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   مقدمة: 
ة(1323-1255) املةا  بية  أمةن بة  أمحةد املكة  للمةرخ  (املكية   احلوادث) كتاب  عد  ي    هة
  مة   (1)كية(امل احلوادث يف السنية التحفة) أو (املكية احلوادث يف ةني  الس   خبةالن  ): بة ىاملسم  
ة( و)1279) بةن مةا احلقب   يف املكرم   مك   اتخيخ يف الكتب أهم    ة(1322هة  مة  بة  زيتمية   ملةا ؛هة

 يف   االجتماعيةة   ابحليةةا  قيتعلةة   فيمةةا   خاصةة   منهةةا  الكثةةر بةةركر االنفةةرادو    احلوليةة   احلةةوادث تةةدوي 
ةة(1321-1242) الصةةبا  أمحةةد بةة  حممةةد ألةة  احلقبةة   هةةر  وخةة   مكةة    حتصةةي ) :كتابةة   هة
 علةى فية  سةاخ والري  (الفخام ووالهتا واحلرم   ومك   العظام واملشاعر احلرام البي  أخباخ يف املرام
 بدايةةة   وامتةةةدادها؛ ااهتعو موضةةة    مشوليةةة   حيةةة  مةةة  مكةةة   تةةةواخيخ يف فةةة  املرل   مةةة  املتقد    الكتةةةب منةةةوا 
 عصر . إىل وصواًل  اإلس م  لصدخ ومن  اجلاهل   ابلعصر
قةة ب   بعةة   يف ترافةةق فقةةد الةةرح   كتةةب  وأمةةا  مةة  ولعةة    املهمةة   الةةرح   بعةة   البحةة  ح 

 عشةر الرابة  القةر  مطلة  مة  هوخخرونية  سةنو  املستشةر  خحلة   :نخحلتة  مبوضوعنا يتعلق ما أهم
ة1318 سةةةةن   ابشةةةةا خفعةةةة  بةةةةراهيمإل األوىل احلةةةة    وخحلةةةة    اهلجةةةةري    مةةةةر  ) كتةةةةاب  يف املسةةةةطوخ  هةةةة
 عنايتةة  هةةا:أبرز    أبمةةوخ عنةة  احلةةدي  دبصةةد   حنةة    الةةري املوضةةو  يف دتفةةر   سةةنو  أ  إال  (احلةةرمن
 مك . يف ناجلاوي    لدى املنتشر  واخلرافا  البد  بركر

ة(1304: )  دحة   أمحةد معاصةري م  كا    واملرل     تةوىل الةري  مبكة   الشةافعي   مفةي هة
ّ   مةة  كةةا   لةةرا ؛الوهةةاب عبةةد بةة  حممةةد اإلمةةام دعةةو  عةة  السةةو  قالةة   نشةةر  يف ابً حمةةاخ   الةةدعو  يتبةة
 .دح   وجود زم  يف خاص      مك  

ة1280 سةةةن   حةةةوادث يف املرلةةة  ذكةةةر وقةةةد  ملو  للحةةة  قةةةدموا ملةةةا وابنتهةةةا بةةةيقم األمةةةر  أ    هةةة
هبةةرا  واملقصةةود وهابيةة   عقيةةدهتا إ  قيةة : وسةةلم عليةة  هللا صةةلى الرسةةو  لةةزةخ  املدينةة   إىل يةةرهبوا

 وسةةلم؛ عليةة  هللا صةةلى الرسةةو  افو يةة  الوهابيةة   أ   مةة   للةةدعو  املنةةاو ن بعةة   نشةةر  مةةاالوصةة  
 بة  االسةتااة   جةواز موعةد مبولةد   االحتفةا  عةدم إىل إضةاف    قةه  إىل الرحةا  شد   جتويزهم عدمل

 . غر ذلك م  املسا  إىلوفات   بعد
 

  ومت قةةةام الباحةة  حسةةةام بةةة  عبةةةد العزيةةز مكةةةاوي بتحقيقةةة   ومل يطبةةة  حةةة  ا   وهةةو كتةةةاب  طةةةو  ( 1)
 العزو إلي  يف هر  الوخق  العلمي  بتحديد سن  احلد ث.
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ا ولةي  هلةم مةد  احلقيقة   يف وه - الوهابي   ع  كرلك  نشرو  مماو   يف املرلة  ذكةر  مةا -ذمةا
 وزاد مكة   يف الوهابي   كثر   األةم هر  ويف" قا : األو   ي خب شهر يف هة1290 سن   حوادث
 إ  مث  (1)هللا خسةةو  ة قةة : لةة : قةةا  ألجةة  النةةا ؛ مةة  واحةةًدا ضةةرب بعضةةهم  إ حةة  ضةةرخهم 
 وأطلقةةو   حنفةة  إين قةةا : فبعضةةهم مةةنهم  مجلةة   فمسةةكوا اجملةةال   إىل أمةةرهم خفةة  النةةا  بعةة  

 علةةى والباشةةا للشةةري  مضةةبط   وكتبةةوا سةةوهم فحب   املةةراهب إىل يرجةة    أ  وأىب بتعصةة   وبعضةةهم
 أهنةةم أي: ."تركةة   حةةوا جهم ابعةةوا أ  بعةةد بتسةةفرهم الطةةا   مةة  اخلةةه جةةا  مث روهنم يسةةف   أهنةةم
  أهلها. إىل قيمتها لتسليم املطو  ف قب  م   أغراضهم تبا ف املرتوكا  حكم يف ممتلكاهتم جعلوا
 أنة  وذكةر العةام  نف  يف ا خر  مجادى شهر حوادث يف املوضو  هلرا تتم ً  املرل  ذكر مث
 ألهنةم الفتنة ؛ مة  اخوفةً   الطةا   إىل وتةرحيلهم    الوهابية   للهنةود والباشا الشري  م  طلب   جا 
 واوأ  ال يقةةر    العقيةةد  ر هةة  مةة  بةةوهمتو   مث  د متعةةد    جمةةال  علةةيهم عقةةدوا مث مكةة   يف كثةةروا  قةةد
  .احلنف    الفق  غر

 بةة   الفةرت  تلةك يف الوهةاب عبةةد بة  حممةد الشةيخ دعةةو  إىل اإلسةا   بةركر ديتفةر   مل واملرلة 
 مةةة االتح مةةة  وفيةةة   (2)اتخخيةةة  يف مةةةوط  مةةةا غةةةر يف الوهابيةةة   ذكةةةر قةةةد لةةة   معاصةةةر وهةةةو ا الصةةةب  

 .هللا خمح  الوهاب عبد ب  حممد الشيخ دعو  يف القاخئ يعرف  ما والكرب
 الةةةةي العقديةةة   املخالفةةةا  بعةةة   علةةةةى الضةةةو  نسةةةل  مكةةة   عاشةةةةتها الةةةي الظةةةروف هةةةر  يف

 منها:و  انتشر  
 : (الدالئل)و القرآن يقرأ من على قفو  -1

 ومعهةةةم  أعياهنةةةا مةةة  مجاعةةة   خبةةةاخى مةةة  وصةةة  أنةةة  ةهةةة 1318 سةةةن   حةةةوادث يف املرلةةة  ذكةةةر
 عبةةد خبةةاخى سةةلطا  حضةةر  مةة   (اخلةةرا  دال ةة )و القةةر   لقةةرا   املةةا  مةة  مبلةة  وقةة  ترتيةةب
ة ي عةرف ما وهو  هة(1328-1275) خا  األحد  كةن   اخلرية ؛ الوظةا   مة  وهةو  )خصةف ( بة
 ب . املوصى الشخص  أو الوق  لصاحب ةواب  يهدي مث القر   يقرأ

 
 .أي: دعا  ل ستااة  ب ( 1)
 (.853 /2  797-795 /2نظر: حتصي  املرام )( ا2)
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 كتةةاب  محلةة   احلفةةا  مةة  عشةةرو  فيهةةا يقةةرأ أ  فيهةةا وشةةر  عليهةةا  ابلنظةةاخ  مكةة   وايل ويقةةوم
 حضةةروأ  عنةةد  وأحضةةرهم مجاعةة   مكةة   وايل فعةةن    (اخلةةرا  دال ةة ) و   يقةةر  ومخسةة    تعةةاىل هللا

 وكةرلك  القةر   مة   ة  واحةد كة   وقةرأ  اجلمية  فةامتحنوا  احلفةا  العلمةا  م  وهم  البخاخي  
 الشةيخ الفقهةا  شةيخ وعةن  احلنبلة  مقةام خل  احلرام املسجد يف اجلمي  وابتدأ  (الدال  ) م 
 نصةة  العملةة   مةة  مةةنهم واحةةد لكةة  وعةةن  املاةةري شةةعيب الشةةيخ (الةةدال  ) وشةةيخ  فقيةة  أمحةةد
 .سنوا  منر املنوخ  املدين   يف وصي  ال هر  مث  خباخى أمر ختب وقد  الشهر يف عثماين جني 

 هللا  عبد ب  حممد املوىل وقت  يف املارب سلطا  وق  كرلك  يشب  املرل  ذكر  الري وهرا
 الشريفن: احلرمن أه  على وق  وةيقي ل  جند فإننا

 ل  م  ك     على يصرف ذهًبا  ديناخ (1000) املدين   أه  إعطا  على تنص  األوىل: الوةيق  
 ذوي مة  وغرهم ووقادي   وفراشن ومرذنن ومدخ سن وأ م   أعوا  م  النبوي  ابملسجد وظيف  

   املصح . يقر و  الري  الطلب   ل  يعطى م  وأو  مرتبت   قدخ ك   على الوظا   
 السةةما   للشةةيخ تةدف  حيةة  البقيةة   ألهة  ا ةخيةة  (1800) مبلةة  املدينة   ألهةة  يعطةةى كمةا

ا  (25) هةةرا فيعةةةن بعةةد   مةة  مقامةةة  يقةةوم مةة  أو  اإلخةةة   سةةوخ  يقةةر و  مةةةنهم (20) طالبةةً
 مةةة  انحيةةة   يف اليةةةوم يف مةةةر   (100) الصةةةلوا  يقةةةر و  كمةةةا  واحةةةد  لكةةة  اليةةةوم يف مةةةر   (100)

ا  فيةة  (اخلةةرا  دال ةة ) يقةةر و  مةةنهم (5و) األخبةة   البقيةة  نةةواح   مةة  واحةةد كةة   فيعطةةى أيضةةً
 البقي . أله  ذلك ةواب ويهدو  يومياا  خةال  (5) الطلب  

 ا ةخي (500) بعد  م   مقام   يقوم مل  أو السما  للشيخ  يدف  أ  على الوةيق    نص  كما
 املصةةاح  يقةةر و  للةةري  منهةةا يةةدف  حيةة  محةز   سةةيدان لضةةري  الرجابيةة   موسةةم إىل عنةةد  تةود 
ا هبةا يصةن  أمان   عند  الباقي   ا ةخي (300)و ا ةخي (200) عند  (اخلرا  دال  )و   أيكلة  طعامةً

 وجلميةة  عنةة  هللا خضةة  حلمةةز  ذلةةك ةةةواب يصةةرفو  اخلةةتم وعنةةد الرجابيةة   موسةةم حضةةر مةة  كةة 
 أحد. شهدا 

 النبةةةوي املولةةد ليلةة   ا ةخيةة  (500) وأمنا هةةا املدينةة   لقاضةة  يةةدف  أنةة  الوةيقةة   أوضةةح  كمةةا
 ا  ةخية  (200) وغرهةا برد  م  الشريف   الروض   يف وسلم علي  هللا صلى الرسو  مد  يف للقاخئ
 مةة  وكةة  وغةةرهم  السةة م ابب وأهةة  للعلمةةا  ذلةةك ويطعةةم وغرهةةا  حلةةوى بةة  يشةةرتى بقةة  ومةةا
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 املوسم. حضر
 وعةةدم جتنبهةةا  وينباةة  دليةة   عليهةةا لةةي  الوةيقةة   يف ذكةةر  الةةي األمةةوخ بعةة   أ  شةةك وال
 .(1)فعلها على التشجي 
ة1304: )  خضةر أبةو إبةراهيم بة  حممةد الشيخ وق  أيًضا: ذلك وم   ابحلةرم املةدخ  (هة
 وجعةة  الشةةري   النبةةوي احلةةرم يف (اخلةةرا  دال ةة )و الكةةرم القةةر   قةةرا   علةةى الشةةري  النبةةوي
 .(2)أسعد أمحد ب  السعود أي للسيد النظاخ 
  : ـه1320 سنة األحد عبد السلطان خبارى أمري من أبمر  ابحلرم املولد قراءة  -2
 العلمةا  فةن مر الشةري   احلةرم يف مولةد لقةرا   املبةال  بع   ومع  مك   لوايل اهلداة أخس  فقد
 فقي . أمحد الشيخ بقرا   الصفا  ابب عند مولد بقرا   احلرام املسجد وخ د م   واخلطبا 
 وخ سةا  لعلمةا ا مة  األعيةا  حيضةر و  مشةهوخًا  كةا   فقةد النبةوي املسجد يف املولد قرا   أماو 
 .البلد 

لله ْز جن    املشهوخ هو النبوي املسجد يف املقرو  واملولد
(3). 

 واهلمزي ة:  الربدة  قراءة  -3
د   صيد   ق هر  الق صةا د مة  -للب وص ري كلتامها- واهلمزي   اله   ويعتةي النبةوي    دي املة  يف الشة 
عر   الب وصةةةري   اشةةةتة ه ر وقةةةد الت صةةةو ف   أهةةة    هبمةةةا ى مةةة   وهةةةو النبويةةة    املةةةدا     يف بشةةة  عر أْخقةةة   الشةةة  

 منها: مك   يف مناسبا  عد  يف  شر تمن واهلمزي   الهد  قرا    كان  وقد في . غ لو   لوال وأجود  
  :الزفاف حف  مناسب   -أ
ة1316 سةةن   العةةاد  هةةر  أبطلةة  وقةةد  ابهلمزيةة    يكتفةةى وأحيةةاانً  ابلةةهد   يكتفةةى نحيةةاانً ف  هةة
   .عو  الشري  م  أبمر

 
 (.638-636 /1هة( هتاين مجي   )1337-1143املنوخ  )حليا  العلمي  يف املدين  نظر: ا( ا1)
 .(128:  ) هة1327دفرت املفردا  للصر  اهلمايوني  لعام نظر: ( ا2)
 (.91-90) : الشاهد املقبو   نظر:( ا3)
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 ا تيةةةة : السةةةةنوا  حةةةةوادث يف الةةةةزوا  مناسةةةةبا  يف لةةةةرلك املنشةةةةدي  قةةةةرا   املرلةةةة  وذكةةةةر
 .هة1289 هة 1284  هة1282  هة1280  ةه1279
  األكةةابر بنةةا أب خاصة   هةة  إمنةا جةةا االزو  يف واهلمزية   الةةهد  قةرا   عةةاد  أ  املرلة  نةةص  وقةد
  :  حي  قا الواقع   هر  ذلك م  هة 1289و هة1282 سني حوادث يف كما

ة1289 سةةن   األو  خبيةة  شةةهر مةة  الثةةاين ليلةة   يف  شةةيخنا ابنةة   علةةى سةةري نةةوخ زوا  كةةا   هةة
  الدخلةة   وليلةة    امللكةة   ليلةة   حةة و  فيةة  قسةةم  كبةةر  زوا  لةة  فحصةة   مجةةا  الةةرمح  عبةةد الشةةيخ
 ألبنةةا  وضةةع  إمنةةا :وقةةا   ابهلمزيةة   هلةةم خضةة  مةةا احلةةرم ان ةةب أ  إال  الصةةبح   يةةوم امساطةةً  وفعةة 
  .البلد أهايل وكباخ واخلطبا  لما الع

 املولد: يوم الهد  قرا   -ب
ة1280 سةةن   حةةوادث يف املرلةة  ذكةةر وقةةد  الشةةرو  بعةةد األو  خبيةة  شةةهر مةة  الثةةام  يةةوم هةة

 املولةد هلم وقرأ  وسلم علي  هللا صلى النيب مولد مكا  إىل القاض  وان ب واخلطبا  العلما   توج  
 خةةةر  املاةةةرب صةةة   فبعةةةد  الشةةةري  املولةةةد كةةةا   عشةةةر الثةةةاين ليلةةة   يف مث  بسةةةيوين بكةةةري الشةةةيخ
 أ  العةاد  ومة   الةهد  مة   و   يقةر  واملرذنو  الشمو  وقدامهم واخلطبا   والعلما  القاض  ان ب
 إىل الباشةا ابب م   النا  قدام وميشو   أيديهم يف امشوعً   أيخرو  مك   يف الري  الدالن مجي 
 احلفةي  عبةد الشةيخ الشةري  املولةد قةرأ وصةلوا ملةا مث  أصة  علةى لةرلك أق  ومل الشري   املولد
  عةام كة   يف العلمةا  خجو  إىل العشا  أذا  يتنخر (الليل  ) هر  ويف مرداد  مصطفى الشيخ اب 
 البية  إىل توجهةوا مث الةري   هللا عبد الشيخ القاض  بي  عند الشري  املولد قرأ العشا  بعد مث

 توجة  الشةييب هللا عبد الشيخ أل  ؛للسلطا  الدعا  وقرأ الشييب  عمر الشيخ فتح  وقد الشري 
 .إس نبو  إىل يرجعو  ومرادهم  القد  إىل فض  السيد م 

 خمضا : م  عشر الساب  ليل   اهلمزي   را  ق - 
 )أحةةةد مصةةةطفى السةةةلطا  خةةةتم كةةةا   عشةةةر السةةةاب  ليلةةة   يف  ةهةةة 1279 سةةةن   حةةةوادث ففةةة 
 بعةة   اجتمةة  مث مفةةي  سةةليما  األفنةةدي احملكمةة   عنةةد الةةرتاوي  فصةةلى العثمةةانين(  السةة طن
 عنهةةةا  هللا خضةةة  فاطمةةة   السةةةيد  مولةةةد إىل وتوجهةةةوا القاضةةة   وان ةةةب اخلطبةةةا  وبعةةة   العلمةةةا 
 اهلمزي . و   يقر  املرذنو  ومعهم
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 ذكةةر  مةةا انظةةر عــام   كــل  يف تتكــرر الــي الطقــو  مــن الليلــة هــ    مثــل يف اهلمزيــة وقــراءة 
 هة.1289  هة1288 هة 1285 هة 1284 ا تي : السنوا  حوادث يف املصن 
 : رمضان 17ليلة يف  خان مصطفى السلطان ختم -4

ة1279 سةةن   حةوادث يف املرلةة  ذكةر  مصةةطفى  السةلطا  خةةتم لة : يقةةا  اختمةً  هنةةا  أ  هة
 املرلة  عاصةرها الةي احلقبة   تلةك يف مكة   يف العةاد  جةر  وقةد العثمةانين  الس طن أحد وهو
 وتكةةاد مماخسةةا   بعةةد  وحييوهنةةا خمضةةا  مةة  عشةةر السةةاب  ليلةة   يف اخلةةتم هلةةرا برانجمةًةا و د  عةة  ي   أهنةةم

ةةة 1280 ا تيةةة : السةةةنوا  حةةةوادث يف كمةةةا  عةةةام؛ إىل عةةةام مةةة  متقاخبةةة   الطقةةةو   هةةةر تكةةةو   هة
ةةةة 1282 ةةةة 1287 ة هةةةة 1285 ة هةةةة 1284 هة ة1288 هة ة1289  هةةةة ة1290  هةةةة ة1291  هةةةة   هةةةة
 هة.1297 هة 1296  هة1295 هة 1294  هة1293

 :هو خمضا  17ليل  يف  خا  مصطفى السلطا  ختم وخ ص  
 اجتما  العلما  واألعيا  عند احملكم . -1
 و  اهلمزي .  هللا عنها  ومعهم املرذنو  يقر   خضالتوج  إىل بي  السيد  فاطم   -2
 هللا عن   وقرا   مناقب .  خضالتوج  إىل مولد سيدان عل   -3
 الرجو  إىل املسجد احلرام  وفت  البي  الشري   والدعا . -4
 لب  امل ب  على حسب العاد . -5
 هة:1279 سن   حوادث يف كما  املرل  ذلك فص  وقد
 سةةليما  األفنةةدي احملكمةة   عنةةد الةةرتاوي  يصةةل  املةةركوخ  مصةةطفى السةةلطا  خةةتم ليلةة   ففةة 
ا  يلةةب  مث  مفةةي ا أي:- كركةةً  العلمةةا  بعةة   يتمةة  مث  -هةةام منصةةب يف يعةةن ملةة  ديقلةة   معطفةةً
 ومعهةةةم  عنهةةةا هللا خضةةة  فاطمةةة   السةةةيد  مولةةةد إىل يتوجهةةةو و  القاضةةة   وان ةةةب اخلطبةةةا  وبعةةة  
 إىل يةرهبو  مث .لقةدخ وليلة   خمضا  فضا   مفي دخويش األفندي قرأوي  اهلمزي   و   يقر  املرذنو 
 إىل يرجعةو  مث .اكركةً   لب يو  مناقب   بسيوين بكري الشيخ قرأيف  وجه  هللا كرم  عل  اإلمام مولد

 طبقةةا  أخبعةة   فيةة  وعلةةق  احملةة  وفةةر  القاضةة   مدخسةة   حتةة  اكرسةةيا   نصةةب وقةةد احلةةرام  املسةةجد
 إسةةحا  السةةيد بةة  حممةةد السةةيد مدخسةة   عنةةد وطبقةةا الباشةةا  مدخسةة   عنةةد طبقةةا وكةةرلك قناديةة  
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  .املدير مدخس   عند وطبقا  الشري  مقام وقا م األشراف  ونقيب  العلوي   الساد  شيخ
  الكرس  على مرداد مصطفى الشيخ ب ا هللا عبد الشيخ طل يف واخلطبا   العلما  يل  مث

 والسةلطا  مصطفى للسلطا  يدعوو   القدخ ليل   وفضا   خمضا  وفضا   اإلسرا  حدي  قرأيو 
 الشةةةري   البيةةة  إىل يرجعةةةو  مث  شةةةراب  احلاضةةةري  علةةةى مسةةة  ق  ية  و   اكركةةةً   لةةةب ي مث العزيةةةز  عبةةةد

 مث  اكركةةً   لةةب ي مث  للسةةلطا  فيةةدعو  الشةةييب هللا عبةةد الشةةيخ فتحةة  وقةةد  األعتةةاب عنةةد ويقفةةو 
  ااألكةةةر  وهةةةر   )اخلةةةد ام(  مشةةةدي وبعةةة   والنقيةةةب  األغةةةوا  وشةةةيخ  اكركةةةً   احلةةةرم ان ةةةب لةةةب ي
 دخاهةةةم اخلزنةةة   مةةة  فيهةةةا هلةةةم ولكةةة   إةهةةةا يلبسةةةهم مث  مةةةنهم احلةةةرم ان ةةةب أيخةةةرها هلةةةم األبنةةةا و 

 .مبرتبت  ك    معلوم  
 علةةى امل بةة  )لبسةةوا بقولةة : كثةةرًا  يةة  لتالا السةةنوا  يف الكةةر  لةةب  عةةاد  عةة  املرلةة  ويعةةه
   العاد (. حسب

  املرل . يقو  كما   ذكر ما مث  سن   ك   تعم  الليايل وهر 
  بعدها. يركر ومل  ةه1297 سن   يف العاد  هر  ذكر ع  املرل  توق  وقد
 الكربى:  بدر ملعركة السنوية ال كرى -5

 يف املرلةة  ذكةةر فقةةد عةةام  كةة   بةةدخ أهةةايل حبةةو  كةةرلك  حيتفلةةو  أهنةةم مكةة   يف العةةاد  جةةر 
ة1279 سةةةن   أحةةةداث  هللا خضةةة  الكةةةرام بةةةدخ أهةةةايل حةةةو  خمضةةةا  مةةة  عشةةةر السةةةاب  ليلةةة   يف هةةة
 بكةةةر أي سةةةيدان زاويةةة   يف  عادتةةة  مثةةة  مةةةرغي أمةةةن السةةةيد وهةةةو بصةةةنع  قةةةام مةةة  وذكةةةر عةةةنهم 
 .بشاخ  سعيد حممد الشيخ بدخ أه  مناقب قرأو  عن   هللا خض  الصديق
 نقةً   اليةوم العامة   لةدى انتشةر وقد الليل   تلك يف ي صن  الري الطعام أنوا  املرل  يركر ومل
 بدخ"  أه  "فت   وتسمى "فت " يصنعو  كانوا  أهنم عشر( الراب  )القر  املاض  القر  أه  ع 

 والشدائد:  األزمات عند (البخاري اإلمام صحيح) قراءة  -6
 (البخاخي صحي ) قرا     أحوا     ذكر   مك   حوادث يف كتبوا  مم  كثر  ع  املرل  ب  تفرد مما

 الكعب . كباب  معين   أماك  يف ح دد  وبعضها د  ع ملناسبا  مك   يف
ا احلةةةرمن يف (البخةةةاخي صةةةحي ) قةةةرا   أ  وي حةةة  ا كةةةا   الشةةةدا د عنةةةد عمومةةةً  زمةةة  معروفةةةً



9 

 

ة(1202) عةام خحلتة  يف أابدي املراد ذكر فقد املرل   عصر قب  العثماني   الدول    أةنةا  يف أنة  هة
ا هةةة(1203-1187) خةةا  احلميةةد عبةةد السةةلطا  خطةةاب وصةة  للمدينةة   زةختةة   لسةةكا  موجهةةً
 املسةةلمن واجةةب مةة  وأ  األصةةفر  بةةي مةة  هلجةةوم تعرضةة  العثمانيةة   الدولةة   أب  يفيةةد  احلةةرمن
 احلةةةةرم يف واألعيةةةةا  العلمةةةةا  بوجةةةةود اخلطةةةةاب  لةةةة  ت   وقةةةةد أعدا ةةةة   وهزميةةةة    اإلسةةةة م لنصةةةةر  الةةةةدعا   
 وهةةم احلاضةةرو  ودعةةا الفةةت   سةةوخ  قر ةة  حيةة  الصةةلوا   إحةةدى أعقةةاب يف وذلةةك  النبةةوي   

 أعدا ها. على العثماني   للدول   والعز  ابلنصر وج  عز هللا   الشريف   احلجر  إىل جهو مت  
 منةة  قةةرأوت    العثمةةاين ابملصةةح  يةةرتى أ  املدينةة   أهةة  عةةاد  مةة  كةةا   الظةةروف تلةةك مثةة  ويف
 عةةةز هللا   احلضةةةوخ يةةةدعو إذ  (البخةةةاخي صةةةحي ) قةةةرا   خةةةتم ذلةةةك أعقةةةاب يف ويةةةتم   الفةةةت   سةةةوخ 
 .(1)ابلدعا  النبوي املسجد خطيب يقوم مث أعدا هم  وهزمي   املسلمن لنصر  وج 
 ذلةةةك   وامتةةةد   ر  املتةةةنخ    العصةةةوخ يف الصةةةوفي   لةةة  خو   ممةةة ا (البخةةةاخي صةةةحي )قةةةرا   ب    التوسةةة  و 
 هرال : م  نكر  دو  العلما  م  كثر  ذكر  وقد  طويل ً  أزمن ً 
 مةة   لقيةة    مةة   يل قةةا " قةةا : حيةة  -(صةةحي  البخةةاخي)أحةةد شةةر ا  -ابةة  أي مجةةر   -1
ر   الْ  السةةاد  مةة  لقيةة  عمةة   العةةاخفن  إال شةةد     يف قةة رئ مةةا (البخةةاخي صةةحي ) إ    :ابلفضةة  هلةةم م قةة 
 .(2)"جن  إال مركب   يف ب  خ كب وال ف رج  
ا" :البخةةةاخي اإلمةةةام يف ترمجةةة   قةةةا  حيةةة  السةةةبك  الةةةدي  تقةةة  -2  (الصةةةحي  اجلةةةام ) وأمةةة 
 ذلةك تفصةي  ذكةر يف انةدفعنا ولةو  مشةهوخ   فةنمر   احلةوا   لقضةا  وجمةر ابً  للمعض   نً ملج وكون 
 .(3)"الشر  لطا  في  فقات   وما

ــان بطــ ن  علمــاءال بعــ  تــوى وقــد  نةةرى وحنةة " املبةةاخكفوخي: الفضةة  أبةةو قةةا ف ؛ ذلــ بي
 مةةة   ليسةةة  ...فيهةةةا مبةةة  املراكةةةب وجنةةةا  شةةةدا دال ودفةةة  املرضةةةى شةةةفا  أ    نةةةرى ذلةةةك  خةةة ف
 مةة   مينعهةةا ال ابملراكةةب وجةةود  فةةإ    قرا تةة   أو وجةةود  دواعةة  وال  (البخةةاخي صةةحي ) وظةةا  

 
 (.115:  ) أابدياهلندي  إىل اجلزير  العربي   املراد  نظر: الرحل ( ا1)
 (.14 : )انظر: مقدم  فت  الباخي  (2)
 (.234 /2طبقا  الشافعي  الكهى ) (3)
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 وال نقةً   حتصةى ال ذلةك علةى الدالة   والوقةا   ...احلريةق مة   مينعها ال البيو  يف ووجود  الار  
ر  أوىل -هللا كتةةةاب- املصةةةح  لكةةةا  مجةةةر  أي ابةةة  الشةةةيخ قالةةة  مةةةا صةةة    لةةةو وإنةةة   عقةةةً    هبةةة 

ا املسةةتعظمو   اسةةتعظم  وإ  ذلةةك يف جةةدا  وال منهةةا  أبكثةةر بةة  منةة   اخلصةةا ص   احلةةر  إمنةة 
ا ؛ونوافلةة  الةةدي  فةةرا    مةة   فيةة  مبةةا فللعمةة  قرا تةة  ومةةواال  (البخةةاخي صةةحي ) علةةى  لنبي  نةةا ات  باعةةً

ًيا الكرم   يف املراكةب  ينجة   مة   أ    موقنةو : بة  حنة  والةري وسة م . علية  هللا صةلوا  ب  وأتس  
 إال لةةي  ...املضةةطري  ويايةة  الكةةراب  ويكشةة  والنهةةاخ الليةة  يف املرضةةى ويشةةف  والبحةةر الةةه   
 مةةةةة  دعةةةةةا  ملةةةةة  واسةةةةةتجاب   وحةةةةةد   ومشةةةةةي ت  فضةةةةةل   مبحةةةةة   اجمليةةةةةب  القريةةةةةب ...سةةةةةبحان  هللا

 .(1)"مبن   ولسا    سليم   بقلب   الصاحلن 
 مكـة يف واألزمـات الشـدائد عنـد (البخاري صحيح) قراءة  أحوالمن  املؤلف ذكر   اومم
   : ما يلي
 الكعب : ابب أمام (البخاخي صحي ) قرا   -أ

 قةرا   يف العلمةا  ر شة  صةفر شةهر مة  والعشةري  الثةاين يةوم يف :ةه1284 سن   حوادث فف 
 خصوصا  محم في  واق  ألن  ؛الطا   يف احلاص  الواب  خف  ألج  ؛الكعب   ابب أما (البخاخي)
 وغرهم. الوكي  واب  الطا    يف مك   قاض  مبو  خه جا  وقد  األترا  ويف البدو يف

 بةةةةن وحضةةةةرمو  الةةةةيم  يف وقعةةةة  الةةةةي الفتنةةةة   ألجةةةة  (البخةةةةاخي صةةةةحي ) قةةةةرا   وكةةةةرلك
 السةةةيد الكعبةةة   ابب عنةةةد قةةةرأ والةةةري كثةةةر   خلةةةق الفةةةريقن مةةة  قتةةة  وقةةةد  بعضةةةهم يف املسةةةلمن
 .أةم سبع   بعد خيتمو  ومرادهم  اللي  مج  حسن
 ابب عنةةةةد (البخةةةةاخي) خةةةةتم القعةةةةد  ذي مةةةة  الثةةةةاين يةةةةوم يف :ةهةةةة 1285 سةةةةن   حةةةةوادث يفو 
 عبد الشيخ ودعا  البي  الشييب الرمح  عبد الشيخ وفت   العلما  وسا ر الباشا  وحضر   الكعب  
 املسلمن. وينصر  الدي  أعدا  الكفر  هللا يهلك أ  األحناف الساد  مفي سرا  الرمح 
 :املطر ألج  (البخاخي صحي ) قرا   -ب
 األوىل مجةةادى شةةهر مةة  والعشةةري  السةةاب  يةةوم يف :ةهةة 1287 سةةن   حةةوادث يف املرلةة  ذكةةر

 
 (.92-90 : )( مقدم  حتف  األحوذي 1)
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 وقسةةم العلمةةا  مجيةة  فةةاجتم  املطةةر  ألجةة  الكعبةة ؛ ابب عنةةد (البخةةاخي) بقةةرا   مكةة   وايل أمةةر
 البية  فةت  بعةدما الكعبة   ابب عنةد دحة   زيةي أمحةد السةيد الشةيخ دعةا مث  (البخاخي) عليهم
 .الشييب هللا عبد الشيخ

  .ةه1299 سن   حوادثو   ةه1288 سن   دثحوا يف ذلك مث  وحص 
 العلي  : الد ول   نصر بني    مرا  ة ث (البخاخي صحي ) قرا   - 
 :(البخةةاخي صةةحي ) وايقةةر   أ  مكةة    أهةة  مةة  السةةلطا  طلةةب ةهةة 1284 ن  سةة  حةةوادث فةة ف

 .شهر يف مرا  ة ث (البخاخي)  بقرا  أمر جا  األو  خبي  شهر م  الراب  يوم ف ف
 ىمجةةاد مةة  عشةةر احلةةادي يةةوم ففةة  ، (البخةةاخي) قةةرا هتم علةةى مكةة    أهةة  السةةلطا  شةةكر مث
 غيةةةةاب يف أمةةةةرهم سةةةةيدهم إ  حيةةةة  مكةةةة   ألهةةةةايل رتشةةةةك   السةةةةلطا  مةةةة  فرمةةةةا  جةةةةا   ا خةةةةر 

 .الفرما  هرا أخس  مس  فلما شهر  يف أةم ة ة   (البخاخي) بقرا   السلطا 
 يف شةةرعوا شةةوا  شةةهر مةة  عشةةر الثةةاين يةةوم ويف ة:هةة 1285 سةةن   حةةوادث يف املرلةة  ذكةةر مث
 ومةةةرادهم  العلمةةةا  مجيةةة  وحضةةةر  العةةةاد  حسةةةب علةةةى الشةةةري  البيةةة  جتةةةا  (البخةةةاخي) قةةةرا  
 فطلةب  الطاعة   عة  خرجةوا ألهنةم ؛املةوخ  حتةاخب مرادهةا الدولة   أل  وذلك  مرا  ة ث ون يقر  
 علةةى العلية   الدولة   نصةةرو   الكفةر  علةى النصةر ألجةة  (؛البخةاخي) قةرا   الشةةيو  أحةد مة  الباشةا
 .همأعدا 

 (البخةاخي) بقرا   سيدان سعاد  أمر األةم هر  ويف" قا : :ةه1288 سن   حوادث يف وكرا
 بعةةةد الكعبةةة   ابب عنةةةد يةةةدعو دحةةة   محةةةدأ الشةةةيخ ومةةةوالان  مةةةرا  ةةةة ث احلةةةرام هللا بيةةة  جتةةةا 
  .وسلم" علي  هللا صلى سيدان أم   ع  الكرب خف  بني    يوم ك   يف قرا ت 

 البيةةةة  جتةةةةا  (البخةةةةاخي) بقةةةةرا   سةةةةيدان سةةةةعاد  أمةةةةر" قةةةةا : :ةهةةةة 1293 ن  سةةةة  حةةةةوادث ويف
 ."العلي   للدول   الدعا  بني    الشري 
 ايسـن سـورة  قـراءة   (البخةاخي صةحي ) قةرا   على زةد ً  نلح  ةه1294 سن   حوادث ويف

أ   هة1294 سن   األو  خبي  شهر م  والعشري  الساب  يوم يف املرل  ذكر حي (  الدالئل)و
 يواظبةةوا وأ  ةسةةن  سةةوخ  وقةةرا   الشةةري   البيةة  جتةةا  (البخةةاخي) بقةةرا  أخسةةل   العليةة   الدولةة  
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  .برلك العلما  سيدان سعاد  فنمر املقاما   يف الصاحلا  ابلدعوا 
 بةن احلةرب إبعة   وختةه  اجلوا ةب وصةل  الثاين( خبي  شهر )م  األةم هر  ويف" قا : مث
  الشةري  البية  جتةا  (خبةاخي) بقةرا   أمر وجا   املوسكو هم الري  الرو  وبن العثماني   دولتنا
   .ذلك" مجي  فف ع    العلي   الدول   لنصر ابلدعا  يواظبوا وأ   (الدال  )و ةسن وا  وقر 

 (خبةاخي) بقرا   سيدان سعاد  أمر هة1294 سن   خمضا  شهر م  العاشر يوم ويف" قا : مث
 عبةد للسةلطا  ودعوا ختم  أ  إىل األةم سا ر يف بنفس  ونز  العلما   سا ر حضر  حبي  عام 
 ذلك. يستجيب خبنا ابلنصر  احلميد
 وصةةاخ  (البخةةاخي) بقةةرا   سةةيدان سةةعاد  أمةةر خمضةةا  شةةهر مةة  والعشةةري  اخلةةام  يةةوم ويف
 وقةةد هلةةا  والنصةةر الدولةة   جهةة   مةة  مسةةر  أخبةةاخ وجةةا   السةةلطا   ملةةوالان الةةدعا  حيضةةر ينةةز 
 ."ملكها الي البلدا  غالب م  املوسكو خرجوا
ةةة:1294 سةةةن   حةةة  ويف ــراءة  هة ــاري) قـ ــة (البخـ ــة للدولـ ــة 400و العليـ ــن ختمـ ــرآن مـ  القـ
 ، وفلونــة قــار  بلــدة  العليــة الدولــة مــن أخــ وا الــرو  أن بلغهــم ملــا وذلــ  أخــرى؛  وأذكــار
 حممةةود الشةةيخ عنةةد وجلةة  املصةةري  احلةة  وصةة  احلجةة   ذي شةةهر مةة  اخلةةام  اليةةوم ويف" قةةا :
 للدولة   بقرا تة  سةيدان سةعاد  أمةر الةري (البخاخي) ختم كا   اليوم هرا ويف العاد . حسب على

 محةةةدأ وامسةةة - إسةةة نبو  أهةةةايل مةةة  خجةةة  إ  مث والباشةةةا  سةةةيدان سةةةعاد  ختمةةة  وحضةةةر العليةةة  
 ختمة   400 مقةداخ القةر   بقةرا   سةيدان سعاد  على اقرت  -العلم أه  م  خان   قمش أفندي

 املنجيةةةةةةة   والصةةةةةةة    41000 الفاحتةةةةةةة   وقةةةةةةةرا   مةةةةةةةر   100000( الوكيةةةةةةة  ونعةةةةةةةم هللا حسةةةةةةةيب)و
 واخلطبةةا  العلمةةا  جبمةة  سةةيدان سةةعاد  فةةنمر ذلةةك  وغةةر  10000 الكةةرب ودعةةا   41000
 فمةا القةرا    علةيهم قسة  مث احلةرام  املسةجد مة  مكا  ك   يف والفقها  الطر  وأه  والت مر  

   ."القرا   مت  وقد إال اإلشرا  بعد جا 
 أ مةةر -الشةةافعي   ومفةةي العلمةةا  شةةيخ- دحةة   أمحةةد السةةيد أ  :ةهةة 1299 حةةوادث يف وجنةةد
 العلمةا  مجية  وحضةر  مصةر أهة  مة  املسةلمن نصر  بني   الشري  البي  جتا  (البخاخي) بقرا  
  .الشري  البي  ابب عند والدعا   للقرا  
 الشري : لسعاد  الشفا  بني   (البخاخي)صحي   قرا   -د
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 جتةةا  (البخةةاخي) العلمةةا  قةةرأ شةةوا  شةةهر مةة  السةةاب  وميةة  ويف :ةهةة 1290 سةةن   حةةوادث ففةة 
  .الشري  لسعاد  الشفا  بني   دح   أمحد السيد الدعا  وقرأ  أةم ة ث الشري  البي 
  والطا  : مك   يف ىتفش   الري اجلراد خف  بني   (البخاخي)صحي   قرا   -هة

 سبع   ومك   كثر  جراد جا ان األةم هر  ويف" املرل : قا  :ةه1289 سن   دثاحو  فف 
 مث  والهسةةيم ضةراخل  ومجيةة  النخة  بعة   كةة وأ  الةوادي مجيةة  وعةم    مكة   يف حيةةوم يةوم كة    أةم
 سةةيدان سةةعاد  أمةةر مث الطةةا    يف بسةةاتن وبعةة   وقةةر  اهلةةدى مجيةة  كةة وأ  الطةةا   إىل طلةة 
  أكثةةر   مةةا قةةد هللا فبحمةةد  اجلةةراد خفةة  بنيةة   أةم ة ةةة   الشةةري  البيةة  جتةةا  (البخةةاخي) بقةةرا  
 .البحر" يف نفس  خمى وبعض 
 :والشد  القح  م  العلي    الد ول   يف حيدث ملا (البخاخي)صحي   قرا   -و

 شةةةر  األوىل مجةةةادى شةةةهر مةةة  والعشةةةري  اخلةةةام  يةةةوم ويف :ةهةةة 1291 سةةةن   حةةةوادث ففةةة 
 األانضةو  أهة  أ  :وسةبب   سيدان سعاد  أبمر  الشري  البي  جتا  (البخاخي) قرا   يف العلما 

 على زةد  الكاخ عليهم ونز   شديد قح  هلم حص  -الب د م  حوهلا وما نقروةأ أه  مث -
  جنيهةا  عنةد  مة  وخةر   الةب د سةا ر مة  إبعةانتهم السلطا  فنمر  مواشيهم قت  ح   العاد 
 شة   بعة   مكة   مة  يمة  أب  سةيدان سةعاد  فاستحسة ...   ة ووزخا  والدتة    م   وكرلك  كثر 
  .عنهم الكرب كش   بني   والطا   مك   يف (البخاخي) بقرا   العلما  وأمر  هلم الته  حبسب
  لنةا يقةدخ خبنةا  الليلة   هر     ابتدا وكا   بري  جنم السما  يف خ   والعشري  الساب  ليل   ويف
 .ضر ك   املسلمن وع  عنا ويصرف  خر ك 

 الزالز : م  العلي    الد ول   ملصاب (البخاخي)صحي   قرا   -ز
 مةةة  تلاةةةراف جةةةا  صةةةفر شةةةهر مةةة  عشةةةر الثالةةة  يةةةوم ويف :ةهةةة 1312 سةةةن   حةةةوادث ففةةة 
 منة  يطلةب  العلمةا  شةيخ اببصةي  سةعيد حممةد الشةيخ ملةوالان  سةيدان سعاد  طرف م  الطا  
 املمالةةةةك ومةةةة  العليةةةة   ا سةةةةتان   عةةةة  الةةةةزالز  خفةةةة  بنيةةةة   ؛الشةةةةري  البيةةةة  جتةةةةا  (البخةةةةاخي) قةةةةرا  

 يةةوم وختمةةو   مكةة   يف الكةةا نن املدخسةةن مجيةة  وحضةةر  عشةةر الرابةة  يةةوم فيةة  فشةةر   الشةةاهاني  
 البيةةةة  ابب عنةةةةد سةةةةعيد حممةةةةد الشةةةةيخ مةةةةوالان الةةةةدعا  وقةةةةرأ  القاضةةةة  وحضةةةةر  عشةةةةر السةةةةاد 
 مةةة  شةةييب صةةةاح حممةةد الشةةيخ بةةة  حممةةد الشةةيخ نةةةز  وقةةد  واخل  ةةق العلمةةةا  حبضةةوخ  الشةةري 
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 مث  البواخدية   مة  مخة  م  انسيد سعاد  أخسل  وقد  الدعا  عند الشري  البي  وفت   الطا  
 .يوم  م  الطا   إىل طل 
 
 

 اجلزء الثاين     يليه


