السقجس لبعج

ما بيشيسا".

()5

) (1لبلشبلع إلى ىحه الخكاية .انطخ( :ص )3مغ ىحا البحث.
) (2الصبصبائي ,تفديخ السيداف (.)21-20/13

) (3القصيفي ,اإلسخاء كالسعخاج مػقع سساحة العبلمة الذيخ دمحم العبيجاف القصيفي.

4
شبخ الحديشي1242 -1192( ,ق) ,مغ عمساء الذيعة البارزيغ في القخف الثالث
) ( ىػ عبج هللا بغ دمحم رضا ّ
حق اليقيغ في معخفة أصػؿ الجيغ ,كاألنػار البلمعة
عذخ ,كاف يشعت بالسجمدي الثاني ,لو مؤلفات عجيجة مشياّ :

في شخح زيارة الجامعة ,كالببلغ السبيغ في أُصػؿ الجيغ .انطخ :األميغ ,أعياف الذيعة ( ,)83-82/8كمقجمة
تفديخ شبخ (ص ,)5-4كمقاؿ بعشػاف" :الديج عبج هللا شبخ" ,مػقع ىجى القخآف اإللكتخكني.

) (5شبخ ,تفديخ شبخ (ص .)279
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أف َّ
الدػبلـ ّ
أئستشػا عمػييع ّ
 -4قاؿ فتح هللا الكاشػاني" :كالقػػؿ الرػحيح السشقػػؿ عػغ ّ
بشبيو ص َّػمى َّ عميػو كآلػو كس َّػمع يقطػة بذخرػو مػغ السدػجج الحػخاـ ِإَلػى
سبحانو أسخى ّ
()1
ِِ
ألنو لع يكغ حيشئح كراءه مدجج".
رى :بيت السقجس؛ ّ
اْل َس ْدجج األَْق َ
 -5قػػاؿ فخػػخ الػػجيغ الصخيحػػي" :السدػػجج األقرػػى :بيػػت السقػػجس ألنػػو لػػع يكػػغ كراءه
حيشئح مدجج".

()2

ِِ
ِ
رػى ،أي األبعػػج ،فقػج كػاف أىػػل مكػة يدػػسػف
 -6قػاؿ دمحم الذػيخازي" :إَلػػى اْل َس ْدػجج األَْق َ
بيػػت السقػػجس بالسدػػجج األقرػػى ،لبعػػجه عػػغ محميػػع  ،مقابػػل السدػػجج األدنػػى الػػحي ىػػػ
السدػجج الحػخاـ  -عشػجىع  -ثػػع أف ىػحا الدػػيخ مػغ مكػػة إلػى السدػػجج األقرػى  ،يدػػسى
في عخفشا باإلسخاء".

()3

كنجج مغ الذيعة مػغ اعتػخض عمػى تفدػيخ ىػؤالء لمسدػجج األقرػى ببيػت السقػجس
كسحسج القصيفي الحي زعع َّ
أف ىحا التفديخ مخالف لمسقرػد مغ ضاىخ اآلية ،كال يػجج
مػػا يقتزػػي حسمػػو عمػػى ذلػػظ ،فالسدػػجج بسعشػػى مػضػػع الدػػجػد ،كاألقرػػى ىػػػ السكػػاف
الستشػػاىي فػػي البع ػػج ،كىػػحا عمػػى زعس ػػو ال يشصبػػق فقػػط عم ػػى السدػػجج األقرػػى ببي ػػت
السقجس بل عمى جسيع السػاضع التي ترمح لمدجػد ككانت بعيجة سػاء في الدساء أك
األرض ،كال يػجج ما يقتزي حسمو عمػى بيػت السقػجس ،كأمػا الخكايػات التػي تذػيخ إلػى
رحمتو إلى بيت السقجس ،كعسج إلييا السفدخيغ في تفديخىع ،فيي لع تكغ برػجد تفدػيخ
كبياف السقرػد مغ السدجج األقرى ،بل أقرى ما دلت عميو أف رسػؿ هللا صػمى هللا
عميو كسمع مزى إلى بيػت السقػجس ،كصػّمى باألنبيػاء كىكػحا ،كىػحا أمػخ غيػخ مدػتشكخ
عشج الذيعة -كسا زعع -كلكشيع يشكخكف خمػ تمظ الشرػص عغ السقرػد مغ السدجج
األقرى.

()4

) (1الكاشاني ,زبجة التفاسيخ (.)7/4

) (2الصخيحي ,تفديخ غخيب القخآف ص.60

) (3الذيخازي ,دمحم ,تقخيب القخآف إلى األذىاف (.)284/3
) (4القصيفي ,اإلسخاء كالسعخاج مػقع سساحة العبلمة الذيخ دمحم العبيجاف القصيفي.
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صخح بعس عمساء الذػيعة مػا يفيػج بػجػػد السدػجج األقرػى فػي فمدػصيغ ،كمػغ
ثالثاًَّ :

أقػاليع ما يمي-:

 -1قػػاؿ دمحم بػػاقخ الحكػػيع" :السدػػجج األقرػػى ىػػػ السكػػاف الػػحي أسػػخى إليػػو رسػػػؿ ّ
حان َّال ِـحي أَ ْسـخى ِب َع ْبـ ِـجِه
(س ْـب َ
صػمى هللا عميػو كآلػو ،كأشػار إليػو القػخآف الكػخيع فػي قػلػوُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ـو) [اإلسػخاء]1 :
ـو ِلُش ِخَي ُ
بارْكشـا َح ْؾَل ُ
َل ْي اًل م َؽ اْل َس ْد ِجج اْل َح اخ ِم ِإَلى اْل َس ْد ِجج ْاألَ ْق َرـى َّالـحي َ
كس ػػا ي ػػحكخ ف ػػي بع ػػس الخكاي ػػات أف معػ ػخاج رس ػػػؿ ّ إل ػػى الد ػػساء ك ػػاف م ػػغ السد ػػجج
األقرى  ،كفيو صخخة معخكفة َّ
بأنيا ىي مػضع السعخاج."...

()1

 -2قػػاؿ جعفػػخ الدػػبحاني" :إف عػػخكج رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كآلػػو كسػػمع فػػي ليمػػة
كاحػجة مػغ السدػػجج الحػخاـ فػي مكػػة السكخمػة إلػػى السدػجج األقرػى فػػي فمدػصيغ ،كمشػػو
تسػت ىػحه الخحمػة الفزػائية العطيسػة فػي مػجة قرػيخة جػجاً ،يعتبػخ ىػػ
إلى الدساء ،كقج َّ
اآلخخ مغ معاجد رسػؿ اإلسبلـ التي ذكخت في القخآف الكخيع".

()2

 -3قػ ػػاؿ دمحم الذ ػ ػػيخازي" :فالسد ػ ػػجج األقرػ ػػى ى ػ ػػػ أكل ػ ػػى القبمتػ ػػيغ ،كثال ػ ػػث الح ػ ػػخميغ
الذخيفيغ ،كىػ محل مدخى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كمعخاجو ،كمرمى األنبياء
جسيعػاً ليمػػة اإلسػخاء ،فيػػػ جػػامع كبيػخ يقػػع فػػي الجيػة القبميػػة مػػغ سػاحة الحػػخـ القجسػػي
الذخيف في مجيشة القجس".

()3

أن الســـخاد مـــؽ السدـــجج األقرـــى فـــي القـــجس
وقـــج ذكـــخ بعـــض عمســـاء الذـــيعة َّ
الذخيف ىؾ هيكل سميسان،

()4

(الييكػل السدعػػـ عشػج الييػػد)!!! كمػغ تمػظ األقػػاؿ مػا

يمي-:

) (1الحكيع ,دكر أىل البيت في بشاء الجساعة الرالحة (.)281/2
) (2الدبحاني ,العقيجة االسبلمية عمى ضػء مجرسة أىل البيت (ص.)159
) (3الذيخازي ,األقرى السبارؾ (.)22-21

) (4يعتقج الييػد َّ
أف نبي هللا داكد  أسذ لبشاء هيكل ,كلكشو مات قبل أف يذخع في بشائو  ،كأف ابشو سميساف

 ىػ الحي قاـ ببشاء الييكل فػؽ جبل مػريا ،السعخكؼ باسع ىزبة الحخـ ،كىػ السكاف الحي يػجج فػقو
السدجج األقرى ,كلمييكل مشدلة خاصة في قمػب كعقػؿ الييػد ،فإنيع يدعسػف أنو أىع مكاف لمعبادة ،كأف سميساف

 بشاه ليع كلجيانتيع ,كيدعسػف بأنو تَ َّع تجميخه ألكثخ مغ مخة نتيجة الحخكب التي كاجييا الييػد ,كيتصمعػف اآلف
أف يعيجكا  -لمسخة الثبلثة -بشاءه مغ ججيج في نفذ السكاف الحي يدعسػف أنو ُبشي فيو الييكل الدابق عمى أنقاض
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 -1قاؿ الصبصبائي فػي تفدػيخه لمسدػجج األقرػى فػي اآليػة الكخيسػة مػغ سػػرة اإلسػخاء:
"مػغ السدػػجج الحػخاـ إلػػى السدػػجج األقرػػى كىػػػ بيػػت السقػػجس والييكــل الــحي بشــاه داود
وسميسان عمييسا الدـًلم وقجسـو هللا لبشـي إسـخائيل" )1(،كقػاؿ..." :حتػى قرػج الكدػخى
كػػرش أحػج ممػػؾ الفػخس العطػػاـ بابػل كفتحػو تمصػف عمػػى األسػخى مػغ بشػي إسػخائيل ك
أذف ليػػع فػػي الخجػػػع إلػػى األرض السقجسػػة ،ك أعػػانيع عمػػى تعسيــخ الييكــل  -السدــجج
األقرى  -كتججيج األبشية".

()2

 -2قاؿ دمحم جػاد مغشية :والسدجج األقرى هيكل سميسان ،كسسي مدججًا؛ ألنو محل
لمدجػد ،كىػ أقرى لبعجه عغ مكة" )3(،كقاؿ" :كجاء في الخكايات -أيزاًَّ -
أف الشبي

صمى هللا عميو كآلو صّمى عمى أطًلل هيكل سميسان إمامًا إلبخاهيع كمػسى كعيدى،
()4
كأنو عخج إلى الدساء بعج ذلظ متخحًا مغ صخخة يعقػب مخك اد لسعخاجو إلى الدساء.
ؾه أَ َّو َل َمَّخٍة َوِلُي َتِّبُخوا
(وِلَي ْج ُخُمؾا اْل َس ْد ِجَج َكسا َد َخُم ُ
كقاؿ –أيزاً -في تفديخ قػلو تعالىَ :
ألن فييا هيكل
ما َعَم ْؾا َت ْتِبي اخ) [اإلسخاء ]7 :السخاد بالسدجج ىشا مجيشة القجسَّ ،
()5

سميسان ،كسسي مدججاً؛ ألنو محل لمدجػد".

إن تفديخ بعض ع مساء الذيعة لمسدجج األقرى بالييكل السدعؾم فيو إقخار
َّ

واعتخاف مشيؼ بؾجؾد ىحا الييكل!!

كبعج عخض مػقف الذيعة "االثشا عذخية" مغ مكاف كجػد السدجج األقرى مدخى

رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ،نجج َّأنيع تشاقزػا كاضصخبػا في ذلظ اضصخابًا ّبيشاً،
فسشيع مغ قاؿ َّ
ال عمى ذلظ ببعس البخاىيغ الػاهية ،كالخكايات
بأنو في الدساء ،مدتج ً
الداقصة السشدػبة –زك ًار كبيتاناً -إلى أئستيع ،كىؤالء اختمفػا فيسا بيشيع في أ ِ
َي سساء
أما السدجج األقرى الحي في
الخابعة أـ الدابعة ،كىل ىػ مدجج أـ البيت السعسػر! َّ
السدجج األقرى .انطخ :الخقب ,نقس السداعع الرييػنية في هيكل سميساف (ص ,)50-44 :كالفخا ,الييكل
السدعػـ بيغ الػىع كالحقيقة (ص  ,)7-6ك(ص )25-18
) (1الصبصبائي ,تفديخ السيداف (.)6/13

) (2السرجر الدابق (.)25/13

) (3مغشية ,التفديخ الكاشف (.)7/5
) (4السرجر الدابق ()11/5
) (5السرجر الدابق ()18/5
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فمدصيغ فيػ مدجج – كسا زعسػا  -مدتحجث بعج كفاة رسػؿ هللا صمى هللا عميو
كسمع ،كليذ ىػ السخاد في أكؿ سػرة اإلسخاء ،كمشيع مغ قاؿ َّ
بأنو مػجػد في

أف مشيع مغ زعع َّ
فمدصيغ ،كلكغ نجج َّ
بأف السخاد مشو الييكل السدعػـ عشج الييػد.
السشاقذة:

َّ
إف ما زعسو أكثخ الذيعة في مكاف السدجج األقرى َّأنو في الدساء ىػ زعع باشل ،ال
يعتسج إالَّ عمى حجج كاهية ،كتػضيح ذلظ ما يمي:

 -1تشاقزيع في أي سساء يػجج ،فيشالظ ركايات تحكخ أنو في الدساء الخابعة بالبيت

حج
السعسػر ،كىشاؾ مغ الخكايات ما يحكخ أنو في الدساء الدابعة ،كىحا التشاقس في ّ
ذاتو دليل عمى بصبلف ما زعسػه.
أف السخاد بالسدجج األقرى في سػرة اإلسخاء َّ
 -2زعسيع َّ
بأنو في الدساء مخالف لسا
ىػ ثابت عغ عمساء السدمسيغ ،الحيغ أجسعػا عمى َّ
أف السخاد بالسدجج األقرى في
اآلية الكخيسة ىػ مدجج بيت السقجس،

()1

قاؿ فخخ الجيغ الخازي في تفديخه" :كقػلو:

إلى السدجج األقرى ،اتفقػا عمى َّ
أف السخاد مشو بيت السقجس ،كسسي باألقرى لبعج
()2

السدافة بيشو كبيغ السدجج الحخاـ"،
()3

مدجج بيت السقجس."...

كقاؿ البخىاف الشدفي" :اتفقػا عمى أف السخاد بو

أما ما استجلػا بو مغ أدلة كقخائغ – كسا زعسػا  -في اآلية الكخيسة عمى َّ
أف السخاد بو
ك َّ

مدجج في الدساء فيي ال تدمع ليع ،كبياف بصبلنيا كسا يمي:

أ -حاكؿ بعس الذيعة االستجالؿ عمى كمسة "أسخى" في اآلية الكخيسة في َّ
أف السخاد
بالسدجج األقرى ىػ مدجج في الدساء ،كقج تعجدت محاكلتيع لبلستجالؿ بيا بصخؽ
مختمفة عغ بعزيا ،إال َّ
أف احتجاجيع بيا ك ٍاه ،بل كأكىى مغ بيت العشكبػت ،كبياف

ذلظ كسا يمي:

) (1انطخ :ابغ كثيخ ,تفديخ القخآف العطيع ( ,)5 /5كالدسعاني ,تفديخ الدسعاني ( ,)214/3كالبغػي ,معالع
التشديل في تفديخ القخآف ( ,)105/3كالصبخي ,تفديخ جامع البياف ( ,)333/17كالقخشبي ,تفديخ الجامع ألحكاـ
القخآف (.)212 /10
) (2الخازي ,تفديخ الخازي ()292 /20
) (3الرالحي ,سبل اليجى كالخشاد في سيخة خيخ العباد ()17 /3
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ب -ذىب فخيق مشيع – كجعفخ مختزى العاممي  -بالقػؿ َّ
أف "أسخى" ىشا بسعشى
لكشو قاؿ َّ
الديخ ليبلًَّ ،
بأنو ال فخؽ بيغ الديخ األفقي كالعسػدي ،فبل يسشع أف تكػف
أسخى ىشا بسعشى الديخ العسػدي ،كعمى ذلظ َّ
فإف اآلية تتحجث عغ السعخاج كسا
تتحجث عغ اإلسخاءَّ ،
ألنو ال فخؽ بيشيسا )1(،كقػلو ىحا باشل؛ َّ
ألف ىشالظ فخؽ ما بيغ
()2

بل ،
الديخ كالعخكج ،فأسخى ىي مغ الديخ لي ً
( )3كالرعػد كسا ىػ معمػـ يكػف مغ أسفل إلى أعمى ،كعمى ذلظ َّ
فإف االنتقاؿ لػ
أما عخج :فيي بسعشى ارتفع كصعج،
َّ

يعج سي ًاخ ،بل ُّ
كاف عسػديًا أي مغ أسفل إلى أعمى ال ُّ
يعج عخكجًا كصعػداً.
كالديخ ال يدتعسل سػى في االنتقاؿ في األرض كسا في قػلو تعالىُ ( :ق ْل ِس ُيخوا
ِفي ْاأل َْر ِ
ض ثُ َّؼ ا ْنغُُخوا) [األنعاـ[ ،]11 :الشسل[ ،]69 :العشكبػت[ ،]20 :الخكـ،]42 :
أما االنتقاؿ الى الدساء فيدتخجـ القخآف عجة ألفاظ مشيا؛ لفع العخكج كسا في قػلو
ِ
ف َسَش ٍة) [السعارج:
تعالىَ ( :ت ْعُخ ُج اْل َس ًَل ِئ َك ُة َو ُّ
يؽ أَْل َ
ان ِم ْقَج ُارُه َخ ْس ِد َ
وح ِإَل ْيو ِفي َي ْؾ ٍم َك َ
الخ ُ
ِ
َّللا أَ ْن َي ْيِجَي ُو َي ْذَخ ْح
 ]4ك سا يدتخجـ لفع الرعػد كسا في قػلو تعالىَ (:ف َس ْؽ ُي ِخد َّ ُ
الدس ِ
ِ
ِ َّ
ِ
َص ْجَرُه ِل ْ ِ
اء)
ْل ْس ًَل ِم َو َم ْؽ ُي ِخْد أَ ْن ُيزم ُو َي ْج َع ْل َص ْجَرُه َضّياقا َحَخ اجا َكأََّن َسا َي َّر َّع ُج في َّ َ
الر ِال ُح َيْخَف ُع ُو) [فاشخ،
[األنعاـ ،]125 :كلفع الخفع كسا في قػلو تعالىَ ( :واْل َع َس ُل َّ
( .]10إ ْذ َقال َّ ِ
يػ َوَر ِاف ُع َػ ِإَل َّي َو ُم َظ ِّيُخ َك) [آؿ عسخاف،]55 :
يدى ِإِّني ُم َت َؾِّف َ
َّللا َياع َ
َ ُ
()4
كعمى ذلظ فإف اإلسخاء كاف مغ األرض إلى األرض.
أما الفخيق الثاني – كسحسج القصيفي -الحي زعع َّ
أف اإلسخاء ىشا مذتقة مغ
ك َّ

بل" في اآلية الكخيسة ،إذ لػ
الدخاة ،كليذ مغ الدخى ،بقخيشة – كسا زعع  -كمسة "لي ً
كاف السخاد ىشا بسعشى الدخى لسا كاف فائجة لحكخ كمسة ليبلً َّ
ألف الديخ ال يكػف إال

ليبلً ،بخبلؼ لػ كانت مذتقة مغ الدخاة ،إذ تعشي َّ
أف بمػغ أعمى الذيء كمشتياه كاف
ليبلً،

()5

()1

كزعسو ىحا باشل ،فقج ذىب جسيع السفدخيغ  -بسا فييع مفدخك الذيعة

) (1انطخ( :ص )8مغ ىحا البحث.
) (2انطخ :الفخاىيجي ,العيغ ( ,)291/7كالعػتبي ,اإلبانة في المغة العخبية (.)123 /1
) (3انطخ :ابغ األثيخ ,الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ ( ,(203 /3كابغ مشطػر ,لداف العخب (.(321 /2
) (4مقاؿ بعشػاف( :أيغ السدجج األقرى) ,مػقع حبل هللا "كاعترسػا بحبل هللا".
) (5انطخ( :ص )7مغ ىحا البحث.

21

-

()2

إلى القػؿ َّ
بأف اإلسخاء ىشا مذتقة مغ الدخى كىػ سيخ الميل،

كُذكخت "ليبلً" في

اآلية الكخيسة مع َّ
أف الديخ ال يكػف إال ليبلً؛ لتقميل مجة اإلسخاء الحي يجؿ عميو تشكيخ
()3

كمسة ليبلً ،كذلظ أنو أسخي بو في بعس الميل ال كمو.
بأنيا مذتقة مغ الدػخاة فيػحا قػػؿ غخيػب ،كلػػ سػمسشا جػجالً َّ
أما القػؿ َّ
بأنيػا مذػتقة
ك َّ
مػغ الدػخاة :كىػػي األرض الػاسػعة ،فيكػػػف السعشػى "ذىػػب بػو فػػي سػخاة مػػغ األرض"،

()4

كال يػجج في ذلظ ما يجؿ عمى مخادىع.

أ -زعسيع َّ
أف السدجج األقرى في بيت السقجس ليذ بأبعج مدجج بالشدبة لمبيت

الحخاـ حتى يقاؿ عشو األقرى ،فيشالظ العجيج مغ السداجج في ببلد الذاـ أبعج مغ
()5

السدجج األقرى،

زعع باشل ،إذ َّأنو ال يػجج عشج حجكث معجدة اإلسخاء كالسعخاج

مداجج سػى السدجج األقرى كالسدجج الحخاـ ،كالسدجج األقرى ىػ أبعج مدجج عغ
أىل مكة َّ
يعطع بالديارة ،كلحلظ ُسسي باألقرى ،قاؿ ابغ جخيخ الصبخي" :كقيل لو:
األقرى؛ ألنو أبعج السداجج التي تدار ،كيبتغى في زيارتو الفزل بعج السدجج
()6

الحخاـ"،

كقاؿ القخشبي" :سسي األقرى لبعج ما بيشو كبيغ السدجج الحخاـ ،ككاف
()7

أبعج مدجج عغ أىل مكة في األرض يعطع بالديارة".

كىشالظ مغ ذكخ أنو سسي

باألقر ى ألنو كاف أبعج مدجج في ذلظ الػقت عغ أىل مكة ،كلع يكغ أي مدجج
()8

كراءه،

بل لع تكغ مداجج غيخه.

) (1انطخ :الفيس الكاشاني ,التفديخ الرافي ( ,)462/2كمغشية ,التفديخ الكاشف ( ,)231/5ودمحم الذيخازي,
تقخيب القخآف إلى األذىاف ( ,)284/3كناصخ الذيخازي ,األمثل في تفديخ كتاب هللا السشدؿ (.)176/20

) (2انطخ :ابغ عصية ,تفديخ ابغ عصية ( ,)434 /3كالقخشبي ,تفديخ الجامع ألحكاـ القخآف (,)205 /10
كالسحمي ,كالديػشي ,تفديخ الجبلليغ (ص.)364

) (3انطخ :عكبخي ,التبياف في إعخاب القخآف ( ,)811/2كالبيزاكي ,تفديخ البيزاكي ( ,)247 /3كتفديخ ابغ
جدي ( ,)440 /1كالدمخذخي ,تفديخ الدمخذخي (.)646 /2

) (4القاسسي ,تفديخ القاسسي (.)428 /6

) (5انطخ( :ص ,)5ك(ص )9مغ ىحا البحث.

) (6الصبخي ,تفديخ جامع البياف (.)333 /17

) (7القخشبي ,تفديخ الجامع ألحكاـ القخآف (.)212 /10

) (8انطخ :العاني ,بياف السعاني ( ,)408 /2كالذػكاني ,فتح القجيخ (.)246 /3
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أف تفديخ السدجج األقرى بسدجج القجس يعشيَّ :
ب -كزعسيع َّ
أف مشتيى الديخ ىػ
لبيت السقجس كأما ما فػقو فبل يجؿ عميو الكبلـ ىشا،

()1

ىػ مغ لبذ الحق بالباشل،

()2

فاآلية تثبت مشتيى غاية الديخ إلى السدجج األقرى،

كال يػجج في ىحا ما يشفي

عخكجو بعج ذلظ في نفذ الحادثة إلى الدساء كسا ثبت ذلظ بالرحيح الثابت الستػاتخ

عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ،قاؿ دمحم يػسف الرالحي" :كأجاب األئسة عغ
فمسا ضيخت أمارات صجقو،
ذلظ بأف استجرجيع إلى اإليساف بحكخ اإلسخاء أك ً
الّ ،
كصحت ليع بخاىيغ رسالتو ،كاستأندػا بتمظ اآلية الخارقة ،أخبخىع بسا ىػ أعطع مشيا،
ّ

الشجع.
فحجثيع الشبي صمى هللا عميو كسمع بو ،كأندلو هللا تعالى في سػرة ّ
كىػ السعخاجّ ،
كيؤيج كقػع السعخاج عقب االسخاء في ليمة كاحجة ركاية ثابت عغ أنذ  عشج مدمع:
ّ

ثع عخج
«أتيت بالبخاؽ فخكبتو حتى أتيت بيت السقجس» ،فحكخ القرة إلى أف قاؿّ « :
()4()3
بشا إلى الدساء الجنيا»،

جَّ -
إف السدجج األقرى كإف كاف ىػ مشتيى غاية الديخ في حادثة اإلسخاء كالسعخاج،
إال َّ
أف الغاية السقرػدة مغ ىحه الحادثة ليذ مجخد الػصػؿ إليو ،إنسا كاف السقرػد
ىػ ما رآه الشبي صمى هللا عميو كسمع مغ حجج كآيات في رحمة سيخه مغ السدجج
الحخاـ إلى السدجج األقرى ،كمغ َث َّع عخكجو إلى الدساء لقػلو تعالىِ( :لُش ِخَي ُو ِم ْؽ
ِ
آياتشا) [اإلسخاء .]1 :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية رحسو هللا" :كالشبي صمى هللا عميو
مجخد
لسا أُسخي بو مغ السدجج الحخاـ إلى السدجج األقرى لع يكغ السقرػد ّ
كسمع ّ
كصػلو إلى األقرى ،بل السقرػد ما ذكخه هللا بقػلوِ( :لُش ِخيو ِم ْؽ ِ
آياتشا) [اإلسخاء:
َُ
ِ
آه َن ْدَل اة أُ ْخَخى ِع ْشَج ِس ْجَرِة اْل ُس ْش َت َيى ع ْشَج َىا َجَّش ُة
(وَلَق ْج َر ُ
 ،]1كسا قاؿ في سػرة الشجعَ :
غ اْلبرخ وما َط َغى َلَق ْج أَرى ِم ْؽ آي ِ
ِ
ات َرِّب ِو
َ
َ
اْل َسأ َْوى ِإ ْذ َي ْغ َذى ّ
الد ْجَرَة َما َي ْغ َذى َما َاز َ َ َ ُ َ َ
اْل ُك ْبَخى) [الشجع ،]18-13 :كما رآه مختز باألنبياء ،ال يكػف ذلظ لسغ خالفيع ،كال
) (1انطخ( :ص ,)6ك(ص )7مغ ىحا البحث.

) (2انطخ :ابغ حياف ,البحخ السحيط في التفديخ ( ,)10 /7كششصاكي ,التفديخ الػسيط (.)282 /8

)[ (3مدمع :صحيح مدمع ,باب اإلسخاء بخسػؿ هللا  إلى الدساء كفخض الرمػات :146-145/1 ,ح,]259
ِ
ِ
ِ
يت ِباْل ُب َخ ِ
كالحجيث بمفطو :أ َّ
ز ُع
س َ
ػؿ هللا  قاؿ« :أُت ُ
يل َف ْػ َؽ اْلح َس ِارَ ،كُدك َف اْل َب ْغ ِلَ ،ي َ
اؽَ ،ك ُى َػ َد َّابةٌ أ َْب َي ُ
ش ِػ ٌ
َف َرُس َ
ح ِافخه ِعشج مشتيى َ ِ
صتُ ُو ِباْلحْمَق ِة َّالِتي َي ْخبِ ُ ِ ِ ِ
اؿَ« :ف َخِك ْبتُ ُو َحتَّى أَتَ ْي ُت َب ْي َت اْلسْق ِج ِ
اء»،
اؿَ« :ف َخَب ْ
َ
س»َ ،ق َ
ش ْخِفو»َ ،ق َ
َ َ ُ َْ ُ َْ َ
َ
ط بو ْاأل َْنب َي ُ
َقاؿ "ُ َّـ دخْمت اْلسد ِججَ ،ف َّ ِ ِ
اء ِمغ خس ٍخ ،كإِن ٍ
يو رْكعتَي ِغ ،ثَُّع خخجت َفجاءِني ِجب ِخيل ِ بِإن ٍ
اء ِم ْغ لَ َب ٍغ،
ْ َْ ََ
َ
رم ْي ُت ف َ َ ْ
ْ ُ
َ
َ َ ُ َْ َ َ
ََ ْ ُ َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الد َساء."...
اختَ ْخ َت اْلف ْ
ص َخةَ ،ثَُّع ُعخَج ب َشا إَلى َّ
يل ْ :
َف ْ
اؿ ج ْبخ ُ
اختَ ْخ ُت الم َب َغَ ،فَق َ
) (4الرالحي ,سبل اليجى كالخشاد في سيخة خيخ العباد (.)68 /3
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يخيو هللا تعالى ما أراه دمحما حيغ أسخى بو .ككحلظ صبلتو باألنبياء في السدجج
()1
األقرى ،كركػبو عمى البخاؽ؛ ىحا كمو مغ خرائز األنبياء".
د -قػليعَّ :
إف السدجج الحخاـ أشخؼ مغ السدػجج األقرػى كال حاجػة لمدػيخ إلػى مدػجج
()2
غيػخه لخؤيػػة اآليػػات السحدػسػػة الساديػة يقػػاؿ ليػػع لػػيذ السقرػػد مػػغ حادثػػة اإلسػخاء
كالسع ػخاج ىػػػ مج ػػخد الػصػػػؿ إلػػى السد ػػجج األقرػػى فحدػػب ،كلك ػػغ -كسػػا أثبتشػػا ف ػػي
الشقصة الدابقةَّ -
إف الغاية ىػي مػا رآه الشبػي صػمى هللا عميػو كسػمع فػي تمػظ الحادثػة مػغ
آيات كبخاىيغ ىػي مػغ خرػائز األنبيػاء تػجؿ عمػى صػجؽ نبػتػو ،كأنػو رسػػؿ مػغ رب
العػػالسيغ ،أي َّ
أف مػػا رآه الشبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمع مػػغ آيػػات ليدػػت باآليػػات العاديػػة
التي يخاىا جسيع البذخ .كلع يكغ عخكجو صمى هللا عميو كسمع مغ مكة مباشخة بػل كػاف
مغ بيت السقجسَّ ،
ألف في ذلػظ اسػتجراج لمسػؤمشيغ إلػى اإليسػاف بػالسعخاج ،كذلػظ بػحكخ
اإلس ػخاء أكالً ،فمسػػا ضيػػخ ليػػع صػػجؽ دع ػػاه ،أخب ػػخىع بسػػا ىػػػ أعطػػع مػػغ اإلس ػخاء كىػػػ
السع ػخاج ،إضػػافة إلػػى َّ
إف الخحمػػة مػػغ السدػػجج الح ػخاـ إلػػى السدػػجج األقرػػى ىػػي رحمػػة
مختػارة مػػغ عشػج هللا المصيػػف الخبيػػخ ،تػخبط بػػيغ عقائػج التػحيػػج الكبػػخى مػغ لػػجف إبػخاهيع
كإسساعيل  ، إلى دمحم خاتع الشبييغ صمى هللا عميو كسمع ،كتػخبط –أيزػاً -بػيغ األمػاكغ
السقجسة لجيانات التػحيج جسيعاً .ككأنسا أريػج بيػحه الخحمػة العجيبػة إعػبلف ك ارثػة الخسػػؿ
األخيخ لسقجسات الخسل قبمو ،كاشتساؿ رسالتو عمى ىحه السقجسات ،كارتبػا رسػالتو بيػا
()3
جسيعًا.
ق -كأمػػا زعسيػػع َّ
أف قػلػػو تعػػالى(:الــحي باركشــا حؾلــو) [اإلس ػخاء ]1 :يذػػيخ إلػػى بخكػػة
السشاشق حػؿ السدجج األقرى ،كىحا يطيخ كاضػحاً إذا كػاف السػخاد بػو البيػت السعسػػر
فػػي الدػػساء ،أمػػا لػػػ كػػاف بػػو بيػػت السقػػجس فمػػع يػػخد أي نػػز يذػػيخ إلػػى بخكػػة السشػػاشق
حػلػػو )4(،فيػػحا افت ػخاء باشػػل مخػػالف لكتػػاب هللا تعػػالى الػػحي أثبػػت بخكػػة مشػػاشق حػػػؿ
السدجج األقرى في كثيخ مغ اآليات ،أذكخ مشيا ما يمي-:
 قػػاؿ تعػػالى( :يــاقؾم ادخم ـؾا األرض السقجســة التــي كتــب هللا لكــؼ وال تختــجوا عمــىأدباركؼ فتشقمبؾا خاسخيؽ) [السائجة ،]21 :كالسػخاد بػاألرض السقجسػة ىشػا :بيػت السقػجس

)(1
)(2
)(3
)(4

ابغ تيسية ,الشبػات ()998 /2
انطخ( :ص )6مغ ىحا البحث.
سيج قصب ,في ضبلؿ القخآف ()2212 /4
انطخ( :ص )9مغ ىحا البحث.
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()1

أف مفدػػخي الذػػيعة أقػػخكا بػ َّ
كنجػػج َّ
ػأف

كمػػا حػلػػو كسػػا ذكػػخ ذلػػظ كثيػػخ مػػغ السفد ػخيغ،
()2
السقرػد ىشا بيت السقجس
ِ
يؽ َكاُنؾا ُي ْد َت ْز َع ُفؾ َن َم َذ ِار َق ْاأل َْر ِ
ض َو َم َغ ِارَب َيـا َّالِتـي
 قاؿ تعالىَ ( :وأَ ْوَرْثَشا اْلَق ْؾَم َّالح َِ
ييــا) [األعػخاؼ ]137 :كالسػخاد بسذػػارؽ األرض كمغاربيػػا :الذػػاـ )3( ،كقػػج أقػػخ
َب َارْكَشــا ف َ
()4
بحلظ مجسػعة مغ مفدخي الذيعة.
 قاؿ تعػالى( :وَن َّجيَشاه وُلؾ اطا ِإَلى ْاألَر ِ ِِ
يؽ) [األنبيػاء]71 :
ييا ِلْم َعاَل ِس َ
ْ
ض َّالتي َب َارْكَشا ف َ
َ ْ َُ
()6
()5
كاألرض التي باركشا فييا ىشا ىي الذاـ ،كمغ مفدخي الذيعة مغ ذكخ ذلظ.

كلػ سمسشا ججالً أف السخاد باألقرى ىػ الحي في الدػساء َل َسػا قػاؿ (الػحي باركشػا حػلػو)
()7
َّ
ألف الدساء كميا مباركة،
ــؽ ِ
ػأف قػلػػو تعػػالى ِ
إف زعسيػػع بػ َّ
كَّ -
آياتشـــا) [اإلس ػخاء ]1 :إشػػارة إلػػى مػػا رآه
ــو ِمـ ْ
(:لُش ِخَيـ ُ
الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع في الدساء ال فيسا رآه فػي مدػيخه )8(،ىػػ زعػع كاىػي إذ ال
ػجؿ عمػػى َّ
أف السدػػجج األقرػػى فػػي الدػػساء .ثػػع إف الشبػػي صػػمى هللا
يػجػػج فػػي ذلػػظ مػػا يػ ُّ

عميو كسمع قج رأى مغ اآليات الباىخات ،ليذ فقط عشجما عخج إلى الدساء ،فقػج رأى –
أيزػاً  -قبػػل عخكجػػو مػػغ اآليػػات البػػاىخات التػػي ىػػي مػػغ خرػػائز األنبيػػاء ،كقصعػػو
ىػػحه السدػػافة الصػيمػػة فػػي جػػدء مػػغ الميػػل

()9

فػػي زمػػغ يرػػعب عمػػييع قصعيػػا فػػي ىػػحه

) (1انطخ :ابغ كثيخ ,تفديخ القخآف العطيع ( ,)75/3كأبػ زىخة ,زىخة التفاسيخ ()2111 /4
) (2انطخ ,:الصػسي ,التبياف في تفديخ القخآف ( ,)483/3كالصبخسي ,تفديخ مجسع البياف لمصبخسي (,)225/1
كالكاشاني ,زبجة التفاسيخ ()153/1

) (3الصبخي ,تفديخ جامع البياف ( ,)77-76/13كالسحمي ,كالديػشي ,تفديخ الجبلليغ (ص.)212 :
) (4انطخ :الكاشاني ,زبجة التفاسيخ ( ,)586/2ودمحم الذيخازي ,تقخيب القخآف إلى األذىاف (.)235/2
) (5انطخ :الصبخي ,تفديخ جامع البياف ( ,)468 /18كالبغػي ,معالع التشديل في تفديخ القخآف ( ,)296 /3كابغ
كثيخ ,تفديخ القخآف العطيع (.)353 /5
) (6البحخاني ,البخىاف في تفديخ القخآف ( ,)832/3كالصبصبائي ,تفديخ السيداف ( ,)303/14كناصخ الذيخازي,
األمثل في تفديخ كتاب هللا السشدؿ ( ,)203/10كمغشية ,التفديخ الكاشف (.)289/5
) (7انطخ :األشقخ ,كليتبخكا ما عمػا تتبي اخ (ص) 35
) (8انطخ( :ص )9مغ ىحا البحث.
) (9انطخ :الذػكاني ,فتح القجيخ ()246 /3
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الفت ػخة ،كصػػبلتو باألنبيػػاء ف ػػي السدػػجج األقرػػى ،كركػب ػو عم ػػى الب ػخاؽ كسػػا ثبػػت ف ػػي
الرحيح الثابت عغ الشبي صمى هللا عميو كسمع.

()1

ز -زعسيع َّ
أف السدجج األقرى بالقجس الذخيف مدتحجث في عيج عسخ بغ الخصاب

أي بعج ندكؿ اآلية الكخيسة ،ك َّأنو لع يكػغ فػي بيػت السقػجس زمػغ الشبػي صػمى هللا عميػو

مدجج فزػبلً عػغ أف يكػػف اسػسو األقرػى،
كسمع
ٌ
مغ الحجيث عغ أمخيغ ىسا:

()2

زعػع باشػل ،كلتػضػيح ذلػظ ال ُبػج

إف إشبلؽ السدجج األقرى عمى السدجج السعخكؼ اآلف
 -1حجود السدجج األقرىّ :
ىػ اصصبلح حادث ،فالسدػجج األقرػى فػي السرػصمح القخآنػي ىػػ السكػاف الػحي ج َّػجد

بشاءه سميساف  ،كىػ السػجػد اآلف بيغ أسػػار األقرػى .قػاؿ ابػغ تيسيػة رحسػو هللا:

"ا لسدجج األقرى :ىػ "اسع لجسيػع السدػجج الػحي بشػاه سػميساف  ،كقػج صػار بعػس
الشػػاس يدػػسي األقرػػى السرػػمى الػػحي بشػػاه عسػػخ بػػغ الخصػػاب  ،كالرػػبلة فػػي ىػػحا

السرػػمى الػػحي بشػػاه عسػػخ لمسدػػمسيغ أفزػػل مػػغ الرػػبلة فػػي سػػائخ السدػػجج" )3(،كقػػاؿ

مجيػػخ الػػجيغ الحشبمػػيَّ :
"إف الستعػػارؼ عشػػج الشػػاس أف األقرػػى مػػغ جيػػة القبمػػة الجػػامع
السبشي في صجر السدجج الحي بو السشبخ كالسحخاب الكبيخ ،كحقيقة الحاؿ َّ
أف األقرػى

اسػػع لجسيػػع السدػػجج مسػػا دار عميػػو الدػػػر"،

()4

كعمػػى ذلػػظ فػ َّ
ػإف كػػل السدػػاحة القائسػػة

حػػجكد مػػا دار عميػػو سػػػر األقرػػى السبػػارؾ ىػػي جػػدء ال يتج ػ أد مػػغ السدػػجج األقرػػى

السبػػارؾ ،فالدػػػر السحػػيط بيػػحه السدػػاحة ككػػل األب ػػاب السػجػػػدة فػػي الدػػػر ،كمدػػجج
الرػخخة السذػخفة ىػي جػدء ال يتجػ أد مػغ األقرػى السبػارؾ ،كالسدػجج األقرػى السبػػارؾ
مػجػد جية القبمة

()5

داخل الدػر ،كىػ جدء ال يتج أد مغ األقرى السبػارؾ كلػيذ ىػػ

) (1انطخ[ :مدمع :صحيح مدمع ,كتاب اإليساف ,باب اإلسخاء بخسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إلى الدساكات
كفخض الربلة :146-145/1 ,ح ,]209ك[مدمع :صحيح مدمع ,كتاب اإليساف /باب ذكخ السديح ابغ مخيع،
كالسديح الججاؿ :156/1 ,رقع الحجيث.]278 :
) (2انطخ( :ص )9مغ ىحا البحث.
) (3ابغ تيسية ,مجسػع الفتاكى ()11 /27
) (4العميسي ,األنذ الجميل ()24 /2

) (5كىػ السرمى الحي بشاه عسخ بغ الخصاب  في ساحات السدجج األقرى محاذي ًا لمدػر مغ جية القبمة,
حيشسا فتح بيت السقجس سشة 15ىػ ,أنذأكه مغ عخكؽ خذبية ،كحجد عسخ مكاف السرمى ليكػف في صجر
السدجج األقرى ,كفي العيج األمػي قاـ الخميفة الػليج بغ عبج السمظ (96-86ىػ) ببشائو مغ ججيج .انطخ:
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السدجج األقرى السبػارؾ فقػط كسػا يتػػىع غالػب السدػمسيغ حتػى اآلف ،كلعػل َمػغ قػاؿ
مغ الذيعة َّ
بأف السدػجج األقرػى مدػتحجث بعػج اإلسػبلـ ىػػ مسػغ أشػكل عميػو األمػخ،

كضػ َّػغ َّ
أف السرػػمى الػػحي بشػػاه عسػػخ بػػغ الخص ػاب  ىػػػ السدػػجج األقرػػى ،أك َّأنيػػع

ػأف السدػجج األقرػى مدػخى
قامػا بخمط الحقائق متعسجيغ ليؤكجكا عمػى مػا ذىبػػا إليػو ب َّ

رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في الدساء ،كالحقيقة ليدت كحلظ.

 -0زمــؽ بشــاء السدــجج األقرــى :الثابػػت لػػجيشا َّ
أف السدػػجج األقرػػى ىػػػ ثػػاني مدػػجج

ُكضع عمى األرض بعج البيت الحخاـ بشز الحجيث الذػخيف ،كذلػظ فيسػا ركاه البخػاري
ِ
َي مد ػ ِػجٍج ك ِ
ض ػ َػع ِف ػػي األ َْر ِ
ػاؿ:
ع ػػغ أب ػػي ذر  ق ػػاؿُ :قْم ػ ُ
ض أ ََّك َؿ؟ َق ػ َ
ػت َي ػػا َرُسػ َ
ػػؿ َّ  ،أ ُّ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ػاف َب ْيَش ُي َسػا؟
ػت :ثُػ َّع أ ٌّ
رػى» ُقْم ُ
ػاؿُ :قْم ُ
ػتَ :ك ْػع َك َ
الس ْدج ُج َ
َي؟ َق َ
الح َخ ُاـ» َق َ
الس ْدػج ُج األَْق َ
ػاؿ « َ
« َ
ز َل ِفي ِػو» )1(.فالخكايػة
اؿ« :أ َْرَب ُعػ َف َسَش ًة ،ثُ َّع أ َْيَش َسا أ َْد َرَك ْت َظ َّ
رِّم ْوَ ،فِإ َّف الَف ْ
َق َ
الربلَةُ َب ْع ُج َف َ
تذػػيخ إلػػى َّ
أف الفػػخؽ بػػيغ بشػػاء السدػػجج الح ػخاـ كالسدػػجج األقرػػى أربعػػػف عام ػاً ،كمػػغ

السعمػػػـ َّ
أف البيػػت الح ػخاـ كػػاف مػجػػػدًا َقبػػل إب ػخاهيع  )2(بػػجليل مػػا ذك ػخه تعػػالى فػػي
ِ
ِ
ِ
(رَّبشــا ِإّنــي أَ ْس َـك ْش ُت ِمـ ْـؽ ُذِّرَّيتـي ِبـؾ ٍاد َغ ْيـ ِـخ ذي َزْرٍ
كتابػو الكػخيع مػػغ قػػؿ إبػخاهيع َ :
ـػ اْل ُس َحـَّـخِم) يػػجؿ عمػػى َّ
أف
ـػ اْل ُس َحـَّـخِم) [إبػخاهيع ،]37 :فقػلػػو تعػػالىِ ( :ع ْشـ َـج َب ْيِتـ َ
ِع ْشـ َـج َب ْيِتـ َ
البيت كاف مػجػدًا قبل كضع إبػخاهيع  ابشػو إسػساعيل  رضػيعًا ،كىػحا يعشػي َّ
أف

العميسي ,األنذ الجميل ( ,)12-11/2كمقاؿ بعشػاف" :السدجج القبمي" ,مػقع السدجج اإللكتخكني ,كالقجكمي,
السدجج الحقيقي ...أيغ ,مػقع مخكد بيت السقجس لمجراسات التػثيقية.
)[ (1البخاري :صحيح البخاري ,كتاب أحاديث األنبياء /باب بجكف عشػاف :146-145/4 ,رقع الحجيث.]3366 :
) (2قاؿ د .كامل سبلمة الجقذ" :كما دمشا برجد الحجيث عغ بيت هللا فبل َّبج أف نتعخض لسغ بشاه َّ
أف الذائع عشج
ِ ِ
اهيع اْلَقػ ِ
كثيخ مغ السفدخيغ َّ
اع َج ِم َغ
{كإِ ْذ َي ْخَف ُع إ ْب َخ ُ َ
أف إبخاهيع  ىػ الحي بشى البيت ,كحجتيع في ذلظ قػلو تعالىَ :
ِ
ِ
أف الشز يرخح َّ
يل} [البقخة ,]127 :كىحا فيع خاشئ وهللا سبحانو كتعالى أعمع إذ َّ
بأف إبخاهيع 
اْل َب ْيت َكإِ ْس َساع ُ
ىػ الحي رفع قػاعج البيت ,كالخفع لغة ىػ اإلرتفاع ,كالقػاعج مػجػدة وهللا سبحانو كتعالى أمخ إبخاهيع بخفعيا بعج
ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ َّ ِ ِ
يغ
َف َال تُ ْذ ِخ ْؾ ِبي َش ْي ًئا َك َ
اف اْل َب ْيت أ ْ
يغ َكاْلَقائس َ
ش ِّي ْخ َب ْيت َي لمصائف َ
يع َم َك َ
أف أشمعو عمى مكاف البيتَ :
{كإِ ْذ َبَّػأ َْنا إل ْب َخاه َ
الد ُجػِد } [الحج ,]26 :كعمى ىحا الفيع ال يكػف إبخاهيع ىػ الباني لمبيت؛ َّ
ألف البشاء مكيغ ,كلكغ البيت
َك ُّ
الخَّك ِع ُّ
مكاف ,فميذ ميبلد البيت عمى يج إبخاهيع؛ ألنو كسا سبق ثابت قبل الخفع ,كقج يداعج عمى فيع الشز كمستاف ىسا:

"كضع" السبشى لسا لع يدسى فاعمو ,ك"الشاس" السػضػعة أصبلً لذسػؿ أفخاد الجشذ" .الجقذ ,االعتجاءات الباششية
عمى السقجسات اإلسبلمية (ص.)24:
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السدػػجج الحػخاـ كػػاف قبػػل إبػخاهيع  مسػػا يؤكػػج َّ
أف السدػػجج األقرػػى كػػاف قبػػل إبػخاهيع
 كحلظ.

()1

اختمػف فػي تحجيػج بػاني السدػجج األقرػى فقيػل السبلئكػة ،كقيػل آدـ ...كقيػل غيػخ
كقػج ُ
أف آدـ  ىػ مغ بشػى الكعبػة ،كعميػو ف َّ
كلكغ بعس الخكايات ذكخت َّ
ذلظَّ )2(،
ػإف أكؿ
بشاء كاف لمسدجج األقرى عمػى عيػج آدـ  أك عمػى عيػج أحػج مػغ أبشائػو ،قػاؿ ابػغ
القػػيع رحسػػو هللا" :كقػػج ركيشػػا أف أكؿ مػػغ بشػػى الكعبػػة آدـ ،ثػػع انتذػػخ كلػػجه فػػي األرض،

فجائد أف يكػف بعزيع قج كضع بيت السقجس"،

()3

كقج رجػح ابػغ حجػخ العدػقبلني مػا

قالػو ابػغ مػػيع الجػزيػة ،فقػػاؿ" :كقػج كجػجت مػػا يذػيج لػػو كيؤيػج قػػؿ مػػغ قػاؿ َّ
إف آدـ ىػػػ
الػػحي أسػػذ كػػبل مػػغ السدػػججيغ ،فػػحكخ ابػػغ ىذػػاـ فػػي كتػػاب التيجػػاف َّ
أف آدـ لسػػا بشػػى

الكعبة أمخه هللا بالديخ إلى بيت السقجس ،ك َّ
أف يبشيو فبشاه ،كندظ فيو".

()4

كىحا القػؿ ال يتعارض مع ما ركاه الشدائي عغ الشبػي صػمى هللا عميػو كسػمع" :أ َّ
َف
ػت اْلسْق ِػج ِ
س )5(،"...فالسقرػػد ببشػػاء
ُسػَم ْي َس َ
اف ْب َػغ َد ُاكَد صػمى هللا عميػو كسػمع َل َّسػا َبَشػى َب ْي َ َ
()6
سميساف  ىشا بشاء تججيج ال تأسيذ.
كعمى ذلظ يكػف السدجج األقرى مػجػد قبل تاريخ بشي إسخائيل ،كقبػل دمحم صػمى هللا

عميو كسمع ،فكيف يقاؿ بأنو مدتحجث في زمغ الفاركؽ ؟!!

ح -زعسيػػع َّأنػػو أُسػػخي بػػالشبي صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ألكثػػخ مػػغ م ػخة ،كفػػي أكثػػخ مػػغ

مكاف

()7

ىػ زعع باشل ،فالثابت لجيشا أنو أُسخي بالشبي صمى هللا عميو كسمع مػخة كاحػجة

مغ السدجج الحخاـ إلى السدجج األقرى في بيت السقجس.

كالحي يطيخ لي َّ
أف اليجؼ مغ كراء ىحا االفتخاء ما يمي-:

) (1انطخ :الذعخاكي ,تفديخ الذعخاكي (.)9776 /16
) (2انطخ :ابغ حجخ ,فتح الباري (.)409/6

) (3ابغ الجػزي ,كذف السذكل مغ حجيث الرحيحيغ (.)360 /1
) (4ابغ حجخ ,فتح الباري ()409 /6

)[ (5الشدائي ,سشغ الشدائي ,كتاب السداجج/فزل السدجج األقرى كالربلة فيو :34 /2 :رقع الحجيث.]693 :
) (6انطخ :ابغ حجخ ,فتح الباري (.)409 /6
) (7انطخ( :ص )9-8مغ ىحا البحث.
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أف الشبػي صػمى هللا عميػو كسػمع أُسػخي
أ -كجػد بعس الخكايات في كتػب الذػيعة تثبػت َّ

إلى بيت السقجس ،كىحا يتعارض مع ما زعسػه أنػو أسػخي بػو إلػى السدػجج األقرػى فػي

الدػػساء ،فمػػحلظ زعػػع بعزػػيع كالسجمدػػي أنػػو ال مػػانع أف يكػػػف أُسػػخي بػػو قبػػل السدػػجج

األقرػػى فػػي الدػػساء إلػػى بيػػت السقػػجس ،كمػػشيع مػػغ قػػاؿ أنػػو أُسػػخي إلػػى بيػػت السقػػجس

اء آخخ غيخ السحكػر في سػرة اإلسخاء.
إسخ ً
ػار لسكانػػة بعػػس األمػػاكغ السقجسػػة لػػجييع ،كربصيػػا بػػالشبي صػػمى هللا
ب -تقجيد ػًا كإضيػ ً
عميو كسمع ،كإعصائيا مكانة فػؽ مكانة السدجج األقرى الػحي بػارؾ هللا فيػو فػي القػخآف
الكخيع ،كالكػفة مثبلً ،التي زعسػا أنو أُسخي بالشبي صمى هللا عميو كسمع إلييا.

كبػػحلظ يتبػػيغ َّ
أف مػػا زعسػػو كثيػ ٌػخ مػػغ الذػػيعة بػجػػػد السدػػجج األقرػػى فػػي الدػػساء
ىػػػ زعػػع باشػػل ،كال شائػػل مػػغ ك ارئػػو إال التقميػػل مػػغ شػػأف السدػػجج األقرػػى ،كاسػػتجالؿ
أع ػػجاء ال ػػجيغ ب ػػو ،لتذ ػػػيو حق ػػائق اإلس ػػبلـ كمقجس ػػاتو ف ػػي نف ػػػس السد ػػمسيغ ،كإلنك ػػار
إسػبلمية القػػجس ،كقصػػع الػخابط بػيغ فمدػػصيغ كالسدػػجج األقرػػى ،لػحا فيشػػاؾ الكثيػػخ مػػغ
الييػػػد كالسدتذػػخقيغ الػػحيغ حػػاكلػا التذػػكيظ فػػي مكانػػة السدػػجج األقرػػى كقجاسػػتو عشػػج
السدػػمسيغ ،كزعس ػػا َّ
أف السدػػجج األقرػػى  -مدػػخى رسػػػؿ هللا  -صػػمى هللا عميػػو كسػػمع
مدجج في الدػساء!!! مدػتشجيغ فػي ذلػظ إلػى تفدػيخات كركايػات شػيعية )1(،كىػحا ىػػ مػا
جشاه ىحا االعتقاد الذيعي الخاشئ ،إذ استغمو باحثػف ييػد.
كمغ ذلظ )2(:ما زعستو الباحثة الييػدية "حػا ال تدخك سيافو" في بحث ليا أكجت
فيػػو َّ
أف السدػػجج السػػحكػر فػػي آيػػة اإلس ػخاء قػػج ُفيػػع مشػػح البجايػػة أنػػو مدػػجج بعيػػج قرػػي
سػػساكي! ،كلػػع يقرػػج مشػػو السدػػجج الػػحي لػػع يقػػع فػػي القػػجس إال زمػػغ األمػػػييغ )3(،كقػػج
أنكخ الباحث الييػدي إسحاؽ حدػف إجساع السدمسيغ عمى كػف السدجج األقرى ىػػ
"إف عمساء السدمسيغ لع يتفقػا جسيعًا عمى َّ
مدجج القجس فقاؿَّ :
أف السدجج األقرى ىػ

) (1انطخ :ابغ مخكاف ,سياسة الييػد في التآمخ عمى األقرى كأىمو ماذا ندتفيج؟ ككيف ُنفيج؟" ,مػقع صيج
الفػائج ,كحجازي ,الذيعة مرجر الييػد كالسدتذخقيغ في نقس مكانة األقرى ,مػقع البخىاف ,كالقجكمي ,الييػد
كأكحكبة القجس ليدت مقجسة عشج السدمسيغ مػقع مخكد بيت السقجس لمجراسات التػثيقية.

) (2لبلستدادة كاالشبلع عمى بعس أقػاؿ ىؤالء السذككيغ .انطخ :إبخاهيع ,فزائل بيت السقجس في مخصػشات
عخبية قجيسة (ص.)48-40 :

) (3القجس دراسات في تاريخ السجيشة (ص)39
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مد ػػجج الق ػػجس ،إذ رأى بعز ػػيع أن ػػو مد ػػجج ف ػػي الد ػػساء يق ػػع مباشػ ػخة ف ػػػؽ الق ػػجس أك
()1
مكة".
كقج حاكؿ الييػدي "بػىل" في السػسػعة اإلسبلمية تحػت كمسػة "AL-Kuds ":
التذػػكيظ فػػي مكػػاف السدػػجج األقرػػى السػػحكػر فػػي أكؿ سػػػرة اإلس ػخاء بدعسػػو أنػػو ربسػػا
()2
كاف الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع يطغ َّ
أف السدجج األقرى في الدساء.
أن السخاد بالسدجج األقرى ىـؾ الييكـل الـحي
أما ما زعسو بعض الذيعة مؽ َّ
و َّ
بشاه سميسان  فيؾ زعؼ باطل وفيو خمط لمحقـائق يشدـجؼ مـع معتقـجات كثيـخ مـؽ
بل ،كلكشو َّ
حاخامات الييؾد ،إذ َّأنو لع يثبت َّ
ججد بشاء السدجج
أف سميساف  بشى هيك ً
األقرى ،كتػضيح ذلظ كسا يمي-:
أ -اختبلؼ معشى كمسة الييكل كالسدجج ،فالييكل لغػة :بسعشػى بيػت األصػشاـَ ،كاْلَب ْيػت
ِ
ِ
الج ِيشَّيػػة )3(،كيقابميػػا فػػي العبخيػػة «بيػػت
امػػة الذػػعائخ ّ
الزػػخع اْل ُسَقػ ّػجس يذػػيجه اْلَي ُيػػػد إلَق َ
ىسقػػجاش»  ،أي :بيػػت السقػػجس ،أك هيخػػاؿ ،التػػي تعشػػي البيػػت الكبيػػخ فػػي كثي ػػخ م ػػغ
المغات الدامية ،كمغ أىع أسساء الييكل «بيت ييػه» أي بيت اإللو ألنو أساسػاً مدػكغ

لئللػػو ،كلػػيذ مكانػًا لمعبػػادة كأداء الصقػػػس كتقػػجيع القػخابيغ ،كإف أصػػبح فيسػػا بعػػج مكانػًا
()4
أما السدجج فيػ مغ الدػجػد ،أي الخزػػع
ليحه األمػر ،كسا زعع الييػد الستأخخكف ّ
كالتحلل هلل تعالى ،كالسدجج :مكاف لعبادة هللا تعالى،

()5

الكخيسة بالييكل؟!!

فدخ السدجج في الدػرة
فكيف ُي َّ

ب -لػػع يػػحكخ التػػاريخ بػ َّ
ػأف ىشالػػظ هػػيكبلً بشػػاه سػػميساف  كسػػا أكػػج عمػػى ذلػػظ عمسػػاء

اآلثػػار الػػحيغ لػػع يعثػػخكا عمػػى أي أثػػخ يػػجلل عمػػى ذلػػظ فز ػبلً عػػغ أف يقػػاؿ بأنػػو ىػػػ

) (1إبخاهيع ,فزائل بيت السقجس في مخصػشات عخبية قجيسة (ص.)41
) (2السخجع الدابق (ص.)47

) (3الفارابي ,الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية ( ,)1851 /5كابغ مشطػر ,لداف العخب ( ,)701 /11إبخاهيع
مرصفى كآخخكف ,السعجع الػسيط (.)990 /2

) (4انطخ :السديخي ,مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية (.)159/4
) (5انطخ :ابغ سيجه ,السحكع كالسحيط األعطع (,)261 /7
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السد ػػجج األقر ػػى،

()1

فالييك ػػل السدع ػػػـ ى ػػػ م ػػغ خي ػػاؿ اليي ػػػد ال ػػحي رس ػػسػه ليبخىشػ ػػا

أحقيتيع في بيت السقجس ،كمغ أقػاؿ عمساء التاريخ التي تؤكج ذلظ ما يمي:

 -أكػػج يد ػخائيل فشكمذ ػ تايغ ،كىػػػ عػػالع آثػػار ييػػػدي عمػػى أنػػو ال صػػمة لمييػػػد بسجيشػػة

الق ػػجس أك بالسد ػػجج األقر ػػى ال ػػحي ت ػػدعع الجكل ػػة العبخي ػػة بش ػػاءه عم ػػى أنق ػػاض هيك ػػل

سػػميساف ،مذػػي اًخ الػػى َّ
أف ىػػحا الييكػػل مجػػخد خ اخفػػة ال كجػػػد لػػو ،حيػػث إف عمسػػاء اآلثػػار

الييػد لع يعثخكا عمى أي شػاىج تاريخية أك أثخية عمى هيكل سميساف .كسا أكج مائيخيغ
دكؼ ،كى ػػػ أيزػ ػػا عػ ػػالع آثػ ػػار يي ػػػدي ،عمػ ػػى أنػ ػػو ال صػ ػػحة لس ػػا يقػ ػػاؿ مػ ػػغ أف بقايػ ػػا

«الييكل» مػجػدة أسفل الحخـ القجسي الذخيف.

()2

 -تقػػػؿ الكاتبػػة األمخيكيػػة "غ ػخيذ ىالدػػل" (كالتػػي التقػػت بالعجيػػج م ػػغ عمسػػاء اآلثػػار

كالبػاحثيغ مػػغ الييػػػد كاألمخيكػاف السيتسػػيغ ببشػػاء الييكػػل)َّ :
"إف عمسػاء اآلثػػار لػػع يجػػجكا

أي أثخ يذيخ إلى أيغ كاف يقع الييكل األكؿ كالثاني".

()3

ال َّ
بأف السدجج األقرى ىػ الييكل السدعػـ كسا يدعسػف ،فيحا يمػدـ
ج -كلػ سمسشا جج ً

مشو السحاذيخ كالتشاقزات التالية-:

َّ -1
إف بشػػاء الييكػػل ،كسػػا يػػحكخ أصػػحاب ىػػحه الخ اخفػػة ،كػػاف عمػػى يػػج سػػميساف ،

أمػا السدػػجج األقرػػى فقػػج ُبشػي -كسػػا ذكخنػػا آنفػًا -قبػػل عيػػج سػػميساف
كلػحلظ ندػػبػه لػػوّ ،
 ،كبشػػاء سػػميساف  لػػو كػػاف تججيػػجاً ال تأسيد ػاً ،كعمػػى ذلػػظ يكػػػف كجػػػد السدػػجج
فدخ بو؟!!
األقرى سابقًا لػجػد الييكل الخخافي ،فكيف ُي ّ
 -2قػػػليع ىػػحا يعشػػي َّ
أف السدػػجج األقرػػى ذك السكانػػة عطيسػػة عشػػج السدػػمسيغ غي ػػخ
مػجػػػد ،كلػػع يقػػع السدػػمسػف بعػػج ذلػػظ بإعػػادة بشائػػو بعػػج فػػتحيع لسكػػاف كجػػػده!! بػػل مػػا
الفائجة مغ القتاؿ مع الييػد حػؿ األقرى السيسا أنشا متفقػف في ذلظ؟!!

) (1لبلستدادة كاالشبلع عمى شيادات بعس عمساء التاريخ في ذلظ .انطخ :الخقب ,الييكل الييػدي السقجس

خخافات ببل حجكد( ,ص ,)54-44كالفشي ,كالشسخي ,ماذا يجخي عبخ شبقات السدجج األقرى كالرخخة السذخفة

(ص .)204-202

) (2انطخ :كخاسشة ,ربا2001( .ـ 28 ,يػليػ) .دراسة ججيجة :بشػ إسخائيل لع يجخمػا فمدصيغ ,ربى كخاسشة ,جخيجة
الذخؽ األكسط ,العجد .8278

) (3ىالدل ,الشبػءة كالدياسة (ص .)100
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كمغ الطاىخ َّأنو ال شائػل مػغ كراء ىػحا االعتقػاد سػػى مدػاعجة الييػػد فػي إعػادة

بشػػاء الييكػػل السدعػػػـ ،بحجػػة َّأنػػو ىػػػ السدػػجج األقرػػى ،الػػحي بشػػاه السدػػمسػف عمػػى
أنق ػػاض الييك ػػل،

()1

باإلض ػػافة إل ػػى َّ
أف اليي ػػػد يصمق ػػػف أيزػ ػًا السد ػػجج األقر ػػى عم ػػى

الييكػػل السدعػػػـ عشػػجىع،

الييػد فيسا ذىبػا إليو.

()2

ػجؿ عمػػى تػافػػق الذػػيعة الػػخكافس مػػع
إف دؿ فيػػػ يػ ُّ
كىػػحا ْ

القدؼ الثاني
مكانة وفزل السدجج األقرى عشج الذيعة "االثشا عذخية"
َذكخنػػا آنفػػًا َّ
أف الذػػيعة "االثشػػا عذػػخية" اختمفػػػا فػػي مػػػقفيع مػػغ مكػػاف السدػػجج
األقرػى ،مدػخى رسػػػؿ هللا صػمى هللا عميػػو كسػمع ،كلكػػغ بغػس الشطػػخ عػغ االخػػتبلؼ

) (1كمسا يؤكج لي ىحا االحتساؿ َّ
أف ىشالظ بعزاً مغ الخكايات الذيعية التي تفيج بإقخارىع بػجػد الييكل ,كربط
إعادة بشائو بخخكج السيجي السشتطخ عشجىع –كسا سأذكخ ذلظ الحقاً.-
) (2انطخ :القجكمي ,مرصمحات ييػدية اححركىا (ص .)49-48
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بيػػشيع فػػي ذل ػػظ ،ىػػل يػجػػج مكان ػػة أك فزػػل لمسدػػجج األقر ػػى السػجػػػد فػػي فمد ػػصيغ

عشجىع؟ ،ىحا ما سشػضحو خبلؿ ىحا القدع.

تبيؽ فزل بيت السقجس:
أو اال :روايات شيعية ِّ
نشكخ كجػد بعس الخكايات الذيعية التي تذيخ إلػى كجػػد فزػل لمسدػجج األقرػى،
ال ُ
كىي كسا يمي-:
 -1قرخ مؽ قرؾر الجشة :عغ أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبػي شالػب  قػاؿ" :أربعػة

مػ ػػغ قرػ ػػػر الجش ػػة فػ ػػي الػ ػػجنيا  :السد ػػجج الح ػ ػخاـ  ،كمدػ ػػجج الخس ػػػؿ  ،كمدػ ػػجج بيػ ػػت

السقجس ،كمدجج الكػفة".

()1

 -0فزل الرًلة فيو :ذكخ الفقياء كالسحجثػف مغ الذيعة باب استحباب الرػبلة فػي

بيت السقجس،

()2

حيث ذكخكا أنو مػغ السدػاجج األربعػة التػي تعػجؿ الفخيزػة فيػو حجػة،

كالشافمة تعجؿ عسخة )3( ،كذكخكا –أيزًاَّ -
أف الرػبلة فيػو تعػجؿ ألػف صػبلة ،فعػغ عمػي
()4
 قاؿ" :صبلة في البيت السقجس تعجؿ ألف صبلة ."...

 -3مؽ خيخة بقا األرض :عغ الشبي صمى هللا عميو كآلو قاؿ" :إف هللا تبػارؾ كتعػالى

اختػػار مػػغ الكػػبلـ أربعػػة ،كمػػغ السبلئكػػة أربعػػة ،كمػػغ األنبيػػاء أربعػػة ،كمػػغ الرػػادقيغ

أربعة ،كمغ الذيجاء أربعة ،كمغ الشداء أربعة ،كمغ الذيػر أربعة ،كمغ األيػاـ أربعػة،
كمغ البقاع أربعا......كأما خيختو مغ البقاع فسكػة كالسجيشػة كبيػت السقػجس كفػار التشػػر
()5

بالكػفة."...
 -4قبمة السدمسيؽ األولى  :عغ معاكية بغ عسار قاؿ :قمػت ألبػي عبػج هللا  :متػى
صػػخؼ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كآلػػو إلػػى الكعبػػة؟ قػػاؿ :بعػػج رجػعػػو مػػغ بػػجر ،ككػػاف

) (1الصػسي ,األمالي (ص .)369

) (2انطخ :العاممي ,كسائل الذيعة ( ,)290-289/5كالصبخسي ,مدتجرؾ الػسائل (.)431-430/3

) (3عغ أبي جعفخ  قاؿ " :السداجج األربعة السدجج الحخاـ كمدجج الخسػؿ صمى هللا عميو كآلو ،كمدجج بيت
السقجس ،كمدجج الكػفة ،يا أبا حسدة الفخيزة فييا تعجؿ حجة ،كالشافمة تعجؿ عسخة " .الرجكؽ ,مغ ال يحزخه

الفقيو.)229/1( ,

) (4الرجكؽ ,ثػاب األعساؿ (ص .)31-30
) (5الخكانجي ,الشػادر (ص .)261-260
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يرمي في السجيشة إلى بيت السقػجس سػبعة عذػخ شػي ًاخ ،ثػع أعيػج إلػى الكعبػة"،

()1

ولكـؽ

يعـجىا
مؽ الذيعة مؽ يشكخ أن تكؾن ىحه الفزيمة مؽ فزـائل السدـجج األقرـى ،بـل ّ

ػي األعطػػع صػػمى هللا عميػػو كآلػػو لػػع يكػػغ ي ػخ ِ
تس
مثمبــة لــو .يقػػػؿ دمحم العػػاممي" :إف الشبػ َّ
السدجج األقرى في فمدصيغ بأف يكػف قبمة لو لسا كاف يرمي إلى جيتو بقػلو تعالى:

الد ِ
ـػ َشـ ْظَخ اْل َس ْد ِـجِج
ـػ ِفـي َّ
ـػ ِقْبَمـ اة َتْخضـاىا َف َـؾ ِّل َو ْج َي َ
ـساء َفَمُش َؾِّلَيَّش َ
( َق ْج َنخى َتَقُّم َب َو ْج ِي َ

اْل َح اخمِ) [البقخة ،]144 :كلػ كاف مخضيًا لسا كاف ساخصًا عمى التػجػو إلػى كعبػة الييػػد
في السدجج األقرى!..؟".

()2

بل َّ
إف مغ معسسي الذيعة مغ يخفس كيصعغ في بعػس الخكايػات الدػابقة كالتػي تػجؿ
عمى فزل بيت السقجس ،فقج ذكخ ياسخ الحبيػب (مػغ معسسػي الذػيعة السعاصػخيغ)أنو لػع
َي ِخد عغ األئسة في فزل بيت السقجس إال ثبلث ركايات فقط ،األكلى :تفيج َّ
بأف الربلة فيو
تعجؿ ألف صبلة ،كالثانيةَّ :أنو مغ السداجج األربعة التي تعجؿ الفخيزة فيو حجة ،كالشافمػة
"أمػػا
عسػخة ،أمػا الثالثػة :أنػػو مػغ قرػػر الجشػة فػػي الػجنيا ،ثػع قػاؿ بعػػج ذكػخه لتمػظ الخكايػاتَّ :
سائخ الخكايات السذحػنة بالفزل الكبيخ ليحا السدجج فكميا مغ شخيق السخالفيغ ،بل حتى
الخكايػة األكلػػى السدبػػػرة ،ىػػي مخكيػة عػػغ الدػػكػني ،كىػػػ عػػامي أيزػًا ،فػػبل تبقػػى لشػػا سػػػى
ركاية أبي حسدة ا لثسالي ،كركاية عمي بغ عمي بغ رزيغ (أي الخكاية الثانية كالثالثة)".

()3

ثانيا :روايات شيعية تظعؽ في مكانة بيت السقجس:
ذكخ عمساء الذيعة مغ الخكايات ما يقجح في مكانة األقرى ،كمػغ ذلػظ مػا ركاه
الكميشػػي فػػي كتابػػو الكػػافي  -الػػحي ىػػػ أصػػح الكتػػب عشػػج الذػػيعة بػػاعتخاؼ عمسػػائيع -

) (1الحخ العسمي ,كسائل الذيعة (.)298/4

) (2العاممي ,دمحم ,السدجج األقرى في الدساء السعسػرة كليذ في األرض ,مػقع مخكد العتخة الصاىخة لمجراسات
كالبحػث.

3
ردا عمى سؤاؿ حػؿ رتبة بيت السقجس بالشدبة لسذاىج أئسة الذيعة االثشى عذخ,
) ( ياسخ الحبيب ,في إجابتو ً

مػقع القصخة.
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بػ َّ
ػأف بيػػت السقػػجس ُيقػػاؿ لػػو فػػي األصػػل حطيػخة السحاريػػب ،كأىػػل الذػػخؾ ىػػع َمػػغ أبػػجلػه
ببيت السقجس ،حيث جاء في الخكاية" :فقمت لو :أخبخت أف عشجؾ اسساً مػغ أسػساء هللا
تبمغ بو في كػل يػػـ كليمػة بيػت السقػجس كتخجػع إلػى بيتػظ ،فقػاؿ لػي :كىػل تعػخؼ بيػت
السقجس؟ قمت :ال أعخؼ إال بيت السقجس الحي بالذاـ؟ قاؿ :لػيذ بيػت السقػجس كلكشػو
البيت السقجس ،كىػ بيت آؿ دمحم صمى هللا عميو كآلو ،فقمت لو :أما ما سػسعت بػو إلػى
يػػػمي ىػػحا فيػػػ بيػػت السقػػجس ،فقػػاؿ لػػي :تمػػظ محاريػب األنبيػػاء ،كإنسػػا كػػاف يقػػاؿ ليػػا:
حطيػخة السحاريػػب ،حتػػى جػػاءت الفتػخة التػػي كانػػت بػػيغ دمحم كعيدػػى صػػمى هللا عمييسػػا،
كقخب الببلء مغ أىل الذػخؾ ،كحمػت الشقسػات فػي دكر الذػياشيغ ،فحػلػػا كبػجلػا كنقمػػا

تمظ األسساء ،كىػ قػؿ هللا تبارؾ كتعالى  -البصغ آلؿ دمحم كالطيخ مثل ِ( : -إ ْن ِىـي
َ
ظان) [ال ػػشجع]23 :
ــساء َسـ َّ
ــؽ ُســـْم ٍ
ــس ْي ُت ُسؾىا أَ ْنـــ ُت ْؼ َوآبـ ُ
َّللا ِبيـــا ِمـ ْ
ِإَّال أَ ْسـ َ
ــاؤُك ْؼ مـــا أَ ْنـ َــد َل َّ ُ
."...

()2()1

تفزيل األماكؽ السقجسة الذيعية عمى السدجج األقرى:
إضػافة إلػى َّأنػو عشػج مقارنػة الخكايػات الدػابقة  -التػي يحػاكؿ كثيػخ مػغ أتبػاع السػػحىب
()3

الذيعي خجاع السدمسيغ بيا َّ
أف السدجج األقرى صاحب مكانة عشجىع -

مع غيخىػا

)[ (1الكميشي :الكافي ,كتاب الحجة /باب مػلج اإلماـ أبي الحدغ مػسى بغ جعفخ عمييسا الدبلـ-481/1 ,
 :484ح.]5

) (2قاؿ السجمدي في شخحو لمخكاية الدابقة" :كالحاصل أنو ليذ الحي بالذاـ اسسو السقجس كلكغ السدسى ببيت

السقجس ىػ البيت السقجس السشده السصيخ ,كىػ بيت آؿ دمحم صمى هللا عميو كآلو كسمع الحي أندؿ هللا فييع ِ{ :إَّن َسا
ُي ِخ ُيج َّ ُ لِ ُي ْح ِى َب َع ْش ُكع ِّ
ص ِي ًيخا} [األحداب."]33 :السجمدي ,مخآة العقػؿ ( .)58/6كقاؿ
ص ِّي َخُك ْع تَ ْ
َى َل اْل َب ْي ِت َكُي َ
الخ ْج َذ أ ْ
ُ
محسج صمى هللا عميو كآلو,
السازنجراني –أيزاً في شخحو" :سألو عغ بيت السقجس كأراد بو معشى ىػ بيت آؿ ّ
كحسمو الخاىب عمى معشى آخخ معخكؼ عشجه كىػ بيت السقجس الحي بالذاـ فخد عميو بأف ىحا البيت ليذ بيت

السقجس في األصل كإنسا كاف يقاؿ لو :حطيخة السحاريب ثع بجلو أىل الذخؾ كسسػه بيت السقجس كبيت السقجس
محسج صمى هللا عميو كآلو لتصيخه عغ الشقائز كالعيػب ،كتشدىو عغ الخذايل
إنسا كاف في األصل بيت آؿ
ّ
كالحنػب" .السازنجراني ,شخح أصػؿ الكافي (.)368/7

أف بعس عمساء الذيعة يحاكلػا أف يخجعػا عػاـ السدمسيغ َّ
) (3نجج َّ
بأف السدجج األقرى ذك مكانة عطيسة
عشجىع كيدتجلػا ببعس مغ الخكايات اآلنفة الحكخ كسا فعل دمحم الذيخازي الحي كضع كتاباً كسساه بعشػاف" :األقرى
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مغ ركايات القػـ التي تذيخ إلى مكانة كفزػل األمػاكغ السقجسػة عشػجىع نبلحػع َّأنػو ال
مكانػػة لمسدػػجج األقرػػى عشػػج الذػػيعة "االثشػػا عذػخية" مقابػػل مكانػػة غيخىػػا مػػغ األمػػاكغ
السقجسػػة الكثيػخة عشػػجىع ،بػػل نج ػج َّأنيػػا ترػػل فػػي بعػػس األمػػاكغ إلػػى حػػج الذػػخؾ بػػاهلل
تعالى.
قاؿ السعسػع الذػيعي ياسػخ الحبيػب" :كال نجػج فػي ركايػات أئستشػا عمػييع الدػبلـ مػا
يػػػحي بػ َّ
ػأف لبيػػت السقػػجس تمػػظ الخرػصػػية االسػػتثشائية العاليػػة ،كسػػا نجػػجىا لمسدػػجج
الحخاـ ،أك السدػجج الشبػػي ،أك مدػجج الكػفػة ،أك الحػائخ الحدػيشي ،بػل نجػج أف شػيخشا
بل في ذكخ فزل
الكميشي -رضػاف هللا تعالى عميو  -عشجما يعقج في كتابو الكافي فر ً
السداجج التي حث األئسة عمييع الدبلـ عمى زيارتيا كالربلة فييػا ،فإنػو يػحكخ مدػاجج
كثيخة؛ مغ بيشيا مدجج مبا ،كمدجج األحداب ،كمدجج الفزيخ ،كمدجج الفتح ،كمدػجج
الغػػجيخ ،بػػل كحتػػى مذػخبة أـ إبػخاهيع ،ىػػحا فزػبلً عػػغ مدػػجج الدػػيمة ،كمدػػجج الكػفػػة،
كالسدجج الحخاـ ،كالسدجج الشبػي ،ككسػط كػل ىػحه الخكايػات ال تجػج ىشػاؾ ركايػة كاحػجة
يخكييا الكميشػي فػي فزػل مدػجج بيػت السقػجس"،

()1

كقػاؿ دمحم العػاممي" :فسػا ىػي السيػدة

لسدػػجج فمدػػصيغ عػػغ غي ػخه مػػغ بقيػػة السدػػاجج السعطسػػة كسدػػجج الكػفػػة الػػحي كردت
األخبار الذخيفة بعمػ فزمو عمى سائخ السداجج...كسا ال يجػز إغفاؿ الشطخ عغ عمػ
فزل كخببلء عمى عامة بقاع األرض التي كرد فزميا العطيع في األخبار الرحيحة،
التػػي ركى قدػػساً مشيػػا ابػػغ قػلػيػػو القسػػي فػػي كتابػػو القػ ّػيع "كامػػل الدي ػارات" بػػأف تخبػػة

السبارؾ" ,لكغ أي تكخيع لؤلقرى كقج ذكخ السؤلف في نفذ الكتاب بعس مغ الخكايات اآلنفة الحكخ ,كالتي تفيج

َّ
أف السدجج األقرى مدخى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في الدساء ,باإلضافة إلى أنو كغيخه مغ عمساء الذيعة
لع يحكخ أي ركاية تفيج بتفزيل السدجج األقرى عمى غيخه مغ األماكغ السقجسة عشجىع مسا سأذكخىا الحقاً
كسدجج الكػفة كقبػر أئستيع كغيخىع!!!

1
ردا عمى سؤاؿ حػؿ رتبة بيت السقجس بالشدبة لسذاىج أئسة الذيعة االثشى عذخ,
) ( ياسخ الحبيب ,في إجابتو ً

مػقع القصخة.
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كخببلء أفزل مغ تخبة الكعبة ،مع التأكيج بػأف تخبػة الكعبػة أفزػل مػغ تخبػة فمدػصيغ،
التي يجعي َّ
بأف فييا السدجج األقرى".

()1

َّ
إف ىشالظ العجيج مغ السشاشق كاألماكغ التػي يقجسػيا الذػيعة مسػا لػع تثبػت ليػا أيػة
مكانػػة فػػي كتػػاب هللا تعػػالى كال فػػي سػػشة رسػػػلو صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ،بػػل كغػػالػا فػػي
تقجيديا ،كمشحػىا مغ القجاسة كالذخؼ ما لع تحع بو الكعبة السذخفة كالسجيشة السشػرة،
كمشيا:
أو اال :مدجج الكؾفة:
كلو العجيج مغ الفزائل التي تذيخ إلى أفزميتو عمى السدجج األقرى عشجىع،
أذكخ مشيا ما يمي-:
 -1مدجج الكؾفة أفزل مؽ السدجج األقرى :كمغ تمظ الخكايات ما يمي-:
أ -ركى العياشي عغ رجل عغ أبي عبػج هللا  قػاؿ" :سػألتو عػغ السدػاجج التػي ليػا
الفزل فقاؿ  :السدجج الحخاـ كمدجج الخسػػؿ ،قمػت :كالسدػجج األقرػى جعمػت فػجاؾ؟

فقػػاؿ :ذاؾ فػػي الد ػػساء إليػػو أسػػخي رس ػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كآل ػػو فقمػػت :إف الش ػػاس
يقػلػػف :إنػو بيػت السقػجس؟ فقػاؿ :مدػػجج الكػفػة أفزػل مشػو".

()2

فيػحه الخكايػة صػخيحة

جػػجاً فػػي إثبػػات َّ
أف مدػػجج الكػفػػة أفزػػل مػػغ السدػػجج األقرػػى عشػػج الذػػيعة .قػػاؿ دمحم

العاممي في تعقيبو عمى الخكايػة الدػابقة" :فيػحه الخكايػة الذػخيفة كذػفت عػغ أف الفزػل

َّإنسا ىػ لسدجج الكػفة كليذ لمسدجج في فمدصيغ ..مغ ىشا نيى أميخ السػؤمشيغ سػبلـ

هللا عميػػو شػ َّػج الخحػػاؿ إلػػى فمدػػصيغ لمديػػارة ،كأمػخه بسدػػجج الكػفػػة الػػحي فيػػو كػ ّػل الفزػػل
()3
كالبخكة."...

) (1العاممي ,دمحم .السدجج األقرى في الدساء السعسػرة كليذ في األرض ,مػقع مخكد العتخة الصاىخة لمجراسات.
) (2العياشي ,تفديخ العياشي ( ,)280/2كالسجمدي ,بحار األنػار (.)405/97

) (3العاممي ,دمحم .السدجج األقرى في الدساء السعسػرة كليذ في األرض ,مػقع مخكد العتخة الصاىخة لمجراسات
كالبحػث.
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ب -ركى الكميشي عغ أبي عبج هللا  قػاؿ" :جػاء رجػل إلػى أميػخ السػؤمشيغ صػمػات
هللا عميػػو كى ػػػ ف ػػي مد ػػجج الكػف ػػة فق ػػاؿ :الد ػػبلـ عمي ػػظ ي ػػا أمي ػػخ الس ػػؤمشيغ كرحس ػػة هللا
كبخكاتػػو فػػخد عميػػو ،فق ػاؿ :جعمػػت فػػجاؾ إنػػي أردت السدػػجج األقرػػى فػػأردت أف أس ػِّمع
عميظ كأكدعظ ،فقاؿ لو :كأي شػئ أردت بػحلظ؟ فقػاؿ :الفزػل جعمػت فػجاؾ ،قػاؿ :فبػع

راحمتظ ،ككػل زادؾ ،كصػل فػي ىػحا السدػجج ،ف َّ
ػإف الرػبلة السكتػبػة فيػو حجػة مبػخكرة،

بل ،يسيشو يسػغ كيدػاره مكػخ ،كفػي
كالشافمة عسخة مبخكرة ،كالبخكة فيو عمى اثشي عذخ مي ً

كسصو عيغ مغ دىغ ،كعيغ مغ لبغ كعػيغ مػغ مػاء ،شػخاب لمسػؤمشيغ ،كعػيغ مػغ مػاء
شيػػخ لمسػػؤمشيغ ،مشػػو سػػارت سػػفيشة نػػػح ،ككػػاف فيػػو ندػػخ كيغػػػث كيعػػػؽ ،كصػػمى فيػػو

سػػبعػف نبي ػًا كسػػبعػف كصػػيًا ،أنػػا أحػػجىع كقػػاؿ بيػػجه فػػي صػػجره ،مػػا دعػػا فيػػو مكػػخكب
بسدػػألة فػػي حاجػػة مػػغ الحػػػائج إال أجابػػو هللا كفػػخج عشػػو كخبتػػو"،

()1

كقػػج اسػػتجؿ ياسػػخ

الحبيػب بيػحه الخكايػة عمػػى كػػف السدػجج األقرػى مفزػػػؿ بالشدػبة لغيػخه مػغ السدػػاجج

الذخيفة عشػجىع ،فقػاؿ" :فيشػا تػخى كيػف َّ
أف األميػخ صػمػات هللا عميػو قػج صػخؼ الخجػل

التعبج في مدػجج الكػفػة ،فيكػػف
عغ قرجه بيت السقجس إلى ما ىػ أرجح شخعاً ،كىػ ّ
()2
بل كشخفًا مغ السدجج األقرى".
مدجج الكػفة أكثخ فز ً

ج -مدجج الكؾفة أحج السداجج الثًلثة التي تذج إلييا الخحال :كقػاؿ أميػخ السػؤمشيغ

" : ال تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج :السدجج الحخاـ  ،كمدػجج رسػػؿ هللا صػمى
هللا عميو كآلو ،كمدجج الكػفة".

()3

ذكخت ىػحه الخكايػة مدػجج الكػفػة مػغ السدػاجج التػي

تذػج إلبيػػا الخحػاؿ ،كلػػع تػػحكخ السدػجج األقرػػى ،كىػحا ُيعػ ُّػج دلػػيبلً عمػى تفزػػيميع مدػػجج
الكػفة عمى السدجج األقرى السبارؾ.

)[ (1الكميشي :الكافي ,كتاب الربلة /باب فزل السدجج األعطع بالكػفة كفزل الربلة فيو كالسػاضع السحبػبة
فيو :492-491/3 ,ح ,]2كابغ قػلػيو ,كامل الديارات (ص ,)81-80 :كالسجمدي ,بحار األنػار (-403/97

.)404

2
ردا عمى سؤاؿ حػؿ رتبة بيت السقجس بالشدبة لسذاىج أئسة الذيعة االثشى عذخ,
) ( ياسخ الحبيب ,في إجابتو ً
مػقع القصخة.

) (3الرجكؽ ,مغ ال يحزخه الفقيو ,باب حج مدجج الكػفة كفزميا ,)231/1( ,كالعاممي ,كسائل الذيعة,
(.)257/5
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د -زيارة الشبي صمى هللا عميػو كسػمع لسدـجج الكؾفـة فـي رحمـة إسـخائو :قػاؿ الرػادؽ

" :ما مغ عبج صالح كال نبي إال كقج صمى فػي مدػجج كػفػاف ،حتػى أف رسػػؿ هللا
صمى هللا عميو كآلو كسػمع لسػا أسػخي بػو قػاؿ لػو جبخئيػل :أتػجري أيػغ أنػت يػا رسػػؿ هللا

الدػػاعة؟ قػػاؿ :ال ،قػػاؿ :أنػػت مقابػػل مدػػجج كػفػػاف ،قػػاؿ :فاسػػتأذف لػػي ربػػي حتػػى آتيػػو
فاصػػمي فيػػو ركعتػػيغ ،فاسػػتأذف هللا عػػد كجػػل فػػأذف لػػو ،فيػػبط فرػػمى فيػػو ركعتػػيغ ،ك َّ
إف

إف ميسشتػػو لخكضػػة مػػغ ريػػاض الجشػػة ،ك َّ
قبمتػػو لخكضػػة مػػغ ريػػاض الجشػػة ،ك َّ
إف ميد ػختو
إف مػؤخخه ركضػة مػغ ريػاض الجشػة ،ك َّ
ركضة مغ رياض الجشػة ،ك َّ
إف الرػبلة السكتػبػة

إف الشافمػة لتعػػجؿ بخسدػسائة صػبلة ،ك َّ
فيػو لتعػجؿ بػألف صػبلتو ،ك َّ
إف الجمػػس فيػو بغيػػخ
تػ بلكة كال ذكػػخ لعبػػادة ،كلػػػ عمػػع الشػػاس مػػا فيػػو ألتػػػه كلػػػ حبػػا"،

()1

ذكػػخت الخكايػػة َّ
أف

الشبي صمى هللا عميو كسمع زار في رحمة إسػخائو مدػجج الكػفػة كصػمى فيػو قبػل زيارتػو
لمسدجج األقرى ،كذكخت أيزاً بعس مغ فزائل مدجج الكػفة مشيا :أنو ركضة مػغ

أمػػا الشافمػػة فتعػػجؿ خسدػػسائة
ريػػاض الجشػػة ،كصػػبلة الفخيزػػة في ػو تعػػجؿ ألػػف صػػبلةَّ ،
صبلة ،كمجخد الجمػس فيو ُّ
يعج عبادة!!!.
ثاني ا :قبؾر األئسة:
تُعػ ُّػج زيػػارة قبػػػر األئسػػة عشػػج الذػػيعة فخيزػػة مػػغ ف ػخائس ديػػشيع ،فيػػي تزػػاىي

عشجىع ركغ الحج إلػى بيػت هللا الحػخاـ ،بػل تفػقػو كتديػج عميػو أجػ ًاخ كمكانػ ًة ،فقػج أسػخفػا
في ذكخ العجيج مغ الخكايات السكحكبة في فزائل كثػاب زيارتيػا.

()2

قػاؿ شػيخ االسػبلـ

ابغ تيسية رحسو هللا" :فتججىع (أي الخافزػة) يعصمػػف السدػاجج التػي أمػخ هللا أف تخفػع
كيحكخ فييا اسسو ،فبل يرمػف فييػا جسعػة كال جساعػة ،كلػيذ ليػا عشػجىع كبيػخ حخمػة،

كإف صػػمػا فييػا صػػمػا فييػػا ُك ْحػ َػجاناً ،كيعطسػػػف السذػػاىج السبشيػػة عمػػى القبػػػر ،فيعكفػػػف
عمييا مذابية لمسذخكيغ ،كيحجػف إلييا كسا يحج الحاج إلى البيت العتيق ،كمشيع مػغ
) (1السفيج ,السدار (ص .)9-8

) (2نجج َّ
أف كثي ًاخ مغ عمساء الذيعة مغ أفخدكا أبػاب ًا في ثػاب كفزل زيارة مخاقج األئسة ,كمغ ذلظ الكميشي
صاحب أصح كتاب عشج الذيعة أفخد لكل إماـ باباً في فزل زيارتو .انطخ :الكميشي ( )585-579/4كابغ
قػلػيو ,كامل الديارات (ص ,)91-79 :ك(ص( ,)342-220ص ,)501-497ك( ,)512-505كالبخكجخدي,
جامع أحاديث الذيعة (.)294-290/12
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يجعل الحج إلييا أعطع مػغ الحػج إلػى الكعبػة ،بػل يدػبػف مػغ ال يدػتغشي بػالحج إلييػا
عغ الحج الحي فخضو هللا عمى عباده ،كمغ ال يدتغشي بيا عغ الجسعة كالجساعػة".

()1

كقاؿ أيزًا" :كحجثشي الثقات أف فييع مغ يخكف الحج إلييػا أعطػع مػغ الحػج إلػى البيػت
العتي ػ ػػق ،في ػ ػػخكف اإلشػ ػ ػخاؾ ب ػ ػػاهلل أعط ػ ػػع م ػ ػػغ عب ػ ػػادة هللا ،كى ػ ػػحا م ػ ػػغ أعط ػ ػػع اإليس ػ ػػاف

بالصاغػت".

()2

كعشجما تحجث اإلماـ الخػئي (السخجػع األكبػخ لمذػيعة اإلماميػة فػي زمانػو) عػغ

اسػتحباب الرػبلة فػػي السدػجج الشبػػػي قػاؿ ب َّ
ػأف الرػػبلة فيػو تعػػجؿ عذػخة آالؼ صػػبلة،

كالرػػبلة ف ػػي األقر ػػى كالكػف ػػة تعػػجؿ أل ػػف ص ػػبلة ،بيشس ػػا عشػػج حجيث ػػو ع ػػغ اس ػػتحباب
الربلة في مذاىج األئسة قاؿ" :تدتحب الرػبلة فػي مذػاىج األئسػة عمػييع الدػبلـ ،بػل

قي ػػلَّ :إني ػػا أفز ػػل م ػػغ السد ػػاجج ،كق ػػج كرد َّ
أف الر ػػبلة عش ػػج عم ػػي  بس ػػائتي أل ػػف
صػػبلة".

()3

أي َّ
أف الرػػبلة فػػي مدػػجج الشبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمع كالسدػػجج األقرػػى

دكف الربلة عشج عمي.!!
ثالثا :كخبًلء:

ُّ
تعج كخببلء عشج الذيعة أفزل مؽ الكعبة!!! ،كذلظ فيسا ُركي عغ أبي جعفػخ

َّ أنو قاؿ :خمق هللا كخببلء قبل أف يخمق الكعبة بأربعة كعذخيغ ألف عاـ ،كقجسػيا
كبارؾ عمييا ،فسا زالت قبل أف يخمق هللا الخمق مقجسة مباركة ،كال تداؿ كحلظ ،كجعميا
هللا أفزل األرض في الجشة"،

()4

كلػع يكتػف الذػيعة بيػحا الغمػػ! بػل ندػبػا زك اًر كبيتانػاً

إلػػى أبػػي عبػػج هللا  أنػػو قػػاؿَّ :
"إف أرض الكعبػػة قالػػت :مػػغ مثمػػي كقػػج بشػػي بيػػت هللا
عمى ضيخي ،كيػأتيشي الشػاس مػغ كػل فػج عسيػق  ،كجعمػت حػخـ هللا كامشػو  ،فػأكحى هللا
إلييػػا اف كفػػي كقػػخي فػػػعدتي كجبللػػي مػػا فزػػل مػػا فزػػمت بػػو فيس ػا أعصيػػت بػػو ارض
) (1ابغ تيسية ,مشياج الدشة الشبػية ()474 /1
) (2السرجر الدابق ()451 /3
) (3الخػئي ,مشياج الرالحيغ (.)147/1

) (4الصػسي ,تيحيب األحكاـ ( ,)72/6كانطخ :ابغ قػلػيو ,كامل الديارات ,باب فزل كخببلء كزيارة الحديغ 
(ص.)451 :
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كخببلء اال بسشدلة اإلبخة غسدت في البحػخ فحسمػت مػغ مػاء البحػخ ،ولـؾال تخبـة كـخبًلء
ما فزمتػ  ،ولؾال ما تزسشتو أرض كخبًلء ما خمقتػ وال خمقت البيـت الـحي افتخـخت
بـــو ،فقػػخي كاس ػػتقخي كك ػػػني دنيػػا متػاض ػػعا ذل ػػيبل مييشػػا ،غي ػػخ مد ػػتشكف كال مد ػػتكبخ
ألرض كخببلء  ،كاال سخت بظ كىػيت بظ في نػار جيػشع.

()1

فالخكايػة تفيػج َّ
أف مػا كػاف

لمكعبة مغ فزل ىػ بفزل كخببلء!!! فإف كانت كػخببلء عشػجىع أفزػل مػغ الكعبػة –
التي ىي أفزل البقاع عمى كجو األرض  -فيحا يعشػي أنيػا أيزػًا أفزػل مػغ السدػجج
األقرى.

تعقيب:
 -1إف ىػػحه السكانػػة التػػي حطػػي بيػػا السدػػجج األقرػػى السبػػارؾ عشػػج الذػػيعة ىػػي مػػا
تفدػػخ لشػػا سػػبب عػػجـ اسػػتجابة الذػػيعة لرػػخخات السدػػجج األقرػػى ،أك اتخػػاذ أي قػخار
أما ما ابتجعػه مغ يػ ٍـ أسػسػه بيػػـ القػجس العػالسي ،كمػا ندػسعو مػشيع
صارـ اتجاىو ،ك َّ
أي دع ػػع م ػػالي لمسد ػػمسيغ ف ػػي ال ػػببلد
م ػػغ ىتاف ػػات كصػ ػػخخات بتحخيػ ػػخ األقر ػػى ،أك ِّ
السقجسة فسا ىػي إال مػغ بػاب التقيػة الدياسػية؛ خػجاعاً لمسدػمسيغ كمػغ يخيػج أف ُيخػجع؛
لتسخيػػخ مخصصػػات الػػخكافس عمػػى العػػالع اإلسػػبلمي ،فيػىسػػػف مػػغ يخيػػجكف خجاعػػو َّ
أف

القػـ يتػألسػف آلالمشػا ،كيعيذػػف مػع آمالشػا فػي تحخيػخ السدػجج األقرػى  ،فيحبػػف مػا
نحػب كيبغزػػػف مػػا نػػبغس ،كالحقيقػة التػػي يجػػب أف ال تخفػػى عمػى أحػػج َّأنيػػع خػػبلؼ
ذلظ.
يقػػػؿ السعسػػع الذػػيعي ياسػػخ الحبيػػب" :كبيػػحا تعػػخؼ ج ػػاب س ػؤالظ إذ تبػ ّػيغ لػػظ َّ
أف
بيػػت السق ػػجس دكف السد ػػاجج السعطسػػة األخ ػػخى ف ػػي الفز ػػل ،فكيػػف بتم ػػظ الت ػػي تح ػػػي
) (1ابغ قػلػيو ,كامل الديارات (ص .)450-449
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األجدػػاد الصػػاىخة لؤلئسػػة السعرػػػميغ صػػمػات هللا عمػػييع ،كالتػػي تػػاتخت الشرػػػص فػػي
التعبج فييا؟! إنو ال شظ أنو في فزمو دكف فزميا بكثيػخ ،كليػحا قمشػا
التخغيب بديارتيا ك ّ

في بعس محاضخاتشا أف عمى السؤمشيغ (كيقرج شيعتو الػخكافس) االلتفػات إلػى قزػية

تمظ البقاع السقجسة أكثػخ ،فيػي تفػػؽ فػي شػخفيا كقجسػيتيا بيػت السقػجس ،بػل ال ميػاس،
فعمى أي أساس شخعي يتجػ و كػل ىػحا الحػخاؾ الذػعبي الذػيعي تجػاه القػجس ككأنيػا ىػي
قزيتشا األكلػية؟! كبلَّ! َّإنشا مع اىتسامشا بقزية القجس الذخيف إالَّ أنشػا كحدػب السيػداف
الذػػخعي يجػػب أف نجعػػل األكلػيػػة لقزػػية سػػامخاء السقجسػػة كالبقيػػع الغخقػػج ،ثػ َّػع بعػػج ذلػػظ
نتجػػو إلػػى القػػجس كغيخىػػا ،يجػػب تحخيػػخ سػػامخاء كالبقيػػع مػػغ أيػػجي الشػاصػػب

()1

أكال ،ثػػع

تحخيػػخ القػػجس مػػغ أيػػجي الييػػػد ،كالعجػػب مػػغ الذػػيعة السػػؤمشيغ كيػػف ىػػع غػػافمػف عػػغ
ذلظ!".

()2

 -2فسغ ذا عقل سيعػؿ بعج ىحا عمى الذيعة في دعاكى تحخيخ السدجج األقرى،
التي يزحكػف بيا عمى البدصاء مغ أىل الجيغ لصالسا َّ
أف السدجج األقرى الحي
أسخي بالشبي صمى هللا عميو كسمع ،كالحي بارؾ هللا حػلو؛ ىػ عشجىع في الدساء كليذ
في فمدصيغ!! كما داـ مدجج الكػفة كغيخه أفزل عشجىع مغ مدجج بيت السقجس الحي
صخحػا بحلظ في أقػاليع ،يقػؿ صاحب كتاب "ماذا تعخؼ
ال يعتخفػف بو ،بل نججىع َّ
عغ حدب هللا"

()3

" :إنشا نفخح بقتل الييػد كالشكاية فييع ،مغ أي أحج كاف ،كلكغ ال

تشصمي عميشا مدخحيات "حدب هللا" كأكاذيبو كشعاراتو التي يصمقيا لمعػاـ كالدحج ،فشحغ
) (1كيقرج بالشػاصب ىشا أىل الدشة كالجساعة.

2
ردا عمى سؤاؿ حػؿ رتبة بيت السقجس بالشدبة لسذاىج أئسة الذيعة االثشى عذخ,
) ( ياسخ الحبيب ,في إجابتو ً
مػقع القصخة.

) (3كذلظ بعج ذكخه لمعجيج مغ الػثائق الجامغة التي تفزح حدب هللا ،كتكذف استغبللو لمذعارات الدياسية
ٍ
محاكلة ِ
لشذخ محهبو بصخيقة سياسية ،كت كذف حقيقة الحدب في عجـ صجقو في مدألة تحخيخ
السدتيمكة في
ُ
القجس.
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نعمع َّ
أف ىحا الحدب لع يقاتل إال لتحقيق السرالح اإليخانية الدػرية في لبشاف ،كليذ
()1

دفاعًا عغ السقجسات اإلسبلمية ،كال تحخي اًخ ألرض بيت السقجس"،

كقج أشار حدغ

نرخ هللا – األميغ العاـ لحدب هللا  -في الخصاب الحي ألقاه في (بشت جبيل) عقب
أن
االندحاب اإلسخائيمي مغ لبشاف عاـ 2000ـ الحي حزخه مائة ألف جشػبي ،إلى َّ
ضج إسخائيل ليجف تحخيخ القجس.
الحدب لؽ يذارك في أي عسل عدكخي ّ

()2

كيتبيغ

بحلظ َّ
أف ما كاف يصمقو الحدب بدعامة نرخ هللا مغ عبارات يؤكج فييا عمى رغبتو
بتحخيخ األقرى ما ىي إال عبارات جػفاء ال أصل ليا ،وال يدتبعج مشيؼ أن يكؾن

السخاد بالسدجج األقرى في حفًلتيؼ وكمساتيؼ َّ
الخنانة :اسس ا مدتعا ار يقرجون مؽ
السيسا ك َّ
صخح بحلظ كسا
ورائو الييكل السدعؾم عشج الييؾدّ ،
أف ىشالظ مغ مفدخييع مغ ّ

ومسا يؤكج لي ىحا االحتسال:
ذكخت آنفاًَّ ،

الُ :ذكخت كثيخ مغ ركايات الذيعة التي تصعغ في الرحابة  ،كالخمفاء الثبلثة
أك ً
()3

عمى كجو الخرػص مشيع بصخيق الكشى كاإلشارة،

فسا السانع مغ أف ُي َكّشػا عغ

الييكل السدعػـ بالسدجج األقرىَّ ،
ألف اعتخافيع بحلظ صخاحة ليذ في صالحيع أماـ
الذعػب اإلسبلمية.
ثانيًا :ذكخ بعس مفدخي الذيعة القػؿ َّ
بأف السدجج األقرى ىػ هيكل سميساف
أف السدجج األقرى في فمدصيغ يقرجكف مغ كرائو الييكل
صخاح ًة،
َّ
كلعل مغ قاؿ ّ
صخح بحلظَّ ،
كلكشيع لع يقػلػا ذلظ صخاحة مغ باب التقية.
السدعػـ كسغ َّ
) (1عمي الرادؽ ,ماذا تعخؼ عغ حدب هللا؟ (ص .)146
) (2جخيجة األنباء ،عجد  2000/5/27 ،8630ـ ،نقبلً عغ :شفيق ,حدب هللا رؤية مغايخة (ص.)194
3
اشجيغ أبي بكخ كعسخ رضي هللا عشيسا :الرشساف
) ( فقج أشمقػا –فيسا رككه مغ ركايات -عمى الخميفتَيغ الخ َ
كاألعخابياف كاألشقياف...كغيخىا .لبلستدادة .انطخ :البخش ،الرحابة رضي هللا عشيع بيغ صحيح البخاري كالكافي

لمكميشي (ص  ,)251-250ك(ص ,)280-279ك(ص .)322-321
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ثالثًا :اعتخاؼ الذيعة فيسا ذكخكه مغ ركايات مشدػبة – زك ًار كبيتانًا  -إلى أئستيع
بػجػد الييكل الييػدي السدعػـ ،بل كيخبصػف إعادة بشائو بخخكج السيجي السدعػـ

عشجىع ،كمغ ذلظ :ما ركي عغ عمي بغ أبي شالب  مغ عبلمات ضيػر السيجي:
"كلحلظ آيات كعبلمات  ،أكليغ إحرار الكػفة بالخصج كالخشجؽ  ...ككذف الييكل،
()1

كخفق رايات حػؿ السدجج األكبخ تيتد."....

يقػؿ صاحب كتاب الخبلص -كتاب

شيعي عغ السبلحع -في تعقيبو عمى (ككذف الييكل)" :فالييكل ىػ هيكل الشبي
سميساف  الحي كاف معبجًا عجيبًا في عيجه يقػـ في مجيشة القجس ...كفي أيامشا

ىحه يحاكؿ الييػد كذفو ،كىػ يقع عمى مداحة يجخل مشيا قدع تحت السدجج

األقرى السبارؾ كقدع تحت كشيدة القيامة ،كالخايات الثبلث ستيتد حػؿ ىحا السدجج

حيغ يفتح العخب القجس ،بعج أف يكػف الييػد قج كذفػا معالع الييكل الحي تعسل
آالتيع الحافخة عمى كذفو ،وأنا أكتب ىحه الدظؾر وليذ ذلػ ببعيج إن شاء هللا"،

()2

كجاء في كتاب معجع أحاديث اإلماـ السيجي " :فيكذف هللا لو (أي لمسيجي) عغ
إرـ ذات العساد ،كالقرخ الحي بشاه سميساف بغ داكد قخب مػتو ،فيأخح ما بيا مغ

األمػاؿ كيقدسيا عمى السدمسيغ،"...

()3

كالذيعة في ىحا االعتقاد يػافقػف الييػد

كالشرارى .كبشاء عمى ما ذكخ مغ اعتقاد الذيعة في الييكل السدعػـ َّ
فإف مغ
مرمحتيع بشاء ىحا الييكل.
السشاقذة:

َّ
إف السدػػجج األقرػػى فػػي القػػجس مدػػجج عطػػيع مبػػارؾ ،كلػػو مكانػػة عاليػػة فػػي نفػػػس

ػز بالعجيػج مػغ الفزػائل السػحكػرة
السؤمشيغ ،كمشدلة رفيعة في قمػبيع ،كيف ال كقػج ُخ َّ
في الكتاب كالدشة )4(،كمشيا:
حان َّالـ ِـحي
 -1مدــخى رســؾل هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ومعخاجــو :قػػاؿ تعػػالىُ ( :سـ ْـب َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـو
ـو ِلُش ِخَي ُ
بارْكشـا َح ْؾَل ُ
أَ ْسخى ِب َع ْبجه َل ْـي اًل م َـؽ اْل َس ْد ِـجج اْل َحـ اخ ِم ِإَلـى اْل َس ْد ِـجج ْاألَ ْق َرـى َّالـحي َ
) (1بحار األنػار (.)275-272/52
)( (2ص .)417-416
).)531-530/1( (3

) (4لبلشبلع عمى بعس فزائل السدجج األقرى .انطخ :دمحم السقجسي ,فزائل بيت السقجس ,كاألسيػشي,
إتحاؼ األخرا بفزائل السدجج األقرى.
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ِم ْؽ ِ
آياتشا ِإَّن ُو ُىؾ َّ ِ
يع اْلَب ِر ُيخ) [اإلسخاء .]1 :قاؿ األسيػشي رحسو هللا فػي تعميقػو
الدس ُ
َ
عمييا" :فمػ لع يكغ لبيػت السقػجس مػغ الفزػيمة غيػخ ىػحه اآليػة لكانػت كافيػة ،كبجسيػع
البخكات كافية؛ ألنػو إذا بػػرؾ حػلػو فالبخكػة فيػو مزػاعفة؛ ك َّ
ألف َّ تعػالى لسػا أراد أف
يع ػػخج بشبي ػػو دمحم ص ػػمى هللا عمي ػػو كس ػػمع إل ػػى س ػػسائو جع ػػل شخيق ػػو عمي ػػو تبيشػ ػًا لفز ػػمو،

كليجعل لو فزل البيتيغ كشخفيسا ،كإال فالصخيق مغ البيت الحخاـ إلى الدساء كالصخيق

م ػػغ بيػػت السق ػػجس إلييػػا"،

()1

كالبخكػػة الت ػػي ذكختيػػا اآليػػة الكخيس ػػة ىػػي

–كسػػا ذك ػػخ

ضػ َّػسيع ىػػحا السكػػاف
السفدػػخكف -بخكػػة ديشيػػة تتسثػػل فػػي الشبػػػة كالذػخائع كالخسػػل الػػحيغ َ
السبارؾ ،فكاف ُم َت َعَّبًجا لؤلنبياء كقبم ًة ليع ،كسا ىػي بخكػة دنيػيػة تتسثػل فػي كثػخة الػدركع
كالثسار كاألنيار.

()2

كق ػػج حذ ػػج هللا ع ػػد كج ػػل لشبي ػػو دمحم ص ػػمى هللا عمي ػػو كس ػػمع ليم ػػة اإلسػ ػخاء ف ػػي
َميػػع فػػي الرػػبلة ،كبػػحلظ آلػػت
السدػػجج األقرػػى جسيػ َػع األنبيػػاء كالخسػػل ،فػػاجتسع بيػػع كأ ّ
إليػػو الخبلف ػػة لمخس ػػاالت جسيع ػًا .ق ػػاؿ رس ػػػؿ هللا ص ػػمى هللا عميػػو كس ػػمع  -ف ػػي ح ػػجيث
ِ
اؽَ...ف َخِك ْبتُ ُو َحتَّى أ ََت ْي ُت َب ْي َت اْلسْقِج ِ
يت ِباْل ُب َخ ِ
ط
سَ ،ف َخَب ْ
صتُ ُو ِباْل َحْمَق ِة َّالِتي َي ْخِب ُ
اإلسخاء« : -أُت ُ
َ
ِ
ِب ِػو ْاأل َْنِبيػػاء ،ثُ َّػع د َخْمػػت اْلسد ِػججَ ،ف َّ
ػاءِني ِج ْب ِخيػ ُػل 
رػػم ْي ُت ِفيػو َرْك َع َتػ ْػي ِغ ،ثُػ َّع َخ َخ ْجػ ُ
َ ُ َْ َ َ
ػت َف َج َ
َ ُ
َّ
ِ
ٍ
ِبِإَنػ ٍ
ػاؿ ِج ْب ِخيػ ُػل صػػمى هللا عميػػو كسػػمع:
ػاء ِمػ ْػغ َخ ْسػ ٍػخَ ،كِإَنػػاء مػ ْػغ َلػ َػب ٍغَ ،فػ ْ
ػاخ َت ْخ ُت المػ َػب َغَ ،فَقػ َ
الدػ َػس ِاء"َّ )3(.
إف اجتسػػاع ىػػحا الجػػع الغفيػػخ مػػغ األنبيػػاء
اخ َتػ ْػخ َت اْلِف ْ
صػ َػخَة ،ثُػ َّػع ُعػ ِػخَج ِبَشػػا ِإَلػػى َّ
ْ
كصبلة الشبي صمى هللا عميو كسمع بيع  ،كالػحي لػع يتفػق فػي سػائخ األرضػييغ ،لسشقبػة
()4

عطيسة ليحا السدجج.
 -2أرض مباركــة  :كصػػف القػخآف الكػخيع أرض بيػػت السقػػجس كأكشافػػو بالقجاسػػة كالبخكػػة
ذكخت بعزًا مشيا آنفًا )5(،كأذكػخ ىشػا –زيػادة عمػى مػا ذكػخت
في كثيخ مغ اآليات ،كقج
ُ

آنفًا -ما يمي:

) (1األسيػشي ,إتحاؼ األخرا بفزائل السدجج األقرى ()95 /1

) (2انطخ :الذػكاني ,فتح القجيخ ( ,)246 /3كششصاكي ,التفديخ الػسيط ()284-283 /8

)[ (3مدمع :صحيح مدمع ,كتاب اإليساف /باب اإلسخاء بخسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إلى الدسػات كفخض
الرمػات :146-145/1 ,رقع الحجيث.]259 :

) (4السقجسي ,مثيخ الغخاـ إلى زيارة بيت السقجس كالذاـ (ص.)268
) (5انطخ( :ص )18-19مغ ىحا البحث.
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 قاؿ تعالى(:ولدميسان الخيح عاصفة تجخي بأمخه إلى األرض التي باركشـا فييـاوكشا بكل شـيء عـالسيؽ) [األنبيػاء ]81 :قػاؿ الصبػخي" :تجػخي الػخيح بػأمخ سػميساف
إلػػى األرض التػػي باركشػػا فييػػا ،يعشػػي :إلػػى الذػػاـ ،كذلػػظ أنيػػا كانػػت تجػػخي بدػػميساف
كأصحابو إلى حيػث شػاء سػميساف ،ثػع تعػػد بػو إلػى مشدلػو بالذػاـ ،فمػحلظ قيػلِ" :إَلـى

ْاألَر ِ ِ
ِ
يؽ".
ييا ِلْم َعاَل ِس َ
ْ
ض َّالتي َب َارْكَشا ف َ
 قاؿ تعالى( :وجعْمَشا بيَشيؼ وبيؽ اْلُقخى َّالِتي بارْكَشا ِفييا ُقخى َع ِاىَخاة) [سبأ:
َ ا
ََ
َ َ َ َْ ُ ْ ََْ َ َ
()2
" ]18كالقخى التي بػرؾ فييا :الذاـ كاألردف كفمدصيغ".
()1

ػت
 -3ثـاني مدـجج ُبشـي عمـى األرض :أكرد البخػاري بدػشجه إلػى أبػي ذر  قػاؿُ :قْم ُ
ِ
َي مد ِجٍج ك ِ
ِ
ض َع ِفي األ َْر ِ
ػت :ثُ َّػع
ػاؿُ :قْم ُ
الس ْدج ُج َ
الح َػخ ُاـ» َق َ
ض أ ََّك َؿ؟ َق َ
َيا َرُس َ
ػؿ َّ  ،أ ُّ َ ْ ُ
اؿَ « :

ِ
اؿ« :أ َْرَب ُعػػػ َف َسػ َػش ًة ،ثُػ َّػع أ َْيَش َسػػا
أ ٌّ
رػػى» ُقْمػ ُ
ػتَ :كػ ْػع َكػ َ
ػاف َب ْيَش ُي َسػػا؟ َق ػ َ
َي؟ َقػ َ
الس ْدػػج ُج األَْق َ
ػاؿ « َ
زػ َػل ِفيػ ِػو»َّ )3(.
إف ىػػحه األقجميػػة ليػػحا السدػػجج ليػػا
الر ػ َ
ػظ َّ
ر ػِّم ْوَ ،ف ػِإ َّف الَف ْ
أ َْد َرَك ْتػ َ
بلةُ َب ْعػ ُػج َف َ
أىسيتيا كقجاستيا كمكانتيا في الشفػس كالقمػب.

ِ
ِ
اء
 -4قبمة السدمسيؽ األولـى :قػاؿ تعػالىَ (:وَكـ َحل َػ َج َعْمَشـا ُك ْؼ أُ َّمـ اة َو َسـ اظا ل َت ُكؾُنـؾا ُش َـيَج َ
الش ِ
َعَمى َّ
ؾل َعَم ْي ُك ْؼ َش ِي ايجا َو َما َج َعْمَشا اْل ِقْبَم َة َّالِتي ُك ْش َت َعَم ْي َيـا ِإَّال ِلـَش ْعَم َؼ
اس َوَي ُكؾ َن َّ
الخ ُس ُ
ؾل ِم َّس ْؽ َي ْشَقِم ُب َعَمـى َع ِقَب ْي ِـو) [البقػخة .]143 :كالسػخاد بقػلػو تعػالى"َ :كمػا
َم ْؽ َي َّت ِب ُع َّ
الخ ُس َ
()4
َج َعْمَشا اْلِقْبَم َة َّالِتي ُك ْش َت َعَم ْييا" أي قبمة بيت السقجس.
ِ
كفي الرحيح عػغ البػخاء بػغ عػازب « :أ َّ
ص َّػمى
َف َرُس َ
ػػؿ َّ صػمى هللا عميػو كسػمع َ
ِإَلى بي ِت السْقِج ِ ِ
َف َت ُكػػ َف ِقْبَمتُ ُػو
ػاف ُي ْع ِج ُب ُػو أ ْ
س ستَّ َة َع َذ َخ َش ْػي ًخا ،أ َْك َس ْػب َع َة َع َذ َػخ َش ْػي ًخاَ ،كَك َ
َْ
َ
ِقبل البي ِت ،كأََّنو صَّمى ،أَك َّ
صَّمى َم َع ُو َق ْػٌـ»َ ،ف َخ َخَج َرُج ٌل ِم َّس ْغ
ص َ
بل َة َ
الع ْ
ر ِخ َك َ
صبل َىاَ ،
ْ َ
َ َ َْ َ ُ َ
َشػيج ِب َّ ِ
ِِ
ِ
اف صَّمى مع ُو َفس َّخ َعَمى أ ْ ِ
ص َّػم ْي ُت َم َػع
ػاؿ :أ ْ َ ُ
الس ْدػجج َك ُى ْػع َراك ُعػػ َفَ ،ق َ
ػاهللَ ،لَق ْػج َ
َىل َ
ََ َ
َك َ َ
ػت ،كَكػ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ػات
الشِبػ
ػاف الػػحي َمػ َ
الب ْيػ َ َ
ػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمع قَبػ َػل َم َّكػ َةَ ،فػ َػج ُاركا َك َسػػا ُىػ ْػع قَبػ َػل َ
ِّ
) (1الصبخي ,تفديخ جامع البياف (.)481 /18
) (2القخشبي ,تفديخ الجامع ألحكاـ القخآف (.)289 /14

)[ (3البخاري :صحيح البخاري ,كتاب أحاديث األنبياء ,باب بجكف عشػاف :145/4 ,ح.]3366
) (4ابغ الجػزي ,زاد السديخ في عمع التفديخ (.)120 /1
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القبَم ِة َقبل أَف تُح َّػؿ ِقبل البي ِت ِرج ِ
ِ
ػؿ ِف ِ
يي ْعَ ،فأ َْن َدَؿ َّ َُ ( :و َما
َعَمى ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ ٌ
اؿ ُقتُمػاَ ،ل ْع َن ْج ِر َما َنُق ُ
()1
اس َلخء َ ِ
َّللا ِلُي ِز َ ِ
َّللا ِب َّ
يؼ) [البقخة.]143 :
َك َ
وف َرح َ
الش ِ َ ُ
يساَن ُك ْؼ ِإ َّن َّ َ
ان َّ ُ
يع إ َ
َّ
إف تحػيػل القبمػػة لػػع ُيمػػغ مكانػػة السدػػجج األقرػػى ،بػػل بقيػػت مكانتػػو عطيسػػة فػػي قمػػػب
أمػػا مػػا زعسػػو بعػػس الذػػيعة َّ
أف فػػي تحػيػػل القبمػػة
السدػػمسيغ كفػػي الذػػخع اإلسػػبلمي ،ك ّ

مشقرػػة لمسدػػجج األقرػػى؛ َّ
ألف الشبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمع لػػع يكػػغ يختزػػييا ،ككػػاف
ساخصًا عمى التػجو إليو فتحػلت عشو ،فيػ زعع باشػل أثػاره الييػػد كالسشػافقيغ مػغ قبػل
ذلظ ،كبياف بصبلنيا كسا يمي:

 َّحب الشبي صمى هللا عميو كسمع في تحػيل القبمة ليذ كخىاً في السدجج
إف ّ
األقرى ،بل كخىًا لسػافقة الييػد في القبمة ،كحبًا في التػجو لمكعبة قبمة إبخاهيع
()2

.

 َّإف تحػيل القبمة ليذ أم اًخ مغ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع بل ىػ مغ أمخ هللا

عد كجل ،كلو أف يأمخ بالتػجو إلى أي قبمة شاءىا ،قاؿ تعالى  -ردًا عمى مغ
الش ِ
اء ِم َؽ َّ
اس َما َوَّال ُى ْؼ َع ْؽ ِقْبَمِت ِي ُؼ َّالِتي
ؾل ُّ
اعتخض بتحػيل القبمةَ : -
الد َف َي ُ
(سَيُق ُ
ِِ
ق َواْل َس ْغ ِخ ُب) [البقخة ]142 :فقج كصف هللا تعالى القائميغ
َكاُنؾا َعَم ْي َيا ُق ْل َّّلِل اْل َس ْذ ِخ ُ
بسثل ىحا القػؿ "بالدفو" العتخاضيع عمى أمخ هللا تعالى ،باإلضافة إلى إزالتو سبحانو
ِِ
ِؽ َكاْل َس ْغ ِخ ُب" .أي َّ
أف كل الجيات ىي ممظ هلل،
كتعالى ليحه الذبية فقاؿُ" :ق ْل َّهلل اْل َس ْذخ ُ
()3
فمو أف يأمخ بالتػجو إلى أي جية شاء.

إف تحػيل القبمة مغ بيت السقجس إلى الكعبة السذخفة ال ُّ
 َّتحػالً عغ تقجيذ
يعج ّ
بيت السقجس كال نكػصاً عشو أك ىجخاناً لو ،بجليل َّ
أحج
أف السدجج األقرى ضل َ

تذج
السدرات الثبلثة السقجسة في اإلسبلـ بترخيح الشبي صمى هللا عميو كسمع ال ّ
الخحاؿ إالّ إلييا.
1
الش ِ
الدَف َياء ِم َغ َّ
اس َما َكَّال ُى ْع َع ْغ
{س َيُق ُ
) ( [البخاري :صحيح البخاري ,كتاب تفديخ القخآف /باب قػلو تعالىَ :
ػؿ ُّ ُ
ِقبَمِت ِيع َّالِتي َكانػا عَمييا ُقل َِّهللِ الس ْذخِؽ كالس ْغ ِخب يي ِجي مغ ي َذاء ِإَلى ِ
ص َاخ ٍ ُم ْدتَ ِقيعٍ} [البقخة:21/6 ,]142 :رقع
َ ُ َ َ ُ َْ
ُ َ َْ ْ
َْ َ ُ
ْ ُ
الحجيث.]4486 :

) (2انطخ :البغػي ,معالع التشديل في تفديخ القخآف (.)177 /1

) (3الذػكاني ,فتح القجيخ ,بترخؼ ( ,)174 /1كانطخ :الشدفي ,تفديخ الشدفي (.)136 /1
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 -5الحث عمى شج الخحال إلى األقرـى :ح َّ
ػث اإلسػبلـ عمػى شػج الخحػاؿ إلػى السدػجج
األقرى كجعميػا مػغ نػػادر السقرػػدات بالديػارة مػغ األمػاكغ السقجسػة .عػغ أبػي ىخيػخة

الخحاؿ ِإ َّال ِإَلى َث َ ِ
ِ
الس ْد ِػجِج
 عغ الشبي صمى هللا عميو كسمع قاؿَ " :
ال تُ َذُّج ِّ َ ُ
بل َثة َم َداجَجَ :
ِِ
ػخـِ ،كمدػ ِػجِج َّ ِ
رػػى" )2()1(،كفػػي الحػػجيث
َ
الحػ َا َ َ ْ
الخُسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمعَ ،ك َم ْدػػجج األَْق َ
داللػػة عمػػى َّ
أف اإلسػػبلـ ال يجيػػد الخحمػػة كالدػػفخ إلػػى مدػػجج بقرػػج الرػػبلة فيػػو إال فػػي
ىػػحه السدػػاجج ،قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػػكي رحسػػو هللا فػػي شػػخحو لمحػػجيث الدػػابق" :فيػػو بيػػاف
عطيع فزيمة ىحه السداجج الثبلثة كمديتيا عمى غيخىا ،لكػنيا مداجج األنبياء صػمػات
هللا كسػػبلمو عمػػييع ،كلفزػػل الرػػبلة فييػػا ،كلػػػ نػػحر الػػحىاب إلػػى السدػػجج الحػخاـ لدمػػو
قرجه لحج أك عسػخة ،كلػػ نػحره إلػى السدػججيغ اآلخػخيغ فقػػالف لمذػافعي أصػحيسا عشػج
أصحابو :يدتحب قرجىسا كال يجب ،كالثاني يجب ،كبو قاؿ كثيخكف مغ العمساء .كأمػا
باقي السداجج سػى الثبلثة فبل يجب قرجىا بالشحر ،كال يشعقج نحر قرجىا".

()3

 -6ثؾاب زيارة األقرى والرـًلة فيـو  :ذكػخت كثيػخ مػغ األحاديػث فػي فزػل الرػبلة
في السدجج األقرى ،ككحا في زيارتو ،كمغ تمػظ األحاديػث :مػا ركاه الشدػائي عػغ عبػج
هللا بغ عسخك  عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع« :أ َّ
اف ْب َػغ َد ُاكَد صػمى هللا
َف ُسَم ْي َس َ
ِ
ػت اْلسْق ِػج ِ
َؿ َّ َ عػد كجػػل
َؿ َّ َ عػد كجػل خػ َػبل ًال َث َبل َثػ ًةَ :سػأ َ
س َسػأ َ
عميػو كسػمع َل َّسػػا َبَشػى َب ْيػ َ َ
ح ْكسا ي ِ
ِ ِ
َحٍج ِم ْغ َب ْع ِػجِه َفأُكِتَي ُػو،
راد ُ
َؿ َّ َ عد كجل ُمْم ًكا َال َي ْشَبغي أل َ
ؼ ُح ْك َس ُو َفأُكِتَي ُوَ ،ك َسأ َ
ُ ً َُ
()4
ِ
ِ
ِ
كجمحػػيغ َفػػخ َ ِ
ِ
َؿ َّ َ عػػد
َحػ ٌػج َال َي ْش َيػ ُػدهُ ِإ َّال َّ
الرػ َػبلةُ
غ مػ ْػغ ِبَشػػاء اْل َس ْدػ ِػجج أ ْ
َف َال َيأْتَيػ ُػو أ َ
َ َ
َك َسػأ َ
)[ (1البخاري :صحيح البخاري ,كتاب فزل الربلة في مدجج مكة كالسجيشة ,باب فزل الربلة في مدجج مكة
كالسجيشة.]1189 :60/2 ,

) (2كفي ركاية مخفػعة َّ
"ال تُ ْع َس ُل اْل َس ِص ُّي ِإ َّال ِإَلى ثَ َبلثَ ِة َم َدا ِج َجِ :إَلى السدجج الحخاـ كإلى
أف رسػؿ هللا  قاؿَ :
مدججي ىحا ،كِإلى مد ِج ِج ِإيمِياء أك مد ِج ِج َب ْي ِت السْق ِج ِ
س ػ شظ أييسا" .صحيح ابغ حباف ( .)8-7/7قاؿ األلباني:
"صحيح" .األلباني ,التعميقات الحداف عمى صحيح ابغ حباف (.)369/4

) (3الشػكي ,شخح الشػكي عمى مدمع (.)106/9

) (4الشيد :الجفع ,ال يشيده أي لع يشػ بخخكجو غيخ الربلة .الكجخاتي ,مجسع بحار األنػار (.)810 /4
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ِ
ُمػ ُػو»،
َف ُي ْخ ِخَج ػ ُػو ِمػ ْػغ َخ ِص َيئِت ػ ِػو َكَيػ ْػػ ِـ َكَلَج ْت ػ ُػو أ ُّ
ِفيػػو أ ْ
بػالسغفخة لكػل مػػغ يػدكر السدػجج األقرػػى مػغ السػػؤمشيغ مػا يػجؿ عمػػى فزػل األقرػػى،
()1

كف ػػي دعػػاء نب ػػي هللا س ػػميساف 

كعطيع مشدلتو.
كقج كاف السدجج األقرى حاض ًاخ في ذاكخة الرحابة  ،فقج كانػا يتجارسػف أي
السدججيغ أعطع قج اًر السدجج الشبػي أـ السدجج األقرى ،ككاف رسػؿ هللا صمى هللا
ػؿ َّ ِ
اكخَنا كَنح ُغ ِع ْشَج رس ِ
عميو كسمع يجمي ليع األمخ ،فعغ أبي ذر  قاؿَ :ت َح َ ْ َ ْ
َُ
زل ،مد ِج ُج رس ِ
ػؿ َّ ِ صمى هللا عميو كسمع أ َْك َب ْي ُت
صمى هللا عميو كسمع ،أَيُّ َسا أَ ْف َ ُ َ ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
اْلسْقِج ِ
ز ُل ِم ْغ
ص َبلةٌ في َم ْد ِججي َى َحا َأ ْف َ
اؿ َرُس ُ
س؟ َفَق َ
ػؿ َّ صمى هللا عميو كسمعَ « :
َ
ٍ ِِ
يو ،كَلِش ْعع اْلسرَّمى ُىػ ،كَل ُي ِ
َف َي ُكػ َف ِل َّمخُج ِل ِم ْث ُل ِسَي ِة َق ْػِس ِو ِم َغ
ػش َك َّغ أ ْ
َ َ
صَم َػات ف َ َ ُ َ
أ َْرَب ِع َ
()2
ِ
ضَ ،ح ْي ُث َي َخى ِم ْش ُو َب ْي َت اْلسْقِج ِ
ْاأل َْر ِ
س َخ ْيٌخ َل ُو ِم َغ ُّ
نز ىحا الحجيث
يعا».
َّ
الج ْنَيا َجس ً
َ
َّ
بأف الربلة في األقرى تداكي في األجخ ربع الربلة في السدجج الشبػي في
()3

السجيشة ،كإذا عمسشا الربلة في السدجج الشبػي بألف صبلة،

فبحلظ يكػف أجخ

الربلة في السدجج األقرى يفػؽ أجخ (مائتيغ كخسديغ صبلة) فيسا سػاه ،كيديج
الفزل فزمى كيقػؿ" :كلشعع السرمى".

كقج ذكخ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع في حجيث آخخ َّ
أف الربلة في بيت السقجس
الر ِ
بلة ِفي السدجج الحخاـ عمى
ز ُل َّ
تعجؿ خسدسئة صبلة في غيخىا ،حيث قاؿَ":ف ْ
بلة كِفي مد ِجِجي أَْلف ص ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
خسدسَئة
بلةَ ،كِفي مدجج بيت السقجس
َْ
ص َ
ُ َ
غيخه مَئة أَْلف َ
ٍ ()4
صبلة".
َ

مػػغ خػػبلؿ مػػا تقػػجـ مػػغ آيػػات كأحاديػػث نبػيػػة كغيخىػػا مسػػا كرد فػػي فزػػائل ىػػحه

البقعة السباركة السقجسػة يتبػيغ أنيػا تستعػت بسكانػة عطيسػة كمشدلػة عاليػة فػي اإلسػبلـ،
)[ (1الشدائي ,سشغ الشدائي ,كتاب السداجج/باب فزل السدجج األقرى كالربلة فيو :34/2 ,رقع الحجيث:
 ,] 693قاؿ األلباني" :صحيح" .األلباني ,صحيح الجامع الرغيخ كزياداتو (.)420/1

)(2

الصبخاني ,السعجع األكسط ( .) 103/7قاؿ الحاكع" :ىحا حجيث صحيح اإلسشاد ،كلع يخخجاه" .الحاكع,

السدتجرؾ عمى الرحيحيغ (مع تعميقات الحىبي) (.)554 /4
3
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يسا ِس َػاهُِ ،إ َّال اْل َس ْد ِج َج اْل َح َخَاـ»[ .مدمع :صحيح
ص َبلةٌ في َم ْد ِججي َى َحا أَ ْف َ
ص َبلة ف َ
ز ُل م ْغ أَْلف َ
) ( قاؿ َ « : 
مدمع ,كتاب الحج ,باب فزل الربلة بسدججي مكة كالسجيشة.]1394 :1012/2 ,
) (4البدار ,مدشج البدار ( .)77/10قاؿ البدار" :إسشاده حدغ".
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فكيػػف ُي َّ
فزػػل عمػػى مدػػجج ُبشػػي بعػػج السدػػجج الح ػخاـ ،ككػػاف قبمػػة لؤلنبيػػاء كالسخسػػميغ،
ع بيػحا
كتخمج ذكخه في القخآف الكخيع ،ككرد فيو أحاديث كثيخة عشػو مدػاجج أخػخى لػع تحػ َ
الذخؼ.

َّ
إف مػػا زعسػػو الذػػيعة مػػغ تفزػػيل لػػبعس األمػػاكغ كالس ػ ادرات عمػػى السدػػجج األقرػػى

مخػالف لشرػػص الكتػػاب كالدػشة ،إذ ال يػجػػج نػز فػػي كتػاب هللا عػػد كجػل ،كال صػ َّػح

ش ػػيء ع ػػغ رس ػػػؿ هللا ص ػػمى هللا عمي ػػو كس ػػمع كخمفائ ػػو ال اخش ػػجيغ أك س ػػمف األم ػػة م ػػغ

أصحاب خيخ القخكف يجؿ عمى قجسية كخببلء أك الفزائل السدعػمػة ليػا ،كلغيخىػا مسػا
ذكػػخكه )1(،بػػل نجػػج َّأنػػو كرد الشيػػي فيسػػا عطسػػػه ،كمػػغ ذلػػظ تعطػػيسيع لمقبػػػر الػػحي لػػع
يعخفو اإلسبلـ ،كمزت القخكف الثبلثة األكلى كليذ ىشاؾ قبػر معطسة ،أك مذاىج أك

مباب ،أك غيخىا

()2

كقج جػاءت الشرػػص بػالشيي كالتحػحيخ عػغ كػل ذريعػة تفزػي إلػى

ذلظ التعطيع ،كذلظ سجًا لحريعة الذخؾ ،كعػجـ التذػبو بػالييػد كالشرػارى كأشػباىيع مػغ
أىل الزبلؿ في ىحه األمة ،كقج تػاتخت الشرػص في ذلظ )3(،كمشيػا :قػلػو صػمى هللا
رػُّػمػا ِإَلػػى اْلُق ُبػ ِ
ػػرَ ،كَال َت ْجِم ُد ػػا َعَم ْي َيػػا» )4(.قػػاؿ ابػػغ تيسيػػة رحسػػو هللا
عميػػو كسػػمعَ « :ال تُ َ
مع ّقبػاً عمػػى الحػػجيث" :فػػبل يجػػػز أف يرػػمي إلػػى شػػيء مػػغ القبػػػر ال قبػػػر األنبيػػاء كال
غيخىع ليحا الحجيث الرحيح ،كال خبلؼ بيغ السدمسيغ أنو ال يذخع أف يقرػج الرػبلة
إلػػى القبػػخ بػػل ىػػحا مػػغ البػػجع السحجثػػة ككػػحلظ قرػػج شػػيء مػػغ القبػػػر ال سػػيسا قبػػػر

األنبياء كالرالحيغ عشج الجعاء".

()5

أسباب إنكار الذيعة مكانة وفزل السدجج األقرى:
يطيػػخ لمباحػػث َّ
أف ىشالػػظ بعػػس األسػػباب جعمػػت الذػػيعة يشكػػخكف مػػا لمسدػػجج

األقرى السبارؾ مغ مكانة كمشدلة ،كيفزمػف غيخىا مغ األماكغ عميو ،مشيا:

) (1بترخؼ :الربلبي" ,تقجيذ أضخحة األئسة كزيارة قبخ الحديغ -رضي هللا عشو -عشج الذيعة" ,مػقع البخىاف.
) (2بترخؼ :السخجع الدابق.

) (3لبلستدادة .انطخ[ :مدمع :صحيح مدمع ,كتاب السداجج كمػاضع الربلة /باب الشيي عغ بشاء السداجج ،عمى
القبػر كاتخاذ الرػر فييا كالشيي عغ اتخاذ القبػر مداجج]377-375/1 ,

)[ (4مدمع :صحيح مدمع ,كتاب الجشائد /باب الشيي عغ الجمػس عمى القبخ كالربلة عميو :668/2 ,رقع
الحجيث.]972 :
) (5ابغ تيسية ,قاعجة جميمة في التػسل كالػسيمة (ص.)229
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 -1مداعجة الييؾد في إقامة الييكل السدعـؾم :ذكػخت آنفػًا بعػس مػغ الخكايػات التػي
تحكخ َّ
أف السيجي السشتطخ عشج الذيعة ال يخخج إال بإقامة الييكل )1(،فمحلظ كاف ال بج
مػػغ الذػػيعة أف يقػمػػا بػػأي عسػػل ليدػػاعجىع عمػػى ذلػػظ األمػػخ ،كلعػ َّػل التقميػػل مػػغ شػػأف
األقرى يداعجىع عمى ذلظ.
 -0تحػيل الشاس كصخفيع عغ السشاسظ كالذػعائخ اإلسػبلمية إلػى أخػخى شػخكية لشذػخ
مػػحىبيع الفاسػػج كبػػث الفخقػػة كالفػػتغ بػػيغ السدػػمسيغ ،لػػحلظ نجػػج أنيػػع جعمػػػ فزػػل زيػػارة

قبػر أئستيع أفزل مغ زيارة السدجج األقرى ،فزبلً عغ البيت الحخاـ.

 -3إنكار فزل فاتحي األقرـى :م َّػخ بيػت السقػجس بالعجيػج مػغ الفتػحػات اإلسػبلمية،

كسشقف ىشا عمى بعس مغ قاـ بشرخة السدجج األقرى ،كفتحو ،كنبػيغ إجسػاالً مػقػف

الذيعة مشيع ،كىع:

أ -عسخ بؽ الخظاب  :لقج َّ
مغ هللا عد كجل عمى عسػخ بػغ الخصػاب  بفػتح بػبلد

فارس ،كاشفاء نار السجػسية فييػا ،كلػحلظ نجػج َّ
أف الذػيعة نقسػػا عمػى الفػاركؽ  بسػا
لع يشقع عمى غيخه مثمو ،فقج سػمقػه بألدػشة حػجاد ،ككجيػػا إليػو مصػاعغ عجيػجة،

()2

كلعػل

مغ أبخزىا اتياميع لو بالكفخ ،كزعسيػع ب َّ
ػأف كفػخه كػاف مدػاكيًا إلبمػيذ إف لػع يكػغ أشػج،
كل مغ يذظ في كفخه ،كيدعسػف َّأنو ال يذظ في كفخه عاقل.
بل كيمعشػف َّ

قػػاؿ السجمدػػي -شػػيخ الجكلػػة الرػػفػية كمخجػػع الذػػيعة السعاص ػخيغ" :-ال مجػػاؿ

لعاقػل أف يذػػظ فػػي كفػػخ عسػػخ ،فمعشػػة هللا كرسػػلو عميػػو ،كعمػػى كػػل مػػغ اعتبػخه مدػػمساً،
كعمػػى كػػل مػػغ يكػػف عػػغ لعشػػو" )3(،بػػل كجعمػػا يػػػـ قتمػػو مػػغ أعطػػع األعيػػاد عشػػجىع،

كيمقبػف قاتمو أبػ لؤلػؤة السجػسػي بػػ"بابا شػجاع الػجيغ،".
بل كزعسػا بعس الفزائل لدائخيو.

()7

()5

كجعمػػا قبػخ قاتمػو مػ اد ًار،

()4
()6

) (1انطخ( :ص )34-33مغ ىحا البحث.
) (2لبلشبلع عمى مػقف الذيعة مغ عسخ  .انطخ :مػقف الذيعة مغ الرحابة ( ص ,)834 -636
كالبخش ،الرحابة  بيغ صحيح البخاري كالكافي لمكميشي (ص .)335-316
) (3السجمدي ,جبلء العيػف (.)210/1
) (4انطخ :الخػئي ,مشياج البخاعة في شخح نيج الببلغة (.)77/3
) (5القسي ,الكشى كاأللقاب (.)62/2
) (6انطخ :الخػئيشي ,فرل الخصاب في تاريخ قبخ ابغ الخصاب (ص.)203-202 :
) (7انطخ :السخجع الدابق (ص.)236-235 :
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ميس هللا عػد كجػل ليػحه األمػة قائػجًا
ب -الدمظان الشاصخ صًلح الجيؽ األيؾبي :لقج َّ
شجاعاً سخى عذق األقرى في دمو كفي كيانو؛ حتى صار حمسو األكحػج ىػػ :تحخيػخ

بيػػت السقػػجس م ػػغ يػػج الغ ػداة الرػػميبييغ ،كىػػػ القائػػج الدػػمصاف الشاصػػخ ص ػػبلح الػػجيغ
األيػػػبي رحسػػو هللا فكػػاف لػػو مػػا أراد بفزػػل هللا كعػنػػو ،كذلػػظ فػػي القػػخف الدػػادس مػػغ
()1

اليجخة عاـ (583ق) ،كقج قاـ قبل ذلظ بتصييخ مرخ مغ الجكلة الذيعية الفاشسية.

كلػػحلظ نجػػج َّ
أف الذػػيعة يصعشػػػف بػػو رحسػػو هللا ،فػػاتيسػه بكػػل شػػيغ كنقيرػػة ،فقػػج

جاء في فتػى صادؽ الذػيخازي عػغ صػبلح الػجيغ رحسػو هللا قػلػو" :التػاريخ يقزػي فػي
حق ػػو بأن ػػو ك ػػاف رج ػػل باش ػػل"!!!،

()2

كق ػػاؿ عش ػػو دمحم ب ػػاقخ اإليخكان ػػي" :كلك ػػغ ترػ ػخفاتو

الخعشػػاء ،كمصامعػػو الذخرػػية ّأد ْت إلػػى عػػػدة الرػػميبيغ مػػغ ججيػػج إلػػى القػػجس ،كإلػػى
ضعف الجكلة اإلسػبلمية" )3(.كلمسػؤرخ الذػيعي حدػغ األمػيغ كػبلـ كثيػخ فػي الحػط مػغ
شخرية الدمصاف الشاصخ صبلح الجيغ األيػبي ،كمغ عجيب ما تفػه بػو قػلػو" :كمػاذا
كانػت نتػػائج حػػخب صػػبلح الػػجيغ ،لقػػج انترػخ فػػي حصػػيغ فتحػ ّػخرت القػػجس ،كإذا أبعػػجنا
قجسية القجس جانباً ،فإف تحخيخ القجس ال يعجك في نتائجو تحخيخ أيػة مجيشػة أخػخى فػي

فمدصيغ".

()4

فقج حاكؿ حدغ األميغ إبعاد القجسية عغ القجس ليقمل مغ أىسيػة تحخيػخ

صبلح الجيغ رحسو هللا لمسدجج األقرػى السبػارؾ ،كانترػاره فػي معخكػة حصػيغ ،التػي

تعج كفًقا لكبار السؤرخيغ إحجى أىع سبع معارؾ كبػخى فػي التػاريخ .كفػي سػشة 584ى ػ
بل مػغ الذػيعة فػي
بعج تحخيخ السدجج األقرى مغ أيجي الرميبييغ "ثار اثشػا عذػخ رجػ ً

الميػػل يشػػادكف :يػػاؿ عمػػي! يػػاؿ عمػػي! كسػػمكػا الػػجركب كىػػع يشػػادكف كػػحلظ ضشػًا مػػشيع أف

) (1لبلستدادة .انطخ :العديخي ,مػجد التاريخ اإلسبلمي مغ عيج آدـ إلى عرخنا الحاضخ (ص,)216 -215 :
كالربلبي ,صبلح الجيغ األيػبي كجيػده في القزاء عمى الجكلة الفاشسية كتحخيخ بيت السقجس (ص-493
.)651

) (2مغ فتػى صادؽ الذيخازي حػؿ سؤاؿ" :ىل صبلح الجيغ كاف رجل حق" ,السػقع الخسسي لسكتب صادؽ
الحديشي الذيخازي.

3
إن صًلح الجيؽ األيؾبي ىؾ رجل حق ؟ وىل
) ( مغ فتػى سساحة الذيخ دمحم باقخ اإليخكاني حػؿ سؤاؿ" :ىل ّ
ىشاك مآخح عمى شخريتو ؟" ,مػقع شبكة رافج.

) (4صبلح الجيغ األيػبي ...نطخة مختمفة ,مػقع صػت األخجكد.
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رعي ػػة البم ػػج يمب ػػػف دع ػػػتيع ،كيقػم ػػػف ف ػػي إع ػػادة الجكل ػػة الفاشسي ػػة فيخخج ػػػف م ػػغ ف ػػي
الحبػس كيسمكػف البمج فمسا لع يجيبيع أحج تفخقػا ".

()1

مًلحغة:
مغ السبلحػع عمػى الذػيعة أنيػع يبغزػػا حسػاة األقرػى كفاتحيػو؛ لعبلقػتيع بتػاريخ
الذػػيعة الرػػفػييغ األسػػػد ،فإثبػػات فزػػائل األقرػػى فيػػو إثبػػات لفزػػائل فاتحيػػو ،كىػػحا

مسػػا ال يختزػػيو الذػػيعة ،فجػ َّػخىع حقػػجىع كمػػيطيع الػػجفيغ إلنكػػار فزػػميع بإنكػػار فزػػل

السدجج األقرى ،كزعسػا أنو ليذ بحك أىسية كبيخة في اإلسبلـ.

) (1السقخيدي ،تقي الجيغ ،الدمػؾ لسعخفة دكؿ السمػؾ  -الجدء الخابع مغ كتاب السقخيدي عغ تاريخ مرخ -
(.)101/1
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نتائج البحث

 -1اختمف الذيعة "االثشا عذخية" في مكاف كجػد السدجج األقرى مدخى رسػؿ هللا

صمى هللا عميو كسمع كالحي ُذكخ في القخآف الكخيع ،فاألكثخ مشيع زعسػا بأنو مػجػد في
الدساء ،كبعزيع قاؿ َّ
بأنو مػجػد في فمدصيغ.
 -2اختمف الذيعة القائميغ َّ
أف السدجج األقرى في الدساء ما بيغ الدساء الخابعة،

حجده بالييكل السدعػـ عشج
أما القائميغ بػجػده في فمدصيغ ،فسشيع َمغ ّ
كالدابعة ،ك ّ
الييػد.
َّ -3
إف ما زعسو الذيعة بػجػد السدجج األقرى في الدساء ليذ زعسًا مدتحجثًا ،بل

ىػ محكػر في أقػاؿ عمسائيع الستقجميغ ،كركايات مشدػبة إلى أئستيع ُذكخت في

أميات كتبيع.

 -4اتفق عمساء الذيعة أف ال أفزمية لمسدجج األقرى عشجىع مقارنة بغيخىا مغ
السقجسات كسدجج الكػفة ،ككخببلء ،كم ادرات األئسة.
 -5اعتخاؼ الذيعة "االثشا عذخية" بخخافة الييػد في الييكل السدعػـ ،بل كيجعمػف

خخكج السيجي عشجىع متػقف عمى إعادة بشائو ،كنجج البعس مشيع يفدخ السدجج
األقرى بو.
 -6اعتقاد الذيعة َّ
بأف الشبي صمى هللا عميو كسمع أسخي بو ألكثخ مغ مخة كفي أكثخ

مغ مكاف ،كىحا مخالف لمثابت عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع باسخائو مخة كاحجة.

 -7غمػ الذيعة في تفزيميع لبعس السقجسات التي لع يخد في فزميا شيء بل

كالسشيي عغ زيارتيا كقبػر األئسة ،كالتي ترل إلى حج الذخؾ.

 -8اليجؼ الحقيقي مغ كراء انكار مكاف السدجج األقرى ،كالتقميل مغ شأنو ىػ
الكيج لئلسبلـ كمقجساتو.
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السرادر والسخاجع

القدؼ األول :السرادر والسخاجع الدشية:

القخآن الكخيؼ.

-1

ابغ األثيخ ،السبارؾ بغ دمحم :الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ .تحقيق :شاىخ

-2

1

أحسج الداكى ،كمحسػد دمحم الصشاحي ،بيخكت :السكتبة العمسية.

إبخاهيع ،محسػد .فزائل بيت السقجس في مخصػشات عخبية قجيسة.

(1406ق).
-3

األسيػشي ،دمحم بغ أحسج1984-1982( .ـ) .إتحاؼ األخرا بفزائل

-4

األشقخ ،عسخ سميساف1430( .ق) .كليتبخكا ما عمػا تتبيخا .1 .األردف :دار

-5

األلباني ،دمحم ناصخ الجيغ ،التعميقات الحداف عمى صحيح ابغ حباف كتسييد

السدجج األقرى  .تحقيق :أحسج رمزاف أحسج .مرخ :الييئة السرخية العامة لمكتب.
الشفائذ.

سقيسو مغ صحيحو ،كشاذه مغ محفػضو ،الصبعة األكلى (1424ق) ،ججة :دار با

كزيخ لمشذخ كالتػزيع.
-6

األلباني ،دمحم ناصخ الجيغ .صحيح الجامع الرغيخ كزياداتو .السكتب

-7

البخاري ،دمحم بغ إسساعيل .الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ

اإلسبلمي.

هللا صمى هللا عميو كسمع كسششو كأيامو ،السعخكؼ بػ"صحيح البخاري" .تحقيق :دمحم زىيخ
بغ ناصخ الشاصخ1422( .1 .ىػ) .دار شػؽ الشجاة.
-8

البخش ،ىشاء عراـ .الرحابة رضي هللا عشيع بيغ صحيح البخاري كالكافي

لمكميشي1439(1 .ق) .الدعػدية :دار العقيجة.
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-9

البدار ،أحسج بغ عسخك .مدشج البدار السعخكؼ بػ"باسع البحخ الدخار" .تحقيق:

محفػظ الخحسغ زيغ هللا ،كآخخكف.

العمػـ كالحكع.

2009-1988(1ـ) .السجيشة السشػرة :مكتبة

 -10البغػي ،الحديغ بغ مدعػد .معالع التشديل في تفديخ القخآف ،السعخكؼ بػ"تفديخ

البغػي" .تحقيق :عبج الخزاؽ السيجي.

1420(.1ق) .بيخكت :دار إحياء التخاث

العخبي.

 -10البيزاكي ،عبج هللا بغ عسخ .أنػار التشديل كأسخار التأكيل ،السعخكؼ بػ"تفديخ

البيزاكي" ،تحقيق :دمحم عبج الخحسغ السخعذمي1418(1 .ق) .بيخكت :دار إحياء
التخاث العخبي.

 -11ابغ تسيع ،شياب الجيغ السقجسي ،مثيخ الغخاـ إلى زيارة بيت السقجس كالذاـ.

تحقيق :أحسج الخصيسي1415( 1 .ق) .دار الجميل.

 -12ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع :الشبػات ،تحقيق :عبج العديد بغ صالح

الصػياف1420( 1 .ق) .الخياض :أضػاء الدمف.

 -13ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع1416( .ق) ،مجسػع الفتاكى .تحقيق :عبج
الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع .الدعػدية :مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف.

 -14ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع .قاعجة جميمة في التػسل كالػسيمة .تحقيق:

عبج القادر األرناؤك 1420( 1 .ق) .الخياض :مكتبة السمظ فيج.

 -15ابغ تيسية ،أحسج بغ عبج الحميع .مشياج الدشة الشبػية في نقس كبلـ الذيعة

القجرية ،تحقيق :دمحم رشاد سالع،

1406( 1ق) ،الدعػدية :جامعة اإلماـ دمحم بغ

سعػد اإلسبلمية.

 -16ابغ جدي ،دمحم بغ أحسج .التدييل لعمػـ التشديل ،السعخكؼ بػ"تفديخ ابغ جدي".

تحقيق :عبج هللا الخالجي1416( 1 ،ق) .بيخكت :شخكة دار األرقع بغ أبي األرقع.

 -17ابغ الجػزي ،عبج الخحسغ بغ عمي .زاد السديخ في عمع التفديخ ،تحقيق :عبج

الخزاؽ السيجي1422( 1 ،ق) ،بيخكت :دار الكتاب العخبي.

 -18ابغ الجػزي ،عبج الخحسغ بغ عمي .كذف السذكل مغ حجيث الرحيحيغ.

تحقيق :عمي حديغ البػاب .الخياض :دار الػشغ.
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 -19ابغ حباف ،دمحم .اإلحداف في تقخيب صحيح ابغ حباف ،السعخكؼ بػ"صحيح
ابغ حباف" .تحقيق :شعيب األرناؤك 1414( .2 .ق) .بيخكت :مؤسدة الخسالة.

 -20ابغ حجخ العدقبلني ،أحسج بغ عمي1379( .ق) .فتح الباري شخح صحيح

البخاري .ترحيح :محب الجيغ الخصيب .بيخكت :دار السعخفة.

 -21ابغ حياف ،دمحم بغ يػسف .البحخ السحيط في التفديخ .تحقيق :صجقي دمحم

جسيل،

(1420ق) .بيخكت :دار الفكخ.

 -22الحاكع ،دمحم بغ عبج هللا .السدتجرؾ عمى الرحيحيغ .تحقيق :مرصفى عبج

القادر عصا1411( 1 .ق) .بيخكت :دار الكتب العمسية.

 -23حجازي ،شارؽ أحسج2014( .ـ10 ،فبخايخ) .الذيعة مرجر الييػد

كالسدتذخقيغ في نقس مكانة األقرى .تاريخ االشبلع 10 :فبخايخ2017ـ ،مػقع

البخىاف.)/http://alburhan.com( :

 -24الحسج ،خباب بغ مخكاف2014( .ـ 31 ،ديدسبخ) .التيػيج الجيشي كالثقافي في

القجس  .2تاريخ االشبلع 4 :فبخايخ2017ـ ،مػقع مخكد البياف لمبحػث كالجراسات:
(.)http://www.albayan.co.uk/RSC/Default.aspx
 -25الحسج ،خباب بغ مخكاف .سياسة الييػد في التآمخ عمى األقرى كأىمو ماذا

ندتفيج؟ ككيف ُنفيج؟ .تاريخ االشبلع 4 :فبخايخ2017ـ ،مػقع صيج الفػائج:

(.)/http://www.saaid.net

 -26الجقذ ،كامل سبلمة .االعتجاءات الباششية عمى السقجسات اإلسبلمية.

1

(1409ق) ،ىجخ لمصباعة.

 -27الخقب ،صالح حديغ2002( .ـ) نقس السداعع الرييػنية في هيكل سميساف.

مجمة الجامعة اإلسبلمية .السجمج العاشخ ،العجد األكؿ.

 -28الدمخذخي ،محسػد بغ عسخك .أساس الببلغة .تحقيق :دمحم باسل عيػف الدػد.
1419( 1ق) .بيخكت :دار الكتب العمسية.

 -29الدمخذخي ،محسػد بغ عسخك .الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل ،السعخكؼ

بػ"تفديخ الدمخذخي"1407( 3 .ىػ) .بيخكت :دار الكتاب العخبي.
 -30أبػ زىخة ،دمحم بغ أحسج .زىخة التفاسيخ ،دار الفكخ العخبي.
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 -31الدسعاني ،مشرػر بغ دمحم ،تفديخ الدسعاني .تحقيق :ياسخ بغ إبخاهيع كغشيع
بغ عباس بغ غشيع1418( 1 ،ق) ،الخياض :دار الػشغ.
 -32سيج قصب (1997ـ) .في ضبلؿ القخآف،

الذخكؽ.

1412( 17ق) ،بيخكت :دار

 -33ابغ سيجه ،عمي بغ إسساعيل .السحكع كالسحيط األعطع .تحقيق :عبج الحسيج

ىشجاكي1421( 1 ،ق) .بيخكت :دار الكتب العمسية.

 -34الذعخاكي ،دمحم مػلي ،تفديخ الذعخاكي ،مصابع أخبار اليػـ.

 -35شفيق ،عبج السشعع2000( .ـ) .حدب هللا رؤية مغايخة "حقيقة السقاكمة قخاءة
في أكراؽ الحخكة الدياسية الذيعية في لبشاف.1 ،

 -36الذػكاني ،دمحم بغ عمي .فتح القجيخ1414( 1 ،ق) .دمذق :دار ابغ كثيخ.

كبيخكت :دار الكمع الصيب.

 -37الرادؽ ،عمي .ماذا تعخؼ عغ حدب هللا؟1428( 2 .ق).

 -38الرالحي ،دمحم بغ يػسف ،سبل اليجى كالخشاد في سيخة خيخ العباد .تحقيق:

عادؿ أحسج عبج السػجػد ،كعمي دمحم معػض.

1414(.1ىػ) .بيخكت :دار الكتب

العمسية.

 -39الربلبي ،عمي دمحم ،صبلح الجيغ األيػبي كجيػده في القزاء عمى الجكلة

الفاشسية كتحخيخ بيت السقجس ،الصبعة :األكلى (1429ق) ،بيخكت :دار السعخفة.

-كالربلبي ،عمي2010( .ـ 6 ،سبتسبخ) .تقجيذ أضخحة األئسة كزيارة قبخ الحديغ

عشج

الذيعة.

تاريخ

االشبلع2:

فبخايخ2017ـ،

مػقع

البخىاف:

./http://www.alburhan.com

 -40صػفي ،عبج القادر دمحم عصا .مػقف الذيعة مغ الرحابة رضي هللا عشيع

.الدعػدية :الجامعة اإلسبلمية.

 -41الصبخاني ،سميساف بغ أحسج .السعجع األكسط .تحقيق :شارؽ بغ عػض هللا.

(د .) .القاىخة :دار الحخميغ.

 -42الصبخي ،دمحم بغ جخيخ .جامع البياف في تأكيل القخآف ،السعخكؼ بػ"تفديخ

الصبخي" .تحقيق :أحسج دمحم شاكخ 1420( .1 .ق) .مؤسدة الخسالة.
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 -43الصشصاكي ،دمحم سيج .التفديخ الػسيط لصشصاكي.

 .1القاىخة :دار نيزة

مرخ.

مبل حػير .بياف السعاني1382( 1 .ق) .دمذق:
 -44العاني ،عبج القادر بغ ّ

مصبعة التخقي.

 -45العديخي ،أحسج معسػر .مػجد التاريخ اإلسبلمي مغ عيج آدـ إلى عرخنا

الحاضخ1417( 1 .ق).
 -46ابغ عصية ،عبج الحق بغ غالب .السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد،

السعخكؼ بػ"تفديخ ابغ عصية" .تحقيق :عبج الدبلـ عبج الذافي دمحم1422( 1 ،ق).
بيخكت :دار الكتب العمسية.

 -47العكبخي ،عبج هللا بغ الحديغ .التبياف في إعخاب القخآف .تحقيق :عمي دمحم

البجاكي ،عيدى البابي الحمبي كشخكاه.

 -48العميسي ،عبج الخحسغ بغ دمحم .األنذ الجميل بتاريخ القجس كالخميل .تحقيق:

عجناف يػنذ عبج السجيج نباتة .عساف :مكتبة دنيذ.
الع ْػتبيَ ،سَمسة بغ ُم ْدِمع .االبانة في المغة العخبية .تحقيق :عبج الكخيع خميفة،
َ -49
كآخخكف 1420( 1 .ىػ) .مدقط :ك ازرة التخاث القػمي كالثقافة.

 -50الفارابي ،إسساعيل بغ حساد .الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية .تحقيق:

أحسج عبج الغفػر عصار1407( 4 .ق) .بيخكت :دار العمع لمسبلييغ.

 -51فخخ الجيغ الخازي ،دمحم بغ عسخ .مفاتيح الغيب ،السعخكؼ بػ"التفديخ الكبيخ".
1420( .3ق) .بيخكت :دار إحياء التخاث العخبي.
 -52الف اخ ،عبج الشاصخ قاسع .الييكل السدعػـ بيغ الػىع كالحقيقة .بحث محكع.

غدة :جامعة القجس السفتػحة.

 -53الفخاىيجي ،الخميل بغ أحسج .العيغ .تحقيق :ميجي السخدكمي ،كإبخاهيع
الدامخائي( .د .ـ) .دار كمكتبة اليبلؿ.

 -54الفشي ،إبخاهيع ،كالشسخي ،شاىخ2000( .ـ) .ماذا يجخي عبخ شبقات السدجج

األقرى كالرخخة السذخفة .عساف :الذخكؽ .
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 -55الفيخكزآبادي ،دمحم بغ يعقػب .القامػس السحيط .تحقيق :مكتب تحقيق التخاث
في مؤسدة الخسالة1426( 8 .ق) .بيخكت :مؤسدة الخسالة.

 -56القاسسي ،دمحم جساؿ الجيغ بغ دمحم .محاسغ التأكيل ،السعخكؼ بػ"تفديخ

القاسسي" .تحقيق :دمحم باسل عيػف الدػد.
العمسية.

1418( .1ق) .بيخكت :دار الكتب

 -57القجس دراسات في تاريخ السجيشة ،تحخيخ :أمشػف كػىيغ1991( 1 ،ـ).
 -58القجكمي ،عيدى2014( .ـ 26 ،يشايخ) الييػد كأكحكبة القجس ليدت مقجسة

عشج السدمسيغ تاريخ الشذخ2014/1/26( :ـ) ،تاريخ االشبلع2017/2/10( :ـ)،
مػقع مخكد بيت السقجس لمجراسات التػثيقية.)/http://www.aqsaonline.org( :
 -59القجكمي ،عيدى .مرصمحات ييػدية اححركىا.

1431( 2ق) .قبخص:

مخكد بيت السقجس لمجراسات التػثيقية.

 -60القجكمي ،عيدى .السدجج الحقيقي ...أيغ ،تاريخ االشبلع10 :

فبخايخ2017ـ،

مػقع

مخكد

(.)/http://www.aqsaonline.org

بيت

السقجس

لمجراسات

التػثيقية:

 -61القخشبي ،دمحم بغ أحسج .الجامع ألحكاـ القخآف ،السعخكؼ بػ"تفديخ القخشبي".
تحقيق :أحسج البخدكني كإبخاهيع أشفير.

السرخية.

1384( 2ىػ ) .القاىخة :دار الكتب

 -62ابغ كثيخ ،إسساعيل بغ عسخ .تفديخ القخآف العطيع ،تحقيق :سامي بغ دمحم
سبلمة1420( .2 ،ق) .دار شيبة.

 -63ابغ كثيخ ،إسساعيل بغ عسخ .البجاية كالشياية .تحقيق :عمي شيخي.

.1

( .)1408دار إحياء التخاث العخبي.

 -64الكجخاتي ،دمحم شاىخ بغ عمي .مجسع بحار األنػار في غخائب التشديل كلصائف

األخبار1387( .3 .ق) ،مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية.
 -65كخاسشة ،ربا2001( .ـ 28 ،يػليػ) .دراسة ججيجة :بشػ إسخائيل لع يجخمػا

فمدصيغ ،ربى كخاسشة ،جخيجة الذخؽ األكسط ،العجد .8278
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 -66السحمي ،دمحم بغ أحسج ،كالديػشي ،عبج الخحسغ بغ أبي بكخ .تفديخ الجبلليغ.
 .1القاىخة :دار الحجيث.

 -67السديخي ،عبج الػىاب دمحم .مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية.

(1999ـ) ،القاىخة :دار الذخكؽ.
 -68مرصفى،

إبخاهيع،

كآخخكف

(1399ق).السعجع الػسيط .دار الجعػة.

مغ

مجسع

المغة

العخبية

1

بالقاىخة.

 -69مقاؿ بعشػاف( :أيغ السدجج األقرى) ،تاريخ الشذخ ،)20/12/2011( :مػقع

حبل هللا "كاعترسػا بحبل هللا" )/http://www.hablullah.com( :تاريخ االشبلع:
(.)2017/3/16

 -70مقاؿ بعشػاف" :السدجج القبمي" .تاريخ االشبلع 10 :فبخايخ2017ـ ،مػقع

السدجج اإللكتخكني.)/http://www.emasjid.net( :

 -71السقجسي ،دمحم بغ عبج الػاحج فزائل بيت السقجس .تحقيق :دمحم مصيع الحافع،
1405( .1ق) .سػرية :دار الفكخ.

 -72ابغ مشطػر ،دمحم بغ مكخـ .لداف العخب.

1414( 3ق) .بيخكت :دار

صادر.

 -73الشدائي ،أحسج بغ شعيب السجبتى مغ الدشغ السعخكؼ بػ"سشغ الشدائي".

تحقيق :عبج الفتاح أبػ غجة1406( 2 .ق) .حمب :مكتب السصبػعات اإلسبلمية.

 -74الشدفي ،عبج هللا بغ أحسج .مجارؾ التشديل كحقائق التأكيل ،السعخكؼ بػ" تفديخ

الشدفي" .تحقيق :يػسف عمي بجيػي1419( .1 .ق) .بيخكت :دار الكمع الصيب.

 -75الشػكي ،يحيى بغ شخؼ السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج ،السعخكؼ

بػ"شخح الشػكي عمى مدمع"1392( 2 .ق) .بيخكت :دار إحياء التخاث العخبي.

 -76الشيدابػري ،مدمع بغ الحجاج ،السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ

العجؿ إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ،السعخكؼ بػ"صحيح مدمع" ،تحقيق :دمحم فؤاد

عبج الباقي ،بيخكت :دار إحياء الت اخث العخبي.

(اإلنجيميػف كالعدكخّيػف في الصخيق إلى
 -77ىالدل ،جخيذ .الشبػءة كالدياسة
ّ
الحخب الشػكية) .تخجسة :دمحم الدساؾ1424( 2 .ق) .القاىخة :دار الذخكؽ.
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القدؼ الثاني :السرادر والسخاجع الذيعية.

-1

االستخآبادي ،عمي الحديشي .تأكيل اآليات الطاىخة في فزائل العتخة الصاىخة.

تحقيق كنذخ :مجرسة اإلماـ السيجي  -قع1407( 1 .ق).
-2

األميغ ،محدغ ،أعياف الذيعة ،تحقيق :حدغ األميغ( ،د ،) .بيخكت :دار

التعارؼ.
-3

البحخاني ،ىاشع الحديشي .البخىاف في تفديخ القخآف .تحقيق :قدع الجراسات

االسبلمية -مؤسدة البعثة – قع.
-4

البخكجخدي ،آقا حديغ الصباشبائي .جامع أحاديث الذيعة .شبعة (1399ق).

-5

الفيس الكاشاني ،محدغ .التفديخ الرافي1416( .2 .ق) .شيخاف :مكتبة

قع :السصبعة العمسية.
الرجر.
-6

الحخ العاممي ،دمحم بغ الحدغ .تفريل كسائل الذيعة إلى تحريل مدائل

الذخيعة .تحقيق كنذخ :مؤسدة آؿ البيت عمييع الدبلـ -قع1414( .2 .ق).
-7

الحكيع ،دمحم باقخ .دكر أىل البيت في بشاء الجساعة الرالحة.

.2

(1425ق) .مخكد الصباعة كالشذخ لمسجسع العالسي ألىل البيت عمييع الدبلـ.
-8

الحػيدي عبج األعمى بغ جسعة العخكسي .تفديخ نػر الثقميغ .ترحيح :ىاشع

-9

1411( 4ق) .بيخكت:

الخسػلي السحبلتي1413( 4 .ق) .قع :مؤسدة اسساعيمياف.
الخريبي ،الحديغ بغ حسجاف .اليجاية الكبخى.

مؤسدة الببلغ.

 -10الخػئي ،حبيب هللا الياشسي .مشياج البخاعة في شخح نيج الببلغة .تحقيق:

إبخاهيع السيانجي .4 .إيخاف :دار اليجخة.

 -11الخػئي ،عمي أكبخ بغ ىاشع .مشياج الرالحيغ1410( 28 .ق) .قع :الديج

الخػئي.
 -12الخػئيشي ،أبػ الحديغ .فرل الخصاب في تاريخ قبخ ابغ الخصاب.

(1427ق) ،لشجف :ىيئة خجاـ السيجي .
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 -13الخكانجي ،فزل هللا بغ عمي الحدشي .الشػادر .تحقيق :سعيج رضا عمى
عدكخي1477( .1 .ق) .قع :دار الحجيث.

 -14الدبحاني ،جعفخ .العقيجة االسبلمية عمى ضػء مجرسة أىل البيت.

.1

(1419ق) .قع :مؤسدة اإلماـ الرادؽ .

 -15سمصاف الجشابحي ،دمحم ،السمقب بػ" سمصاف عمي شاه" .تفديخ بياف الدعادة في

مقامات العبادة1408( 2 .ق) .بيخكت :مؤسدة األعمسي.
 -16سميساف ،كامل.

الكتاب المبشاني.

يػـ الخبلص في ضل القائع السيجي  .بيخكت :دار

 -17شبخ ،عبجهللا .تفديخ القخآف الكخيع1385( 3 .ق) .القاىخة :الديج مختزى
الخضػي.

 -18الذيخازي ،دمحم الحديشي .األقرى السبارؾ .بيخكت :مخكد الجػاد لمتحقيق

كالشذخ.

 -19الذيخازي ،دمحم الحديشي .تقخيب القخآف إلى األذىاف1424( 1 .ق) .بيخكت:

دار العمػـ.

 -20الذيخازي ،ناصخ مكارـ .األمثل في تفديخ كتاب هللا السشدؿ.

 -21الرجكؽ ،دمحم بغ عمي .ثػاب األعساؿ عقاب األعساؿ1368( 2 .ق) .قع:
الخضا.

 -22الرجكؽ ،دمحم بغ عمي .مغ ال يحزخه الفقيو .ترحيح :عمي أكبخ غفاري.
 . 2قع :مؤسدة الشذخ اإلسبلمي التابعة لجساعة السجرسيغ في الحػزة العمسية.
 -23ابغ شاكس ،رضى الجيغ عمي بغ مػسى .اليقيغ ،تحقيق :األنراري.1 .

(1413ق) .قع :مؤسدة دار الكتاب الجدائخي.

 -24ابغ شاكس ،رضى الجيغ عمي بغ مػسى1363( .ق) .سعج الدعػد .قع:
مشذػرات الخضا.

 -25الصبخسي ،الفزل بغ الحدغ .تفديخ جػامع الجامع ،تحقيق كنذخ :مؤسدة

الشذخ االسبلمي التابعة لجساعة السجرسيغ بقع1418( .1 ،ق).
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 -26الصبخسي ،الفزل بغ الحدغ .تفديخ مجسع البياف .تحقيق :لجشة مغ العمساء
كالسحققيغ األخرائييغ1415( .1 .ق) .بيخكت :مؤسدة األعمسي.

 -27الصبخسي ،حديغ الشػري .مدتجرؾ الػسائل كمدتشبط السدائل ،تحقيق كنذخ:

مؤسدة آؿ البيت عمييع الدبلـ -بيخكت1408( .1 .ق).

 -28الصبخي ،دمحم بغ جخيخ (الذيعي) .نػادر السعجدات ،تحقيق كنذخ :مجرسة

اإلماـ السيجي  -قع ،الصبعة األكلى (1410ق).
 -29الصبصبائي ،دمحم حديغ ،السيداف في تفديخ القخآف ،قع :مؤسدة الشذخ

اإلسبلمي التابعة لجساعة السجرسيغ.

 -30الصخيحي ،فخخ الجيغ ،تفديخ غخيب القخآف ،تحقيق :دمحم كاضع الصخيحي ،قع:
انتذارات زاىجي.

 -31الصػسي ،دمحم بغ الحدغ ،األمالي ،تحقيق  :قدع الجراسات االسبلمية -

مؤسدة البعثة ،الصبعة األكلى (1414ق) ،قع :دار الثقافة.

 -32الصػسي ،دمحم بغ الحدغ ،التبياف في تفديخ القخآف ،تحقيق :أحسج حبيب

قريخ العاممي ،الصبعة األكلى (1209ق) ،مكتب االعبلـ االسبلمي.
 -33الصػسي ،دمحم بغ الحدغ .تيحيب األحكاـ في شخح السقشعة لمذيخ السفيج

رضػاف هللا عميو .تحقيق :حدغ السػسػي الخخساف .شيخاف :دار الكتب اإلسبلمية.

 -34الصػسي ،دمحم بغ الحدغ ،الفيخست ،تحقيق :جػاد القيػمي .الصبعة األكؿ.

(1417ق) ،مؤسدة نذخ الفقاىة.

 -35العاممي ،جعفخ مختزى ،إسخائيل في آيات سػرة بشي إسخائيل "تفديخ ثساف
آيات"1433( .1 .ق) .السخكد اإلسبلمي لمجراسات.

 -36العاممي ،جعفخ مختزى .الرحيح مغ سيخة الشبي األعطع1426( 1 .ق).

قع :دار الحجيث.
 -37العاممي ،جعفخ مختزى .شخيق الحق.

اإلسبلمي لمجراسات.

1431(1ق) .بيخكت :السخكد

 -38العاممي ،جعفخ مختزى .مخترخ السفيج أسئمة كأجػبة في الجيغ كالعقيجة1 ،

(1423ق) .بيخكت :السخكد اإلسبلمي لمجراسات.
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 -39العياشي ،دمحم بغ مدعػد .تفديخ العياشي ،تحقيق :ىاشع الخسػلي السحبلتي.
شيخاف :السكتبة العمسية اإلسبلمية.

 -40القبانجي ،حدغ ،مدشج اإلماـ عمي .تحقيق :شاىخ الدبلمي.

.1

(1421ق) ،بيخكت :مؤسدة األعمسي لمسصبػعات.

 -41القسي ،عباس .الكشى كاأللقاب .شيخاف :مكتبة الرجر.
 -42القسي ،عباس 1414( .ق) .مشتيى اآلماؿ في تػاريخ الشبي كاآلؿ .بيخكت:

الجار اإلسبلمية.

 -43القسي ،عمي بغ إبخاهيع .تفديخ القسي .ترحيح :شيب الجدائخي.

3

(1404ق) .قع :مؤسدة دار الكتاب لمصباعة كالشذخ.
 -44ابغ قػلػيو ،جعفخ بغ دمحم .كامل الديارات .تحقيق :جػاد القيػمي.

(1417ق) ،مؤسدة نذخ الفقاىة.

1

 -45الكاشاني ،فتح هللا بغ شكخ هللا .زبجة التفاسيخ .تحقيق كنذخ :مؤسدة السعارؼ

اإلسبلمية -قع1423( .1 ،ق).

 -46الكميشي ،دمحم بغ يعقػب ،الكافي .تحقيق :عمي أكبخ غفاري1388( 3 ،ق)،

شيخاف :دار الكتب اإلسبلمية.

 -47الكػراني ،عمي ،كمؤسدة السعارؼ .كتاب معجع أحاديث اإلماـ السيجي ،
1411( .1ق) ،قع :مؤسدة السعارؼ.

 -48السازنجراني ،دمحم صالح .شخح أصػؿ الكافي .ترحيح :عمي عاشػر.

1

(1421ق) .بيخكت :دار إحياء التخاث العخبي.
 -49مجمة تخاثشا1427( .ق) .العجد  87ك ،88مشاضخة ىذاـ بغ الحكع في مجمذ

ىاركف الخشيج ،تحقيق :د.خزخ دمحم نبيا .مؤسدة آؿ البيت إلحياء التخاث.

 -50السجمدي ،دمحم باقخ ،بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار األئسة األشيار.2 .
(1403ق) ،بيخكت :مؤسدة الػفاء.

الخسػؿ ،ترحيح :ىاشع
 -51السجمدي ،دمحم باقخ .مخآة العقػؿ في شخح اخبار آؿ ّ

الخسػلي ،الصبعة الثانية (1404ق) ،شيخاف :دار الكتب االسبلمية.
ّ
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 -52السذيجي ،دمحم بغ دمحم ،تفديخ كشد الجقائق كبحخ الغخائب ،تحقيق :حديغ
درگاىي ،الصبعة األكلى (1366ق) ،مؤسدة الصبع كالشذخ ك ازرة الثقافة كاالرشاد
االسبلمي.

 -53السذيجي ،دمحم عمي الياشسي ،الحػزة العمسية تجيغ االنحخاؼ ،الصبعة الخابعة

(1431ق) ،دار الرجيقة الذييجة.

 -54السرصفػي ،الذيخ حدغ ،التحقيق في كمسات القخآف الكخيع ،الصبعة

األكلى(1417ق) ،شيخاف :مؤسدة الصباعة كالشذخ ك ازرة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي.

 -55مغشية ،دمحم جػاد ،التفديخ الكاشف ،الصبعة الثالثة (1981ـ) ،بيخكت :دار

العمع لمسبلييغ
 -56السفيج ،دمحم بغ دمحم ،السدار ،تحقيق :دمحم باقخ األبصحي ،الصبعة الثانية

(1414ق) ،بيخكت :دار السفيج.

مقاؿ بعشػاف" :الديج عبج هللا شبخ"2008( ،ـ3 ،يشايخ) ،تاريخ االشبلع:
مػقع

(2017/5/24ـ)/

ىجى

اإللكتخكني:

القخآف

()http://www.hodaalquran.com/index.php
 -57العاممي ،جعفخ مختزى ،الرحيح مغ سيخة اإلماـ عمي رضي هللا عشو

"السختزى مغ سيخة السختزى" ،الصبعة األكلى (1430ق) ،السخكد اإلسبلمي
لمجراسات.

 -58صبلح الجيغ األيػبي ...نطخة مختمفة .تاريخ االشبلع 12 :فبخايخ 2017ـ،

مػقع صػت األخجكد.)http://www.okhdood.com/?act=home( :
 -59العاممي ،دمحم جسيل2014( .ـ 17 ،مايػ) .السدجج األقرى في الدساء

السعسػرة كليذ في األرض .تاريخ االشبلع 4 :فبخايخ  ،2017مػقع مخكد العتخة
الصاىخة لمجراسات كالبحػث.)http://aletra.org/index.php( :
 -60القصيفي ،دمحم العبيجاف 26( .أكتػبخ) .اإلسخاء كالسعخاج .تاريخ االشبلع4 :

فبخايخ2017ـ،

مػقع

سساحة

العبلمة

(.)/http://www.alobaidan.org
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الذيخ

دمحم

العبيجاف

القصيفي

 -61السػقع

الخسسي

صادؽ

لسكتب

الحديشي

الذيخازي:

(.)/http://arabic.shirazi.ir

 -62مػقع القصخة.)/http://www.alqatrah.net( :
 -63مػقع

جعفخ

)ameli.com/edara/index.php

العاممي:

(http://www.al-

 -64مػقع شبكة رافج.)/http://rafed.net/ar( :
مػقع
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).)http://hajrnet.net/hajrvb/showthread.php?t=402965451
-65

ىجخ:

الشجاشي ،أحسج بغ عمي .فيخست أسساء مرشفي الذيعة ،السعخكؼ بػ"رجاؿ

الشجاشي" .تحقيق :مػسى الذبيخي الدنجاني ،شبعة (1416ق) .قع :مؤسدة الشذخ
اإلسبلمي التابعة لجساعة السجرسيغ.
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