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بسم هللا الرحمن الرحٌم
(وصلى هللا على محمد وآله)

1

(قال الشٌخ اإلمام العالم العامل ،الحافظ الناقد ،شرؾ المحدثٌن ،صدر العلماء المدرسٌن،
أوحد الخطباء المفلقٌن ،أقضى القضاة جمال الدٌن أبو عبدهللا محمد بن الشٌخ الصالح
الناسك بقٌة السلؾ أبً جعفر أحمد بن خلؾ الخزرجً السعدي العبادي ،المدنً ،عرؾ
بالمطري ،تؽمده هللا برحمته وأسكنه بحبوحة جنته).2
الحمد هلل الذي شرؾ طٌبة الطٌبة بحلول مصطفاة ،وخصها بشرٌؾ سكنه ،و ورٌؾ 3ظل
وطنه ،وكرٌم مثواه ،وجعلها دار هجرته التً ٌأرز 4اإلٌمان إلٌها عند اقتراب األمر ،وبلوغ
منتهاه ،وأراه بثبات أوسها ،وثبات خزرجها ،من النصر ما قرت به عٌناه ،وأظهر فٌه دٌنه
الذي أتم به نعمته على خلقه ،وأكمله لهم وارتضاه .أحمده وال ٌحمد على النعم سواه،
وأشكره على ما خوله من جزٌل كرمه وأسداه ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له
نعم الرب ونعم الحسب ونعم اإلله ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي اختاره من خلقه
واجتباه ،وكرمه بعظٌم خلقه (وحباه) ،5صلى هللا علٌه وعلى آلـه وأصحابه صبلة دابمة
بدوام ملك هللا.
وبعد فإن العناٌة بالمدٌنة الشرٌفة متعٌنة ،والرعاٌة لعظٌم حرمتها لكل خٌر متضمنة،
والوسٌلة بنشر شرفها شافعة ،والفضٌلة ألشتات معاهدها جامعة ،ألنها طابة 6ذات الحجرة
المفضلة ،ودار الهجرة المكملة ،وحرم النـبوة المشرؾ باآلٌات المنزلة ،والمسجد الذي تشد
إلٌه الرحال [المرقلة] ،7والبقعة التً تهبط األمبلك علٌها ،والمدٌنة التً ٌأرز اإلٌمان
إلٌـها ،8والمشـهد الذي تفــوح أرواح نجـــد 9من ثٌــاب (زابــرٌه) ،10والمـــــورد الـذي ال

ٔ١ٌ 1ض ف( ٟى) )َ(ٚ
 ٌٖ٘ 2حٌفمَس ٌٔ١ض ف( ٟى)
٠ٍٚ 3ف :أ ٞحطٔخعٗ ٚحِظيحىٖ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّعـُ حٌ ،٢١ٓٛرَٚ١صِ :ئٓٔش حٌَٓخٌش)859( َ1998،
٠ 4ؤٍُ :إٔ٠ ٞمز٠ٚ ٞـظّع حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى)502( ٞ
 5فٚ )َ( ٟحؿظزخٖ
١ 6خرش :حُٓ ِٓ أّٓخء حٌّيٕ٠ش حٌٍّٕٛس ،وّخ ٍٚى ف ٟحٌلي٠غ ٍُِٔ ،حٌٜل١ق ،رَٚ١ص :حٌّىظزش حٌع٠َٜش)3357( َ2002،
 7ف ٟح ًٛ٤حٌَّفٍش ٚحٌّؼزض ِٓ (ى)  ٛ٘ٚ )َ(ٚحٌٜٛحدٚ ،حٌَّلٍش :حٌَّٔعش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى)1007( ٞ
ًٌ 8ككه ٌلككي٠غ" اْ حّ٠٦ككخْ ٌ١ككؤٍُ اٌكك ٟحٌّيٕ٠ككش ،وّككخ طككؤٍُ حٌل١ككش عٍكك ٝؿلَ٘ككخ" حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌٜككل١ق  ،ر١ككَٚص :ىحٍ حٌىظككذ
حٌعٍّ١ش٘1419 ،ـ ()1876
 9نجد :ما أشرؾ من األرض وهو اسم لؤلرض العرٌضة التً أعبلها تهامة والٌمن وأسفلها العراق والشام انظر الحمووي ،معجوم
البلدان ،بٌروت :دار إحٌاء التراث العربً1997،م ()369/4؛ الفٌروزآبادي ()321
 10فً األصل زاٌرٌه

1

(تروى) 1من الشوق ؼلة 2واردٌة ،والعـرصة 3التً خصـها هللا تعالى بالنبـً األطـهر،
والحومة 4التً فٌها الروضة المقدسة ،بٌن القبر والمنبر ،و(التربة) 5التً سمت بساكنها
على اآلفاق ،وفضلت بقاع األرض على اإلطبلق  ،فهً كما قٌل:

قد حاط ذات المصطفى /وحواها

جزم الجمٌع بأن خٌر األرض ما

كالنفس حٌن زكت زكا مـأواها

ونعم لقد صدقوا بساكنها علـت

6

وقد خلت ممن ٌعرؾ معالمها وأخبارها ،وٌعرؾ معاهدها وأثارها ،فذكرت فً هذا
المختصر من ذلك ما عرفته ،وبعض ما ورد فً فضلها ،وأسندته ،رجاء ثواب هللا العمٌم،
وشفاعة نبٌه الكرٌم ،وأن ٌجعلنا من خٌار أمتـه وٌحشرنا معه وفً زمرته ،ؼٌر خزاٌا وال
نادمٌن ،وال مؽٌرٌن ،وال مبدلٌن آمٌن آمٌن آمٌن ،وسمٌته التعرٌؾ بما أنست الهجرة من
معالم دار الهجرة.

 1فً (د) ٌروى
 2غٍش ِٓ :حٌغً ٗ ٛ٘ٚيس حٌعطٖ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى)1039( ٞ
 3العرصة :كل بقعة بٌن الدور واسعة لٌس فٌها بناء ،والعرصتان كبرى وصؽرى بعقٌق المدٌنة انظر الفٌروزآبادي ()623
4وحومة البحر والرمال والقتال وؼٌره معظمه أو أشد موضع فٌه انظر الفٌروزآبادي()1098
 5لٌست فً (م) وذلك لتعرض النسخة الى خرم فً هذا الموضع
 6والقابل هو أبو محمد عبودهللا بون عموران بون موسوى البسوكري المؽربوً (ت713هوـ) نسوبة الوى بسوكرة بلودة بوالمؽرب وكوان مون
أعٌانها وأؼنٌابها إال أنه خرج للمدٌنة وجاور فٌها ،وهو رجل فاضل ثقة له العدٌد من القصابد فً المدٌنة ومطلع هذه القصٌدة:

وتحن من طرب على ذكراها

دار الحبٌب أحق أن تهواها

انظر ابن حجر العسقبلنً ،الدرر الكامنة فوً أعٌوان المابوة الثامنوة ،بٌوروت :دار الكتوب العلمٌوة ()170/2؛ ابون فرحوون ،نصوٌحة
المشاور وتعزٌة المجاور ،تعلٌق :حسٌن شكري ،بٌروت :دار األرقم ()59؛ السمهودي ،وفاء الوفواء ،بٌوروت :دار إحٌواء التوراث
العربً ()1419/4

2

ما جاء فً فضل المدٌنة من صحٌح البخاري
حدثنا الشٌخ اإلمام العالم أمٌن الدٌن أبو الٌمن عبدالصمد بن أبً الحسـن عبدالوهاب بن
عساكر 1رحمه هللا ،حدثنا الشٌخ اإلمام أبو عبدهللا الحسٌن بن المبارك الزبٌدي البؽدادي،2
حدثنا شٌخ اإلسبلم أبو الوقـت عبداألول بن عٌسى بن شعٌب السجزي ،3حدثنا أبو الحسـن
عبدالرحمن بن محمد بن المظـفر الداوودي ،4حدثنا أبو محمد عبدهللا بن أحمد حموٌه
السرخسً ،5حدثنا اإلمام أبو عبدهللا محمد بن ٌوسؾ بن بشر بن مطر الفربري ،6حدثنا
7

رحمه هللا ،قال

10

قال :سمعت أبو

اإلمام أبو عبدهللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم البخاري
حدثنا عبدهللا بن ٌوسؾ ،8أخبرنا مالك
هرٌرة

11

9

عن ٌحٌى بن سعٌد

رضً هللا عنه ٌقول :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":أمرت بقرٌة تأكل

القرىٌ ،قولون ٌثرب وهً المدٌنة تنفً الناس كما ٌنفً الكٌر 12خبث الحدٌد".13

 1هو عبدالصمد بن عبدالوهاب بن الحسن بن محمد بن هبة هللا بون عبودهللا بون عسواكر (686 -614هوـ) المعوروؾ بوابن عسواكر،
ولد بدمشق  ،جاور بمكة ما ٌقارب األربعٌن عاما ،اهتم بالعلوم منذ صؽره وخاصة علم الحدٌث فلذا كان من حفواظ الحودٌث ،ولوه
عدة مؤلفات منها فضابل أم المؤمنٌن خدٌجة ،ومنها أحادٌث عٌد الفطر ،وفضل رمضان وؼٌرهوا انظور ابون فهود ،لحوظ األلحواظ،
بٌروت :دار الكتب العلمٌة2007،م ()58؛ السخاوي ،التحفوة اللطٌفوة ،بٌوروت :دار الكتوب العلمٌوة1993،م ()176؛ ابون عسواكر،
إتحاؾ الزابر وأطراؾ المقٌم الزابر ،تحقٌق :مصطفى منبل ،المدٌنة المنورة :مركز بحوث ودراسات المدٌنة2005 ،م ()5
 2الحسٌن بن المبارك بن محمد الزبٌدي البؽدادي ( 631-546هـ) فقٌهه ومحدث ،له مصنؾ مناقب العباد من صلحاء أهول الوببلد
انظوور ابوون تؽووري بووردي ،النجوووم الزاهوورة فووً ملوووك مصوور والقوواهرة ،القوواهرة :مطبعووة دار الكتووب المصوورٌة1930 ،م()286/6؛
البؽوووودادي ،هدٌووووة العووووارفٌن ،بٌووووروت :دار إحٌوووواء التووووراث العربووووً()315/1؛ هٍ١فككككش ،و٘ككككف حٌظٕكككك ،ْٛر١ككككَٚص :ىحٍ اك١ككككخء
حٌظَحع()1843/2
 3أبو الوقت عبداألول بن عٌسى بن شعٌب السجزي الهروي (553-458هـ) وهو عالم ومحدث ثقة انظر الذهبً ،العبور ،تحقٌوق:
صبلح الودٌن المنجود ،الكوٌوت :وزارة اإلرشواد واألنبواء1963 ،م ()151/4؛ موسوى ،نزهوة الفضوبلء تهوذٌب سوٌر أعوبلم النوببلء،
جدة :دار األندلس الخضراء1998،م()1552/4
 4عبوودالرحمن بوون محموود بوون المظفوور الووداوودي (467-374هووـ) وقوود كووان عبلمووة خراسووان ومقصوود طلبووة العلووم انظوور الووذهبً،
العبر()264/3؛ موسى()1405/3
 5عبدهللا بن أحمد بن حموٌوه بون ٌوسوؾ بون أعوٌن السرخسوً(381-293هوـ) وهوو محودث ثقوة انظور الوذهبً ،العبور()17/3؛ ابون
تؽري بردي()161/4
 6أبو عبدهللا محمود بون ٌوسوؾ بون بشور الهوروي الفربوري (330-230هوـ) وهوو حوافظ محودث ثقوة انظور الوذهبً ،توذكرة الحفواظ،
بٌروت :دار الكتب العلمٌة2007،م( ،)39/3العبر()223/2
 7محموود بوون إسووماعٌل بوون إبووراهٌم البخوواري(256-194هووـ) صوواحب الصووحٌح ولووه مصوونفات كثٌوورة منهووا أسووماء الصووحابة ،وبوور
الوالدٌن ،والتارٌخ الصؽٌر ،والتارٌخ الكبٌر ،وكتاب السونن فوً الفقوه وؼٌور ذلوك انظور ابون حجور ،تهوذٌب التهوذٌب ،بٌوروت :دار
صادر1968،م()47/9؛ البؽدادي()16/2؛ موسى()1010/3
 8أبو محمود عبودهللا بون ٌوسوؾ الدمشوقً التنٌسوً (ت 218هوـ) وهوو محودث ثقوة وٌعتبور أوثوق النواس فوً الموطوأ انظور البخواري،
التارٌخ الكبٌر()233/5؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()296/1
 9أبو عبدهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبً عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جثٌل بن عمرو بن الحوارث الحمٌوري(-93
179هـ) ،إمام دار الهجرة وأحد األبمة األربعة ،إمام الحدٌث ،ومن مصنفاته الموطأ فً الحدٌث ،ورسالة فوً الووعظ ،وكتواب فوً
المسابل وؼٌرها انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()310/7؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()154/1؛ موسى()726/2؛ البؽدادي()1/2
ٌ 10حٌى بن سعٌد بن قٌس بن عمرو األنصاري البخاري توفً 143هـ ،وكان من أفقه الناس ومن حفاظ الحودٌث ،وتوولى القضواء
فً المدٌنة زمن األموٌٌن ،كما تولى القضاء فً الهاشمٌة بالعراق زمن الخلٌفة المنصور انظر الذهبً ،توذكرة الحفواظ ()104/1؛
ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()221/11
ٚ 11لي حهظٍف ف ٟحّٓٗ ٚأٍؿق ِخ ًوَ أٔٗ عزكيحٌَكّٓ ركٓ ٛكوَ حٌيٓٚك(ٟص٘57كـ) ٛكلخر ٟؿٍ١كً ِٚكٓ أ٘كً حٌٜكفش فك ٟحٌّيٕ٠كش
 ٍٞٚٚعٓ ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١حٌىؼ ِٓ َ١ح٤كخى٠غ حٔظكَ حركٓ عزيحٌزَ،حٓ٨كظ١عخد فكِ ٟعَفكش حٛ٤كلخد ،ر١كَٚص :ىحٍ
حٌىظخد حٌعَر)200/4( ٟ؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()262/12؛ ِ)307/1(ٝٓٛ
12الكٌر :وهو ما ٌنفخ فٌه الحداد انظر الفٌروزآبادي()473
 13الموطأ ،مصر :مطبعة مصطفى الحلبً1950 ،م()201/2

3

(وبه) 1قال حدثنا محمد بن بشار ،2حدثنا عبدالرحمن ،3حدثنا( سفٌان) ،4عن األعمش ،5عن
األعمش ،5عن إبراهٌم التٌمً ،6عن أبٌه ،7عن علً رضً هللا عنه قال :ما عندنا شً إال
إال كتاب هللا وهذه الصحٌفة عن النبً :صلى هللا علٌه وسلم" المدٌنة حرم مابٌن عٌر الى
كذا من أحدث فٌها حدثا ً أو آوى محدثا ً فعلٌه لعنة هللا والمبلبكة والناس أجمعٌن ،ال ٌقبل هللا
منه صرؾ وال عدل ".8
وبه قال حدثنا خالد بن مخلد ،9حدثنا سلٌمان ،10حدثنً عمرو بن ٌحٌى ،11عن عباس بن
سهل بن سعد ،12عن أبً حمٌد ،قال  :أقبلنا مع النبً صلى هللا علٌه وسلم من تبوك 13حتى/
أشرفنا على المدٌنة فقال ":هذه طابة".14
وبه قال حدثنا إبراهٌـم بن المنـذر ،15حـدثنا أنس بن عٌاض

16

 ،حدثنً عبٌد هللا ،17عن

[خبٌـب] 18بن عبدالرحمن ، 19عن حفص بن عاصم ،20عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن

 1هكذا فً األصل وكذلك فً (م) وفً (د) أضاؾ الى البخاري والمثبت واضح الن الباب ٌتناول صحٌح البخاري
 2أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان (252-167هـ) وهوو محودث ثقوة حوافظ حتوى أنوه لقوب ببنودار وتعنوى حوافظ انظور ابون حجور،
تهذٌب التهذٌب()70/9؛ موسى()989/3
 3أبو سعٌد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري(198-135هـ) وهو فقٌه ومن كبار حفاظ الحودٌث فهوو ثقوة ثبوت ولود وتووفً
فً البصرة وله عدة مصنفات فً الحدٌث انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()354/5؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()241/1
 4فووً (م) و (د) شووٌبان والصووحٌح المثبووت ،وهووو أبووو عبوودهللا سووفٌان بوون سووعٌد بوون مسووروق الث ووري الكوووفً(ت161هووـ )بالبصوورة
وٌعتبر من أعلم الناس بالحدٌث حتى قٌل عنه البحر لؽزارة علمه انظر البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()92/4؛ الوذهبً ،توذكرة الحفواظ
()152/1؛ موسى()694/2
 5أبو محمد سلٌمان بن مهران األعمش(148-60هـ) وهو ثقة له نحو ألؾ وثبلثمابة حدٌث ،كموا كوان عالموا بوالفرابض ،كموا كوان
ٌسمى المصحؾ لصدقه انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()37/4؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()116/1؛ موسى()643/2
 6أبو أسماء إبراهٌم بن ٌزٌد بن شرٌك التٌمً (ت 92وقٌل 94هـ) وهو محدث ثقة وفقٌه الكوفة وقد قٌل أنوه موات بسوجن الحجواج
بن ٌوسؾ انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()334/1؛ موسى()580/2
 7أبوووو حٌوووان ٌزٌووود بووون حٌوووان التٌموووً الكووووفً ،محووودث ثقوووة انظووور البخووواري ،التوووارٌخ الكبٌووور()324/8؛ ابووون حجووور ،تهوووذٌب
التهذٌب()231/11
 8البخاري ،الصحٌح()1870
9أبووو الهٌووثم خالوود بوون مخلوود القطوووانً الكوووفً(ت 213هووـ) إمووام محوودث انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()174/3؛ الووذهبً ،تووذكرة
الحفاظ ()298/1
10أبو أٌوب سلٌمان بن ببلل القرشً التٌمً(172 -100وقٌول177هوـ) الحوافظ المفتوً مون مووالً آل أبوً بكور الصودٌق رضوً هللا
عنه وهو مفتً المدٌنة كما تولً خراجها وهو محدث ثقة انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()4/4؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()171/1
 11عمرو بن ٌحٌى المازنً األنصاري المدنً(ت 140هـ) وهو محدث ثقة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()382/6؛ ابون حجور،
تهذٌب التهذٌب()118/8
12عباس بن سهل بن سعد الساعدي الخزرجً األنصاري المودنً(120-25هوـ) توابعً ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()3/7؛
ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()118/5
 13طزٛنِٟٛ :ع رٚ ٓ١حى ٞحٌمَٚ ٜحٌ٘خَ ٚطزعي عٓ حٌّيٕ٠ش أػٕخ عَ٘س َِكٍش حٔظَ حٌلّ)431/2(ٞٛ
 14البخاري()1872
 15أبو إسحاق إبراهٌم بن المنذر الحزامً المدنً(ت 236هـ) وهو محدث ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()331/1؛ الوذهبً،
تذكرة الحفاظ ()44/2
 16أبوو ضومرة أنووس بون عٌوواض اللٌثوً الموودنً(200-104هوـ) محوودث المدٌنوة ،وهووو مون الثقووات المتقنوٌن انظوور البخواري ،التووارٌخ
الكبٌر()33/2؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()236/1
 17عبٌووودهللا بووون عمووور بووون حفوووص بووون عاصوووم بووون عمووور بووون الخطووواب(ت147هوووـ) وهوووو محووودث ثقوووة انظووور البخووواري ،التوووارٌخ
الكبٌر()395/5؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()121/1
 18فً األصل وفً (م)حبٌب وفً(د) جندب والصحٌح ما أثبتناه من البخاري
 19خبٌوووب بووون عبووودالرحمن بووون خبٌوووب بووون ٌسووواؾ األنصووواري(ت132هوووـ) وهوووو فقٌوووه محووودث ثقوووة انظووور البخووواري ،التوووارٌخ
الكبٌر()209/3؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()38/7
 20حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشً العدوي(ت90هـ) وهو محدث ثقة انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()359/2؛ ابون
حجر ،تهذٌب التهذٌب()402/2
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رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ":إن اإلٌمان لٌأرز الى المدٌنة كما تأرز الحٌة الى
جحرها".1
وبه قال حدثنا عبدهللا بن ٌوسؾ ،أخبرنا مالك عن هشام بن عروة ،2عن أبٌوه ،3عون عبودهللا
عبدهللا بن الزبٌر ،4عن سفٌان بن أبوً زهٌور 5رضوً هللا عنوه أنوه قوال :سومعت رسوول هللا
صوولى هللا علٌووه وسوولم ٌقووول( ":تفووتح) 6الووٌمن فٌووأتً قوووم ٌبسووون 7فٌتحملووون بووأهلٌهم وموون
أطاعهم والمدٌنة خٌر لهم لو كانوا ٌعلمون ،وتفتح الشام فٌأتً قوم ٌبسون فٌتحملون بوأهلٌهم
ومن أطاعهم والمدٌنة خٌر لهم لو كانوا ٌعلمون ،وتفتح العراق فٌأتً قوم ٌبسوون فٌتحملوون
بأهلٌهم ومن أطاعهم والمدٌنة خٌر لهم لو كانوا ٌعلمون".8
وبووه قووال حوودثنا إسووماعٌل بوون عبوودهللا 9حوودثنً أخووً عوون سوولٌمان ،عوون عبٌوود هللا ،عوون سووعٌد
المقبري ،10عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قوال" :حورم
ما بٌن البتً 11المدٌنة على لسانً" [قال] :12وأتى النبً صلى هللا علٌه وسلم بنً حارثة،13
وقال ":أراكم ٌا بنً حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت ،فقال :بل أنتم فٌه".14
وبه قال حدثنا عبد العزٌز بن عبدهللا ،15حدثنً إبراهٌم بن سعد ،16عن (أبٌه) 17عن جده
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 1البخاري ،الصحٌح ()1876
 2أبووو المنووذر هشووام بوون عووروة بوون الزبٌوور بوون العوووام(146-61هووـ) وهووو محوودث ثقووة ثبووت كثٌوور الحوودٌث انظوور البخوواري ،التووارٌخ
الكبٌر()193/8؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()109/1
 3أبو عبدهللا عروة بن الزبٌر بن العوام القرشً(94-23هـ) وهوعالم المدٌنة وفقٌها وقد كان عالما بالسٌرة حافظا محدثا ثبتوا وهوو
أول من صنؾ فً المؽازي انظر الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()50/1؛ السخاوي()285/2؛ خلٌفة()1746/2؛ موسى()526/2
 4عزيهللا رٓ حٌِر َ١رٓ حٌعٛحَ (ص٘73ـ) أٚي ٌِٛٛى ٌٍّٙخؿَ ٓ٠ف ٟحٌّيٕ٠ش ٚر٠ٛع رخٌو٩فش رخٌّيٕ٠ش ٕٓش (٘64كـ) رعكي ِكٛص ٠ِ٠كي ركٓ
ِعخ٠ٚككش ٚكككخٍد رٕكك ٟأِ١ككش كظكك ٝلظككً حٔظككَ حرككٓ كـككَ ،طٙككٌ٠ذ حٌظٙككٌ٠ذ()213/5؛ حٌٍِوٍكك ،ٟح٤عكك ،َ٩حٌطزعككش حٌؼخٔ١ككشِ ،طزعككش
وٓٛظخطِٔٛخّ)218/4(َ1954،؛ ِ)393/1(ٝٓٛ
ٓ 5ف١خْ رٓ أر َ١ُ٘ ٟهٍ١فش حٌَّٕ ٞحُ٤ىِ ٛ٘ٚ ٞليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)86/4(َ١؛ حرٓ عزيحٌزَ()65/2
 6هكذا فً األصل وكذلك(م) وفً(د) ٌفتح والصحٌح المثبت لتوافقه أٌضا مع ما ورد فً صحٌح البخاري
 7البس :وهو السوق من ٌستاق والمقصود أنهم ٌخرجون على وجه السرعة انظر الفٌروزآبادي()533
8الموطأ()202/2
 9إسوووماعٌل بووون عبووودهللا بووون أبوووً أوٌوووس بووون مالوووك بووون أبوووً عوووامر(ت 226هوووـ) روى عنوووه الشوووٌخان انظووور البخووواري ،التوووارٌخ
الكبٌر()364/1؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()300/1
10أبو سعد سعٌد بن أبً سوعٌد كٌسوان المقبوري (ت 125وقٌول126هوـ) موولى بنوً لٌوث وهوو محودث ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ
الكبٌر()474/3؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()88/1
 11البتً :مفردها البة وهً الحرة وقٌول أنهوا األرض التوً قود ألبسوت الحجوارة السووداء انظور الفٌروزآبوادي ،المؽوانم المطابوة فوً
معالم طابة ،تحقٌق :حمد الجاسر ،الرٌاض :دار الٌمامة1969،م()361
ٔ١ٌ 12ض ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن ٚحٌّؼزض ِٓ ٛل١ق حٌزوخٍٞ
 13وهم بطن من بطون قبٌلة األوس التً اسوتقرت بالمدٌنوة انظور ابون قتٌبوة ،المعوارؾ ،تحقٌوق :محمود الصواوي ،مصور :المطبعوة
اإلسبلمٌة1934،م()50
 14البخاري ،الصحٌح ()1869
 15أبو القاسم عبد العزٌز بون عبودهللا بون ٌحٌوى بون أوٌوس بون سوعد بون أبوً السورح القرشوً وهوو محودث انظور البخواري ،التوارٌح
الكبٌر()13/6؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()345/6
 16إبووراهٌم بوون سووعد بوون إبووراهٌم بوون عبوودالرحمن بوون عوووؾ القرشووً(183-110هووـ) وهووو محوودث ثقووة انظوور البخوواري ،التووارٌخ
الكبٌر()288/1؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()185/1
 17لٌست فً (د) ،وهو أبو إبراهٌم سعد بن إبراهٌم بن عبدالرحمن الزهوري(ت125وقٌول 126وقٌول127هوـ) وهوو قاضوً المدٌنوة
وثقة إال أنه قلٌل الحدٌث انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()51/4؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()102/1
 18أبو محمد عبدالرحمن بن عوؾ بن عبد عوؾ الزهري القرشً(ت32هوـ) صوحابً جلٌول وأحود العشور المبشورٌن بالجنوة انظور
البخوواري ،التوووارٌخ الكبٌووور ()240/5؛ ابووون عبووودالبر()385/2؛ ابووون حجوور ،اإلصوووابة فوووً تمٌٌوووز الصوووحابة ،بٌوووروت :دار الكتووواب
العربً()408/2
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عن أبً بكرة 1رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ":ال ٌدخل المدٌنوة رعوب
المسٌح الدجال لها ٌومبذ سبعة أبواب على كل باب ملكان".2
و به قال حدثنا إبراهٌم بن المنذر ،حدثنا الولٌد ،3حدثنا أبو عمرو ،4حدثنا إسوحاق ،5حودثنً
حدثنً أنس بن مالك 6عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  ":لٌس من بلد إال سوٌطؤه الودجال
إال مكووة والمدٌنووة لووٌس موون نقابهووا[نقووب] 7إال علٌووه المبلبكووة صووافٌن ٌحرسووونها ،ثووم ترجووؾ
المدٌنة بأهلها ثبلث رجفات 8فٌخرج إلٌه كل كافر ومنافق".9
وبووووووووه قووووووووال حوووووووودثنا ٌحٌووووووووى بوووووووون بكٌوووووووور ،10حوووووووودثنا اللٌووووووووث ،11عوووووووون عقٌوووووووول،12
عن ابن شهاب ،13أخبرنً عبٌدهللا بن عبدهللا بن عتبة ،14أن أبا سعٌد الخودري 15رضوً هللا
عنه قال :حدثنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حدٌثا ً طوٌبلً عن الدجال فكان فٌما حدثنا به
أن قالٌ ":أتً الدجال وهو محورم علٌوه أن ٌودخل نقواب المدٌنوة ٌنوزل بعوض السوبا  16التوً
بالمدٌنة فٌخرج إلٌه ٌومبذ رجل هو خٌر الناس أو من خٌر الناس ،فٌقول :أشهد انك الودجال
الذي حدثنا رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم /حدٌثوه ،فٌقوول الودجال :أرأٌوتم إن قتلوت هوذا ثوم
 1أركك ٛرىككَس ٔف١ككع رككٓ حٌلككخٍع (ص٘51ككـ) ٘ٚككٛ ٛككلخر ٟؿٍ١ككً ِٚلككيع حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()112/8؛ حرككٓ كـككَ،
حٛ٦خرش()542/3
 2البخاري ،الصحٌح ()1879
 3أبووو العبوواس الولٌوود بوون مسوولم الدمشووقً(195-119هووـ) عووالم أهوول دمشووق ولووه العدٌوود موون المصوونفات منهووا كتوواب السوونن ،وكتوواب
المؽازي انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()152/8؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()221/1؛ البؽدادي()500/2
4أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن ٌحمد األوزاعً (157-88هـ) وهو محدث وإمام أهل الشام فً الفقه وله مصونؾ السونن فوً
الفقووه ،و المسووابل فووً الفقووه انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()326/5؛ الووذهبً ،تووذكرة الحفوواظ ()134/1؛ البؽوودادي()511/1؛
الزركلً()94/4
 5أبو ٌحٌى إسحاق بن عبدهللا بن أبً طلحة األنصاري(ت 130وقٌل132هـ) سمع من عمه أنس بون مالوك وهوو محودث ثقوة انظور
البخاري ،التارٌخ الكبٌر()393/1؛ السخاوي()171/1
 6أر ٛكِّس أْٔ رٓ ِخٌه رٓ حٌٕ َ٠حٜٔ٤خٍ(ٞص٘92ـ) ٛلخر ٟؿٍٚ ً١هخىَ ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍِ ٛ٘ٚ ٍُٓٚ ٗ١ليع ػمش ٚلي
وخْ ِمَثخ ِليػخ ٚفمٙ١خ حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)27/2(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()37/1؛ ِ)399/1(ٝٓٛ
 7سقطت من جمٌع النسخ واإلضافة من البخاري ،الصحٌح ( )1881والنقب :الطرٌق الضٌق انظر ِـّع حٌٍغكش حٌعَر١كش ،حٌّعـكُ
حٌ : َِٜ ،٢١ٓٛىحٍ حٌّعخٍف)943/2(َ1972 ،
 8حٌَؿف ٛ٘ :حٌظلَن ٚحٟ٨طَحد حٌ٘ي٠ي أِ٘ ٞس أٌٌُِ ٚش ٌ ٍٝ٥حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)812(ّٛ
 9البخاري ،الصحٌح()1881
 10أبو زكرٌا ٌحٌى بن ٌحٌى بن بكٌر التمٌمً النٌسابوري(226-142هـ) وهو عالم خراسوان ومحودث حوافظ ثقوة انظور البخواري،
التارٌخ الكبٌر()310/8؛ موسى()899/2
 11اللٌووث بوون سووعد بوون عبوودالرحمن الفهمووً(ت175هووـ) وكووان عووالم مصوور وموون المحوودثٌن الثقووات انظوور الووذهبً ،تووذكرة الحفوواظ
()164/1؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()459/8
 12أبووو خالوود عقٌوول بوون خالوود بوون عقٌوول األٌلووً( 144وقٌوول 142هووـ ) وهووو محوودث ثقووة مووات بمصوور انظوور الووذهبً ،تووذكرة الحفوواظ
()121/1؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()255/7
 13أبو بكر محمد بن مسلم بن عبٌدهللا بن عبدهللا بن شهاب الزهري(50وقٌل124-51هـ) وهو عالم الحجواز والشوام كموا أنوه فقٌوه
محدث ،أدرك عدد مون الصوحابة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()220/1؛ الوذهبً ،توذكرة الحفواظ ( )83/1؛ ابون حجور ،تهوذٌب
التهذٌب()445/9
 14أبووو عبوودهللا عبٌوودهللا بوون عبوودهللا بوون عتبووة بوون مسووعود الهووذلً(ت98هووـ) وهووو محوودث انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()385/5؛
الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()62/1
15وهوو سووعد بون مالووك بون سوونان األنصواري (ت74هووـ) صوحابً جلٌوول وهوو موون علمواء الصووحابة وفقهواء المدٌنووة ومحودثٌها انظوور
البخاري ،التارٌخ الكبٌر()44/4؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()36/1؛ موسى()359/1
 16سبا  :مفردها سبخة وهى األرض ذات نزر وملح انظر الفٌروزآبادي()252

6

أحٌٌته هل تشكون فً األمر ،فٌقولون :ال ،فٌقتله ثم ٌحٌٌه فٌقوول حوٌن ٌحٌٌوه :وهللا موا كنوت
قط أشد بصٌرة منً الٌوم فٌقول الدجال :أقتله فبل ٌسلط علٌه".1
وبووه قووال حوودثنً عبوودهللا بوون محموود ،2حوودثنا وهووب بوون جرٌوور ،3حوودثنا أبووً 4قووال :سوومعت
ٌونس5عن ابن شهاب عن أنس عون النبوً صولى هللا علٌوه وسولم قوال ":اللهوم اجعول بالمدٌنوة
ضعفً ما جعلت بمكة من البركة".6
وبه قال حدثنا قتٌبة ،7حدثنا إسماعٌل بن جعفر ،8عن حمٌود ،9عون أنوس أن النبوً صولى هللا
هللا علٌه وسلم كان إذا قدم من سوفر فنظور إلوً جودرات المدٌنوة أوضوع 10راحلتوه ،وإن كوان
على دابة حركها من حبها.11
وبه قوال حودثنا عبٌود بون إسوماعٌل ،12حودثنا أبوو أسوامة ،13عون هشوام ،14عون أبٌوه ،15عون
عابشة رضً هللا عنها قالت :لما قدم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المدٌنوة وعوك أبوو بكور
وببلل رضً هللا عنهما ،فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى ٌقول:

والموت أدنى من شراك 16نعله

كل امرئ مصبح فً أهله
وكان ببلل إذا أقلع عنه ٌرفع عقٌرته فٌقول:

بواد وحولً أذخر 17وجلٌل

أال لٌت شعري هل أبٌتن لٌلة

18

 1البخاري ،الصحٌح()1882
2أبو جعفر عبدهللا بن محمد بن عبدهللا بن جعفر الجعفً (ت229هـ) الملقب بالمسندي وذلك العتنابه باألحادٌث المسنده وهو إموام
الحدٌث فً عصره انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()189/5؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()59/2
3أبو العباس وهوب بون جرٌور بون حوازم األزدي البصوري(ت206هوـ) وهوو محودث ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()169/8؛
الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()246/1
4جرٌوور بوون حووازم األزدي البصووري (ت170هووـ) وهووو محوودث البصوورة كمووا كووان موون أشووهر الحفوواظ انظوور البخوواري ،التووارٌخ
الكبٌر()213/2؛ الذهبً()148/1
ٌ5وونس بون ٌزٌوود بون أبوً النجوواد األٌلوً(ت152هووـ) وهوو محودث ثقووة انظور الووذهبً ،توذكرة الحفواظ ()122/1؛ ابوون حجور ،تهووذٌب
التهذٌب()450/11
 6حٌزوخٍ ،ٞحٌٜل١ق()1885
 7أبو رجاء قتٌبة بن سعٌد بن جمٌل بن طرٌؾ الثقفً(240-149هـ) وكان ثقة عالما صاحب حدٌث ثبت انظور البخواري ،التوارٌخ
الكبٌر()195/7؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()26/2
 8أبووو إسووحاق إسووماعٌل بوون جعفوور بوون أبووً كثٌوور األنصوواري (ت180هووـ) وهووو محوودث ثقووة مووأمون انظوور الووذهبً ،تووذكرة الحفوواظ
()184/1؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()287/1
 9أبو عبٌدة حمٌد بن أبً حمٌد الطوٌل البصري(ت142هـ) أحد الحفاظ المحدثٌن الثقات انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌور()348/2؛
الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()114/1
10أوضع :أسرع انظر الفٌروزآبادي ،القاموس()771
 11البخاري ،الصحٌح()1886
 12أبوو محمود عبٌود بون إسوماعٌل الهبواري الكووفً(ت250هووـ) وهوو محودث انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()442/5؛ ابون حجوور،
تهذٌب التهذٌب()59/7
 13حموواد بوون أسووامة الكوووفً(ت201هووـ) مووولى بنووً هاشووم وكووان ثقووة ثبتوا ً انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()28/3؛ الووذهبً ،تووذكرة
الحفاظ ()234/1
 14أبو عبدهللا هشام بن حسان القردوسً األزدي(ت148هـ) وهو محدث انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()197/8؛ الوذهبً ،توذكرة
الحفاظ ()123/1
 15لم أعثر له على ترجمة
 16شراك :جمع شرك وهو سٌر النعل انظر الفٌروزآبادي ،القاموس()945
 17األذخر :وهو جبل بمكة انظر الحموي ،معجم البلدان ،بٌروت :دار إحٌاء التراث1997،م()109/1
 18جلٌل :وهو اسم لواد فً مكة انظر الحموي()72/3؛ األزرقوً ،أخبوار مكوة وموا جواء فٌهوا مون اآلثوار ،تحقٌوق :رشودي ملحوس،
مكة المكرمة :المطبعة الماجدٌة1932،م()124/1
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وهل أردن ٌوما مٌاه مجنة

1

وهل ٌبدون لً شامة وطفٌل

2

اللهم العن شٌبة بن ربٌعة ،3وعتبة بن ربٌعوة ،4وأمٌوة بون خلوؾ 5كموا أخرجونوا مون أرضونا
إلً أرض الوباء ،ثم قال رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم  ":اللهوم حبوب إلٌنوا المدٌنوة كحبنوا
مكة أو أشد ،اللهم بارك لنا فً صاعنا 6وفً مدنا ،وصححها لنا وأنقل حماها الى الجحفوة"

7

الجحفووة" 7قالووت :وقوودمنا المدٌنووة وهووً أوبووأ أرض هللا تعووالى قالووت :فكووان بطحووانٌ 8جووري
نجبلً ،9تعنً ماء (آجنا).10

 1مجنة :وهو أحد أسواق العرب فً الجاهلٌة بالقرب من مكة انظر الحموي()209/7؛ األزرقً()124/1
 2وشامة وطفٌل جببلن على عشرة فراسخ من مكة انظر الحموي()263/6
 3شٌبة بن ربٌعة بن عبد شمس(ت2هـ) من كبار زعماء قرٌش ومن أشداء أعداء الدعوة اإلسبلمٌة وقتل فً ؼزوة بدر انظر ابون
هشام ،السٌرة النبوٌة ،تحقٌق :طه سعد ،بٌروت :دار الجٌل()265/3؛ الزركلً()264/3
 4عتبة بن ربٌعة بن عبد شمس(ت2هـ) من كبوار زعمواء قورٌش وكوان موصووفا بوالحلم والورأي والفصواحة وقتول ببودر انظور ابون
هشام()264/3؛ الزركلً()359/4
 5أمٌة بن خلؾ بن وهب (ت2هـ) أحد سادات قرٌش وقتل ببدر انظر ابن هشام()269/3
 6الصاع :هو وحدة وزن تساوي أربعة أمداد وكل مود ٌسواوي رطول وثلوث وقٌول أنوه ٌسواوي أربوع حفنوات بكفوً الرجول المتوسوط
انظر الفٌروزآبادي ،القاموس()739
 7البخاري ،الصحٌح( ،)5677والجحفة :قرٌة كبٌرة كانت تسمى مهٌعة ثم اجتحفها السٌل فسمٌت الجحفة وهوً مٌقوات أهول الشوام
ومصر إن لم ٌمروا بالمدٌنة انظر الحموي( )36/3؛ الحربً ،كتاب المناسك وأماكن طرق الحو ومعوالم الجزٌورة ،الرٌواض :دار
الٌمامة1969 ،م()457
8بطحان اسم واد من أودٌة المدٌنة وٌطلق على كل ما هو ؼربً مسجد المصلى من المدٌنة الى الحورة الؽربٌوة وٌعورؾ باسوم أبوً
جٌدة انظر الحموي()352/2؛ الفٌروزآبادي ،المؽانم()454
9نجبل :أي الماء الجاري انظر الفٌروزآبادي ،القاموس()1060
 10لٌست فً (د) والحدٌث من البخاري ،الصحٌح( ،)1889والمواء اآلجون :هوو المواء المتؽٌور الطعوم واللوون انظور الفٌروزآبوادي،
القاموس()1174
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(ومن صحٌح مسلم)

1

حدثنا الشٌخ اإلمام الحافظ شرؾ الدٌن أبو محمود عبودالمؤمن بون خلوؾ الودمٌاطً ،2حودثنا
الشووٌخان (الزكٌووان) 3أبووو الفضوول أحموود بوون محموود بوون عبوود العزٌووز التمٌمووً ،4وأبووو(التقووى)

5

صالح بن شجاع بن سٌدهم المدلجً 6قواال :حودثنا اإلموام أبوو المفواخر سوعٌد بون الحسوٌن بون
محمود الهاشومً الموأمونً ،7حودثنا اإلموام أبوو عبودهللا محمود بون الفضول بون أحمود بون محموود
الصاعدي الفراوي ،8حدثنا أبو الحسٌن عبدالؽافر بن محمد بون عبودالؽافر الفارسوً ،9حودثنا
حدثنا أبو أحمد محمد بن عٌسى بن عمروٌه الجلوودي[ 10قوال] :11حودثنا الشوٌخ /الزاهود أبوو
إسحاق إبراهٌم بن محمد بن سفٌان النٌسابوري ،12عن اإلمام الحافظ أبً الحسوٌن مسولم بون
الحجاج القشٌري 13رحمه هللا تعالى [قال] :14حدثنا قتٌبة بن سعٌد ،حدثنا عبود العزٌوز ٌعنوً
ابن محمد الدراوردي ،15عن عمرو بن ٌحٌى المازنً عن عباد بن تمٌم ،16عن عمه عبدهللا
بن زٌـد بن عاصـم 17أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ":إن إبراهٌـم حورم مكوة ودعوا
ألهلهـا،

 1ف(ٟى) ٓزمٙخ رىٍّش أهزخٍ
2عبدالمؤمن بن خلؾ بن أبً الحسن التونً الدمٌاطً (705-613هـ) فقٌه نسوابة كموا أنوه شوٌخ المحودثٌن ولوه عودة مصونفات فوً
الصبلة ،وقبابول الخوزرج ،وقبابول األوس ،والسوٌرة النبوٌوة انظور الوذهبً ،توذكرة الحفواظ ()179/4؛ ابون حجور ،الودرر()253/2؛
البؽدادي()631/1
 3فً األصل الزاكٌان والمثبت من(د) و (م)
 4أحمد بن محمد بن عبدالعزٌز بن الحسوٌن التمٌموً السوعدي(648-561هوـ) المعوروؾ بوابن الجبواب وهوو نواظر األوقواؾ بمصور
انظر الذهبً ،العبر()198/6؛ ابن تؽري بردي()22/7
 5فً(د) البقاء
 6صوووالح بووون شوووجاع بووون محمووود بووون سوووٌدهم المووودلجً(651-570هوووـ) وهوووو راوي صوووحٌح مسووولم عووون الموووأمونً انظووور الوووذهبً،
العبر()208/6؛ ابن تؽري بردي()31/7
 7سعٌد بن الحسٌن المأمونً(ت576هـ) وهو محدث ثقة كما أنه راوي صحٌح مسلم بمصر انظر الذهبً ،العبر()229/4
 8أبووو عبوودهللا محموود بوون الفضوول بوون أحموود بوون محموود بوون أحموود الصوواعدي الفووراوي(530-440هووـ) ولووه موون المصوونفات كتوواب فووً
المذهب ،والمجالس الملكٌة فً الوعظ والتذكٌر انظر الذهبً ،العبر()83/4؛ البؽدادي()87/2
 9أبو الحسٌن عبدالؽافر بن إسوماعٌل بون عبودالؽافر بون محمود الفارسوً(529-451هوـ) وهوو مون أعٌوان المحودثٌن ولوه العدٌود مون
المصنفات منها تارٌخ نٌسابور ،وكتاب المفهم لشرح مسلم ،ومجمع الؽرابب انظر الذهبً ،تذكرة الحفاظ ( ،)49/4العبر()79/4
 10محموود بوون عٌسووى بوون عمروٌووة الجلووودي(368-285هووـ) وهووو راوي صووحٌح مسوولم عوون إبووراهٌم بوون سووفٌان انظوور الووذهبً،
العبر()348/2؛ ابن تؽري بردي()133/4
 11من(د)
 12إبراهٌم بن محمد بن سفٌان النٌسابوري(ت308هـ) وهو محدث انظر الذهبً ،العبر()136/2
 13أبو الحسٌن مسولم بون الحجواج بون مسولم بون ورد القشوٌري(261-204هوـ) وهوو اإلموام الحوافظ الثقوة ولوه العدٌود مون المصونفات
أشهرها الصحٌح  ،وله كتاب الجامع على األبواب وكتاب األسماء والكنى والتمٌٌوز وكتواب أوهوام المحودثٌن انظور الوذهبً ،توذكرة
الحفاظ ()125/2؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()126/10؛ موسى()1034/3
 14من(د)
 15عبد العزٌز بن محمد بن عبٌد الدراوردي (ت 187هـ) سمً بالدراوردي نسبة الى أحودى قورى خراسوان وهوً دراورد انظور
البخاري ،التارٌخ الكبٌر()25/6؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()197/1
 16عبوواد بوون تمووٌم األنصوواري موون بنووً مووازن وهووو محوودث ثقووة انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()141/1؛ ابوون حجوور ،تهووذٌب
التهذٌب()90/5
 17عبدهللا بن زٌد بن عاصم بن كعب المازنً األنصواري (ت63هوـ) صوحابً جلٌول انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()12/5؛ ابون
عبدالبر()304/2؛ ابن حجر ،اإلصابة()305/2
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وإنً حرمت المدٌنة كما حرم إبراهٌم مكة ،وإنوً دعووت فوً صواعها ومودها (بمثلوً) 1موا
دعا به إبراهٌم ألهل مكة".2
وبه قال :حدثنا عبدهللا بن مسلمة بن قعنب ،3حدثنا سلٌمان بن ببلل عن عتبة بن مسلم ،4عن
عن نافع بن جبٌر :5أن مروان بن الحكم 6خطب النواس فوذكر مكوة وأهلهوا وحرمتهوا ،فنواداه
رافع بن خدٌ  7فقال :مالً أسومعك ذكورت مكوة وأهلهوا وحرمتهوا ولوم توذكر المدٌنوة وأهلهوا
وحرمتها ،وقد حورم رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم موابٌن البتٌهوا .وذلوك عنودنا فوً أدٌوم

8

خوالنً 9إن شبت أقرأتكه .قال :فسكت مروان ثم قال :قد سمعت بعض ذلك.10
وبوه قوال :حودثنا أبووو بكور بون أبوً شووٌبة ،11حودثنا عبودهللا بون نمٌوور ،12حودثنا أبوً ،13حوودثنا
عثمان بن حكٌم ،14حدثنً عامر بن سعد ،15عن (أبٌه) 16قال :قال رسول اللهصلى هللا علٌه
وسلم  ":إنً أحرم موا بوٌن البتوً المدٌنوة أن [ٌقطوع] 17عضواهها 18أو ٌقتول صوٌدها ،وقوال:
المدٌنة خٌر لهم لو كانوا ٌعلمون ال ٌدعها أحد رؼبة عنها إال أبدل هللا فٌها من هو خٌر منه،
وال ٌثبت أحد على ألوابها وجهدها إال كنت له شفٌعا ً أو شهٌداً ٌوم القٌامة".19

 1فً(د) بمثل والمثبت من األصل موافق لصحٌح مسلم
 2مسلم()3313
 3عبدهللا بن مسلمة بن قعنب المدنً (221-130هوـ) المعوروؾ بوالقعنبً سوكن البصورة ثوم مكوة وهوو محودث ثقوة انظور البخواري،
التارٌخ الكبٌر()212/5؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()281/1؛ موسى()875/2
 4عتبة بن مسلم المدٌنً مولى بنً تٌم وهو محدث انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()524/6؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()102/7
 5نافع بن جبٌر بن مطعم بن عدي القرشً (ت99هـ) وهو فقٌه محدث انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()82/8؛ ابون حجور ،تهوذٌب
التهذٌب()404/10
 6مروان بن الحكم بن أبً العاص بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ القرشً (2وقٌل 65-4هـ) وقود اسوتكتبه عثموان بون عفوان
رضً هللا عنه كما واله معاوٌة إموارة المدٌنوة وقود توولى الخبلفوة بعود معاوٌوة بون ٌزٌود انظور ابون عبودالبر()405/3؛ ابون حجور،
اإلصابة()455/3؛ موسى()412/1
 7رافوع بون خودٌ بون رافوع بوون عودي األنصواري(ت74هوـ) صوحابً جلٌول ومحوودث ثقوة انظور ابون عبودالبر()483/1؛ ابون حجوور،
اإلصابة()483/1
8األدٌم وهو الجلد المدبوغ انظر الفٌروزآبادي ،القاموس()1074
 9خوالن :مخبلؾ من مخالٌؾ الٌمن منسوب الى عمرو بن إلحاؾ انظر الحموي()261/3
 10مسلم()3316
 11عبدهللا بن محمد بن أبً شٌبة إبراهٌم بن عثمان (ت235هـ) وهو صاحب المسند والمصنؾ والتفسوٌر وهوو محودث ثقوة حوافظ
انظر الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()16/2؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()2/6
 12أبو هشام عبدهللا بن نمٌر الهمدانً الكوفً(199-115هوـ) وهوو محودث ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()216/5؛ الوذهبً،
تذكرة الحفاظ ()239/1
 13نمٌر بن عرٌب الهمدانً وهو محدث انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()117/8
 14أبو سهل عثمان بن حكٌم بن عباد بن حنٌؾ األنصاري(ت138هـ) وهو محدث انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()216/6؛ ابون
حجر ،تهذٌب التهذٌب()111/7
 15عوامر بوون سووعد بوون أبووً وقوواص القرشووً(ت104هووـ) وهووو محوودث ثقووة انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور ()449/6؛ ابوون حجوور،
تهذٌب التهذٌب()63/5
 16فً (د) ابنه ،وهو ٓعي رٓ ِخٌه رٓ أ٘١ذ رٓ عزي ِٕخف رٓ َُ٘س ركٓ وك٩د حٌمَٗك(ٟص٘55كـ) ٚوكخْ ِكٓ حٌٔكخرم ٓ١حٌك ٝحٓ٦كَ٩
ٚأكي حٌعَ٘س حٌّزَ٘ ٓ٠رخٌـٕش ٚلي ٗٙي ريٍ ِٚخ رعي٘خ ٚلخى حٌـ ٕٛ١ح١ِ٩ٓ٦ش ف ٟحٌفظٛكخص حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()18/2؛ حركٓ كـكَ،
حٛ٦خرش()30/2
 17فً األصل تقطع وكذلك (م) والصواب المثبت من (د) موافق صحٌح مسلم
 18فً(د) عضلها ،والعضاة :كل شجرة عظٌمة ذات شوك انظر الفٌروزآبادي ،القاموس()1249
 19مسلم()3318
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وبه قال وحدثناه ابن أبً عمر حدثنا مروان بن معاوٌة ،1حدثنا عثمان بن حكٌم األنصاري،
األنصاري ،أخبرنً عامر بن سعد بن أبً وقاص عن أبٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ثم ذكر مثل حدٌث ابن نمٌر وزاد فً الحدٌث " :وال ٌرٌد أحد أهل المدٌنة بسوء إال
أذابه هللا فً النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح فً الماء".2
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا علً بن مسهر ،3عن الشٌبانً ،4عن ٌسٌر بن
عمرو ،5عن سهل بن حنٌؾ 6رضً هللا عنه قال :أهوى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
بٌده الى المدٌنة وقال ":إنها حرم آمن".7
وحدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة ،حدثنا عبدة ،8عن هشام عن أبٌه /عن عابشة رضً هللا عنها
قالت :قدمنا المدٌنة وهً وبٌبة فاشتكى أبو بكر واشتكى ببلل ،فلما رأى رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم شكوى أصحابة ،قال ":اللهم حبب إلٌنا المدٌنة كما حببت مكة أو أشد وصححها
لنا وبارك لنا فً صاعها ومدها وحول حماها إلً الجحفة".9
وبه قال :وحدثنا ٌحٌى بن ٌحٌى قال :قرأت على مالك ،عن نعٌم بن عبدهللا ،10عن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":على أنقاب المـدٌنة
مبلبكة ال ٌدخلها الطـاعون وال الدجال".11
وبه قال :وحدثنا ٌحٌى بن أٌوب ،12و قتٌبة ،وابن حجر
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جمٌعا ً عن إسماعٌل بن جعفر

أخبرنً العبلء ،14عن أبٌه ،15عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه
 1موووروان بووون معاوٌوووة بووون الحوووارث بووون أسوووامة بووون خارجوووة الفوووزاري (ت193هوووـ) وهوووو ثبوووت حوووافظ انظووور البخووواري ،التوووارٌخ
الكبٌر()372/7؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()216/1
 2مسلم()3319
3أبو الحسن علً بن مسهر الكووفً (ت189هوـ) وكوان ممون جموع بوٌن الفقوه والحودٌث كموا كوان قاضوً الموصول انظور البخواري،
التارٌخ الكبٌر()297/6؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()212/1
 4أبووو إسووحاق سوولٌمان بوون فٌووروز الشووٌبانً(ت141وقٌوول 142هووـ) وهووو محوودث انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()16/4؛ الووذهبً،
تذكرة الحفاظ ()115/1
ٌ 5سٌر بن عمرو الشٌبانً(85-1هـ) وهو محدث انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()422/8
 6أبو ثابت سهل بن حنٌؾ بن واهب األنصواري (ت38هوـ) بالكوفوة كموا صولى علوى جنازتوه علوً بون أبوً طالوب رضوً هللا عنوه
وكان قد شهد ؼزوة بدر وما بعدها انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()97/4؛ ابن حجر ،اإلصابة()86/2؛ موسى()268/1
 7مسلم()3341
8وهو أبو محمد عبدة بن سلٌمان الكبلبوً الكووفً (ت87هوـ) وكوان محودثا ً ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()115/6؛ الوذهبً،
تذكرة الحفاظ ()227/1
 9مسلم()3342
10أبو عبودهللا نعوٌم بون عبودهللا المجمور موولى عمور بون الخطواب وهوو محودث انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()96/8؛ ابون حجور،
تهذٌب التهذٌب()465/1
 11الموطأ( ،)204/2وفً األصل وجمٌع النسخ مبلبكة ٌحرسونها والصواب المثبت من الصحٌح
 12أبو زكرٌا ٌحٌى بن أٌوب المقابري(234-158هـ) وهو محدث ثقة انظر ابن الخطٌب ،تارٌخ بؽوداد ،القواهرة :مكتبوة الخوانجً،
1931م()188/14؛ الذهبً ،العبر()415/1؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()188/11
13أبو الحسن علً بن حجر بن إٌاس المروزي(244-154هـ) كان صادقا ً متقنا ً حافظا ً انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()272/6؛
الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()29/2؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()293/7
 14أبو شبل العبلء بن عبدالرحمن بن ٌعقوب المدنً(ت 132هـ) مولى حرقة من جهٌنة وهو محدث ثقة وله الكثٌور مون األحادٌوث
انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()508/6؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()186/8
 15عبوودالرحمن بوون ٌعقوووب الموودٌنً مووولى جهٌنووة وهووو تووابعً ثقووة انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()366/5؛ ابوون حجوور ،تهووذٌب
التهذٌب()301/6
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وسلم قالٌ ":أتً المسٌح من قبل المشرق (و) 1همته المدٌنة ،حتى ٌنزل دبر أحد ،ثم
تصرؾ المبلبكة وجهه قبل الشام وهناك ٌهلك".2
وبه قال :وحدثنا قتٌبة بن سعٌد ،عن مالك بن أنس فٌما قري علٌه عن ٌحٌى بن سعٌد قال:
سمعت أبا الحباب سعٌد بن ٌسارٌ 3قول :سمعت أبا هرٌرة رضً هللا عنه ٌقول :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ":أمرت بقرٌة تأكل القرى ٌقولون ٌثرب وهً
المدٌنة تنفً الناس كما ٌنفً الكٌر خبث الحدٌد".4
وبه قال :وحدثنا قتٌبة بن سعٌد ،وهناد بن السري ،5وأبو بكر بن أبً شٌبة ،قالوا :حدثنا أبو
أبو األحوص ،6عن سماك ،7عن جابر بن سمرة 8رضً هللا عنه قال :سمعت رسول هللا
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ":إن هللا [تعالى] 9سمى المدٌنة طابة".10
وبه قال :حدثنً محمد بن حاتم ،11وإبراهٌم بن دٌنار
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قاال :حدثنا حجاج بن محمد،13

وحدثنً محمد بن رافع ،14حدثنا عبدالرزاق ،15كبلهما عن ابن جرٌ  16أخبرنً عبدهللا بن
عبدالرحمن بن ٌحنس

17

عن أبً عبدهللا (القراظ)

18

أنه قال :أشهد على أبً هرٌرة رضً

ٔ١ٌ 1ض ف ٟحٌلي٠غ
 2مسلم()3351
 3أبووو الحبوواب سووعٌد بوون ٌسووار الموودنً(ت116هووـ) وهووو محوودث ثقووة انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()520/3؛ ابوون حجوور ،تهووذٌب
التهذٌب()233/4
 4الموطأ()201/2
 5أبو السري هناد بن السوري بون مصوعب الودارمً الكووفً التمٌموً(243-152هوـ) وكوان شوٌخ الكوفوة كموا أن لوه مصونؾ الزهود
انظر الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()70/2؛ البؽدادي()511/2؛ موسى()959/3
 6أبووو األحوووص سووبلم بوون سوولٌم الكوووفً(ت 179هووـ)وهووو محوودث حووافظ ثبووت انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()135/4؛ الووذهبً،
العبر()274/1
 7أبو المؽٌرة سماك بن حرب الكوفً (ت123هـ) وهوو محودث ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()173/4؛ ابون حجور ،تهوذٌب
التهذٌب()232/4
 8جووابر بوون سوومرة بوون جنووادة بوون جنوودب العووامري(ت66وقٌوول74هووـ) صووحابً جلٌوول انظوور ابوون عبوودالبر()226/1؛ ابوون حجوور،
اإلصابة()213/1
 9من مسلم
 10مسلم()3357
 11أبو عبدهللا محمد بن حاتم بن مٌمون المروزي البؽدادي(ت235هـ) وقود جموع كتابوا ً فوً تفسوٌر القورآن انظور البخواري ،التوارٌخ
الكبٌر()70/1؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()33/2
 12إبراهٌم بن دٌنار البؽدادي(ت232هـ) وهو محدث انظر ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()119/1
 13أبو محمد حجاج بن محمد المصٌصً (ت206هـ) وكان محدث ثقة صدوق انظر البخاري ،التوارٌخ الكبٌور()380/2؛ الوذهبً،
تذكرة الحفاظ ()252/1
 14أبو عبدهللا محمد بون رافوع القشوٌري النٌسوابوري(ت245هوـ) وهوو محودث ثقوة موأمون انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()81/1؛
الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()72/2
 15أبو بكر عبدالرزاق بن هموام بون نوافع الحمٌوري (211-126هوـ) المعوروؾ بالصونعانً وهوو محودث ثقوة ومون مصونفاته تزكٌوة
األرواح ،وكتوواب السوونن فووً الفقووه ،وكتوواب الجووامع الكبٌوور فووً الحوودٌث انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()130/6؛ الووذهبً ،تووذكرة
الحفاظ ()266/1؛ البؽدادي()566/1؛ الزركلً()126/4
 16عبدالملك بن عبد العزٌز بن جرٌ (150-80هـ) فقٌه الحورم ،ومون مصونفاته كتواب تفسوٌر القورآن ،وكتواب السونن فوً الحودٌث
انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()422/5؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()128/1؛ البؽدادي()623/1
 17عبدهللا بن عبدالرحمن بن ٌحنس وهو محدث ثقة انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()134/5؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()297/5
 18فً(د) القراط والمثبت هو الصحٌح ،وهو دٌنار أبوو عبودهللا القوراظ المودنً كوان ٌبٌوع القورظ وهوو محودث ذكوره ابون حبوان فوً
الثقات انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()244/3؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()217/3
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هللا عنه أنه قال :قال أبو القاسم صلى هللا علٌه وسلم" من أراد أهل هذه البلدة بسوء ٌعنً
المدٌنة أذابه هللا كما ٌذوب الملح فً الماء".1
وبه قال وحدثنا أبو كرٌب ،2حدثنا أبو أسامة ،وابن نمٌر عن هشام بهذا اإلسناد نحوه.
وحدثنً زهٌر بن حرب ،3حدثنا عثمان بن عمر 4اخبرنا عٌسى بن حفص بن عاصم،5
حدثنا نافع 6عن ابن عمر 7قال :سمعت /رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ":من صبر
على ألوابها كنت له شفٌعا ً أو شهٌداً ٌوم القٌامة".8
وبه قال حدثنا قتٌـبة بن سعٌد عن مالك بن أنس فٌما قري علٌه عن سهٌل بن أبً صالح،9
عن أبٌه ،10عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أنه قال :كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به
الى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فإذا أخذ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ":اللهم
بارك لنا فً ثمرنا ،وبارك لنا فً مدٌنتنا ،وبارك لنا فً صاعنا ،وبارك لنا فً مدنا ،اللهم
إن إبراهٌم علٌه السبلم عبدك وخلٌلك ونبٌك وإنً عبدك ونبٌك وإنه دعاك لمكة وإنً
أدعوك للمدٌنة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ،ثم ٌدعو أصؽر ولٌد له فٌعطٌه ذلك
الثمر".11
وبه قال حدثنا ٌحٌى بن ٌحٌى ،أخبرنا عبد العزٌز بن محمد [المدنً] ،12عن سهٌل بن أبً
صالح عن أبٌه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌؤتى
بأول الثمر فٌقول ":اللهم بارك لنا فً مدٌنتنا ،وفً ثمارنا ،وفً مدنا ،وفً صاعنا بركة مع
بركة ،ثم ٌعطٌه أصؽر من ٌحضره من الولدان".13

 1مسلم()3358
 2أبو كرٌب محمد بن العبلء بن كرٌب الهمدانً الكوفً(248-187هـ) محودث الكوفوة وهوو محودث ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ
الكبٌر()205/1؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()63/2
 3أبو خٌثمة زهٌور بون حورب النسوابً(234-160هوـ) وهوو محودث بؽوداد الثقوة الموأمون انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()429/3
؛الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()19/2
 4أبو محمد عثمان بن عمر بن فوارس البصوري(ت217هوـ) وهوو محودث ثقوة وقود كوان قاضوٌا ً بطرطووس انظور البخاري،التوارٌخ
الكبٌر()240/6؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()277/1
 5أبو زٌاد عٌسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشً(ت157هوـ) وهوو محودث ثقوة انظور الوذهبً ،العبور()232/1؛
ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()208/8
6أبو عبدهللا نافع العودوي (ت117هوـ) موولى عبودهللا بون عمور وكوان محودث ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()85/8؛ الوذهبً،
تذكرة الحفاظ ()76/1
 7أبووو عبوودالرحمن عبوودهللا بوون عموور بوون الخطوواب العوودوي (ت 74هووـ) صووحابً جلٌوول روى الكثٌوور موون األحادٌووث انظوور البخوواري،
التارٌخ الكبٌر()125/5؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()31/1؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()328/5
 8مسلم()3344
 9سهٌل بن أبً صالح ذكوان المدنً مولى أم المؤمنٌن جوٌرٌه بنت األحمس الؽطفانٌة انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌور()104/4؛
ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()263/4
 10أبو صالح السمان ذكوان المدنً مولى جوٌرٌة الؽطفانٌة (ت101هـ) سمً السمان لجلبوه السومن الوى الكوفوة وهوو محودث ثقوه
انظر البخاري ،التارٌخ الكبٌر()260/3؛ الذهبً ،تذكرة الحفاظ (.)69/1
 11الموطأ()200/2
 12فً األصل المزنً والمثبت من(م)
 13مسلم ()3335
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وحدثنا السٌد الشرٌؾ اإلمام العدل تاج الدٌن أبو الحسن علً بن أبً العباس أحمد بن
عبدالمحسن الحسٌنً (الؽرافً) 1رحمه هللا بقرأتً علٌه بثؽر اإلسكندرٌة فً شهر رمضان
سنة سبع وتسعٌن وستمابة ،حدثنا الشٌخ اإلمام العالم الحافظ العبلمة محب الدٌن أبو عبدهللا
محمد بن أبً الفضل محمود بن الحسن بن هبة هللا بن النجار البؽدادي 2فً شهر هللا المحرم
المحرم سنة أربع وثبلثٌن وستمابة بالمدرسة المستنصرٌة 3من بؽداد ،4أنبأنا أبو القاسم
الزندوردي ،5عن أبً علً المقري ،6عن أبً نعٌم الحافظ ،7عن جعفر الخواص ،8أنبأنا
أنبأنا محمد بن عبدالرحمن بن زٌد بن أسلم 9عن أبٌه

10

فً قول هللا عز وجل :وقل رب

أدخلنً مدخل صدق وأخرجنً مخرج صدق واجعل لً من لدنك نصٌرا ،11قال :جعل هللا
مدخل صدق المدٌنة ،ومخرج صدق مكة ،وسلطانا ً نصٌراً (األنصار).12
وحدثنا السٌد تاج الدٌن ،حدثنا الشٌخ محب الدٌن ،أنبأنا أبو زٌد عبدالرحمن بن أبً الحسن
فً كتابه ،أنبأنا أبو البركات بن المبارك ،13أخبرنا عاصم بن الحسن ،14أخبرنا عبد الواحد

 1فً (د) العراقً ،وهو علً بن أحمد بن عبدالمحسن بن أبً العباس الؽرافً(704-620هـ) وهو محودث ثقوة وكوان والوده تواجرا
فسووافر معووه فووً رحبلتووه وطلووب العلووم فووً عوودد موون األقطووار منهووا بؽووداد وحلووب ودمشووق والقوواهرة واإلسوكندرٌة انظوور ابوون حجوور،
الدرر()11/3؛ ابن فهد()66
 2أبو عبدهللا محب الدٌن محمد بون محموود بون الحسون بون هبوة هللا بون محاسون بون النجوار البؽودادي (643-578هوـ) وهوو موؤر
وحووافظ لؤلحادٌووث ،وألووؾ العدٌوود موون الكتووب التووً موون أشووهرها المؤتلووؾ والمختلووؾ ،والوودرة الثمٌنووة فووً تووارٌخ المدٌنووة ،والكمووال،
والقمر المنٌر فً المسند الكبٌر ،وعٌون الفوابد انظر الذهبً ،تذكرة الحفاظ ()148/4؛ البؽدادي()122/2
 3المدرسة المستنصرٌة  :نسبة الى مؤسسها الخلٌفة العباسً المستنصر باهلل وقد شرع ببنابها عام(625هـ) وتم االنتهاء من بنابهوا
عام(631هـ) ببؽداد ،وقد أنفق علٌها سبعمابة ألؾ دٌنوار لتكوون منوارة لتودرٌس التفسوٌر ،والحودٌث ،والفقوه علوى الموذاهب األربعوة
وٌصووؾ الووذهبً عظمتهووا فٌقووول":وال نظٌوور لهووا فووً الوودنٌا فٌمووا أعلووم" انظوور الووذهبً ،العبوور()123/6؛ معووروؾ ،تووارٌخ علموواء
المستنصرٌة ،بؽداد :مطبعة العانً1959 ،م()9،8
 4رغكككيحى٘ٚ :كككِ ٟيٕ٠كككش حٌٔككك َ٩حٌظككك ٟأهظطٙكككخ حٌوٍ١فكككش حٌعزخٓككك ٟأرككك ٛؿعفكككَ حٌّٕٜكككٚ ٍٛلكككي ٗكككَ فككك ٟعّخٍطٙكككخ (٘145كككـ) حٔظكككَ
حٌلّ)360/2(ٞٛ
 5لم أعثر له على ترجمة
 6أبو علً الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علً الحداد(515-419هـ) وهو محدث ثقة انظر الذهبً ،العبر()34/4
 7وهو أحمد بن عبدهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بون مهوران األصوفهانً (430-336هوـ) وهوو محودث العصور ،وثقوة حوافظ،
وله العدٌد من المصنفات منهوا :حلٌوة األولٌواء ،ومعرفوة الصوحابة ،ودالبول النبووة ،والمسوتخرج علوى البخواري ،والمسوتخرج علوى
مسلم ،وتارٌخ أصفهان وؼٌرها انظر الذهبً ،تذكرة الحفاظ ( ،)197/3العبر()170/3؛ البؽدادي()74/1
 8أبووو محموود جعفوور بوون محموود بوون نصووٌر البؽوودادي الخلوودي الخووواص(348-253هووـ) انظوور الووذهبً ،العبوور()279/2؛ ابوون تؽووري
بردي()322/3
 9لم أعثر له على ترجمة
 10عبوودالرحمن بوون زٌوود بوون أسوولم (ت182هووـ) مووولى عموور بوون الخطوواب رضووً هللا عنووه وهووو ضووعٌؾ الحوودٌث انظوور البخوواري،
التارٌخ الكبٌر()284/5؛ ابن حبان ،المجروحٌن من المحدثٌن ،تحقٌق :حمدي السلفً ،الرٌاض :دار الصمٌعً2007،م()22/2
 11سورة اإلسراء ،آٌة ()80
 12فً (د) لؤلنصار
 13أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد األنماطً البؽدادي (538-462هـ) وهو محدث بؽوداد ،حوافظ ثقوة انظور الوذهبً،
تذكرة الحفاظ ( ،)53/4العبر()104/4
 14أبو الحسٌن عاصم بن الحسن بن محمد العاصمً الكرخً(483-397هـ) وهو محدث ثقوة انظور الوذهبً ،العبور()302/3؛ ابون
تؽري بردي()131/5

14

بن محمد ، 1حدثنا ابن السماك ،2حدثنا إسحاق /بن ٌعقوب ،3حدثنا محمد بن عباد،4
حدثنا أبو حمزة ،5عن عبدالسبلم بن أبً الجنوب ،6عن عمرو بن عبٌد ،7عن الحسن ،8عن
الحسن ،8عن (معقل) 9بن ٌساررضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":
 ":المدٌنة مهاجري ،فٌها مضجعً ،ومنها مبعثً ،حقٌق على أمتً حفظ جٌرانً ما اجتنبوا
الكبابر ،من حفظهم كنت له شهٌداً ،أو شفٌعا ً ٌوم القٌامة ،ومن لم ٌحفظهم سقً من طٌنة
الخبال" .قٌل للمزنً :ما طٌنة الخبال؟ قال :عصارة أهل النار.10
وذكر الشٌخ محب الدٌن بن النجار فً كتابه
بن ثابت بن قٌس بن (شماس)

12

11

عن محمد بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن محمد

عن أبٌه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":ؼبار

المدٌنة شفاء من الجذام".13
وروي عن أم المؤمنٌن عابشة رضً هللا عنها قالت ":كل الببلد افتتحت بالسٌؾ وافتتحت
المدٌنة بالقرآن".14
وحدثنا الشٌخ اإلمام العالم أمٌن الدٌن أبو المعالً محمد 15بن الشٌخ اإلمـام الحافـظ قـطــــب

 1أبوووو عمووور عبووود الواحووود بووون محمووود بووون عبووودهللا بووون مهووودي الفارسوووً(410-318هوووـ) وكوووان فقٌهوووا ً ومحووودثا ً ثقوووة انظووور الوووذهبً،
العبر()103/3؛ ابن تؽري بردي()245/4
 2وهو أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبدهللا بن ٌزٌد بن السماك البؽدادي(ت344هـ) وهو مسند بؽداد و محدث ثقة انظر الوذهبً،
العبر()264/2؛ ابن الجوزي ،المنتظم فً توارٌخ الملووك واألموم ،ط ،1الهنود :دابورة المعوارؾ العثمانٌوة1358 ،هوـ ()378/6؛ابون
تؽري بردي()314/3
 3أبو العباس إسحاق بن ٌعقوب العطار(ت277هـ) وهو محدث انظر ابن الخطٌب()376/6
 4محمد بن عباد بن الزبرقان المكوً(ت234هوـ) وهوو محودث انظور الفأسوً ،العقود الثموٌن فوً توارٌخ البلود األموٌن ،تحقٌوق :محمود
عطا ،بٌروت :دار الكتب العلمٌة1998،م()192/2
 5محموود بوون مٌمووون المووروزي (ت168هووـ) وهووو محوودث ثقووة انظوور البخوواري ،التووارٌخ الكبٌوور()234/1؛ الووذهبً ،تووذكرة الحفوواظ
()168/1
 6عبدالسبلم بن أبً الجنوب المدنً وهو محدث ضعٌؾ الحدٌث انظر ابن حبان()134/2؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()315/6
 7أبو عثمان عمرو بن عبٌد بون كٌسوان بون بواب البصوري(ت 142وقٌول 143هوـ) وهوو ضوعٌؾ الحودٌث انظور البخواري ،التوارٌخ
الكبٌر()352/6؛ ابن حبان()35/2
 8الحسن بن أبً الحسون ٌسوار البصوري(110-22هوـ) وهوو توابعً ثقوة انظور البخواري ،التوارٌخ الكبٌور()289/2؛ الوذهبً ،توذكرة
الحفاظ ()57/1
 9فوووً (د) مؽفووول والصوووواب المثبوووت ،وهوووو معقووول بووون ٌسوووار المزنوووً صوووحابً جلٌووول نوووزل البصووورة انظووور البخووواري ،التوووارٌخ
الكبٌر()391/7؛ ابن حجر ،تهذٌب التهذٌب()235/10
 10الحدٌث ضعٌؾ السند ألن عبدالسبلم بن أبً الجنوب وهو متروك أحد رواته ،وكذلك لضعؾ عمرو بون عبٌود انظور الرفواعً،
األحادٌث الواردة فً فضابل المدٌنة ،المدٌنة المنورة :مكتبة العلوم2005،م()253/1
 11وكتابه هو الدرة الثمٌنة فً تارٌخ المدٌنة ،القاهرة :مكتبة الثقافة العربٌة1995 ،م
 12فً(د) سماس ،وهو محمد بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن ثابوت بون قوٌس بون الشوماس األنصواري المودنً انظور البخواري ،التوارٌخ
الكبٌر()3/1؛ السخاوي()407/2
 13أوردة ابووووون النجوووووار( )62والحووووودٌث ضوووووعٌؾ انظووووور األلبوووووانً ،ضوووووعٌؾ الجوووووامع الصوووووؽٌر وزٌادتوووووه ،بٌوووووروت :المكتوووووب
اإلسبلمً1990،م()3904
 14فً سنده محمد بن زباله وهو ضعٌؾ انظر الرفاعً()354
ِ 15لّي رٓ ِلّي ركٓ أكّكي ركٓ عٍك ٟركٓ ِلّكي ركٓ حٌلٔكٓ ركٓ عزكيهللا ركٓ أكّكي ركٓ ِّ١ك ْٛحٌمٔكط٘704-635( ٟٔ٩كـ) ٌٚكي رّىكش
حٌّىَِشٚ ،وخْ فخ ٩ٟف ٟحٌلي٠غ حٔظَ حٌفؤٓ)352/2(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٌيٍٍ()105/4
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الدٌن أبً بكر محمد بن أبً العباس أحمد بن علً القسطبلنً 1بمكة المشرفة سنة ست
وتسعٌن (وستمابة) 2قال :حدثنا الشٌخ اإلمام شرؾ الدٌن أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن أبً
أبً الفضل السلمً المرسً 3رحمه هللا فً شهر ربٌع اآلخر سنة ثمان وأربعٌن وستمابة
بمكة شرفها هللا تعالى ،حدثنا الشٌخ اإلمام الزاهد أبو محمد عبدهللا بن محمد بن علً بن
عبٌدهللا الحجري ،4عن أبً الحسن ٌونس بن محمد بن مؽٌث ،5عن أبً عبدهللا محمد بن
فرج (مولى) 6الطبلع[7سماعا] 8عن القاضً أبً الولٌد ٌونس بن عبدهللا بن مؽٌث ،9عن
عن أبً عٌسى ٌحٌى بن عبدهللا بن أبً عٌسى

10

عن عم أبٌه أبً مروان عبٌدهللا بن ٌحٌى

(بن ٌحٌى)،11عن أبٌه ،عن اإلمام مالك بن أنس ،عن ٌحٌى بن سعٌد قال :كان رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم جالسا ً وقبر ٌحفر بالمدٌنة ،فاطلع رجل فً القبر ،فقال ( :ببس )

12

مضجع المؤمن ،فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم  ":ببس ما قلت" قال :إنً لم أرد هذا ٌا
رسول هللا إنما أردت القتل فً سبٌل هللا ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":ال (مثل)

13

أوال شبه للقتل فً سبٌل هللا ،ما على األرض بقعة هً أحب إلً أن ٌكون قبري بها منها"
ثبلث مرات.14
وروى ابن النجار 15بإسناده الى /سالم بن عبدهللا بن عمر ،16قال :سمعت أبً ٌقول :سمعت
عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌقول :أشتد الجهد بالمدٌنة ،وؼبل السعر ،فقال النبً صلى
هللا علٌه وسلم  ":اصبروا [ٌا أهل] 17المدٌنة و أبشروا فإنً قد باركت على صاعكم ومدكم،
كلوا جمٌعا ً وال تفرقوا فإن طعام الرجل ٌكفً االثنٌن ،فمن صبر على ألوابها وشدتها كنت
 1محمد بن أحمد بن علً بن محمد بن الحسن بن عبدهللا القسطبلنً(686-614هـ) وكان مولده بمكة المكرموة ،ودرس علوى عودد
من علماء مكة ثم طلب العلم خارجها فذهب لبؽداد ومصر والشوام وسومع لعودد مون علمواء تلوك األقطوار فصوار فقٌهوا محودثا انظور
الفأسً()35/2؛ ابن فهد()55
ٚ 2وظزض رـّ١ع رخٌٕ ٔن ٓظّخ ٗ٠رخٌ١خء ٠ٚزي ٚأْ َِى ًٌه أٔٗ وظزظٙخ وّخ طٕطك عٕي حٌعخِش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ١ٓٚظُ حٌظعخًِ ِع
ؿّ١ع حٍ٤لخَ ِٓ ِ٠خعفخص حٌّخثش حٌظٓ ٟظَى ف ٟحٌّوط ١ٛر ٌٖٙحٌطَ٠مش ى ْٚحٗ٦خٍس حًٌٌ ٝه ف ٟحٌلٛحٟٗ
 3أبو عبدهللا محمد بن عبودهللا بون محمود السولمً المرسوً (655-570هوـ) ولوه مون المصونفات التعلٌوق علوى موطوأ مالوك ،وتفسوٌر
القرآن انظر الفأسً()222/2؛ البؽدادي()125/2؛ موسى()1737/4
 4أبو محمد عبدهللا بن محمد بن علً بن عبٌدهللا الحجري(591-505هـ) وهو حافظ ومحدث ثقة انظر الذهبً ،العبر()277/4
 5أبو الحسن ٌونس بن محمد بن مؽٌث بن محمد القرطبً (532-447هـ) وكان فقٌه ومحدث ثقة انظر الذهبً ،العبر()90/4
 6ف ٟح٨ِٛ ًٛ٤
 7أبو عبدهللا محمد بن عٌسى بن فرج الطلٌطلً (ت485هـ) مقرئ األندلس انظر الذهبً ،العبر()308/3
 8من(د)
 9أبو الولٌد ٌونس بن عبدهللا بن محمد بن مؽٌث بون محمود (429-338هوـ) المعوروؾ بوابن الصوفار وهوو قاضوً قرطبوة ولوه مون
المصنفات فضابل المتهجدٌن ،وفضابل المنقطعٌن الى هللا وؼٌرها انظر الذهبً ،العبر()169/3؛ البؽدادي()572/2
 10أبوعٌسى ٌحٌى بن عبدهللا بن ٌحٌى اللٌثً القرطبً (ت367هـ) وهو محدث ثقة انظر الذهبً،العبر()346/2
 11لٌست فً(د)؛ وهو عبٌدهللا بن ٌحٌى اللٌثً القرطبً(ت298هـ) وهو فقٌه قرطبة ومحدث ثقة انظر الذهبً ،العبر()111/2
 12فً األصل و(د) بٌس والمثبت من(م)
 13فً(د) ال شك
 14إٓخىٖ ٟع١ف  ًَِٓ ٗٔ٤حٔظَ حٌَفخع)322(ٟ
 15حٌيٍس حٌؼّٕ١ش()73
 16أركك ٛعّككَ ٓككخٌُ رككٓ عزككيهللا رككٓ عّككَ رككٓ حٌوطككخد حٌمَٗكك(ٟص٘106ككـ) ٘ٚككِ ٛككٓ فمٙككخء حٌّيٕ٠ككش ٚػمككخط ُٙحٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)114/4(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()68/1
(ِٓ 17ى) )َ( ٚ
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له شفٌعا ً ،وكنت له شهٌداً ٌوم القٌامة ،ومن خرج عنها رؼبة فٌها أبدل هللا عز وجل فٌها من
هو خٌر منه ،ومن بؽاها 1أو كادها بسوء أذابه هللا كما ٌذوب الملح فً [الماء]."2
وروى أٌضا ً عن اللٌث بن سعد  ،عن سعٌد بون أبوً سوعٌد ،عون عمورو بون سولٌم الزرقوً،3
عن عاصم بن عمرو ،4عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال :خرجنوا موع رسوول هللا
صلى هللا علٌه وسلم حتى إذا كنا بالسقٌا 5التً كانت لسعد بون أبوً وقواص ،فقوال رسوول هللا
صلى هللا علٌه وسلم  ":ابتونً بوضوء ،فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ،ثم كبر ،ثم قال :اللهم
إن إبراهٌم كان عبدك وخلٌلك ،دعاك ألهل مكة بالبركة ،وأنا محمد عبدك ورسولك ،أدعوك
ألهل المدٌنة ،أن تبارك لهم فً مدهم وصاعهم ،مثل ما باركت ألهل مكة( ،و) 6مع البركوة
بركتٌن" .7وحدثنا السٌد العدل أبوو الحسون بون (أبوً) 8العبواس بون عبدالمحسون ،قوال :حودثنا
اإلمام أبو عبدهللا بن أبً الفضل بن محاسن( ،أنبأنا) 9ذاكر بن كامول ،10قوال :كتوب إلوً أبوو
علً الحداد أن أبا نعٌم [الحافظ] 11أخبوره إجوازة عون أبوً محمود الخلودي ،أخبرنوا محمود بون
عبدالرحمن المخزومً ،12حدثنا الزبٌر بن بكار،13حدثنا محمد بن الحسن،14عن إبراهٌم بن
أبً ٌحٌى15قال :للمدٌنة فوً التووراة أحود عشور اسوما ً :المدٌنوة ،وطٌبوة ،وطابوة ،والمسوكٌنة،
وجابرة ،والمجبورة ،والمرحومة ،والهدراء ،والمحبة ،والمحبوبة ،والقاصمة.16

 1رغخ٘خ :أ ٞحعظي ٜأٓ ٚع ٝرخٌفٔخى حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()64/1
 2ف ٟح ًٛ٤حٌطعخَ ٚحٌّؼزض ِٓ(ى) ٚ ، )َ( ٚحٌلي٠غ ٟع١ف حٕٓ٦خى َِٚى ٟكعفٗ ٟكعف عّكَ ٚركٓ ىٕ٠كخٍ ركٓ لَِٙكخْ ٚلكي ٍٚى
عٕي حرٓ حٌٕـخٍ( ،)73حٌَفخع)212/1(ٟ
 3عَّ ٚرٓ ٍٓ ُ١رٓ هٍيس رٓ ٍُ٠ك حٜٔ٤خٍ(ٞص٘104كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()333/6؛ حركٓ كـكَ،
ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()44/8
 4عخ ُٛرٓ عَّ ٚحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)480/6(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()54/5
 5حٌٔم١خ رجَ رخٌّيٕ٠ش أ ٚرجَ ِخٌه رٓ حٌٌٕٔ ٟ٘ٚ َ٠عي رٓ أركٚ ٟلكخٚ ٙوكخْ لكي حٗكظَح٘خ ِكٓ ًوكٛحْ حٌٍِلكٚ ٟوكخْ حٌّكخء حٌعكٌد
٠لِٕٙ َ٠خ ٌٍَٓ ٌٍٜٝٛهللا عٍٚ ٍُٓٚ ٗ١لي حٓظعَ ٝفٙ١خ حٌٕزٛ ٟكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ؿ٘١كٗ رزكيٍ حٔظكَ حركٓ ٗكزش ،أهزكخٍ حٌّيٕ٠كش
حٌٕز٠ٛش ،طلم١كك :فٙكٗ ُ١كٍظٛص ،ر١كَٚص :ىحٍ حٌظكَحع)158/1(َ1990 ،؛ حٌلّك)52/5(ٞٛ؛ حٌو١كخٍ ،ٞطكخٍ٠ن ِعكخٌُ حٌّيٕ٠كش حٌّٕكٍٛس
ليّ٠خ ٚكي٠ؼخ ،ؿيٖ :ىحٍ حٌعٍُ)192(َ1993،
ٔ١ٌ 6ض ف ٟحٌلي٠غ
ِٕٔ 7ي حِ٦خَ أكّي :َِٜ ،حٌّطزعش حٌّ١ّٕ١ش٘1313،ـ()116/1؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)481/6(َ١
ٔ١ٌ 8ض ف(ٟى)
 9ف(ٟى) أهزَٔخ
ً 10حوَ رٓ وخًِ رٓ حٌوفخف حٌزغيحى( ٞص٘591ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()276/4؛ حرٓ طغَ ٞرَى)138/6(ٞ
)َ(ِٓ 11
 12أركك ٛعّككَ ِلّككي رككٓ عزككيحٌَكّٓ رككٓ ِلّككي رككٓ هخٌككي حٌّوِِٚكك٘291-195( ٟككـ) حٌّعككَٚف رمٕزككً ٘ٚككِ ٛمككَة أ٘ككً ِىككش حٔظككَ
حٌفؤٓ)242/2(ٟ؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()89/2؛ حٌٍِوٍ)62/7(ٟ
 13حٌِر َ١رٓ رىكخٍ ركٓ عزكيهللا ركٓ ِٜكعذ ركٓ ػخركض ركٓ عزكيهللا ركٓ حٌِر١كَ ركٓ حٌعكٛحَ(٘256-172كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ٌٚكٗ حٌعي٠كي ِكٓ
حٌّٕٜفخص ِٕٙٚخ ٔٔذ لَٚ ،ٖ٠وظخد ح٨هظ٩فٚ ،وظخد حٌعم١ك ٚأهزكخٍٖٚ ،وظكخد حٚ ّٚ٤حٌوكٍِؽ ٚغَ٘١كخ حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس
حٌلفخظ (85/2؛ حٌزغيحى)372/1(ٞ؛ عٔٚ ،ْ٩١لفخص ِع ِئٍه ٟحٌّيٕ٠ش ،ىٍحٓخص كٛي حٌّيٕ٠ش)348(َ1994،
ِ 14لّي رٓ حٌلٔٓ رٓ أر ٟحٌلٔٓ حٌمَٗ ٟحٌّوِِٚك( ٟص٘199كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ٟكع١ف ٌك ْ١رؼمكش فك ٟحٌلكي٠غ ا ٨أٔكٗ وكخْ عخٌّكخ
رخٌّغخُٚ ٞحٔٔ٤خد ٠ٚعي أٚي ِٓ ٕٛف وظخرخ ٗخِ ٩عكٓ حٌّيٕ٠كش حٌّٓٛك َٛرؤهزكخٍ حٌّيٕ٠كش ،ا ٨أْ أغٍكذ أؿكِحء ًٌكه حٌىظكخد فمكيص
حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()115/9؛ حٌٔوخ)469/2( ٞٚ؛ عٔ)346(ْ٩١
 15ارَح٘ ُ١ركٓ ِلّكي ركٓ أرك٠ ٟل١كٓ ٝكّعخْ حٓ٤كٍّ(ٟص٘184كـ) ٠ ٨ٚلكظؾ رلي٠ؼكٗ حٔظكَ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ حٌظٙكٌ٠ذ(٘158/1كـ)؛
حٌٔوخ)88/1(ٞٚ
 16حٌَّحغ ،ٟطلم١ك حٌَٕٜس رظٍوِ ٚ١عخٌُ حٌٙـَس ،طلم١كِ :لّي حّٛ٤ع ،ٟحٌّيٕ٠شِ :ىظزش حٌؼمخفش)21(َ1981،
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و[ذكر] 1عن ابن زبالة ،عن عبد العزٌز بن محمد ،عن موسى بن عقبة ،2عن عطاء بن أبً
أبً مروان ،3عن كعب ،4قال :نجد فً كتاب هللا الذي نزل على موسى صلى هللا علٌه وسلم
وسلم  ،أن هللا تعالى قال للمدٌنةٌ :ا طٌبة ٌا طابة ٌا مسكٌنة ،ال تقبلً الكنوز أرفع أجاجٌرك
على أجاجٌر القرى.5
(و) 6قال عبد العزٌز بن محمد :وبلؽنً أن لها فً التوراة أربعٌن اسما ً.
قلووت :وقوود كووره العلموواء تسوومٌتها ٌثوورب لقولووه صوولى هللا علٌووه وسوولمٌ ":قولووون ٌثوورب وهووً
المدٌنة".7ولما رواه /اإلمام أحمد 8فً مسنده عن البراء بن عازب رضً هللا عنه قال :قوال
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":من سومى المدٌنوة ٌثورب فلٌسوتؽفر هللا هوً طابوة هوً
طابة".9
وتسوومٌتها فووً القوورآن ٌثوورب حكاٌووة عوون قووول موون قالهووا موون المنووافقٌن والووذٌن فووً قلوووبهم
مرض.10
وقال عٌسى بن دٌنار :11من سماها ٌثرب كتبت علٌه خطٌبة ،وهو موأخوذ مون الثورب وهوو
الفساد ،أو التثرٌب وهو المؤاخذة بالذنب.12
وكان صلى هللا علٌه وسلم ٌحب االسم الحسن فلذلك سماها طٌبة وطابة لما فً اسم طٌبة من
الطٌب ،وهو موجود فً المدٌنة ،ذكوروا أنوه ٌوجود أبوداً فوً [رابحوة هوابهوا] 13أو تربتهوا أو
[سابر] 14أمورهوا ،وقٌول لموافقتهوا مون قولوه تعوالى:بورٌح طٌبوة ،15 وقٌول لطهارتهوا مون
الكفر مون قولوه تعوالى:والطٌبوات للطٌبوٌن ،16والطوـٌب والطواب لؽتوان بمعنوى [واحود]،17
 1ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ (ى) )َ( ٚ
 ِٝٓٛ 2رٓ عمزش رٓ حٓ٤ي ٞحٌّئ( ٟص٘141ـ) ِك ٌٝٛآي حٌِر١كَ ٚوكخْ ِفظ١كخ ي فمٙ١كخ ي ٌٚكٗ ِٜكٕف فك ٟحٌّغكخُ ٞلكخي عٕكٗ أكّكي ركٓ
كٕزً :عٍ١ىُ رّغخُ ِٝٓٛ ٞرٓ عمزش فبٔٗ ػمش حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()111/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()360/10
 3أرِٜ ٛعذ عطخء رٓ أرَِٚ ٟحْ ح ٍّٟٓ٤حٌّئ ٟوخْ ٔ٠كىٓ حٌىٛفكش ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()471/6؛
حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()211/7
 4أر ٛآلخق وعذ رٓ ِخٔع حٌلّٚ32(َٞ١ل٘34ً١ـ) حٌّعَٚف رىعذ ح٤كزخٍ  ِٓ ٛ٘ٚوزخٍ عٍّخء أً٘ حٌىظخد أٍُٓ ُِٓ أر ٟرىَ
حٌٜي٠ك ٚليَ ِٓ حٌٚ ّٓ١أهكٌ عكٓ حٌٜكلخرش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()27/7؛ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس حٌلفكخظ ()42/1؛ حركٓ كـكَ،
حٛ٦خرش()297/3
 5أؿخؿ :َ١أ ٞحٌٔطق حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)342(ّٛ
ٔ١ٌ 6ض ف( ٟى)
ٓ 7زك طوَ٠ـٗ
 8أر ٛعزيهللا أكّي رٓ ِلّي رٓ كٕزً رٓ ٘٩ي رٓ أٓكي حٌكٌٍ٘ ٟحٌ٘ك١زخٔ ٟحٌزغكيحى٘241-164(ٞكـ) ِٚكٓ ِٜكٕفخطٗ حٌّٔكٕيٚ ،طفٔكَ١
حٌمَآْٚ ،وظخد حّ٠٦خْ ٚغَ٘١خ حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()15/2؛ حرٓ طغَ ٞرَى)435/1(ٞ؛ حٌزغيحى)48/1(ٞ
 9حرٓ كٕزً()285/4
 10حٌّمٜٛى ل ٌٗٛطعخٌٚ  ٝاً لخٌض ١خثفش ِٕ٠ ُٙخ أً٘ ٠ؼَد ِ ٨مخَ ٌىُ فخٍؿعٛحًٌٚ ه فٍٛٓ ٟس ح٤كِحد ،آ٠ش ()13
 11أر ٛعٍ ٟع ٝٔ١رٓ ىٕ٠خٍ حٌوِحع ٟحُ٤ى ٞحٌىٛفِ ٛ٘ٚ ٟليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()397/6؛ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()210/8
 12حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()94/1
 13ف ٟحٚ ًٛ٤ؿّ١ع حٌٕٔن ٍح٠لش ٘ٛحٙ٠خ
 14ف ٟحٚ ًٛ٤ؿّ١ع حٌٕٔن ٓخَ٠
ٍٛٓ 15س  ،ْٔٛ٠آ٠ش ()22
ٍٛٓ 16س حٌٕ ،ٍٛآ٠ش ()26
)َ(ِٓ 17
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وقال أبو عبٌدة معمر بن المثنىٌ :1ثرب اسم أرض ،ومدٌنة النبً صولى هللا علٌوه وسولم فوً
ناحٌة منها.
قلت :وهً الٌوم معروفة بهذا االسم ،وفٌها نخٌل كثٌور ملوك ألهول المدٌنوة وأوقواؾ 2للفقوراء
وؼٌرهم ،وهً ؼربً مشهد 3أبً عمارة حمزة بون عبود المطلوب 4عوم رسوول هللا صولى هللا
علٌووه وسوولم ،وشوورقً الموضووع المعووروؾ بالبركووة مصوورؾ عووٌن األزرقٌ ،5نزلهووا الركووب
الشامً فً وروده ،وصدوره( ،وٌسمٌها) 6الحجاج عٌون حمزة.
وكانت ٌثرب منازل بنً حارثة ابن الحرث بطن (ضخم من األوس) ،7ونقل ابن زبالة أنها
أنها كانت فً قدٌم الزمان وقبل نزول األوس والخزرج 8أم قرى المدٌنة ،9وبها كوان معظوم
معظم الٌهود الؽالبٌن على المدٌنة بعد العمالٌق ،10ونقل أنه كان بها ثبلثمابة [صوابػ] 11مون
الٌهود ،وهللا أعلم.
وفً بنً حارثة نزل قوله تعالى فً ٌوم األحزاب  :12وإذ قالت طابفة منهم ٌوا أهول ٌثورب
ال مقام لكم فارجعوا ،13ونزل فٌهم وفً بنً سلمة من الخزرج فوً ٌووم أحود :14إذ هموت
طابفتان منكم أن تفشبل وهللا ولٌهما ،15 حتوى قوال عقبلؤهوم وأهول الورأي مونهم :موا كرهنوا
نزولها لتولً هللا إٌانا والمنة هلل تعوالى ،ألن قرٌشوا ً فوً ٌووم األحوزاب ،وفوً ٌووم أحود كانوت
منازلـهم هم ومن معـهم من كنـانة ،وؼٌرهم من أســد وؼطـفان ،بٌن منـازل بنً سلمة وبنً

 1أر ٛعز١يس ِعَّ رٓ حٌّؼٕ ٝحٌظ( ّٟ١صٚ210ل٘209ً١ـ) ٌغ ٞٛكخفع ٌٗ عيس طٜخٔ١ف كظك ٝل١كًٌ :كُ ٠ىكٓ فك ٟح ٍٝ٤أعٍكُ رـّ١كع
حٌعٍ ِٓ َٛأر ٟعز١يس حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()272/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()246/10؛ حٌزغيحى)466/2(ٞ
 2حٌّٛلكككٛفٌ :كككي ٜحٌفمٙكككخء ٠مٜكككي ركككٗ حٌعككك ٓ١حٌّلزٓٛكككش اِكككخ عٍكككٍِ ٝكككه هللا طعكككخٌٚ ٝاِكككخ عٍكككٍِ ٝكككه حٌٛحلكككف حٔظكككَ ِـّكككع حٌٍغكككش
حٌعَر١ش()1051/2
 3حٌّ٘ٙي٠َٟ ٛ٘ٚ :ق حٌّ١ض أ ٞلزَٖ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()497/1
 4كِّس رٓ عزيحٌّطٍذ رٓ ٘خُٗ رٓ عزي ِٕخف حٌمَٗ ٟحٌٙخّٗ(ٟص٘3ـ) عُ ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍٚ ٍُٓٚ ٗ١رعي آٌ ِٗ٩مذ رؤٓكي
هللا ٚأٓككي ٍٓككٚ ٌٗٛأٓككي حٓ٦ككٗٚ َ٩ككخٍن رزككيٍ ٚلظككً حٌىؼ١ككَ ِككٓ حٌّ٘ككَوٚ ٓ١وككٌح ٠كك َٛأكككي ٍِٚككخٖ ٚك٘كك ٟرككٓ كككَد غككيٍيح رلَرظككٗ
فخٓظ٘ككٙي ٚوككخْ كّكككِس لككي ل ظكككً عّككٗ ٚرمكككَص ٕ٘ككي رٕكككض عظزككش رطٕكككٗ ٨ٚوككض وزككيٖ ٔ٤كككٗ وككخْ لكككي لظككً أرخ٘كككخ ٠كك َٛركككيٍ حٔظككَ حركككٓ
عزيحٌزَ()270/1؛ حٌفؤٓ)441/3(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()353/1؛ ِ)143/1(ٝٓٛ
 5ع ٓ١حٍُ٤قٚ :طّٔ ٝحٌع ٓ١حٌٍِلخء ٚأٍٙٛخ ِٓ رجَ رمزخء ٚلي أؿَح٘خ َِٚحْ رٓ حٌلىُ عٕكيِخ وكخْ ٚحٌ١كخ عٍك ٝحٌّيٕ٠كش ركؤَِ ِكٓ
حٌوٍ١فش ِعخ٠ٚش رٓ أرٓ ٟف١خْ ٚعَفض رٌٌه حَِٚ ْ٤ ُٓ٨حْ وخْ أٍُق حٌع ٓ١ٕ١حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()295
 6ف(ٟى) ٚطّٔٙ١خ
 7ف(ٟى) ١وُ ٌّٚ٥
 8حٚ ّٚ٤حٌوٍِؽ ّ٘ٚخ أرٕخ كخٍػش رٓ ػعٍزش رٓ عَّ ٚرٓ عخَِ رٓ كخٍػش رٓ حَِة حٌمكٚ ْ١أِّٙكخ لٍ١كش ٘ٚكُ ٓكىخْ حٌّيٕ٠كش ِٚكٓ
ٔخ َٛحٌيعٛس ح١ِ٩ٓ٦ش فعَفٛح رخٜٔ٤خٍ حٔظَ حرٓ لظ١زش()49
 9حٌَّحغ)22(ٟ
 10حٌعّخٌ١ك ُ٘ :ل َٛطفَلٛح فك ٟحٌكز٩ى ِكٓ ٌٚكي عٍّ١كك ركٓ  ًٚ٨ركٓ أٍَ ركٓ ٓكخَ ركٓ ٔكٛف عٍ١كٗ حٌٔك َ٩حٔظكَ حٌفَُٚ١آركخى ،ٞحٌّعـكُ
حٌ)912(٢١ٓٛ
11ف ٟحٚ ًٛ٤ؿّ١ع حٌٕٔن ٛخ٠غ
 12أ ٞغِٚس حٌوٕيق (٘5ـ)
ٍٛٓ 13س ح٤كِحد ،آ٠ش ()13
 14أ ٞغِٚس أكي (٘3ـ)
ٍٛٓ 15س آي عَّحْ ،آ٠ش ()122
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حارثة برومة من وادي العقٌق ،1موضع متسع (فسوٌح)2وكوان الفرٌقوان موع النبوً صولى هللا
علٌه وسلم فً (مركز)3الحرب ،وخافوا على (ذرارٌهم ودٌارهم) 4من العدو ،فدفع هللا عنهم
عنهم ببركة سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وصدق نٌاتهم رضً هللا عونهم ،والووارد
فً فضل المدٌنة الشرٌفة أكثر مما ذكرت فً الصحاح وؼٌرها.

ٚ 1حى ٞحٌعم١كٚ :حى ٞف ٟحٌّيٕ٠ش رٗ عٔٚ ْٛ١وٚ ً١ف ٗ١رجَ ٍِٚش ٚرجكَ عكَٚس ٕ٠ٚمٔكُ حٌك ٝعم١كك ٛكغٚ َ١عم١كك وز١كَ ٘ٚك ٛغَركٟ
حٌّيٕ٠كككش ٠ٚزعكككي عٕٙكككخ ػ٩ػكككش أِ١كككخي ٕ٘ٚخٌكككه حٌعي٠كككي ِكككٓ حٚ٤ى٠كككش طٜكككذ ف١كككٗ ٚركككٗ عكككيى ِكككٓ حٌّٔكككخؿي ٚحِ٤كككخوٓ ح٤ػَ٠كككش حٔظكككَ
حٌلّ)340/6(ٞٛ؛ حٌو١خٍ)199(ٞ؛ حٜٔ٤خٍ ،ٞآػخٍ حٌّيٕ٠ش حٌٍّٕٛس ،ؿيس :ىحٍ حٌّٕ)217(َ1999،ًٙ
ٔ١ٌ 2ض ف(ٟى)
 3ف(ٟى) ِـٍْ
 4ف(ٟى) ى٠خٍُ٘ ًٍٚحٍُٙ٠
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ما جاء فً فضل مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
حدثنا الشٌخ اإلمام العالم الحافظ أمٌن الدٌن أبو الٌمن عبدالصمد بن أبً الحسن عبد الوهاب
بوون عسوواكر رحمووه هللا قووال :قوورأت علووى الشووٌخ اإلمووام العووالم إمووام العصوور وفقٌووه أهوول الشووام
ومصر عز الدٌن أبً محمد عبد العزٌز بن عبدالسبلم بن أبً [القاسوم] 1السولمً 2رحموه هللا
فً آخرٌن بالمعزٌة .3وأبً العباس أحمود بون عبودهللا المقدسوً 4المعوروؾ بصواحب البودوي
العبد الصالح ببٌت المقدس ،أخبركم أبو حفص عمر بون محمود بون معمور بون طبورزد 5قورآه
علٌه [فأقرا] 6به ،قالوا( :أخبرنا) 7أبو القاسم هبة هللا بن محمد بن عبد الواحد بن الحصٌن،8
الحصٌن ،8أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن ؼٌبلن ،9أخبرنا أبو بكر محمود بون إبوراهٌم
إبوراهٌم الشوافعً ،10حوودثنا أحمود بون عبوودهللا [و]11هوو ابون إدرٌووس ،12حودثنا ٌزٌود ،13حوودثنا
محمد بن عمرو ،14عن أبً سلمة ،15عن أبً هرٌورة رضوً هللا عنوه عون النبوً صولى هللا
علٌووه وسوولم  ":ال تشوود الرحووال إال الووى ثبلثووة مسوواجد :مسووجدي [هووذا] 16والمسووجد الحوورام
والمسجد األقصى" ،17متفق على صحته.
(ِٓ 1ى) )َ( ٚ
 2عِ حٌي ٓ٠عزي حٌعِ ِ٠ركٓ عزيحٌٔك َ٩حٌٔكٍّ ٟحٌيِ٘كم٘660-578( ٟكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش ٚفم١كٗ ٚلكي ٌٚك ٟل٠كخء ِٜكَ ِكيس ٌٚ ،كٗ
حٌعي٠ي ِٓ حٌّٕٜفخص ِٕٙخ حٌعمخثيٚ ،حِ٦خَ ف ٟأىٌش ح٤كىخَ ٚغَ٘١خ حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)208/7(ٞ؛ حٌزغيحى)580/1(ٞ
 ٟ٘ٚ 3حٌمخَ٘س ٚطعَف رخٌّعِ٠ش ٚلي أٓٔٙخ حٌمخثي ؿ َ٘ٛحٌٜمٍ ٟرعيِخ حٓظ ٌٝٛحٌفخ ْٛ١ّ١عٍ َِٜ ٝعخَ (٘358ـ) ٚوخْ ًٌه فٟ
عٙككك ي حٌوٍ١فكككش حٌفكككخ ّٟ١حٌّعكككِ ٚوخٔكككض طعكككَف رخٌّٕٜككك٠ٍٛش كظكككٓ ٝكككّخ٘خ حٌّعكككِ رخٌمكككخَ٘س حٔظكككَ حركككٓ طغكككَ ٞركككَى)31،28/4(ٞ؛
حٌٍِوٍ)146/2(ٟ؛ ِ)1306/3(ٝٓٛ
 4أر ٛحٌعزخّ أكّي رٓ عزكيهللا حٌزكي٘675-596( ٞٚكـ) ٌكٗ ِٜكٕف ٔٔكذ حٌمطكذ حٌٕزكٚ ٞٛحٌ٘كَ٠ف حٌعٍك ٞٛحٔظكَ حٌزغكيحى)98/1(ٞ؛
حٌٍِوٍ)170/1(ٟ
 5أر ٛكف ٚعَّ رٓ ِلّي رٓ ِعَّ حٌكيحٍلِ ٞحركٓ ١زكَُى (٘607-516كـ) ١ٚزكَُى فخٍٓك١ش ِعَركش ٚطعٕك ٟحٌٔكىَ ٘ٚكِ ٛلكيع
حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)201/6(ٞ؛ ِ)1657/4(ٝٓٛ
 6ف ٟح ًٛ٤فخلَ ٚف(ٟى) فؤلَٚح ٚحٌّؼزض ِٓ(َ)
 7ف(ٟى) كيػٕخ
 8أرككك ٛحٌمخٓكككُ ٘زكككش هللا ركككٓ ِلّكككي ركككٓ عزيحٌٛحككككي ركككٓ حٌلٜككك٘525-432(ٓ١كككـ) ٘ٚكككِٔ ٛكككٕي حٌعكككَحق ِٚلكككيع ػمكككش حٔظكككَ حٌكككٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()66/4؛ حرٓ طغَ ٞرَى)247/5(ٞ
 9أر١ ٛخٌذ ِلّي رٓ ِلّي رٓ ارَح٘ ُ١رٓ غ ْ٩١حٌٌّٙحٔ ٟحٌزغيحى ٞحٌزكِحُ(٘440-346كـ) ٓكّع ِكٓ أرك ٟرىكَ حٌ٘كخفع ٟأككي ع٘كَ
ؿككِء ٚطعككَف رخٌغ١ٔ٩ككخص ٌظفككَىٖ رٙككخ ٚوككخْ ِظّ١ككِحي رخٌٜككيق حٔظككَ حٌككٌ٘ز ،ٟحٌعزككَ()191/3؛ حرككٓ حٌـكك)139/8(ُٞٛ؛ حرككٓ طغككَٞ
رَى)47/5(ٞ
 10أر ٛرىكَ ِلّكي ركٓ عزكيهللا ركٓ اركَح٘ ُ١ركٓ عزي٠ٚكٗ حٌ٘كخفع ٟحٌزكِحُ(٘354-260كـ) ٚوكخْ ػمكش ػزكض حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس حٌلفكخظ
()65/3؛ حرٓ طغَ ٞرَى)343/3(ٞ
 11أ١ٟفض ٌٍٔ١خق
 12أركك ٛرىككَ أكّككي رككٓ عز١ككيهللا رككٓ اىٍ٠ككْ رككٓ حٌٜككزخف(ٚ279 -186ل١ككً ٘280ككـ) حٌّعككَٚف رخٌَٕٓككِ ٟكك ٌٝٛرٕككٟ ٟككزش حٔظككَ حرككٓ
حٌوط١ذ()250/4
 13أر ٛهخٌي ٠ِ٠ي رٓ ٘خٍ ْٚرٓ ُحً ٞحٌٍّٔ٘206-118(ٟـ) ٚوخْ كخفظخ ي ِظمٕخ ي ػمكش ػزكض حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()368/8؛
حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()231/1
ِ 14لّي رٓ عَّ ٚرٓ عٍمّش رٓ ٚلخ ٙحٌٍ١ؼ(ٟص ٘145ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)191/1(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ
حٌظ٠ٌٙذ()375/9
 15عزككيهللا رككٓ عزككيحٌَكّٓ رككٓ عككٛف حٌِ٘ككَٚ ، ٞوٕ١ظككٗ أرككٓ ٛككٍّٗ (صٚ94ل١ككً ٘104ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش ٚوككخْ ِككٓ أثّككش حٌظككخرعٓ١
ٚػمخط ُٙكظ ٝلخي عٕٗ حٌَِ٘ :ٞأىٍوض رلٍٛح أٍرعش ٓع١ي ركٓ حٌّٔك١ذ ٚعكَٚس ركٓ حٌِر١كَ ٚعزكيهللا ركٓ أرك ٟعزكيهللا ٚأركخ ٓكٍّش ركٓ
عزيحٌَكّٓ حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)130/5(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()50/1
ٓ 16مطض ِٓ ؿّ١ع حٌٕٔن
)3384(ٍُِٔ 17؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌٜل١ق()1189
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وحدثنا الشٌخ أمٌن الدٌن أبو الٌمن عبدالصمد بن عبد الوهاب ،أخبرنا الشٌخ أبو البقاء ٌعٌش
بن أبً السراٌا الموصلً 1شٌخ النحاة بحلب 2قراءة علٌوه بهوا [أخبرنوا] 3أبوو الفضول عبودهللا
عبوودهللا بوون أحموود بوون محموود الطوسووً ،4خطٌووب الموصوول بهووا ،أخبرنووا أبووو الفوورج محموود بوون
محمود بن (أبً) 5حاتم القزوٌنً ،6حدثنا أبو أحمود [الفرضوً] 7ببؽوداد ،حودثنا القاضوً أبوو
أبو عبدهللا المحاملً ،8حدثنا علً بن شعٌب ،9حدثنا ابن أبً فدٌك ،10حدثنا عبد بن ٌزٌد،11
ٌزٌد ،11عن أبٌوه ،12عون أبوً هرٌورة رضوً هللا عنوه قوال :قوال رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم  ":صبلة فً مسجدي خٌر من ألؾ صبلة فٌما سواه مون المسواجد إال المسوجد الحورام،
ومنبري على ترعة من ترع الجنة ،ومابٌن بٌتً ومنبري روضة من رٌاض الجنة".13
وحدثنا الشٌخ اإلمام الحافظ شرؾ الدٌن بن خلؾ بن أبً الحسن ،حدثنا الشٌخان أبو الفضل
أحمد وأبو التقى صالح قاال :حدثنا اإلمام أبو المفاخر سعٌد ،حدثنا اإلمام أبوو عبودهللا محمود،
حدثنا (أبو) 14الحسٌن عبدالؽافر ،حدثنا أبو أحمود محمود ،حودثنا أبوو إسوحاق إبوراهٌم ،حودثنا
أبو الحسٌن مسلم قال :حدثنً محمد بن رافع وعبود بون حمٌود 15قوال عبود :أخبرنوا وقوال ابون
رافووع حوودثنا عبوود الوورزاق  ،أخبرنووا معمور / 16عوون الزهووري ،عوون ابوون المسووٌب ،17عوون أبووً

٠ 1ع ٖ١رٓ عٍ ٟرٓ ٠ع ٖ١رٓ عٍ ٟرٓ أر ٟحٌَٔح٠خ حٓ٤ي٘643-553(ٞـ) ٚحٌّعَٚف رخرٓ حٌٜخٔع ٔ ٛ٘ٚلِ ٌٗٚ ٞٛكٓ حٌّٜكٕفخص
َٗف طٜكَ٠ف حٌٍّكٛو ٚ ،ٟكخٗك١ش عٍك ٝطٜكَ٠ف حٌعكِ٤ ٜركٓ ؿٕك ٟحٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()181/6؛ حركٓ طغكَ ٞركَى)355/6(ٞ؛
حٌزغيحى)548/2(ٞ
 2كٍذِ ٟ٘ٚ :يٕ٠ش عظّ١ش وؼَ١س حٌوَ١حص رز٩ى حٌ٘خَ ٠مكخي أٔٙكخ عَفكض رٙكٌح حٓ٨كُ  ْ٤اركَح٘ ُ١عٍ١كٗ حٌٔك َ٩وكخْ لكي كٍكذ غّٕكٗ
ٕ٘خن حٔظَ حٌلّ)166/3(ٞٛ
)َ(ِٓ 3
 4عزيهللا رٓ أكّي رٓ ِلّي رٓ عزيحٌمخىٍ حٌط٘578-487( ٟٓٛكـ) هط١كذ حٌّٛٛكً ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش ٌٚكٗ وظكخد حٌّ٘ك١وش حٌىزكَٜ
حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()234/4؛ حرٓ طغَ ٞرَى)94/6(ٞ؛ حٌزغيحى)456/1(ٞ
ٔ١ٌ 5ض ف(ٟى)
ِ 6لّي رٓ ِلّٛى رٓ كٔ ٓ١حٜٔ٤خٍ( ٞص٘501ـ)  ٛ٘ٚفم ٗ١حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()2/4
 7ف ٟح ًٛ٤حٌمَٚ ٟ١حٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق  ٛ٘ٚأر ٛأكّي عز١كيهللا ركٓ ِلّكي ركٓ أكّكي حٌّمكَة (٘406-324كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش
حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()94/3
 8حٌلٔ ٓ١رٓ آّخع ً١رٓ ِلّي حٌّلخٍِ٘330-235( ٟـ) ٌٗ وظخد حٌٕٔٓ ف ٟحٌفمٗ ِ ٛ٘ٚليع ػمش ٚوخٔكض ِـخٌٔكٗ ِِىكّكش رطٍزكش
حٌعٍُ حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()222/2؛ حٌزغيحى)305/1(ٞ
 9أر ٛحٌلٔٓ عٍ ٟرٓ ٗع١ذ رٓ عي ٞرٓ ّ٘خَ حٌّٔٔخٍ(ص٘253ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()331/7
 10أر ٛآّخعِ ً١لّي رٓ آّخع ً١رٓ ِٔكٍُ ركٓ أرك ٟفكي٠ه ىٕ٠كخٍ حٌكي( ٍّٟ٠ص٘200كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع حٌّيٕ٠كش ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ
حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()252/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()61/9
 ٌُ 11أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
٠ِ٠ 12ي رٓ ح ُٛ٤حٌعخَِ ٞحٌزىخث٘103-30( ٟـ)  ٛ٘ٚػمش حٔظَ حٌفؤٓ)239/6(ٟ؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()313/11
 13أهَؿٗ حرٓ كٕزً (ٌٚ )397/2ىٓ ِع طميٚ ُ٠طؤه َ١ف ٟحٌٍفع ِٓ ٠َ١كك كفك ٚركٓ عخٛكُ عكٓ أرك٠َ٘ ٟكَس فىكخْ فك ٟحٌّٔكٕي ِكخ
ٔ "ٜٗاْ ِٕزَ ٞعٍ ٝكٚ ٟٟٛأْ ِخ رِٕ ٓ١زَٚ ٞر١ظٍٟٚ ٟش ِٓ ٍ٠خ ٝحٌـٕش ٩ٛ ٚس فِٔ ٟـيٌ٘ ٞح وؤٌف ٩ٛس فّ١كخ ٓكٛحٖ
ِٓ حٌّٔخؿي ا ٨حٌّٔـي حٌلَحَ"
ٔ١ٌ 14ض ف(ٟى)
 15عزي رٓ كّ١ي رٓ ٔ َٜحٌى٘(ٟص٘249ـ) ِليع ػمش  ٌٗٚعيس ِٕٜفخص ِٕٙخ طفٔ َ١حٌمَآْٚ ،حٌّٕٔي حٌىز َ١ف ٟحٌلي٠غ حٔظكَ حركٓ
كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()455/6؛ حٌزغيحى)437/1(ٞ
 16أر ٛعكَٚس ِعّكَ ركٓ ٍحٗكي حُ٤ى ٞحٌزٜكَ٘153-95(ٞكـ) ٚلكي ٓكىٓ حٌكٚ ّٓ١وكخْ ِلكيع ػمكش ٘ٚك ٛأٚي ِكٓ ٛكٕف ركخٌٚ ّٓ١لكي
ٕٛف وظخد حٌّغخُ ٞحٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)378/7(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()142/1؛ حٌزغيحى)466/2(ٞ
 17أرِ ٛلّي ٓع١ي رٓ حٌّٔ١ذ رٓ كِْ حٌمَٗ ٟحٌّوِ(ِٟٚص ٚ92ل٘93ً١ـ) ِليع ػمش ٘ٚكٓ ٛك١ي حٌظكخرعٚ ٓ١عكخٌُ حٌّيٕ٠كش حٔظكَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)510/3(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()44/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()84/4
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هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":صبلة فً مسوجدي هوذا
خٌر من ألؾ صبلة فً ؼٌره من المساجد إال المسجد الحرام".1
وبووه الووى مسوولم(رحموه هللا) 2قووال :حوودثنً إسووحاق بوون [منصووور] ،3حوودثنا عٌسووى بوون المنووذر
الحمصووً ،4حوودثنا محموود بوون حوورب ،5حوودثنا [الزبٌوودي] 6عوون الزهووري عوون أبووً سوولمة بوون
عبودالرحمن ،وأبوً عبودهللا األؼور 7موولى الجهنٌووٌن ،وكانوا مون أصوحاب أبوً هرٌورة ،أنهمووا
سمعا أبا هرٌرة رضً هللا عنوه ٌقوول ":صوبلة فوً مسوجد رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم
أفضوول موون ألووؾ صووبلة فٌمووا سووواه موون المسوواجد إال المسووجد الحوورام ،فووإن رسووول هللا أخوور
األنبٌاء ،وأن مسجده آخر المساجد ،قال أبو سلمة وأبو عبدهللا لم (نشك) 8أن أبا هرٌورة كوان
ٌقول عن حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فمنعنا ذلك أن نستثبت أبوا هرٌورة عون ذلوك
الحدٌث ،حتى إذا توفً [أبو]9هرٌورة رضوً هللا عنوه توذاكرنا 10ذلوك وتبلومنوا أن ال نكوون
كلمنا أبا هرٌرة فً ذلك حتى ٌسنده الى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إن كان سومعه منوه،
فبٌنا نحن كذلك جالسنا عبدهللا بن إبراهٌم بن قارظ ،11فذكرنا ذلك الحدٌث (و)12الذي فرطنا
فٌه من نص أبً هرٌرة رضً هللا عنه  ،فقال لنا عبدهللا بن إبراهٌم :أشوهد أنوً سومعت أبوا
هرٌرة ٌقول :قال رسول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ( ":فوإنً) 13آخور األنبٌواء ،وإن مسوجدي
آخر المساجد".14
وبه الى مسلم رحمه هللا قوال :وحودثنً عمورو الناقود ،15وزهٌور بون حورب جمٌعوا ً ،عون ابون
عٌٌنة 16قال عمرو :حدثنا سفٌان ،عن الزهري ،عن سعٌد ،عن أبً هرٌورة رضوً هللا عنوه

)3375(ٍُِٔ 1
ٔ١ٌ 2ض ف(ٟى) )َ(ٚ
 3فكك ٟحٛ٤ككً ارككَح٘ٚ ُ١حٌٜككل١ق ِٕٜككِٛ ٍٛحفككك ٌّٔككٍُ (٘ ٚ ،)3376كك ٛأركك٠ ٛعمككٛد آككلخق رككٓ ِٕٜكك ٍٛرككٓ رٙككَحَ حٌّككَُٞٚ
(ص٘251ـ) حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)404/1(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()249/1
 4أر ِٝٓٛ ٛع ٝٔ١رٓ حٌٌٍّٕ حٌلّ ٟٜحٌٍّٔ ٛ٘ٚ ٟػمش حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()232/8
 5أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ كَد حٌو ٟٔ٨ٛحٌلّ( ٟٜص٘194ـ)  ٛ٘ٚوخطذ حٌِر١يٚ ٞلي ٔمً عٕٗ ٚعكٓ آهكَٚ ٓ٠وكخْ ِلكيػخ ي ػمكش حٔظكَ
حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()226/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()109/9
 6ف ٟح ًٛ٤حٌِرٚ ،َٞ١ف )َ(ٟحٌِرٚ َ١حٌٜل١ق حٌّؼزض ِٓ (ى) ِٛ ٛ٘ٚحفك ٌّٔكٍُٚ ،حٌِر١كي٘ ٞك ٛأرك ٛحٌٙكٌِ ً٠لّكي ركٓ حٌ١ٌٛكي ركٓ
عخَِ حٌِر١ي ٞحٌلّ٘149-79( ٟٜـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)254/1(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()122/1
7أر ٛعزيهللا ٍّٓخْ ح٤غَ حٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)137/4(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()304/1
 8ف(ٟى) ٘٠ه ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
 9ف ٟح ًٛ٤أرخ ٚحٌٜل١ق ٌغ٠ٛخ ي أر ٛ٘ٚ ٛرٌٌه ِظٛحفك ِع (ى) )َ( ٚ
 10ف(ٟى) طٌؤَخ
 11عزيهللا رٓ ارَح٘ ُ١رٓ لخٍظ حٌَِ٘ٚ ٞحهظٍف ف ٟحّٓٗ فم ً١ارَح٘ ُ١رٓ عزيهللا رٓ لخٍظ كٍ١ف رَُٕ٘ ٟس ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)40/5(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()134/1
ٔ١ٌ 12ض ف(ٟى)
 13ف(ٟى) أٟ
)3376( ٍُِٔ 14
 15أر ٛعؼّخْ عَّ ٚرٓ ِلّي رٓ رى َ١رٓ ٗخر ٍٛحٌزغكيحى( ٞص٘232كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش ٍ ٜٚعٕكٗ حٌزوكخٍِٔٚ ٞكٍُ وّكخ ل١كً أٔكٗ
فمٛٚ ٗ١خكذ كي٠غ ِٓ حٌلفخظ حٌّعيٚى ٓ٠حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()26/2؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()96/8
 16أركِ ٛلّكي ٓككف١خْ ركٓ عٕ١١ككش ركٓ أركك ٟعّكَحْ ِّ١كك ْٛحٌٌ٩ٙك ٟحٌىكٛف٘198-107(ٟككـ) ٚوكخْ ِلككيع ػمكش ٚعخٌّكخ ي رخٌظفٔك َ١حٔظككَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)94/4(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()193/1؛ حٌفؤٓ)227/4( ٟ
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ٌبلػ به النبً صلى هللا علٌه وسلم ":ال تشد الرحال إال الى ثبلثة مساجد مسجدي هذا ومسجد
الحرام ومسجد األقصى".1
وبه إلٌه رحمه هللا قال :حدثنً محمد بن حاتم ،حدثنا ٌحٌى بن سعٌد ،2عون حمٌود الخوراط،3
الخووراط ،3قووال :سوومعت أبووا سوولمة بوون عبوودالرحمن قووال :موور بووً عبوودالرحمن بوون أبووً سووعٌد
الخدري 4قال :قلت له :كٌؾ سمعت أباك ٌذكر فً المسجد 5الوذي أسوس علوى التقووى ،قوال:
قال لوً أبوً :دخلوت علوى رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم فوً بٌوت بعوض نسوابه فقلوتٌ :وا
رسول هللا أي المسجدٌن الذي أسس على التقوى؟ قال :فأخذ كفا ً من (حصوباء) 6فضورب بوه
األرض ثم قال( ":هو) 7مسجدكم هذا ،لمسجد المدٌنة ،قال ( :فقلت) 8لوه :أشوهد أنوً سومعت
سمعت أباك هكذا ٌذكره.9
وبه الى مسلم رحمه هللا قال :وحدثنً هارون بن سعٌد األٌلً ،10حدثنا ابن وهب ،11حودثنً
عبد الحمٌد /بن جعفر ،12أن عمران بن أبً أنس 13حدثه ،أن سلمان األؼر حدثه ،أنوه سومع
أبووا هرٌوورة ٌخبوور أن رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم قووال ":إنمووا ٌسووافر الووى ثبلثووة مسوواجد:
مسجد الكعبة ،ومسجدي ،ومسجد إٌلٌاء".14
وحدثنا اإلمام العالم أبو الٌمن بن اإلمام العالم أبً الحسن ،حدثنا الشٌخ اإلمام أبو عبدهللا بون
المبارك السبلمً ،حدثنا شٌخ اإلسبلم أبو الوقت بن عٌسى السوجزي ،حودثنا أبوو الحسون بون
محمد الداوودي ،حدثنا أبو محمد عبدهللا بن أحمد السرخسً ،حدثنا الشٌخ أبوو عبودهللا محمود
بن ٌوسؾ الفربري ،حدثنا اإلمام أبو عبدهللا محمد بون إسوماعٌل البخواري رحموه هللا ،حودثنا
علً ،حدثنا سفٌان ،عن الزهري ،عن سعٌد ،عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى

)3384(ٍُِٔ 1
 2أرككٓ ٛككع١ي ٠ل١كك ٝرككٓ ٓككع١ي رككٓ فككَٚم حٌمطككخْ حٌزٜككَ ٞحٌظّّ١كك٘198-120(ٟككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش ٠ ٨ٚلككيع ا ٨عككٓ ػمككش حٔظككَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)276/8(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()218/1
 3أرٛ ٛوَ كّ١ي رٓ ُ٠خى حٌّي ٌِٝٛ ٟٕ٠رٕ٘ ٟخُٗ حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)350/2(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()41/3
 4أركك ٛكفكك ٚعزككيحٌَكّٓ رككٓ أرككٓ ٟككع١ي ٓككعي رككٓ ِخٌككه حٜٔ٤ككخٍ٘112-35( ٞككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)288/5(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()183/6
 5ف ٟح ًٛ٤أٟخف ٕ٘خ وٍّش حٌلَحَ ٚكٌفٙخ أٛق ٌعيَ ٚؿٛى٘خ ف ٟحٌلي٠غ ٚوٌح (ى) )َ(ٚ
 6ف(ٟى) حٌلٜزخء
ٔ١ٌ 7ض ف(ٟى)
 8ف(ٟى) لٍض
)3387(ٍُِٔ 9
٘ 10خٍ ْٚرٓ ٓع١ي ح٘253-170( ٍٟ٠٤ـ)  ٛ٘ٚػمش حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()7/11؛ حرٓ طغَ ٞرَى)340/2(ٞ
11عزيهللا رٓ ٘ٚذ رٓ ٍُِٔ حٌف٘197-125(َٞٙـ) ٚلي ؿّع ر ٓ١حٌفمٗ ٚحٌلي٠غ  ٛ٘ٚػمش كـش كخفع ٌٚمي أٌف عكيى ِكٓ حٌّٜكٕفخص
ِٕ ٙخ أ٘ٛحي حٌم١خِشٚ ،طفٔ َ١حٌمَآْٚ ،حٌّ١ٛؤ حٌٜغ َ١ف ٟحٌلي٠غ ٚغَ٘١خ حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)218/5(َ١؛ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس
حٌلفخظ ()222/1؛ ِ )819/3(ٝٓٛ؛ حٌزغيحى)438/1(ٞ
 12عزي حٌلّ١ي رٓ ؿعفَ رٓ عزيهللا رٓ حٌلىُ رٓ ٍحفع رٓ ٕٓخْ ح ٟٓٚ٤حٜٔ٤خٍ(ٞص٘153ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)51/6(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()111/6
 13عَّحْ رٓ أر ٟأْٔ حٌمَٗ ٟحٌعخَِ ٞحٌّ( َٜٞص٘117ـ) ِٓ أً٘ حٌ ّٓ١ػُ ِٔي ِِ ٛ٘ٚ َٜليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)423/6(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()123/8
ٚ ،)3386(ٍُِٔ 14حٌّمٜٛى رب١ٍ٠خء ِيٕ٠ش ر١ض حٌّميّ حٔظَ حٌلّ)233/1(ٞٛ
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هللا علٌه وسلم قال ":ال تشد الرحال إال الى ثبلثة مساجد :المسجد الحرام ،ومسوجد الرسوول،
ومسجد األقصى".1
وبه الى البخاري حدثنا عبدهللا بن ٌوسؾ ،أخبرنا مالك عن [زٌد] 2بن رباح ،3وعبٌودهللا بون
بن أبً عبدهللا األؼر ،4عن أبوً هرٌورة رضوً هللا عنوه (أن) 5النبوً صولى هللا علٌوه وسولم
قال ":صبلة فً مسجدي هذا خٌر من ألؾ صبلة فٌما سواه إال المسجد الحرام".6
وحدثنا السٌد العدل تاج الدٌن أبو الحسن علً بن أحمد بن عبدالمحسن ،حدثنا الشٌخ اإلموام
العالم أبو عبدهللا محمد بن أبً الفضل محمود بن محاسن ،أخبرنا أبو الفرج عبدالرحمن بون
الجوزي ،7أخبرنا (عباد) 8بن أحمد الحسناباذي ،9أخبرنا الحسن بون عمور (األصوبهانً)،10
(األصوبهانً) ،10أخبرنووا الحسوون بوون محموود البؽوودادي ،11حوودثنا محموود بوون علووً الهمودانً،12
حدثنا محمد بن عمران ،13حدثنا بحر بن نصر ،14حودثنا موسوى بون (عبٌودة) ،15عون داوود
بن مدرك ،16عن عروة ،عن عابشة رضوً هللا عنهوا قالوت :قوال رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسووووولم  ":أنوووووا خووووواتم األنبٌووووواء ،ومسوووووجدي خووووواتم مسووووواجد األنبٌووووواء ،أحوووووق المسووووواجد أن
ٌزار(،و)17تركب إلٌه الرواحل ،صبلة فً مسجدي هذا أفضل من ألؾ صبلة فٌما سواه من
المساجد إال المسجد الحرام".18

 1حٌزوخٍ ،ٞحٌٜل١ق()1189
(ِٓ 2ى) ٚف ٟح٠ِ٠ ًٛ٤ي ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
٠ُ 3ككي رككٓ ٍرككخف (صٚ131ل١ككً ٘141ككـ) ٘ككِ ٛكك ٌٝٛح٤ىٍَ رككٓ غخٌككذ ِككٓ رٕكك ٟفٙككَ ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)394/3(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()412/3
 4عز١يهللا رٓ أر ٟعزيهللا ٍّٓخْ ح٤غَ ِ ٌٝٛؿٕ١ٙش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)384/5(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()18/7
 5ف(ٟى)عٓ
 6حٌّ١ٛؤ()156/1
 7عزككيحٌَكّٓ رككٓ عٍكك ٟرككٓ ِلّككي رككٓ عٍكك ٟرككٓ عز١ككيهللا حٌزغككيحى٘597-510(ٞككـ) عككخٌُ حٌعككَحق ٍ ٜٚعككٓ ٓككزعش ٚػّككخٔٗ ْٛوٜككخ
 ٍٜٚٚعٕٗ حركٓ حٌٕـكخٍ  ،وّكخ أٌكف حركٓ حٌـك ُٞٛحٌعي٠كي ِكٓ حٌّٜكٕفخص ِٚكٓ أٗكَ٘ٙخ وظكخد حٌّغٕكُٚ ،ٟحى حٌّٔ١كَ ،طٍزك ْ١ارٍك،ْ١
ٛٚككككفش حٌٜككككفٛس ٚغَ٘١ككككخ حٌعي٠ككككي حٔظككككَ حٌككككٌ٘ز ،ٟطككككٌوَس حٌلفككككخظ ()92/4؛ حٌزغككككيحى)520/1(ٞ؛ هٍ١فككككش ()1080/2 ،471/1؛
ِ)297/4(ٝٓٛ
ٔ١ٌ 8ض ف(ٟى)
 ٌُ 9أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 10ف(ٟى) حٛ٤فٙخٟٔ
 11أرِ ٛلّي حٌو٩ي حٌلٔٓ رٓ ِلّي رٓ حٌلٔٓ ركٓ عٍك ٟحٌزغكيحى٘439-352(ٞكـ) ٚوكخْ ػمكش كخفظكخ ٌٚكٗ ِٜكٕف حٌَٟٚكش حٔظكَ
حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ( ،)205/3حٌعزَ()189/3؛ حرٓ حٌـ)132/8(ُٞٛ؛ حرٓ طغَ ٞرَى)42/5(ٞ
ِ 12لّي رٓ عٍ ٟرٓ ٓخٌُ حٌّٙيحِٔ ٛ٘ٚ ٟليع حٔظَ حرٓ حٌوط١ذ()66/3
ِ 13لّككي رككٓ عّككَحْ رككٓ ِٓٛكك ٝحٌَُّرككخٔ ٟحٌزغككيحى(ٞص٘384ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش ٌٚككٗ حٌعي٠ككي ِككٓ حٌّٜككٕفخص حٔظككَ حٌككٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()27/2؛ حرٓ طغَ ٞرَى)168/4(ٞ؛ حٌزغيحى)54/2(ٞ
 14رلَ رٓ ٜٔكَ ركٓ ٓكخرك حٌوك ٟٔ٨ٛحٌّٜكَ٘267-174(ٞكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()35/2؛ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()420/1
 15فكك(ٟى) عز١ككي٘ٚ ،ككِٓٛ ٛكك ٝرككٓ عز١ككيس رككٓ ٔ٘كك ٢١رككٓ حٌَرككٌ( ٞص ٘153ككـ) ٘ٚككٟ ٛككع١ف حٌلككي٠غ حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)291/7(َ١؛ حرٓ كزخْ ()241/2
 16ىحٚٚى رٓ ِيٍن ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()201/3
 17ف(ٟى) ٚأْ ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
 18إٓخىٖ ٟع١ف وّخ أٔٗ ًَِٓ حٔظَ حٌَفخع)396(ٟ
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وحدثنا أبو الحسن علً بن أبً العباس ،حدثنا الشٌخ أبو عبدهللا محمد بن أبً الفضل ،أنبأنا
أبو القاسم البقال ،1عن أبً علً األصفهانً ،عن أبً نعٌم الحافظ ،عن أبً محمد الخلدي،
عن أبً ٌزٌد المخزومً ،عن أبً عبدهللا بن الزبٌر بن بكار ،عن أبً عبدهللا محمد بن
الحسن ،عن أبً الفداء إسماعٌل بن المعبل ،2عن أبً ٌعقوب ٌوسؾ بن طهمان ،3عن أبً
أمامة بن سهل بن حنٌؾ 4رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ":من
خرج على طهر ال ٌرٌد إال الصبلة فً مسجدي حتى ٌصلً فٌه كان بمنزلة حجة".5
وحدثنا الشرٌؾ أبو الحسن ،حدثنا الشٌخ أبو عبدهللا( ،أنبأنا) 6القاسم /بن علً ،7أنبأنا
عبدالرحمن بن الحسن ،8أنبأنا [منهال]9بن بشر ،10أنبأنا علً بن محمد الفارسً ،11أنبأنا
الرمٌلً ،12أنبأنا ابن عبدوس ،13حدثنا ٌعقوب بن حمٌد ،14حدثنا عبد العزٌز بن أبً
حازم ،15عن أبٌه ،16عن سهل بن سعد 17رضً هللا عنه أن (النبً) 18صلى هللا علٌه وسلم
قال ":من دخل مسجدي هذا ٌتعلم خٌراً أو ٌعلمه كان بمنزلة المجاهد فً سبٌل هللا ،ومن
دخله لؽٌر ذلك من أحادٌث الناس كان كالذي ٌرى ما ٌعجبه وهو لؽٌره".19

٠ 1ل ٝ١رٓ ػخرض رٓ رٕيحٍ حٌزغيحى ٞحٌزمخي (ص٘566ـ) حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()194/4
 2آّخع ً١رٓ حٌّع ٩رٓ آّخع ً١حٜٔ٤خٍِ ٛ٘ٚ ٞليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)374/1(َ١
ٓٛ٠ 3ف رٓ ّٙ١خْ ِِ ٌٝٛعخ٠ٚش رٓ أرٓ ٟف١خْ ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)378/8(َ١
 4أٓعي رٓ ٓ ًٙرٓ كٕ١ف رٓ ٚح٘كذ حٜٔ٤كخٍ(ٞص٘100كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()63/2؛ حركٓ كـكَ،
ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()263/1
ٚ 5حٌلي٠غ ٟع١ف حٕٓ٦خى حٔظَ حٌَفخع)437/2(ٟ
 6ف(ٟى) أهزَٔخ
 7حٌمخُٓ رٓ عٍ ٟرٓ حٌلٔٓ رٓ ٘زش هللا رٓ عٔخوَ(٘600-527ـ) ٚوخْ ِليػخ ي ٛيٚلخ ي  ِٓ ٌٗٚحٌّٜكٕفخص ف٠كخثً حٌمكيّٚ ،ف٠كخثً
حٌلََٚ ،ف٠خثً حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()101/4؛ حرٓ طغَ ٞرَى)186/6(ٞ؛ حٌزغيحى)828/1(ٞ
 8أر١ ٛخٌذ عزيحٌَكّٓ رٓ حٌلٔٓ حٌلٍز ٟحٌ٘خفع ٟحٌّمخرَ٘561-480( ٞكـ) ٌٚكٗ وظكخد أٔكٛحٍ حٌزٙـكش فك ٟظٙك ٍٛوٕك ُٛحٌّٕفَؿكش
حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()175/4؛ حٌزغيحى)518/1(ٞ
(ِٓ 9ى) )َ( ٚ
 ٌُ 10أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 11أر ٛحٌمخُٓ عٍ ٟرٓ ِلّي رٓ عٍ ٟحٌفخٍٓ( ٟص٘443ـ) ِٕٔ ٛ٘ٚي حٌي٠خٍ حٌّ٠َٜش حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()202/3
 ٛ٘ٚ 12أر ٛرىَ ِلّي رٓ أكّي رٓ ٓ ًٙحٌَِ(ٍٟ١ص٘363ـ) حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)106/4(ٞ
 13أرككك ٛعزكككيهللا ِلّكككي ركككٓ اركككَح٘ ُ١ركككٓ عزكككي٘260-202(ّٚكككـ) فم١كككٗ حٌّغكككَد ٘ٚكككِ ٛلكككيع ػمكككش حٔظكككَ حٌٍِوٍككك)183/4(ٟ؛
ِ)1051/3(ٝٓٛ
٠ 14عمككٛد رككٓ كّ١ككي رككٓ وخٓككذ (ص٘241ككـ) ٘ٚككٟ ٛككع١ف حٌلككي٠غ حٔظككَ حٌككٌ٘ز ،ٟطككٌوَس حٌلفككخظ ()40/2؛ حرككٓ كـككَ ،طٙككٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()383/11
 15أر ٛطّخَ عزي حٌعِ ِ٠رٓ أر ٟكخَُ ٍّٓش رٓ ىٕ٠خٍ حٌّوِ٘184-107( ِٟٚـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش ٛكيٚق حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)25/6(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()196/1
ٍّٓ 16ش رٓ ىٕ٠خٍ أر ٛكخَُ ح٤عَؽ ِك ٌٝٛحٓ٤كٛى ركٓ ٓكف١خْ حٌّوِِٚك(ٟص٘140كـ) ٚوكخْ ػمكش فمٙ١كخ ي ػزظكخ ي حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)78/4(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()100/1
 17أر ٛحٌعزكخّ ٓك ًٙركٓ ٓكعي حٌٔكخعي ٞحٜٔ٤كخٍ(ٞص٘91كـ) أىٍن حٌٕزكٛ ٟكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٘ٚك ٛحركٓ هّكْ ع٘كَس ٓكٕش حٔظكَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)97/4(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()252/4
 18ف(ٟى) ٍٓٛي هللا
 19حرٓ كٕزً(ِ )350/2ع حهظ٩ف رٔ ٢١ف ٟحٌٍفع فف ٟحٌّٕٔي ٍٚى رٍفع" ِٓ ىهً ِٔـئخ ٌ٘ح ٌ١ظعٍُ هَ١يح أ٠ ٚعٍّكٗ وكخْ وخٌّـخ٘كي
فٓ ٟز ً١هللا  ِٓٚىهٍٗ ٌغًٌ َ١ه وخْ وخٌٕخظَ حٌِ ٝخ ٌ"ٌٗ ْ١
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ما جاء فً فضل ما بٌن القبر والمنبر
حدثنا الشٌخ اإلمام أمٌن الدٌن عبدالصمد ،حدثنا اإلمام أبو عبدهللا الحسٌن بن المبارك ،حدثنا
شٌخ اإلسبلم أبو الوقوت عبوداألول (بون) 1عٌسوى ،حودثنا الشوٌخ أبوو الحسون عبودالرحمن بون
محمد بن المظفر ،حدثنا أبو محمد عبدهللا بن أحمود السرخسوً ،حودثنا أبوو عبودهللا محمود بون
ٌوسؾ الفربري ،حدثنا اإلمام أبو عبدهللا محمد بن إسماعٌل ،حدثنا عبدهللا بن ٌوسؾ ،أنبأنوا
مالك عن عبدهللا بن أبً بكر ،2عن عباد بون تموٌم ،عون عبودهللا بون زٌود الموازنً رضوً هللا
عنه  ،أن رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم قوال ":موابٌن بٌتوً ومنبوري روضوة مون رٌواض
الجنة".3
قال اإلمام أبو عبدهللا ،وحدثنا مسدد ،4عن ٌحٌى ،عن عبٌد هللا ،قال :حودثنً [خبٌوب] 5بون
بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبوً هرٌورة رضوً هللا عنوه عون النبوً صولى هللا
علٌه وسلم قال ":مابٌن بٌتً ومنبري روضة من رٌاض الجنة ،ومنبري على حوضً".6
وحودثنا الشوٌخ اإلموام عفٌوؾ الودٌن أبوو محمود عبدالسوبلم بون محمود بون موزروع البصووري،7
حدثنا الشٌخ اإلمام شرؾ الودٌن أبوو عبودهللا محمود بون عبودهللا بون محمود بون أبوً (الفضول)
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السلمً المرسً ،عن اإلمام أبً الحسن المؤٌد بن محمد بن علً الطوسً ،9عن اإلمام أبوً
عبوودهللا محموود بوون الفضوول بوون أحموود الصوواعدي الفووراوي ،عوون اإلمووام أبووً الحسوون عبوودالؽافر
الفارسً ،عن أبً أحمد محمد بن عٌسى الجلودي ،عن اإلمام الزاهد أبً إسحاق إبراهٌم بن
محمد بن سفٌان النٌسا بوري ،عن اإلموام أبوً الحسوٌن مسولم بون الحجواج بون مسولم القشوٌري
رحمه هللا ،قال :وحدثنا قتٌبة بن سعٌد ،عن مالك بن أنس فٌما قرئ علٌه عن عبدهللا بن أبً
بكر ،عن عباد بن تمٌم عن عبدهللا بن زٌد المازنً رضً هللا عنه أن رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم قال ":مابٌن بٌتً ومنبري روضة من رٌاض الجنة".10
ٔ١ٌ 1ض ف(ٟى)
 2أرككِ ٛلّككي عزككيهللا رككٓ أركك ٟرىككَ رككٓ ِلّككي رككٓ عّككَ ٚرككٓ كككَِ حٜٔ٤ككخٍ( ٞص٘135ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)54/5(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()164/5
 3حٌّ١ٛؤ()156/1
 4أر ٛحٌلٔٓ ِٔيى رٓ َِٔ٘ي رٓ َِٔرً حٌز(َٜٞص٘228ـ) ِ ٛ٘ٚلكيع حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()9/8؛ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس
حٌلفخظ ()8/2
 5وظزض ف ٟؿّ١ع ٔٔن حٌّوط١ٛش كز١ذ ٚحٌٜل١ق هز١ذ وّخ أِٗٔ َ١زمخ ي
 6حٌّ١ٛؤ()156/1
 7عف١ف حٌي ٓ٠عزيحٌِٔ َ٩لّي رٓ ٍِِ ٚرٓ أكّي رٓ عَفش حٌز٘696-625(َٜٞـ)  ً٠ِٔ ٛ٘ٚحٌّيٕ٠ش حٌٕز٠ٛش ِٚليػٙخ ٘ٚك ٛػمكش
ٚطككٛف ٟرخٌّيٕ٠ككش ٚىفككٓ رككخٌزم١ع حٔظككَ حرككٓ ٍحفككع حٌٔكك ،ِٟ٩طككخٍ٠ن عٍّككخء رغككيحى ،طعٍ١ككك :عزككخّ حٌعككِح ،ٞٚرغككيحىِ :طزعككش ح٘٤ككخٌ،ٟ
)95(َ1938؛ حٌفخٓ)73/5(ٟ؛ حٌٔوخ)176/2(ٞٚ
 8ف(ٟى) حٌّفً٠
 9حٌّئ٠ي رٓ ِلّي رٓ عٍ ٟحٌط ٟٓٛحٌٕٔ١خر٘617-524( ٍٞٛـ) ِٕٜ ٌٗٚف ٠َ١مش ف ٟحٌو٩ف حٔظكَ حركٓ طغكَ ٞركَى)251/6(ٞ؛
حٌزغيحى)483/2(ٞ
 10حٌّ١ٛؤ()156/1
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(وبه الى مسلم رحمه هللا قال :وحدثنًٌ /حٌى بن ٌحٌى ،أنبأنا عبد العزٌز بن محمد المدنً،
عن ٌزٌد بن الهاد ،1عن أبً بكر ،2عن عباد بن تمٌم ،عون عبودهللا بون زٌود األنصارٌرضوً
هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ":ما بوٌن منبوري وبٌتوً روضوة مون
رٌاض الجنة").3
وحدثنا الشٌخ أبو الٌمن عبدالصمد بن أبً الحسن ،أخبرنا [المشابخ] 4أبو عبودهللا محمود بون
[ؼسان بن ؼافل بن نجاد] 5األنصاري ،6والحاكم أبو نصر محمد بن هبة هللا بن محمد الفقٌه
الفقٌه المفتً ،7وأبو البركات بن أبً عبدهللا بن أبً محمد السجاد 8رحمهم هللا 9قرأه علوٌهم،
علٌهم ،قالوا :أخبرنا 10الحافظ أبو القاسم علً بن [الحسٌن] ، 11أخبرنوا أبوو القاسوم علوً بون
إبراهٌم ،12أخبرنا أبو القاسم الحسٌن بون [محمود بون إبوراهٌم] 13الحنواي ،حودثنا أبوو الحسوٌن
عبد الوهاب بن الحسٌن بن الولٌد الكبلبً ،14أخبرنا سعٌد بن عبد العزٌز ،15حدثنا قاسم بون
عثمووان الجوووعً ،16حوودثنا عبوودهللا بوون نووافع الموودنً ،17حوودثنا مالووك عوون نووافع عوون ابوون عموور
رضً هللا عنهموا قوال :قوال (رسوول هللا) 18صولى هللا علٌوه وسولم  ":موا بوٌن قبوري ومنبوري
روضة من رٌاض الجنة".19

 1أر ٛعزيهللا ٠ِ٠ي رٓ عزيهللا رٓ أٓخِش رٓ حٌٙخى حٌٍ١ؼ ٟحٌّئ( ٟص٘139ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()344/8؛
حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()339/11
 2أر ٛرىَ رٓ ِلّي رٓ عّكَ ٚركٓ ككَِ حٜٔ٤كخٍ( ٞص٘117كـ) ٚلكي وكخْ لخٟك١يخ ٌٍّيٕ٠كش ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)10/8(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()38/12
 3ؿّ١ع ٌٖ٘ حٌعزخٍس ٌٔ١ض ف)َ(ٟ
 4ف ٟحٚ ًٛ٤رم١ش حٌٕٔن حٌّ٘خ٠ن
)َ(ِٓ 5
ِ 6لّي رٓ غٔخْ رٓ غخفً رٓ ٔـخى ح١ٓ َ١ِ٤ف حٌيٌٚش حٌلّ( ٟٜص٘632ـ) حٔظَ حرٓ عٔخوَ()10؛ حرٓ طغَ ٞرَى)292/6(ٞ
ِ 7لّي رٓ ٘زش هللا رٓ ِلّي رٓ ٘زش هللا حٌَ٘١حُ٘635-549( ٞـ) حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)302/6(ٞ
 8أر ٛحٌزَوخص حٌلٔٓ رٓ ِلّي رٓ حٌلٔٓ ركٓ ٘زكش هللا ركٓ عٔكخوَ(ص٘627كـ) ٚحٌّعكَٚف رخٌٔكـخى ٌىؼكَس ٛك٩طٗ ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش
حٔظَ حرٓ عٔخوَ()9؛ حرٓ طغَ ٞرَى)273/6(ٞ
 9ف(ٟى) ٍكّٗ هللا
 10ف(ٟى) أٔزؤٔخ
(ِٓ 11ى)  ٛ٘ٚأر ٛحٌلٔ ٓ١عٍ ٟرٓ حٌلٔ ٓ١رٓ ِلّي رٓ عٍ ٟحٌِر ٟٕ١حٌزغكيحى٘543-477( ٞكـ) ٘ٚك ٛلخٟك ٟحٌعكَحق وّكخ ٔكخد فكٟ
حٌُٛحٍس ِيس ِٓ حٌِِٓ حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()119/4؛ حرٓ حٌـ)135/10(ُٞٛ؛ حرٓ طغَ ٞرَى)282/5(ٞ
 12عٍ ٟرٓ ارَح٘ ُ١رٓ حٌعزخّ رٓ حٌلٔٓ رٓ حٌعزخّ(٘508-424ـ)  ٛ٘ٚهط١ذ ىِ٘كك ِٚلكيع ػمكش حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()17/4؛
حرٓ طغَ ٞرَى)208/5(ٞ
 13فككك ٟحٛ٤كككً اركككَح٘ ُ١ركككٓ ِلّكككي ٚحٌٜكككل١ق حٌّؼزكككض٘ٚ ،ككك ٛحٌلٔككك ٓ١ركككٓ ِلّكككي ركككٓ اركككَح٘٘459-378( ُ١كككـ) حٔظكككَ حٌكككٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()245/3
 14عزي حٌ٘ٛخد رٓ حٌلٔ ٓ١رٓ حٌ١ٌٛي رٓ ِ ٝٓٛحٌى٩ر٘396-306(ٟـ) ٚحٌّعَٚف رؤه ٟطٕٛن ِ ٛ٘ٚليع ػمكش ِٔٚكٕي ٚلظكٗ حٔظكَ
حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()61/3؛ حرٓ طغَ ٞرَى)214/4(ٞ
 15أر ٛعؼّخْ ٓع١ي رٓ عزيحٌعِ ِ٠حٌلٍز(ٟص٘318ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()173/2
 16أر ٛعزكيحٌٍّه لخٓكُ ركٓ عؼّكخْ حٌعزكي ٞحٌيِ٘كم(ٟص٘248كـ) حٌّعكَٚف ركخٌـٛع٘ٚ ٟكِ ٛلكيع حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()452/1؛
ِ)984/3(ٝٓٛ
 17أركككِ ٛلّكككي عزكككيهللا ركككٓ ٔكككخفع حٌٜكككخثغ (ص٘206كككـ) ِككك ٌٝٛرٕكككِ ٟوكككِ َٚحٔظكككَ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظكككخٍ٠ن حٌىز١كككَ()213/5؛ حٌكككٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()349/1
 18ف(ٟى)  )َ(ٚحٌٕزٟ
 19حٌّ١ٛؤ()156/1
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وحدثنا أٌضً ا الشٌخ أمٌن الدٌن عبدالصمد ،قوال حودثنا المشواٌخ أبوو عبودهللا محمود بون أحمود

1

المؤر األدٌب [النسابة] ،2وأبو الحسن محمد بن أحمد المفٌد ،3وأبو [الؽنابم] 4سالم بن أبوً
أبً المواهب بن هبة هللا العدل ،5قرأه علٌهم ،قال أبو عبودهللا :أنبأنوا أبوو المعوالً عبودهللا بون
عبدالرحمن ،6وقال اآلخران :أنبأنا أبو المجد الفضل بن الحسٌن بون إبوراهٌم ،7قواال :أخبرنوا
أبو الحسن علً بن الحسن بن الحسٌن ،8أنبأنا أبوو عبودهللا محمود بون عبدالسوبلم عبودالرحمن
بن سعدان ،9أنبأنا أبو بكر ٌوسؾ بن القاسم بن ٌوسؾ ،10أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق
إسحاق السراج ،11أنبأنا أبو رجاء قتٌبوة بون سوعٌد ،حودثنا [هشوٌم] ،12عون علوً بون زٌود بون
جدعان ،13عن محمد بن المنكدر ،14عن جابر بن عبدهللا 15رضً هللا عنه قال :قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ":مابٌن حجرتً الى منبري روضة من رٌاض الجنوة ،وإن منبوري
على ترعة من ترع الجنة" ،16وفً بعوض طورق الصوحٌحٌن ":ومنبوري علوى حوضوً".17
قلت :وقبره صلى هللا علٌه وسلم فً بٌته( ،وهو) 18حجرة عابشة رضً هللا عنها ،فقد اتفقت
الرواٌات وهلل الحمد والمنة.

 1أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ أكّي رٓ ِلّي ركٓ حٌلٔكٓ حٌيِ٘كم٘643-572(ٟكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ٔٔكخرش حٔظكَ حركٓ عٔكخوَ()31؛ حركٓ طغكَٞ
رَى)355/6(ٞ
 2ف ٟح١ٔٔ ًٛ٤زٚ ٟف(ٟى) ٗ١زٚ ٟحٌّؼزض ِٓ حرٓ عٔخوَ()80
ِ 3لّي رٓ أكّي رٓ عٍ ٟحٌمَ١ز(ٟص٘643ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حرٓ عٔخوَ()31؛ حرٓ طغَ ٞرَى)355/6(ٞ
 4ف ٟح ًٛ٤حٌغٕخُ٠
ٓ 5خٌُ رٓ أر ٟحٌّٛح٘ذ حٌلٔٓ رٓ ٘زش هللا(ص٘637ـ) ٚلي وخْ ِليػخ ي ٚلخ١ٟخ ي حرٓ عٔخوَ()28
 6أر ٛحٌّعخٌ ٟعزكيهللا ركٓ عزكيحٌَكّٓ ركٓ أكّكي ركٓ عٍك ٟركٓ ٛكخرَ حٌيِ٘كم٘576-499( ٟكـ) حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()229/4؛ حركٓ
طغَ ٞرَى)88/6(ٞ
 7أر ٛحٌّـي حٌف ً٠رٓ حٌلٔ ٓ١حٌلّ َٞ١حٌزخٔ١خٓ٘581-495( ٟـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()245/4
 8عٍ ٟرٓ حٌلٔٓ رٓ حٌلٔ ٓ١حٌٍّٔ٘514-430( ٟـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()33/4
ِ 9لّي رٓ عزيحٌٔ َ٩رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ ٓعيحْ(ص٘443ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()202/3
ٓٛ٠ 10ككف رككٓ حٌمخٓككُ رككٓ ٓٛ٠ككف رككٓ فككخٍّ حٌّ١ككخٔـ(ٟص٘375ككـ) ٚوككخْ لخٟكك١خ ي ٌٚككٗ ِٜككٕف أِككخٌ ٝفكك ٟحٌلككي٠غ حٔظككَ حٌككٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()371/2؛ حٌزغيحى)549/2(ٞ
ِ 11لّي رٓ آلخق رٓ ارَح٘ ُ١رٓ َِٙحْ حٌَٔحؽ(٘313-216ـ) حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ( ،)213/2حٌعزَ()157/2
 12ف ٟحٚ ُ٘٘ ًٛ٤حٌظٜك٠ٛذ ِكٓ (ى) ٘ٚ ،)َ(ٚك ٛأركِ ٛعخ٠ٚكش ٘٘ك ُ١ركٓ ر٘ك َ١ركٓ لخٓكُ ركٓ ىٕ٠كخٍ حٌٛحٓكط٘183-104(ٟكـ) ٘ٚكٛ
ِليع رغيحى  ِٓ ٌٗٚحٌّٕٜفخص طفٔ َ١حٌمَآْٚ ،حٌٕٔٓ ف ٟحٌلي٠غ ٚ ،حٌمَحءحص حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()242/8؛ حٌكٌ٘ز،ٟ
طٌوَس حٌلفخظ ()182/1؛ حٌزغيحى)510/2(ٞ
 13عٍكك ٟرككٓ ُ٠ككي رككٓ عزككيهللا رككٓ ؿككيعخْ حٌظّ١كك ٟحٌزٜككَ(ٞصٚ129ل١ككً٘131ككـ) ٘ٚككٟ ٛككع١ف حٌلككي٠غ حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)275/6(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()106/1؛ حرٓ كزخْ()78/2؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()322/7
 14أركك ٛعزككيهللا ِلّككي رككٓ حٌّٕىككيٍ رككٓ عزككيهللا رككٓ حٌٙككي َ٠حٌظّ١كك ٟحٌمَٗكك(ٟص٘130ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)219/1(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()96/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()473/9
 15ؿخرَ رٓ عزيهللا رٓ عّكَ ٚركٓ ككَحَ ركٓ وعكذ حٜٔ٤كخٍ( ٞص٘78كـ) ٛكلخر ٟؿٍ١كً ٗكٙي ر١عكش حٌعمزكش حٌؼخٔ١كش ٚلكي وكخْ ٛكغَ١حي،
ٚغككِح ِككع ٍٓككٛي هللا ٛككٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚككٍُ اكككي ٚ ٜع٘ككَ ٓ٠غككِٚس ٚوككخْ ِككٓ حٌّىؼككَ ٓ٠حٌلفككخظ حٔظككَ حرككٓ عزككيحٌزَ()223/1؛ حرككٓ
كـَ،حٛ٦خرش()214/1؛ ِ)363/1(ٝٓٛ
 16حرٓ كٕزً()389/3
 17حٔظَ حٌ٤زخٍٍٔٔٓ ،ٟش ح٤كخى٠غ حٌٜل١لش ،حٌَ٠خِ :ٝىظزش حٌّعخٍف)5587(َ2002،
 18ف(ٟى) ٟ٘ٚ
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وحدثنا أٌضا ً أمٌن الدٌن أبو الٌمن بن أبً الحسن ،اخبرنا الشٌخ أبو عبدهللا محمد بن عبودهللا
العبلمة الجوال [قورأه رحموه هللا] ،1أخبرنوا أبوو روح عبود المعوز بون /أبوً الفضول ،2بهوراة

3

وأجازنٌه ،منها أنبأنا أبو القاسم الجرجانً ،4أنبأنوا أبوو الحسون (البحواثً) ،5أنبأنوا محمود بون
أحمد الحاكم ،6أنبأنا أبو حاتم الحافظ ،7أنبأنا أحمد بون علوً بون المثنوى ،8حودثنا أبوو خٌثموة،
حدثنا ابن مهدي ،حدثنا سفٌان عن عمار الدهنً ،9عن أبً سلمة ،عن أم سلمة 10رضً هللا
هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ":قوابم المنبر رواتب فً الجنة".11
وقد استحب العلماء رحمهم هللا للقادم الى زٌارة سٌدنا رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم أن
ٌقصد أول دخوله الحرم الشرٌؾ الى ما بٌن القبر والمنبر ،فٌصلً فٌوه ركعتوٌن ،ثوم ٌونهض
الى زٌارة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .

(ِٓ 1ى)
 2عزيحٌّعِ رٓ ِلّي حٌ( َٞٚٙص٘618ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)253/6(ٞ
َ٘ 3حسِ :يٕ٠ش ِٓ أِٙخص ِيْ هَحٓخْ ٕٔ٠ٚذ اٌٙ١خ عيى ِٓ حٌعٍّخء ٚح٤ثّش حٔظَ حٌلّ)471/8(ٞٛ
 4أر ٛحٌمخُٓ طّ ُ١رٓ أرٓ ٟع١ي حٌـَؿخٔ( ٟص٘531ـ) ِليع ػمش ِٕٔ ٛ٘ٚي َ٘حس حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()85/4
 5ف )َ(ٟحٌ١لخٌ ٛ٘ٚ ،ٟعٍ ٟرٓ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ عز١يهللا حٌزلخػ ٟحٔظَ حرٓ عٔخوَ()85
 6أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ عزيهللا رٓ ِلّي رٓ كّي ٗ٠ٚرٓ ٔع ُ١حٌٕٔ١خر٘405-321(ٍٞٛـ) ِ ٛ٘ٚليع  ٌٗٚحٌعي٠ي ِٓ حٌّٜكٕفخص ِٚكٓ
ِٜككٕفخطٗ طككَحؿُ حٌ٘ككٛ١مٍ ٚ ،كٍظككخْ حٌكك ٝحٌلـككخُ ٚحٌعككَحقِٕٚ ،خلككذ حٌٜككي٠ك ٍٟكك ٟهللا عٕككٗٚ ،ف٠ككخثً حٌع٘ككَس حٌّز٘ككَس ٚغَ٘١ككخ
حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ( ،)161/3حٌعزَ()91/3؛ حٌزغيحى)59/2(ٞ
 7أر ٛكخطُ ِلّي رٓ كزخْ رٓ أكّكي ركٓ كزكخْ ركٓ ِعكخً ركٓ ِعزكي حٌظّّ١ك(ٟص٘354كـ) وكخْ لخٟك١خ ي ٌٚكٗ حٌعي٠كي ِكٓ حٌّٜكٕفخص ِٕٙٚكخ
حٌّٕٔي حٌٜل١ق  ٚحٌظخٍ٠ن  ٚوظخد حٌ٠عفخء ٚوخْ ِليع ػمش حٔظَ حرٓ كزخْ()6؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفكخظ ( ،)89/3حٌعزكَ()300/2؛
حٌزغيحى)44/2(ٞ
 8أر٠ ٛعٍ ٝحٌّ ٍٟٛٛأكّي رٓ عٍك ٟركٓ حٌّؼٕك ٝركٓ ٠ل١ك ٝركٓ عٔ١ك ٝحٌظّّ١ك٘307-210(ٟكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع حٌـِ٠كَس ٚوكخْ ِكٓ أ٘كً
حٌٜكككيق ٚحِ٤خٔكككش ٌٚكككٗ حٌعي٠كككي ِكككٓ حٌّٜكككٕفخص ِٕٙكككخ حٌّٔكككٕي حٌىز١كككَ حٔظكككَ حٌكككٌ٘ز ،ٟطكككٌوَس حٌلفكككخظ ( ،)199/2حٌعزكككَ()134/2؛
حٌزغيحى)57/1(ٞ
 9عّخٍ رٓ ِعخ٠ٚش حٌيٕ٘ ٟحٌزـٍ ٟحٌىٛف( ٟص٘133ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()28/7؛ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()406/7
ٕ٘ ٟ٘ٚ 10كي رٕكض أرك ٟأِ١كش ركٓ حٌّغ١كَس ركٓ عزكيهللا ركٓ عّكَ ركٓ ِوكِ َٚحٌمَٗك١ش ٚحٗكظَٙص رىٕ١ظٙكخ أَ ٓكٍّش (صٚ 59ل١كً ٘61كـ)
ٍٚٚص حٌىؼ١ككَ ِككٓ ح٤كخى٠ككغ عككٓ ٍٓككٛي هللا ٛككٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚككٍُ حٔظككَ حرككٓ عزككيحٌزَ()405/4؛ حرككٓ كـككَ ،حٛ٦ككخرش()407/4؛
ِ)245/1(ٝٓٛ
 11حٌ٤زخٔ ،ٟحٌٍٍٔٔش()2050

30

ذكر زٌارة سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
كووان النوواس إذا وقفوووا للسووبلم علووى [سووٌدنا] 1رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم فووً الروضووة
الشوورٌفة ،قبوول أن توودخل الحجوورات فووً المسووجدٌ ،2سووتقبلون السووارٌة التووً فٌهووا الصووندوق
الخشب ،وفوق الصندوق (قابم)3من خشب مجدد ،وهً الصقة بحابط الحجرة الؽربً ،الذي
الووذي بنوواه عموور بوون عبوود العزٌووز 4حووول بٌووت النبووً (صوولى هللا علٌووه وسوولم) 5وٌسووتدبرون
الروضة وأسطوان التوبة.6
وروي ذلك عن زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن بن علوً بون أبوً طالوب 7رضووان هللا علوٌهم
أنه كان إذا (جاء)ٌ 8سلم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقؾ عند األسطوانة التً تلً
تلً الروضة ،وٌستقبل السارٌة التً فٌهوا الصوندوق الٌووم[ ،فٌسولم] 9علوى رسوول صولى هللا
علٌه وسلم وعلى أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما ،وٌقول :هاهنا رأس رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم.10
فلمووا أدخوول بٌووت رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم فووً المسووجد وأدخلووت حجوورات أزواجووه
رضوان هللا علٌهن ،وقؾ الناس مما ٌلً وجه رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ،واسوتدبروا
القبلة للسبلم علٌه صلوات هللا علٌه ورضوانه على صاحبٌه وسبلمه وبركاته.
واستدبار القبلة للسبلم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (وللدعاء) 11عنده مستحب ،كما
هو فً خطبة الجمعة والعٌودٌن و(سوابر) 12الخطوب المشوروعة ،و(لموا)13ورد أن أبوا جعفور
عبودهللا بون محمود بون علوً بون عبودهللا بون العبواس الثوانً مون خلفواء بنوً العبواس المعووروؾ

(ِٓ 1ى)
 2حٔظَ حرٓ حٌٕـخٍ()153؛ حٌَّحغ)50(ٟ
 3ف ٟح ًٛ٤لخٚ ُ٠وٌٌه ف،)َ( ٟأِخ (ى) أٟخف ٚػُ لخثُ
 4عَّ رٓ عزيحٌعِ ِ٠رٓ َِٚحْ رٓ حٌلىُ رٓ أر ٟحٌعكخ ٙركٓ أِ١كش (٘101-60كـ) ٚوكخْ حٌٔكخرع فكٍٔٓ ٟكٍش هٍفكخء رٕك ٟأِ١كش ٚطكٌٝٛ
حٌو٩فش (٘99ـ) ٚحٗظ َٙرخٌعيي ٚحٌِ٘ي ٚعَف روخِْ حٌوٍفخء حٌَحٗي ٓ٠حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفكخظ ()89/1؛ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()475/7؛ حٌٔوخ)347/1(ٞٚ
 5ف ٟح ًٛ٤طٍّٔ١خ
 6ح ٓ٤طٛحْ ٘ ٛحٌعّٛى ِٓ أعّيس حٌّٔـي ٚأٓكطٛحْ حٌظٛركش حٌعّكٛى حٌكٌٍ ٞرك ٢ركٗ حٌٜكلخر ٟأركٌ ٛزخركش ر٘كٚ َ١ل١كً ٍفخعكش ركٓ عزكي
حٌٌٍّٕ حٜٔ٤خٍ ٞرٗ ٔفٔٗ رعي أْ أفٌ٘ ٝزٕ ٟلَ٠ظش كىُ ٍٓٛي حٌٍٜٙكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ فكٚ ُٙ١رمكَِ ٟر١ٛكخ فكًٌ ٟكه حٓ٤كطٛحْ
ٓض ٌ١خي كظٌِٔ ٝض طٛرش هللا عٍ ٗ١حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()196/4؛ حرٓ هٍي ،ْٚطخٍ٠ن حرٓ هٍيَِ ،ْٚحؿعش :ىٍ ٖ٠ٚحٌـ٠ٛي ،ٞر١كَٚص:
حٌّىظزش حٌع٠َٜش)591/1(َ2007 ،؛ حرٓ حٌٕـخٍ()167؛ حرٓ عزيحٌزَ()167/4
 7عٍ ٟرٓ حٌلٔ ٓ١رٓ عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ حٌٙخّٗ٘94-38(ٟـ) ٚعَف رِ ٓ٠حٌعخريٌ ٓ٠عزخىطٗ ٚوخْ ِليع ػمش ا ٨أٔكٗ لٍ١كً حٌلكي٠غ
حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()59/1؛ حٌٔوخ)276/2(ٞٚ؛ ِ)516/2(ٝٓٛ
 8ف ٟح ًٛ٤ؿخ
(ِٓ 9ى) )َ(ٚ
 10حٌّٔٛٙى)1368/4(ٞ
 11فٚ )َ(ٟحٌيعخء
 12ف ٟحٚ ًٛ٤رم١ش حٌٕٔن ٓخَ٠
 13ف(ٟى) ِٓ ًٌه
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بالمنصور 1عند وقوفه للسبلم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  /ومعوه اإلموام مالوك بون
أنس رحمه هللا فقال له أبوو جعفورٌ :وا أبوا عبودهللا اسوتقبل القبلوة وأدعوو أم اسوتقبل رسوول هللا
صلى هللا علٌه وسلم وأدعو؟ فقال له مالك بن أنس رحمه هللا  :ولم تصرؾ وجهك عنه وهو
وسٌلتك ووسٌلة أبٌك آدم علٌه الصبلة والسبلم الى هللا عز وجل ٌوم القٌامة.2
وحدثنا اإلمام عبدالصمد بن عبد الوهاب ،حدثنا اإلمام العالم أبو عبدهللا محمد بن محمود بن
هبة هللا ،أخبرنا ٌحٌى بن الحسٌن األوانوً ،3أخبرنوا أبوو الكورم عبود الكورٌم الشوهر زوري،4
(أنبأنووا) 5أبووو بكوور(الخٌوواط)( ،6أنبأنووا) 7أبووو [عموورو] 8بوون دوسووت ،9حوودثنا (الحسووٌن) 10بوون
صفوان ،11حودثنا ابون أبوً الودنٌا ،12حودثنا سوعٌد بون عثموان الجرجوانً ،13حودثنا محمود بون
إسماعٌل بن أبً فدٌك ،أخبرنً عمر بن حفص ،14أن [ابن] 15أبً ملٌكة ،16كان ٌقول  :من
أحب أن ٌقوم وجواه النبوً صولى هللا علٌوه وسولم فلٌجعول القنودٌل الوذي فوً القبلوة عنود القبور
الشرٌؾ على رأسه.17
وقال الشٌخ أمٌن الدٌن أبوالٌمن رحمه هللا( :قال لنا) 18شٌخنا أبو عمرو رحمه هللا ،19وذكر
بعض من أدركنا زمانه من [مشابخ] 20مكة من علماء وقته بها ،أن الزابر المسلم ٌأتً القبر
المقوودس موون ناحٌووة قبلتووه ،فٌقووؾ عنوود مح واذاة تمووام [أربع وة] 21أذرع موون رأس القبوور بعٌووداً،
 1أر ٛؿعفَ عبدهللا بن محمد بن علً بون عبودهللا بون العبواس ركٓ عزكيحٌّطٍذ حٌٙخٗكّ٘158-95(ٟكـ) ػكخٔ ٟهٍفكخء رٕك ٟحٌعزكخّ ٘ٚكٛ
رخٔ ٟرغيحى ِٚئٓٔٙخ حٔظَ حرٓ هٍي)826/1(ْٚ؛ حٌٍِوٍ)259/4(ٟ؛ ِ)677/2(ٝٓٛ
 2حرٓ عٔخوَ()48؛ حٌَّحغ)106(ٟ
 ٌُ 3أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 ٛ٘ٚ 4أر ٛحٌىََ حٌّزخٍن رٓ كٔٓ رٓ أكّي رٓ عٍ ٟرٓ ف١لخْ حٌ٘(ٍَُٞٚٙص٘550كـ) ٘ٚك٠ِٔ ٛكً رغكيحى ٌٚكٗ عكيى ِكٓ حٌّٜكٕفخص
ِٕٙككخ حٌككٌهخثَ فكك ٟحٌمككَحءحص  ٚحٌّٜككزخف حٌِح٘ككَ فكك ٟحٌمككَحءحص حٌع٘ككَ حٌزككٛحَ٘ حٔظككَ حٌككٌ٘ز ،ٟحٌعزككَ()141/4؛ حٌزغككيحى)2/2( ٞ؛
هٍ١فش()1706/822،2/1
 5ف(ٟى) أهزَٔخ
 6فكك(ٟى) حٌوزككخ٘ٚ ،١ككِ ٛلّككي رككٓ عٍكك ٟرككٓ ِلّككي رككٓ ِٓٛكك ٝحٌلٕزٍكك ٟحٌزغككيحى٘467-376(ٞككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌككٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()265/3؛ حرٓ حٌـ)297/8(ُٞٛ
ٔ١ٌ 7ض ف)َ(ٟ
 8ف ٟح ًٛ٤عَّ ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
 9عؼّخْ ركٓ ِلّكي ركٓ ٓٛ٠كف ركٓ ىٓٚكض حٌعك٩ف حٌزغكيحى٘428-342(ٞكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()166/3؛ حركٓ
حٌـ)92/8(ُٞٛ
 10ف )َ(ٟحٌلٔٓ
 11أر ٛعٍ ٟحٌلٔ ٓ١رٓ ٛفٛحْ حٌزَىع(ٟص٘340ـ) حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ( )253/2؛ حرٓ طغَ ٞرَى)307/3(ٞ
 12أر ٛرىَ عزيهللا رٓ ِلّي رٓ عز١ي رٓ ٓف١خْ حرٓ أر ٟحٌئ١خ حٌزغيحى٘281-208(ٞـ)  ٌٗٚحٌعي٠ي ِٓ حٌّٕٜفخص ِٕٙخ أهزخٍ حٌمزك،ٍٛ
 ًَ ٚحٌغ٠ككذٚ ،اٛكك٩ف حٌّككخي ٚغَ٘١ككخ فمككي ٛككٕف أوؼككَ ِككٓ ػ٩ػككِٜ ٓ١ككٕفخ ي حٔظككَ حٌككٌ٘ز ،ٟحٌعزككَ()65/2؛ حٌزغككيحى)441/1(ٞ؛
هٍ١فش()827،28/1
 13أر ٛعؼّخْ ٓع١ي رٓ عؼّخْ حٌـَؿخِٔ ٛ٘ٚ ٟليع حٔظَ حٌٔ ،ّٟٙطخٍ٠ن ؿَؿخْ ،حٌٕٙي :ىحثَس حٌّعخٍف)179(َ1950 ،
 14عَّ رٓ كف ٚحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)150/6(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()435/7
(ِٓ 15ى) )َ(ٚ
ي
 16عزيهللا رٓ عز١يهللا رٓ أر١ٍِ ٟىش ُ٘ َ١رٓ عزيهللا رٓ ؿيعخْ حٌمَٗ(ٟص٘117كـ) ٘ٚكٗ ٛك١ن حٌلكََ ٚلكي وكخْ لخٟك١خ ِٚلكيع ػمكش
حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)137/5(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()78/1
 17حرٓ حٌٕـخٍ()223؛ حرٓ عٔخوَ()47
 18ف(ٟى) أٔزؤٔخ
 19أر ٛعَّ ٚعؼّخْ رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ عؼّخْ حٌ٘خفع٘643-577(ٟـ)  ٛ٘ٚحٌّعَف رخرٓ حٌ٩ٜف ٌٚكٗ ِٜكٕفخص عي٠كيس ِٕٙكخ ٛكٍش
حٌٕخٓه فٛ ٟفش حٌّٕخٓهٚ ،حٌَكٍش حٌَ٘ل١شٚ ،وظخد ف ٟأٛٛي حٌلي٠غ حٔظَ حٌزغيحى)654/1(ٞ؛ ِ)1717/4(ٝٓٛ
 20ف ٟحِ٘ ًٛ٤خ٠ن
 21ف ٟح ًٛ٤أٍرع ٚحٌّؼزض أٛق ٌّوخٌفظٗ حٌّعيٚى
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وٌجعوول القنوودٌل علووى رأسووه نوواظراً الووى أسووفل مووا ٌسووتقبل موون جوودار القبوور المقوودس ،ؼوواض
الطرؾ فً مقام الهٌبة واإلجبلل ،ثم ٌسلم وال ٌرفع صوته بل ٌقتصد فٌقول :السبلم علٌك ٌا
رسول هللا ،السبلم علٌك ٌا نبً هللا ،السبلم علٌك ٌا حبٌب هللا.1
قلت :حدثنً الشٌخ العارؾ القدوة أبو محمد عبودهللا بون عموران (البسوكري) 2رحموه هللا ،أن
الشٌخ اإلمام العارؾ أبوا الحسون علوً بون عبودهللا بون عبود الجبوار الشواذلً 3رحموه هللا ونفوع
ببركته قال عند وقوفه تجاه الحجرة الشورٌفة :السوبلم علوى سوٌدنا رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسووولم كموووا أخبوووره بعوووض الفقوووراء ممووون كوووان معوووه ،السوووبلم علٌوووك أٌهوووا النبوووً ورحموووة هللا
وبركاته،السبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته ( ،السوبلم علٌوك أٌهوا النبوً ورحموة هللا
وبركاته) ، 4صلى هللا علٌوك ٌوا رسوول هللا أفضول وأزكوى وأنموى و(أعلوى) 5صوبلة صوبلها
على أحد من أنبٌابه وأصفٌابه ،أشهد ٌا رسول هللا أنك بلؽت ما أرسولت بوه ،ونصوحت أمتوك
وعبوودت ربووك حتووى أتوواك الٌقووٌن ،وكنووت /كمووا نعتووك هللا فووً كتابووه  لقوود جوواءكم رسووول موون
أنفسوووكم عزٌوووز علٌوووه موووا عنوووتم حووورٌص علوووٌكم بوووالمؤمنٌن رءوؾ رحوووٌم ،6فصووولوات هللا
ومبلبكته وأنبٌابه ورسله وجمٌع خلقه من أهل سماواته وأرضه ،علٌك ٌا رسول هللا ،السبلم
علٌكمووا ٌووا صوواحبً رسووول هللا ٌووا أبووا بكوور وٌووا عموور ورحمووة هللا وبركاتووه فجزاكمووا هللا عوون
اإلسبلم وأهله أفضل ما (جازى) 7به وزٌري نبً فً حٌاتوه ،وعلوى حسون خبلفتوه فوً أمتوه
بعد وفاته ،فلقد كنتما لرسول هللا صلى هللا علٌه وسولم وزٌوري صودق فوً حٌاتوه ،وخلفتمواه
بالعدل واإلحسان بعد وفاته ،فجزاكما هللا عن ذلك مرافقته فً جنتوه ،وإٌانوا معكموا برحمتوه،
إنووه أرحووم الووراحمٌن ،اللهووم إنووً أشووهدك وأشووهد رسووولك وأبووا بكوور وعموور وأش وهد المبلبكووة
النازلٌن على هذه الروضة الكرٌموة ،والعواكفٌن علٌهوا ،إنوً أشوهد أن ال إلوه إال هللا وحوده ال
ً
محمدا عبده ورسوله ،وأشهد أن كل ما جاء به من أمر ونهً وخبر عما كان
شرٌك له ،وأن
وٌكون فهوو حوق ال كوذب فٌوه ،وال امتوراء ،وإنوً مقور لوك ٌوا إلهوً بخٌوانتً ومعصوٌتً فوً
(الخطورة) 8والفكوورة واإلرادة والؽفلووة ،ومووا اسووتأثرت بووه عنووً ممووا إذا شووبت أخووذت بووه وإذا
شبت عفوت عنه ،مما هو متضمن للكفور ،أو النفواق ،أو البدعوة ،أو الضوبللة ،أو المعصوٌة،
 1حرٓ عٔخوَ()49
 2ف(ٟى) حٌزىَٚ ٞحٌٜل١ق حٌّؼزض ٔٔزش حٌ ٝرٔىَس رٍيس رخٌّغَد حٔظَ حٌلّ)334/2(ٞٛ
 3عٍكك ٟرككٓ عزككيهللا رككٓ عزككي حٌـزككخٍ حٌّغَركك٘656-591(ٟككـ) ٘ٚككٍ ٛثكك ْ١حٌطَ٠مككش حٌٜككٛف١ش حٌ٘ككخًٌ١ش ٔٔككزش اٌ١ككٌٗٚ ،ككٗ حٌعي٠ككي ِككٓ
حٌّٜككٕفخص ِٕٙككخ كككِد حٌزلككَٚ ،كككِد حٌزككَٓ ٚ ،ككَ طٔككو َ١عككخٌُ حٌىككٚ ْٛغَ٘١ككخ حٔظككَ حٌٍِوٍكك)120/5(ٟ؛ حٌزغككيحى)709/1( ٞ؛
هٍ١فش()661/1
ٔ١ٌ 4ض ف(ٟى) )َ( ٚ
 5ف ٟح ًٛ٤أع٩
ٍٛٓ 6س حٌظٛرش ،آ٠ش ()128
 7ف(ٟى) ؿِٜ
 8ف(ٟى) حٌلَ٠س
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أو سوووء األدب معووك (أو) 1مووع رسووولك (أو) 2مووع أنبٌابووك وأولٌابووك موون المبلبكووة والجوون
واألنس ،وما خصصت من شًء فً ملكك ،فقد ظلمت نفسً بجمٌوع ذلوك فواؼفر لوً وامونن
على بالذي مننت به على أولٌابك فإنك المنان الؽفور الرحٌم.
قلت :ومن أفضل موا ٌسولم بوه المسولم :السوبلم علٌوك ٌوا خواتم النبٌوٌن ،السوبلم علٌوك ٌوا شوفٌع
المذنبٌن ،السبلم علٌك ٌا إمام المتقٌن ،السبلم علٌك ٌا قابد الؽور المحجلوٌن ،السوبلم علٌوك ٌوا
رسول رب العالمٌن ،السبلم علٌك ٌا (منة) 3هللا على المؤمنٌن ،السبلم علٌك ٌا طوه ،السوبلم
علٌك ٌا ٌس ،السبلم علٌك وعلى أهل بٌتك الطٌبٌن الطاهرٌن ،السبلم علٌك وعلى أزواجوك
الطوواهرات المبوورآت أمهووات المووؤمنٌن ،السووبلم علٌووك وعلووى أصووحابك أجمعووٌن ورحمووة هللا
وبركاته ،جزاك هللا عنا ٌا رسول هللا أفضل الجزاء ،وصلى علٌك أفضل الصلوات.
وإن اتسع لك الوقت فمن أحسن السبلم أن تقوول :السوبلم علٌوك ٌوا مون سوفرت لواموع مجوده،
السبلم علٌك ٌا من همرت هوامع 4رفوده ،السوبلم علٌوك ٌوا مون ظهورت أنووار عوبله ،السوبلم
علٌك ٌا من بهرت آثار سناه ،السبلم علٌك ٌا /نتٌجة الشرؾ الباذ  ،السوبلم علٌوك ٌوا سوبللة
المجد الراسوخ ،السوبلم علٌوك ٌوا جووهرة الشورؾ [األعلوى] ،5السوبلم علٌوك ٌوا واسوطة العقود
[المحلى] ،6السبلم علٌك ٌا إمام األنبٌاء ،السبلم علٌك ٌوا صوفوة األصوفٌاء ،السوبلم علٌوك ٌوا
معنى الوجود ،السبلم علٌك ٌا منبع الكرم والجود ،السبلم علٌك ٌا درة لوؤي ،7السوبلم علٌوك
ٌا ؼرة قصً ،8السبلم علٌك ٌا نبعة المكارم ،السبلم علٌك ٌوا سوبللة األكوارم ،السوبلم علٌوك
ٌا ذا المحامد ٌا أبا القاسم،السبلم علٌك ٌا مون عظموت هباتوه( ،السوبلم علٌوك ٌوا مون ظهورت
آٌاته) ،9السبلم علٌك ٌا من بهرت آٌاته ،السبلم علٌك ورحمة هللا وبركاته:

ٌجر بدارٌن 10ذٌ ً
بل طوٌبل

سبلما تضوع عن مسـكه

تعٌد علٌك الثناء الجمٌبل

وٌنفح عن نسـمة لم تـزل

 1ف(ٟى) ٚ )َ( ٚحٚ
 2ف(ٟى) ٚ )َ( ٚحٚ
 3ف(ٟى) إِٔش
ّ٘ 4عض ع ٕٗ١أ ٞأٓخٌض حٌيِع حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)776(ّٛ
 5ف ٟح ًٛ٤ح٤عٍٟ
 6ف ٟح ًٛ٤حٌّلٍٟ
 7أٌ ٞئ ٞرٓ غخٌذ رٓ ف َٙرٓ ِخٌه رٓ حٌٕ َ٠رٓ وٕخٔش رٓ هِّ٠ش رٓ ِيٍوكش ركٓ اٌ١كخّ ركٓ ِ٠كَ ركٓ ٔكِحٍ ركٓ ِعكي ركٓ عكئخْ ،
 ٛ٘ٚحٌـي حٌؼخِٓ ٌٍٕز ٍٜٝ١هللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()103-89/1؛ حرٓ ٓعي ،حٌطزمكخص حٌىزكَ ،ٜطلم١ككِ :لّكي عطكخ ،ر١كَٚص:
ىحٍ حٌىظذ حٌعٍّ١ش)46/1(َ1998 ،؛ حٌٌ٘ز ،ٟطخٍ٠ن ح ،َ٩ٓ٦طلم١ك :عَّ طيَِ ،ٞرَٚ١ص :ىحٍ حٌىظخد حٌعَر)17(َ2001 ،ٟ
 8لٜكك ٟرككٓ وكك٩د رككٓ ِككَس رككٓ وعككذ ٘ٚ ،كك ٛحٌـككي حٌَحرككع ٌٍٕزٜ١ككٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚككٍُ حٔظككَ حرككٓ ٘٘ككخَ()98/1؛ حرككٓ ٓككعي()46/1؛
حٌٌ٘ز ،ٟطخٍ٠ن ح)17(َ٩ٓ٦
 9فٚ )َ(ٟلعض لزً حٌٔ َ٩عٍ١ه ٠خ ِٓ عظّض ٘زخطٗ
 10ىحٍِ ٓ٠يٕ٠ش رخٌزلَ ٓ٠فظلٙخ حٌٍّّٔ ْٛف٘12 ٟـ ٚطعظزَ ِٓ أٗ َٙحٛٓ٤حق ك١غ طـٍذ ٌٙخ حٌز٠خثع ِٓ حٌٕٙي ٌٌٚح حٗظ َٙحٌّٔكه
حٌيحٍٔٔ ٞزش اٌٙ١خ حٔظَ حٌلّ)283/4(ٞٛ
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و[تتلو] 1أحادٌث قرب ؼدت

تبل العلٌل وتروي الؽلٌبل

2

والحمد هلل الذي أقر عٌنً برؤٌتك ،وأحلنً بشرٌؾ روضتك ،وقضى لً أن أفوز بزورتك،
وأحرز سابق السعادة بحلول بلدتك.

فض ً
بل وأجرت ٌنابٌعاً من الحكم

حٌث النبوة جرت من ذواببها
حٌث السنا (مشرق) 3والعز[منبسق]

4

والجـود مؽدودق بالبارد الشٌم
من النبً الرضً الطاهر الشٌم

حٌث الضرٌح وما ضمت صفابحه

وفخره شمم فً معطـس الكرم

أنواره ؼـرة فً المجـد نٌــرة
درت علٌه ٌنابٌع الرضى وسرت(إلٌة)

5

نفحـة سـر القرب فً القدم
مـقام آدم فخرً ا وهو فً العدم

والح من نوره معنى أضاء به

فخر النبوة نور اللوح والقلم

إنسان عٌن العبل سر الكمال سنى
ٌا آخر ًا عند ختم األنبٌاء به

وأول الرسل عند هللا فً القدم
ودرة جلٌت فً نون والقلم

ٌا ؼرة أوضحت طه أسرتها

سقى ثراهم بؽٌث واكؾ 6الدٌم

كانت حٌاتك ما بٌن األنام حٌا
وكان فقدك خطبًا شاك أنفسهم

7

لمـا ألم بصدع ؼٌر ملتبم
[منجى][ 8الطرٌد] 9وملجأ كل معتصم

فاآلن لٌس سوى قبر حللت به

على الصدى نهلة من مورد الكرم

وقد حططنا لدٌه الرحل همتنا

نقبل الترب إجبل ًال لسـاكنـه

فكل موطا أقدام مقر فم
فقد مددنا أكؾ الفقر والعدم

هذا عطاؤك فاؼمرنا بمنهله
وإن رمتنا الخطاٌا وسط مهلكة

فأنت ملجأ خلق هللا كلهم

حسبً شفاعتك العظمى إذا صفرت

ٌداي أو أسفرت عن زلة القدم/

فالعفو شٌمتك العظمى التً شهرت

إذ كانت الموبقات الٌوم من شٌمً
عنك الثناء المزجى ألسن األمم

صلى علٌك إله العرش ما حملت

(ِٓ 1ى) )َ(ٚ
 ٌُ 2أعؼَ عٍ ٝلخثً ح٤ر١خص ٍٚرّخ ٌٍّ٘ ٟئٌف وٗ ٗٔٛخعَ أ٠٠خ ي
 3ف(ٟى) َِ٘لخ
(ِٓ 4ى)
 5ف(ٟى) عٍٗ١
ٚ 6حوف :حٌّطَ حٌّٕ َّٙحٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()1054/2
 7ى :ُ٠حٌّطَ حٌيحثُ حٌّظٛح ًٛحٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()305/1
 8ف ٟحِٕ ًٛ٤ـخ
(ِٓ 9ى)
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هذا الضرٌح وهذا البٌت والحرم

وناسم المسك أنفاس السبلم على

1

وباإلسناد الى ابن أبً فدٌك قال :سمعت بعض من (أدركت)ٌ 2قول :بلؽنا أنه من وقؾ عنود
قبر النبً صلى هللا علٌه وسلم فتلى هذه اآلٌة إن هللا ومبلبكته ٌصلون على النبً ،3وقال:
وقال :صلى هللا علٌك ٌا محمد ،حتى ٌقولها سبعٌن مرة ،ناداه ملك :صلى هللا علٌك ٌوا فوبلن
لم تسقط لك حاجة.4
قلت :وما ذكر من القٌام تحت القندٌل تجاه الحجرة الشرٌفة للسبلم كان قبل احتوراق المسوجد
الشرٌؾ 5فإنه لم ٌكن ٌقابل وجه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إال قنودٌل واحود ،ولموا جودد
جعل هناك عدة قنادٌل ،وإنما عبلمة الوقوؾ تجاه الوجه الكرٌم الٌوم مسمار فضة مضروب
فً رخامة حمراء ،إذا قابلها اإلنسان ناظرً ا الى أسفل ما (ٌبصر) 6من الحوابط كوان مواجهوا ً
لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،ثم ٌنتقل عن ٌمٌنوه قودر ذراع فٌسولم علوى أبوً بكور
رضً هللا عنه  ،ثم ٌنتقول أٌضً وا عون ٌمٌنوه قودر ذراع فٌسولم علوى عمور رضوً هللا عنوه ،
[ومما]ٌ 7قوله إن شاء :السبلم علٌك ٌا خلٌفة سٌد المرسلٌن ،السوبلم علٌوك ٌوا مون أٌود هللا بوه
ٌوم الردة 8الدٌن ،السبلم علٌك ٌا من بادر باإلٌمان من ؼٌر توقوؾ ،السوبلم علٌوك ٌوا مون لوم
(تستمله) 9الدنٌا بزخرؾ ،السبلم علٌك ٌا من أنفق فً ذات هللا ورسوله ماله قلٌلوه و جلٌلوه،
ولم ٌترك لنفسه (وأهله) 10إال هللا ورسوله ،السبلم علٌك ٌا من تشرؾ بجمٌل المصاحبة فً
الؽار والعرٌش والطرٌق ،السبلم علٌك ٌا أفضل الخلفاء ٌا أبا بكر الصدٌق.
[ومما]ٌ 11سلم به على عمر إن شاء :السبلم علٌوك ٌوا أمٌور الموؤمنٌن ،السوبلم علٌوك ٌوا مون
أٌد هللا به الدٌن ،وختم به األربعٌن ،12السبلم علٌوك ٌوا مون شود أزر اإلسوبلم فتمهود بعزابموه
 ٌُ 1أعؼَ عٍ ٝلخثً حٌم١ٜيس ٍٚرّخ ٘ ٟأ٠٠خ ي ٌٍّئٌف وٗ ٗٔٛخعَ
 2ف(ٟى) أىٍن ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
ٍٛٓ 3س ح٤كِحد ،آ٠ش ()56
 4حٔظَ حرٓ حٌٕـخٍ()223
ٌ 5مي طعَ ٝحٌّٔـي حٌٕز ٞٛحٌَ٘٠ف حٌ ٝكخىػش حكظَحق ف ٟعخَ ( ٘654ـ) ٚوخْ ًٌه ٌٍ١ش حٌـّعش أٚي ٗ٠ٍِ َٙخْ ىهً أر ٛرىكَ
رٓ أٚكي  ٛ٘ٚأكي حٌفَحٕ رخٌّٔـي حٌٕز ٞٛحٌَ٘٠ف ىهً حٌ ٝكخ ًٛحٌلََ ِٔ ٛ٘ٚظٛىعٗ ِٚعٗ لٕيٟ٠١ٌ ً٠ء ٌٗ فغفً عٓ لٕيٍ٠كٗ
فخٗظعٍض حٌٕخٍ ف ٟرع ٞح٤ه٘خد ٚعُ ًٌه ٓمف حٌّٔـي حٔظَ حٌَّحغ)68(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)598/2(ٞ؛ حٌعزخٓك ،ٟعّكيس ح٤هزكخٍ فكٟ
ِيٕ٠ش حٌّوظخٍ ،طٜل١ق :كّي حٌـخَٓ ،حٌّيٕ٠ش حٌّٕكٍٛس :حٌّىظزكش حٌعٍّ١كش()121؛ حٌـخٓكٍَٓ ،كخثً فك ٟطكخٍ٠ن حٌّيٕ٠كش ،حٌَ٠كخ :ٝىحٍ
حٌّ١خِشًٚ ،)97(َ1972 ،وَ حرٓ حٌف ٟ١ٛأْ حٌلَ٠ك وخْ رٔزذ أْ حٌفَحٕ ٓىذ ِخ ر١يٖ ِٓ ُ٠كض ٘٠كعً ركٗ حٌّٜكخر١ق عٍك ٝحٌٕكخٍ
ٚوخْ ٠ظٕٗ ِخء فخُىحى حٌلَ٠ك حٔظَ حٌلٛحىع حٌـخِعش ٚحٌظـخٍد حٌٕخفعش ،رغيحى :حٌّىظزش حٌعَر١ش)316(َ1932 ،
 6ف(ٟى) ٕ٠ظَ
 7ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ (ى) )َ(ٚ
ٚ 8وخْ ًٌه رعي ٚفخس حٌَٓٛي  ٝ ٍٛهللا عٍٓٚ ٗ١كٍُ اً حِظٕكع عكيى ِكٓ حٌمزخثكً عكٓ ىفكع حٌِوكخس ٚحٍطكيٚح عكٓ حٓ٦ك َ٩فـٙكِ أرك ٛرىكَ
حٌٜي٠ك حٌـٌّ ٕٛ١لخٍرظٚ ُٙطّىٓ ِٕ ُٙحٔظَ حرٓ ح٤ػ ،َ١حٌىخِكً فك ٟحٌظكخٍ٠ن ،حٌمكخَ٘س :ىحٍ حٌطزخعكش حٌّٕ٠َ١كش)231/2(َ1951 ،؛
حرٓ هٍي)614(ْٚ
 9ف(ٟى) طّٔٗ١ٍ١
 10ف(ٟى)  ٨ٚ )َ(ٚأٍ٘ٗ
( ِٓ 11ى) )َ( ٚ
 ْ٤ 12عككيى حٌّٔككٍّ ٓ١لزككً آكك٠ ِٗ٩مككخٍد حٍ٤رعكك ٓ١فككظُ ربٓكك ِٗ٩حٍ٤رعكك ٓ١أٔظككَ حرككٓ ٘٘ككخَ()186/2؛ حٌٔكك ،ٍٟ١ٙحٌككَ ٝٚحٔ٤ككف،
رَٚ١ص :ىحٍ حٌىظذ حٌعٍّ١ش ()120/2؛ حٌٌ٘ز ،ٟطخٍ٠ن ح)180(َ٩ٓ٦
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واتضح ،ومصر األمصار ولؤلقالٌم أفتتح ،السبلم علٌك ٌا من لم تأخذه فوً الحوق لوموة البوم
فلم ٌدع الحق له صدٌقـا ،السوبلم علٌوك ٌوا مون موا لقٌوه الشوٌطان سوال ًكا طرٌقوا إال اتخوذ ؼٌور
طرٌقه طرٌقـ ا ،السبلم علٌك ٌوا محودث هوذه األموة النواطق بالصوواب ،السوبلم علٌوك ٌوا أمٌور
المؤمنٌن عمر بن الخطاب ،أشهد إنكما قد خلفتما رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم فوً أمتوه
بأحسن الخلؾ ،وسلكتما طرٌقته ،وشٌدتما /شرٌعته ،وكنتما له خلٌفتوً صودق وإموامً عودل
وحووق فجزاكمووا هللا عوون نبٌكمووا وعوون اإلسووبلم وأهلووه خٌوور الجووزاء ،وأنزلكمووا أشوورؾ منووازل
الصوودٌقٌن واألولٌوواء ،وأنالكمووا أفضوول مووا نالووه أحوود موون خلفوواء األنبٌوواء ،ونفعنووا بهووذه الزٌووارة
والمحبة ،وحشرنا مع نبٌنا ومعكما وسابر األحبة ،السبلم علٌكما ورحمة هللا وبركاته.
وموقؾ الناس الٌوم للسبلم على سٌدنا رسول هللا صولى هللا علٌوه وسولم هوو عرصوة بٌوت أم
المؤمنٌن حفصة بنت عمر 1رضً هللا عنهما ألن حجرات أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم
وسلم كانت مطٌفة بالمسجد إال من جهة المؽرب فلم ٌكون فٌهوا شوًء مون حجراتوه صولى هللا
علٌه وسلم فموقؾ الناس من داخل الدرابزٌن 2ومن خارجه من جهة القبلة هوو بٌوت حفصوة
رضً هللا عنها.
قلت :وٌنبؽً للزابر إذا قضى زٌارته أن ٌقصد اآلثار والمساجد التوً صولى فٌهوا رسوول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فٌتبرك بها وٌدعو عنودها وٌصولً فٌهوا تأسوٌا ً بوه صولى هللا علٌوه وسولم
والتماسا ً لبركته ،وعلى فعل هذا و(استحبابه) 3أجمع المسلمون وما أحسن قول كثٌر:4

خلٌلً هذا ربع 5عـزة 6فاعـقـبل

قلوصٌكما 7ثم (انزال)8حٌث حلت

ومسا ترابًا طال ما مس جلدهـا

وظبل وبٌتا حٌث باتت وظــلت

وال تٌأسا أن ٌمحوا هللا عنكــما

ذنوبًا إذا صلٌتما حٌث صــلت

 1كفٜش رٕض عّكَ رٕكض حٌوطكخد ٍٟك ٟهللا عٕٙكخ (صٚ41ل١كً٘45كـ) ٘ٚك ٟأَ حٌّكئِٕ ٓ١طِٚؿٙكخ حٌٕزكٛ ٟكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٓكٕش
(٘3ـ) ٚلي ٍٚص عٓ حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١حٌىؼ ِٓ َ١ح٤كخى٠غ حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()260/4؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦كخرش()264/4؛
ِ)250/1(ٝٓٛ
 2حٌيٍحرِ ٛ٘ٚ :ٓ٠حٌلخؿِ حٌٌٟٛ٠ ٞع عٍ ٝؿخٔز ٟحٌٍُٔ ٔ٠ظعخْ رٗ ف ٟحٌٜعٛى ٚحٌِٕٚي وّخ ٠لّ ِٓ ٟحٌٔكم ١ٛحٔظكَ ِـّكع حٌٍغكش
حٌعَر١ش()277/1
 3ف(ٟى) ٚحٓظلخرٗ
 ٛ٘ 4أرٛ ٛوَ وؼ َ١رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ حٛٓ٤ى حٌوِحع ٟحٌّئ( ٟص٘105ـ) ٘ٚكِ ٛكٓ أٗكٗ َٙكعَحء حٌعكَد ٚأككي ع٘كخق حٌعكَد
حٌّ٘ ٓ٠ٍٛٙكظ ٝعَف رىؼ َ١عِس حٔظَ حٌٔوخ)393/2(ٞٚ؛ ِ)593/2(ٝٓٛ
 5حٌَرع :أ ٞحٌيحٍ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)718(ّٛ
 6عكِس رٕككض ؿّ١ككً رككٓ كفكك ٚرككٓ ا٠ككخّ رككٓ عزككيحٌعِ ٜرككٓ ٟككَّس (ص٘85ككـ) ٚوخٔككض ِككٓ أؿّككً حٌٕٔككخء ٚأىرٙككٓ ٚأعمٍٙككٓ كظكك ٝأْ
عزيحٌٍّه ركٓ ِكَٚحْ أِكَ ربىهخٌٙكخ عٍكٔٔ ٝكخثٗ كظك٠ ٝكظعٍّٓ ِٕٙكخ حٔظكَ حٌٍِوٍك)22/5(ٟ؛ ولخٌكش ،أعك َ٩حٌٕٔكخء ،ىِ٘كك :حٌّىظزكش
حٌٙخّٗ١ش)1007/2( َ1940،
 7حٌمٍ :ٙٛحٌ٘خرش أِ ٚخ َ٠وذ ِٓ أخع ح٦رً حٌ ٝأْ طؼٕ ٝحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ ّٛحٌّل)628( ٢١
 8ف(ٟى) حٔظَح
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[ذكر منبر النبً صلى هللا علٌه وسلم ومصاله وفٌه ذكر احتراق الحرم
الشرٌف وعمارته وحدود المسجد القدٌم]

1

ذكر الشٌخ محب الدٌن بن النجوار ،2عون محمود بون الحسون بون زبالوة قوال :كوان طوول منبور
النبً صلى هللا علٌوه وسولم األول ذراعوٌن 3فوً السوماء و[ثبلثوة] 4أصوابع ،5وعرضوه ذراع
راجح ،وطول صدره وهوو مسوتند النبوً صولى هللا علٌوه وسولم ذراع وطوول رموانتً المنبور
اللتٌن كان ٌمسكهما صلى هللا علٌه وسلم بٌدٌه الكرٌمتٌن إذا جلس شبر وإصبعان ،وعرضه
ذراع فً ذراع ٌزٌد ،وتربٌعه سواء ،وعودد درجاتوه ثوبلث بالمقعود ،وفٌوه خمسوة أعوواد مون
جوانبه الثبلثة.
قلت :هذا ما كان علٌه فً حٌاة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وفً خبلفة أبً بكور وعمور
وعثمووان (وعلووً) 6رضووً هللا عوونهم .فلمووا ح و معاوٌووة 7رضووً هللا عنووه فووً خبلفتوه كسوواه
قبطٌة 8ثم كتب الى مروان 9وهو عامله على المدٌنة أن ارفع المنبور عون األرض ،فودعا لوه
النجارٌن /ورفعوه عن األرض ،وزاد من أسفله ست درجات ،ورفعوه علٌها ،فصار للمنبور
تسع درجات بالمجلس ،قال ابن زبالة :لم ٌزد فٌه أحد قبله وال بعده.10
قلت :هذا فً زمن محمد بن الحسن بن زبالة.
وروي أٌضا ً عن [ابن] 11زبالة :أن طول منبر النبً صلى هللا علٌه وسلم بما زٌد فٌه أربعة
أذرع ،ومن أسفل عتبته الى أعبله تسعة أذرع وشبر.12

 1ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ (َ)
 2حٌيٍس()160
 3حٌٌٍح َ١ ِٓ :ف حٌَّفك حٌَ١ ٝف حٛ٤زع حٌٓٛط ٝحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)716(ّٛ
 4ف ٟح ًٛ٤ػ٩ع ٚحٌٜٛحد حٌّؼزض ٌٍِ َٚحٌّوخٌفش ِع حٌّعيٚى
ِ 5خ ًوَٖ حرٓ حٌٕـخٍ أْ ٛ١ي حٌّٕزَ ًٍحعخْ ٗٚزَ ٚػ٩ػش أٛخرع (ٚ ،)160حٌ٘كزَِ :كخ رك ٓ١أعٍك ٝأٛكزع ح٦رٙكخَ ٚأعٍك ٝحٌوٕٜكَ
حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)412(ّٛ
ٔ١ٌ 6ض ف(ٟى)
ِ ٛ٘ 7عخ٠ٚش رٓ أرٓ ٟكف١خْ ٛكوَ ركٓ ككَد ركٓ أِ١كش ركٓ عزكي ٗكّْ ركٓ عزكي ِٕكخف حٌمَٗك(ٟص٘60كـ) ٚوكخْ آك ِٗ٩عكخَ حٌفكظق،
ٛٚلذ حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عٍٚ ٍُٓٚ ٗ١وخْ أكي وظزش حٌٛكٚ ،ٟلي ط ٌٝٛحٌ٘خَ رو٩فكش عّكَ ركٓ حٌوطكخد ٍٟك ٟهللا عٕكٗ رعكي أه١كٗ
٠ِ٠ككي ٚألككَٖ عؼّككخْ رككٓ عفككخْ ٍٟكك ٟهللا عٕككٗ ٚلككي طكك ٌٝٛحٌو٩فككش(٘60-41ككـ) ٌظٔككظَّ فكك ٟرٕكك ٟأِ١ككش كظكك٘132( ٝككـ) حٔظككَ حرككٓ
عزيحٌزَ()375/3؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()412/3
 ِٓ ٛٔ ٛ٘ٚ 8حٌؼ١خد ٕٜ٠ع فٌٌٚ َِٜ ٟح ٠مخي ػ١خد لزط١ش ٔٔكزش حٌك ٝحٌمكزٕ٘ ٢كخن حٔظكَ حٌفَُٚ١آركخى ،ٞحٌمكخِٚ ،)681(ّٛلكي لكخَ
عؼّخْ رٓ عفخْ ٍ ٟٟهللا عٕٗ ٚعزيهللا رٓ حٌِر َ١رىٔخء حٌّٕزَ لزً ِعخ٠ٚش حٔظَ حٌّٔٛٙى)398/2(ٞ
َِٚ ٛ٘ٚ 9حْ رٓ حٌلىُ رٓ أر ٟحٌعخٚ ٙلي ٓزك حٌظعَ٠ف رٗ
 10حرٓ حٌٕـخٍ()159؛ حٌَّحغ)67(ٟ
 11ف ٟح ًٛ٤رٓ
 12حٌَّحغ)67(ٟ
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وذكر ابن زبالة أٌضا ً أن المهدي [بن] 1المنصوور 2لموا حو سونة إحودى وسوتٌن ومابوه قوال
لئلمام مالك بن أنس :أرٌد أن أعٌد منبر النبً صلى هللا علٌه وسلم (الى) 3حاله األول ،فقال
فقال له مالك :إنما هو من طرفاء 4وقد شد [الى] 5هوذه العٌودان وسومر ،6فمتوى نزعتوه خفوت
خفت أن ٌتهافت فبل أرى تؽٌٌره ،فتركه المهدي على (حاله) 7ورجع عما أراد.8
قلت :ذكر بعض طلبة العلم مون أوالد المجواورٌن 9بالمدٌنوة ممون أدركتوه ٌسومى ٌعقووب بون
أبووً بكوور بوون أوحوود ،كووان أبوووه أبووو بكوور فرا ًشووا موون قوووام المسووجد الشوورٌؾ ،وهووو الووذي كووان
الحرٌق حرٌق المسجد الشورٌؾ علوى ٌوده ،فواحترق هوو فوً حاصول المسوجد لٌلتبوذ ،إن هوذا
المنبر الوذي زاده معاوٌوة ،ورفوع منبور النبوً صولى هللا علٌوه وسولم علٌوه تهافوت علوى طوول
الزمان .وإن بعض خلفاء بنً العباس جدده ،واتخذ من بقاٌا أعواد منبر النبً صلى هللا علٌه
وسلم أمشاطـا ً للتبرك بها ،10وعمل المنبر الذي ذكره ابون النجوار أوالً ،فإنوه قوال فوً توارٌخ
المدٌنة :11وطول المنبر الٌوم ثبلثة أذرع وشبر و[ثبلثة]12أصابع ،و الدكة 13التً هو علٌها
من رخام ،طولها شبر وعقد ،ومن رأسه الى عتبته خمسة أذرع وشبر و[أربعوة] 14أصوابع،
وقد زٌد الٌوم فٌه عتبتان وجعل علٌه باب ٌفتح ٌوم الجمعة.
قلت :فدل ذلك على أن المنبر الذي احترق ؼٌر المنبر األول الوذي عملوه معاوٌوة رضوً هللا
عنه وجعل منبر النبً صلى هللا علٌه وسلم فوقه.
قال الفقٌه ٌعقوب بن أبً بكر المحترق :سمعت ذلك من جماعة ممن أدركت من المجاورٌن
بالمدٌنة ممن ٌوثق بهم أنهم سمعوا ذلك ممن أدركووا ،وأن بعوض الخلفواء جودد المنبور وأخوذ
بقاٌا أعـواد منبر النبً صلى هللا علٌه وسلم للتبرك بها( ،وإن) 15المنـبر المحـترق هو الـذي

(ِٓ 1ى) )َ(ٚ
ٚ 2حٌّٙي ٛ٘ ٞأر ٛعزيهللا ِلّي رٓ عزيهللا رٓ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ عزيهللا رٓ عزخّ(ص٘169كـ) طك ٌٝٛحٌو٩فكش رعكي ِكٛص أر١كٗ ٚر٠ٛكع
رٙخ رّىش ف٘158(ٟـ) ٚحٓظَّ ف ٟحٌو٩فش كظٚ ٝفخطٗ حٔظَ حرٓ هٍي)831/1(ْٚ؛ حٌٔوخ)501/2(ٞٚ؛ ِ)710/2(ٝٓٛ
 3ف(ٟى) عٍٝ
 4حٌطَفخء ِٓ ٛٔ ٛ٘ٚ :حٌ٘ـَ ٕ٠ظّ ٟحٌ ٝفٍ١ٜش حٌٕزخطخص حٌطَفخ٠ٚش  ِٕٗٚح٤ػً حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()555/2
 5ف ٟح ًٛ٤اٌٟ
 :َّٓ 6أٗ ٞي ٚػزض ريلش حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()448/1
ٔ١ٌ 7ض ف(ٟى)
 8حرٓ ٗزٗ()18/1؛ حرٓ حٌٕـخٍ()159
 9حٌّـخٍٚس ٟ٘ٚ :طعٕك ٟح٨عظىكخف فك ٟحٌّٔكـي حٌلكَحَ أ ٚحٌّٔكـي حٌٕزكٌ ٞٛيٍحٓكش حٌعٍك َٛحٌ٘كَع١ش أٌ ٚظئٍ٠كٙخ حٔظكَ ِـّكع حٌٍغكش
حٌعَر١ش()146/1
 10حٌَّحغ)67(ٟ
 11أ ٞوظخد حٌيٍس حٌؼّٕ١ش()160
 12ف ٟح ًٛ٤ػٍغ
 13حٌيوش ٟ٘ :رٕخء ٔ٠طق أعٌٍ ٖ٩ـٍ ّٛعٍ ٗ١حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()292/1
 14ف ٟح ًٛ٤أٍرع
 15ف(ٟى) فبْ

39

جدده الخل ٌفة المذكور ،وهو الذي أدركوه الشوٌخ محوب الودٌن بون النجوار قبول احتوراق الحورم
الشرٌؾ ،ألن وفاة الشٌخ محب الودٌن بون النجوار فوً شوهر شوعبان مون سونة ثوبلث وأربعوٌن
وسووتمابة ،واحتووراق المسووجد الشوورٌؾ فووً لٌلووة الجمعووة أول شووهر رمضووان موون سوونة أربووع/
وخمسووٌن وسووتمابة ،فكتووب بووذلك الووى الخلٌفوة المستعصووم بوواهلل أبووً أحموود عبوودهللا 1بوون اإلمووام
المستنصر 2من المدٌنة فً شهر رمضان المذكور ،فوصول الصوناع واآلالت صوحبة حجواج
العراق ،وابتدئ بالعمارة فٌه من أول سنة خمس وخمسٌن وستمابة.
واسووتولى الحرٌووق علووى جمٌووع سووقوفه ،حتووى لووم ٌبووق فٌووه خشووبة واحوودة ،وبقٌووت السووواري
[قابمووة] 3كأنهووا جووذوع النخوول ،إذا هبووت الرٌوواح تتماٌوول كمووا ٌتماٌوول جووذوع النخوول ،وذاب
الرصاص من بعضها فسقطت حتى السقؾ الذي كان على أعلى الحجرة المقدسة ،وقع على
سقؾ بٌت النبً صولى هللا علٌوه وسولم  ،فوقعوا علوى القبوور المقدسوة ،ولموا ابتودبوا بالعموارة
قصدوا إزالة ما وقع من السقوؾ على القبور المقدسة ،فلم ٌجسروا 4على ذلك.
واتفووق رأى صوواحب المدٌنووة ٌومبووذ وهووو األمٌوور منٌووؾ بوون شووٌحة بوون هاشووم بوون القاسووم بوون
المهنوووا ، 5ورأى أكوووابر أهووول الحووورم الشووورٌؾ مووون المجووواورٌن والخووودام ،أن ٌطوووالع اإلموووام
المستنصر بذلك  ،وٌفعل فٌه ما ٌصل به أمره ورأٌه ،فأرسولوا بوذلك وانتظوروا الجوواب فلوم
ٌصل إلٌهم جواب ،وحصل للخلٌفوة شوؽل وألربواب الدولوة ،بإزعواج التتوار لهوم ،واسوتٌبلبهم
على الببلد تلك السنة( ،فتركوا) 6الردم على ما كان علٌه ،ولم ٌنوزل أحود هنواك وال حركووه
وأعوادوا سووقفا ً فوقووه علوى [رؤوس] 7السووواري التووً حووول الحجورة الشوورٌفة ،فووإن [الحووابط]

8

الذي بنواه عمور بون عبود العزٌوز رحموه هللا حوول بٌوت النبوً صولى هللا علٌوه وسولم بوٌن هوذه
السواري التً حول بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم  ،ولم ٌبلػ به السقؾ األعلى ،بول جعلووا
فوق الحابط بٌن السواري شباكا ً من خشب من الحابط الى السوقؾ األعلوى ٌظهور لمون تأملوه
من تحت الكسوة التً على الحابط على دوران الحابط جمٌعه ،وسقفوا فوً هوذه السونة وهوً
سوونة خم وـس وخمس وـٌن الحووـجرة الش وـرٌفة ومووا حولهووا الووى الحاب وـط القبلووً ،والووى الحووابط
 1حٌّٔظع ُٜرخهلل عزيهللا رٓ ِٕٜك ٍٛركٓ حٌظكخَ٘ ركٓ ِلّكي ركٓ حٌٕخٛكَ ركٓ حٌلٔكٓ حٌعزخٓك٘656-609(ٟكـ) ٚلكي طّ١كِ رىٔٛكٗ ٓكًٍ١
ػّخٔ١ش هٍفكخء ر٘كىً ِظٜكً ٘ٚك ٛأهكَ حٌوٍفكخء حٌعزخٓكٚ ٓ١١لكي ٛٚكً حٌو٩فكش فك٘640(ٟكـ) ٚلظكً عٍك ٝأ٠كي ٞلكٛحص حٌظظكخٍ اػكَ غكِٚ
٘٨ٛوكك ٛرغككيحى حٔظككَ حرككٓ هٍككي)1048/1(ْٚ؛ حٌٍِوٍكك)284/4(ٟ؛ حرككٓ ؿٕ١ككي ،حٌّٔظعٜككُ رككخهلل حٌعزخٓكك ،ٟر١ككَٚص :حٌككيحٍ حٌعَر١ككش
ٌٍّٛٓٛعخص)15(َ2008 ،
 2حٌّٔظٕٜككَ رككخهلل ِٕٜكك ٍٛرككٓ حٌظككخَ٘ رككٓ ِلّككي رككٓ حٌٕخٛككَ رككٓ حٌلٔككٓ حٌعزخٓكك٘640-588( ٟككـ) ٚلككي طكك ٌٝٛحٌو٩فككش رعككي ٚحٌككيٖ
ف٘623(ٟـ) حٔظَ حرٓ هٍي)1048/1( ْٚ؛ حرٓ ؿٕ١ي()15
 3ف ٟح ًٛ٤لخّ٠ش
٠ 4ـَٔ :أ٠ ٞـَإ أ٠ ٚظ٘ـع حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)365(ّٛ
 5أر ٛحٌلٔٓ ِٕ١ف رٓ ٗك١لش ركٓ ٘خٗكُ ركٓ لخٓكُ ركٓ حٌّٕٙكخ حٌلٔك( ٟٕ١ص٘657كـ) ٚلكي كىّكض أٓكَطٗ حٌّيٕ٠كش حٌّٕكٍٛس كظك ٝحٌمكَْ
حٌلخى ٞعَ٘ ٚلي ٌ ًٛٚلىُ حٌّيٕ٠ش ف ٟعخَ ( ٘649ـ) ٚحٓظَّ كظٚ ٝفخطٗ حٔظَ حرٓ فَك)228(ْٛ
 6ف(ٟى) فظَن
 7ف ٟحٚ ًٛ٤رم١ش حٌٕٔن ٍٚ ّٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 8ف ٟح ًٛ٤حٌلخ٢٠
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الشـرقً ،الى باب جبرٌل علٌه السبلم المعروؾ قودٌما ً ببواب عثموان رضوً هللا عنوه  ،ومون
جهة المؽرب الروضة الشرٌفة جمٌعها الى المنبر الشرٌؾ.1
ثووم دخلووت سوونة سووت وخمسووٌن وسووتمابة فكووان فووً المحوورم منهووا وقعووة بؽووداد وقتوول الخلٌفووة
المذكور رحمه هللا ،فوصلت اآلالت من مصر ،وكان المتولً تلك السنة بها الملك المنصور
نور الدٌن علً بن الملك المعز عز الدٌن أٌبك الصالحً.2
ووصوول أٌض وا ً موون صوواحب الووٌمن [ٌومب وذ] 3الملووك المظفوور شوومس الوودٌن ٌوسووؾ بوون الملووك
المنصووور نووور الوودٌن عموور بوون علووً بوون رسووول 4آالت وأخشوواب ،فعملوووا الووى بوواب السووبلم
المعووروؾ قوودٌمًا ببوواب مووروان /بوون الحكووم ،ثووم عووزل صوواحب مصوور المووذكور وتووولى مكانووه
مملوك أبٌه ،الملك المظفر سٌؾ الدٌن قطوز المعوزي ،5واسومه الحقٌقوً محموود بون ممودود،
وأمه أخت السلطان جبلل الدٌن خوارزم شاه ،6وأبووه [ابون]7عموه ،وقوع علٌوه [السوبً]8عنود
ؼلبووة التتووار ،فبٌووع بدمشووق ثووم انتقوول بووالبٌع الووى مصوور ،وتملووك (فووً)9سوونة ثمووان وخمسووٌن
وستمابة.
وفً شهر رمضان من السنة المذكورة كانت وقعة عٌن جالوت 10التً أعز هللا فٌها اإلسبلم
وأهله ،وخذل الكفر وأهله على ٌدٌه ،ولم ٌستكمل فً ملكه السنة بكاملها بل قتل بعود الوقعوة
بشهر وهو داخل الى مصر .فكان العمل فً المسجد الشرٌؾ تلك السنة من باب السبلم الوى
باب الرحمة المعروؾ قدٌمًا بباب عاتكة [بنت] 11عبدهللا بون ٌزٌود بون معاوٌوة ،12كانوت لهوا

 1حٌَّحغ)69(ٟ
 2حٌٍّه حٌّٕ ٍٛٔ ٍٜٛحٌي ٓ٠عٍ ٟرٓ عِ حٌي ٓ٠أ٠زه حٌٜخٌل ٟحٌٕـّٚ ٟلي ط ٌٝٛحٌلىُ فِٜ ٟكَ (٘655كـ) ٚطّىكٓ لطكِ ِكٓ هٍعكٗ
عخَ (٘657ـ) حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)41/7(ٞ
 3ف ٟحٔ١ٌ ٟ٘ٚ ،ٌ١ِٛ٠ ًٛ٤ض ف(ٟى)
 4حٌٍّه حٌّظفَ ّْٗ حٌيٓٛ٠ ٓ٠ف رٓ عَّ رٓ عٍ ٟرٓ ٍٓٛي (ص٘694ـ) ٚحٓظَّ ٍِىـيخ ٌٍٔ ّٓ١ل ٛر٠ع ٚأٍرعٓ ٓ١كٕش حٔظكَ حركٓ
طغَ ٞرَى)77/8(ٞ
 5حٌٍّه حٌّظفَ ٓ١ف حٌي ٓ٠لطِ رٓ عزيهللا حٌّعِ(ٞص٘658ـ) ٚلي وخْ ٔخثذ حٌٍٔطٕش ِٚيرَ حٌيٌٚش ػُ حٓكظغً فَٛكش ٘ـك َٛحٌظظكخٍ
ٚأْ حٌيٌٚش رلخؿش ٍٓطخْ ل ٞٛفؤعٍٓ ٔفٔٗ ؤٍطخْ ٌٍيٌٚش ٚلي ًوَ أٔٗ لخي :أٔٗ ِلّٛى رٓ ِّيٚى حرٓ أهض حٌٍٔطخْ هكٛحٍَُ ٗكخٖ
حٔظككَ حٌككٌ٘ز ،ٟحٌعزككَ()247/6؛ حٌّمَ٠ككِ)417،405/1(ٞ؛ حٌىظزكك ،ٟفككٛحص حٌٛف١ككخص ،طلم١كككِ :لّككي عزيحٌلّ١ككي ،حٌمككخَ٘سِ :ىظزككش
حٌٕ٠ٙش)267/2( َ1959 ،؛ ِ)1729/4(ٝٓٛ
 ٛ٘ 6حٌٍٔطخْ ؿ٩ي حٌي ٓ٠رٓ هٛحٍَُ ٗخٖ (ص٘628ـ) ٠ٚمكخي اْ حٓكّٗ طىكٖ ٚل١كً ِلّكٛى ٚلكي لظكً ركي٠خٍ رىكَ ٌٍِّ٠كي حٔظكَ حركٓ
هٍي)1514/2(ْٚ؛ حرٓ طغَ ٞرَى)276/6(ٞ
)َ(ِٓ 7
 8ف ٟحٚ ًٛ٤رم ٗ١حٌٕٔن حٌٔزخ
ٔ١ٌ 9ض ف(ٟى)
 10ع ٓ١ؿخٌٛص :رٍيس ر ٓ١رٔ١خْ ٔٚخرٍْ ِٓ أعّخي فٍٔكطٚ ٓ١فٙ١كخ ٚلعكض ِعَوكش عك ٓ١ؿكخٌٛص ٚحٌظك ٟحٔظٜكَ فٙ١كخ حٌّٔكٍّ ْٛرم١كخىس
حٌٍّككه حٌّظفككَ لطككِ عٍكك ٝحٌظظككخٍ حٔظككَ حٌلّكك)368/6(ٞٛ؛ عخٗككِٜ ،ٍٛككَ ٚحٌ٘ككخَ فكك ٟعٜككَ ح٠٤ككٛرٚ ٓ١١حٌّّخٌ١ككه ،ر١ككَٚص :ىحٍ
حٌٕ٠ٙش حٌعَر١ش ()184
 11ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حرٕش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 12عخطىش رٕض عزيهللا رٓ ٠ِ٠ي رٓ ِعخ٠ٚش ٚلي وخٔكض ِلَِكخ ٌؼ٩ػكش ع٘كَ هٍ١فكش أِكٚ ٞٛعكَف حٌزكخد رٙكٌح حٓ٨كُ ٔ٤كٗ ِمخركً ٌكيحٍ٘خ
حٔظَ حٌَّحغ)79(ٟ؛ حٌعزخٓ)114(ٟ
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دار تقابل الباب (فنسب) 1إلٌها كما نسب باب عثموان وبواب موروان ،ومون بواب جبرٌول الوى
باب النساء المعروؾ قدٌمًا بباب رٌطة[ 2بنت] 3أبً العباس السفاح.
وتوووولى مصووور آخووور تلوووك السووونة الملوووك الظووواهر ركووون الووودٌن بٌبووورس الصوووالحً وٌعووورؾ
(بالبندقداري) ،4فعمل فً أٌامه باقً المسجد الشرٌؾ من باب الرحمة الوى شومالً المسوجد،
ثم إلً باب النساء ،وكمل سقؾ المسجد كما كان قبل الحرٌق سقفا ً فوق سقؾ ،ولم ٌزل على
ذلك حتى جددوا السقؾ الشرقً والسقؾ الؽربً فً سنتً خمس وست وسبعمابة فً أوابول
ً
واحودا ،نسوبة السوقؾ
دولة السلطان الملك الناصر محمد بن قبلوون الصالحً ،5فجعبل سوقفا
الشمالً فإنه جعل فً عمارة الملك الظاهر كذلك.
وكان الملك المظفر صاحب الٌمن قد عمل منبرً ا (وأرسله) 6فً سنة ست وخمسٌن ،ونصب
ونصووب فووً موضووع منبوور النبووً صوولى هللا علٌووه وسوولم  ،ولووم ٌووزل الووى سوونة سووت وسووتٌن
وستمابة ،عشر سنٌن ٌخطب علٌه ،رمانتاه من الصندل ،7فأرسل الملوك الظواهر هوذا المنبور
الموجود الٌوم ،فقلع منبر صاحب الٌمن وحمل الى حاصل 8الحرم ،وهوو بواق فٌوه ،ونصوب
هووذا مكانووه ،وطولووه أربعووة أذرع[ ،وموون رأسووه] 9الووى عتبتووه سووبعة أذرع تزٌوود قلووٌبلً ،وعوودد
درجاته سبع بالمقعد.10
والمنقول أن ذرع ما بٌن المنبر ومصلى رسول هللا صولى هللا علٌوه وسولم الوذي كوان ٌصولً
فٌووه الووى أن توووفً صوولى هللا علٌووه وسوولم أربع وة عشوور ذراع وا ً وشووبر ،وأن ذرع مووابٌن القبوور
المقدس والمنبر الشرٌؾ [ثبلثة] 11وخمسون ذراعا ً.
ونقل الشـٌخ محب الدٌن بن النـجار 12رحمه هللا قال أهل السٌر :بنى النبـً صـلى هللا علٌـه

 1ف(ٟى) ٕٔ٠ذ
٠ٍ 2طش رٕض أر ٟحٌعزخّ حٌٔفخف ُٚؿكش حٌّٙكيٚ ٞلكي وخٔكض حِكَأس ِظٕفكٌس ٛٚكخكزش ٓكٍطش ٔٚفك٠ٚ ًٛمكخي أْ حٌّٕٜك ٍٛوكخْ لكي ٟٚكع
ِفخط١ق حٌوِحثٓ عٕي٘خ حٔظَ ولخٌش()411/1
 3ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حرٕش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 4فككك(ٟى) حٌزٕيلكككيحٍ ٚحٌٜكككل١ق حٌّؼزكككض٘ٚ ،ككك ٛحٌٍّكككه الظووواهر ركووون الووودٌن بٌبووورس بووون عبووودهللا البندقوووداري الصوووالحً النجموووً
األٌوووبً(676-626هووـ) وقوود تووولى حكووم دولووة الممالٌووك كمووا كووان متنفووذاً فووً الدولووة قبوول أن ٌصوول الووى سوودة الحكووم انظوور الووذهبً،
العبر()368/6؛ ابن تؽري بردي()266/7؛ المقرٌزي()436/1
 5حٌٍّككه حٌٕخٛككَ ِلّككي رككٓ لكك ْٚٚ٩رككٓ عزككي هللا حٌٜككخٌل ٟحٌٕـّكك٘741-684(ٟككـ) ٚلككي طكك ٌٟٛكىككُ ىٌٚككش حٌّّخٌ١ككه ٌككؼ٩ع فظككَحص
ِظمطعش حٌفظَس حٔ ٌٝٚ٤لٕٓ ٛشٚ ،حٌؼخٔ١ش ٔل ٛعَ٘ ٕٓٚ ،ٓ١حٌؼخٌؼش أوؼَ ِكٓ ػ٩ػكٓ ٓ١كٕش ٌٍِّ٠كي حٔظكَ حٌفؤٓك)340/2(ٟ؛ حركٓ كـكَ،
حٌيٍٍ()90/4
 6ف(ٟى) فؤٍٍٓٗ
 7حٌٕٜيي ِٓ ٛٔ ٛ٘ :حٌو٘ذ أؿٛىٖ ح٤كَّ أ ٚح٤ر ٞ١حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1023(ّٛ
 8كخٛككً :حٌلخٛككً ِككٓ وككً ٗككٟء حٌزككخلٚ ٟحٌّمٜككٛى رككٌٌه حٌّٔككظٛى حٌوككخ ٙرككخٌلََ ٌلفككع ِككخ فككخ ٝعككٓ حٓ٨ككظعّخي حٔظككَ
حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)984(ّٛ
(ِٓ 9ى) )َ(ٚ
ٚ 10لي وظذ عٍ ٝؿخٔزٗ ح َٔ٠٤حُٓ ٛخٔعٗ  ٛ٘ٚأر ٛرىَ رٓ ٓٛ٠ف حٌٕـخٍ ٚرم٠ ٟوطذ عٍ ٗ١كظ٘797( ٝـ) ٚلي وخٔض ٍِخٔظكخٖ ِكٓ
حٌف٠ش حٔظَ حٌعزخٓ)135(ٟ
 11ف ٟح ًٛ٤ػ٩ع
 12حٌيٍس حٌؼّٕ١ش()147
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وسلم مسجده مرتٌن بناه حٌن قدم أقل من مابة فً مابة ،فلما فتح هللا علٌه خٌبر 1بنواه وزاد/
علٌه فً الدور مثله ،وصلى فٌه صلى هللا علٌه وسولم متوجهوا ً الوى بٌوت المقودس سوتة عشور
شهرً ا ،ثم أمر بالتحول الى الكعبة ،فأقام رهطا ً على زواٌا المسجد لٌعدل القبلة ،فأتاه جبرٌول
علٌه السبلم فقالٌ :ا رسول هللا ضع القبلة وأنت تنظر الى الكعبة ،ثوم موال بٌوده هكوذا فأمواط
كل جبل بٌنه وبٌن القبلة ،فوضع القبلة وهو ٌنظر الى الكعبة ال ٌحول دون نظره شًء ،فلما
فرغ قال جبرٌل :هكذا ،فأعاد الجبوال والشوجر واألشوٌاء علوى حالهوا وصوارت (قبلتوه) 2الوى
المٌزاب.
وأخبرنا الشٌخ تاج الدٌن[ ،أبا] 3الشٌخ محب الدٌن ،أنبأنا أبو القاسم الظفري 4واألزجً 5فً
فً كتابٌهما ،عن أبً علً األصفهانً ،عن أبً نعٌم الحافظ ،عن أبً محمد الخلدي ،أخبرنا
محمد بن عبدالرحمن ،حدثنا الزبٌر (بن بكار) ،6حدثنا محمد بن الحسن ،حدثنً عبد العزٌز
العزٌز بن أبً حازم( ،عن هشام بن سعد بن أبً) 7هبلل ،8عن أبً هرٌرة رضوً هللا عنوه
عنه قال :كانت قبلة النبً صلى هللا علٌه وسولم الوى الشوام ،وكوان مصوبله الوذي ٌصولً فٌوه
بالناس الى الشوام مون مسوجده ،أن تضوع األسوطوانة المخلقوة 9الٌووم خلوؾ ظهورك ثوم تمشوً
مسووتقبل الشووام وهووً خلووؾ ظهوورك ،حتووى إذا كنووت محاذٌووا ً ببوواب عثمووان رضووً هللا عنووه
الم عروؾ الٌوم بباب جبرٌل ،والباب على منكبك األٌمون ،وأنوت فوً صوحن المسوجد ،كانوت
قبلته فً ذلك الموضع ،وأنت واقؾ فً مصبله صلى هللا علٌه وسلم.10
قلت :األسطوانة المخلقة هً التً ٌسار اإلمام المصلً فً مصلى رسول هللا صلى هللا علٌوه
وسلم من خلؾ ظهره ،وسٌأتً ذكرها عند ذكر األساطٌن.
وذكر الشٌخ محب الدٌن رحموه هللا أن حودود مسوجد رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم األول
المشار إلٌه من القبلة ،الدرابزٌنات التً بوٌن األسواطٌن التوً فوً قبلوة الروضوة ،ومون الشوام

 1ه١زَ ٟ٘ٚ :عٍ٠َ١ ٟك حٌ٘خَ ِٓ حٌّيٕ٠ش ٚغِح٘خ حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١عخَ (٘7ـ) ٚلي فظلكض كٜكٙٔٛخ عٕكٛس حٔظكَ حركٓ
٘٘خَ ()297/4؛ حٌلّ)263/3(ٞٛ
 2ف(ٟى) لزٍٗ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 3ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤أٔزؤٔخ ٚحٌّؼزض ِٓ(ى) ٘ ٛحٌٜل١ق
٘ٚ 4كك ٛحٌّزككخٍن رككٓ وخِككً رككٓ ِلّككي رككٓ حٌلٔكك ٓ١رككٓ ِلّككي حٌزغككيحى ٞحٌظفككَ٘543-495( ٞككـ)حٌّعككَٚف رككخرٓ حٌوفككخف ٌٚككٗ ِككٓ
حٌّٜككككككٕفخص ٓككككككٍٛس ح٤كككككككِحِْٚ ،عـككككككُ حٌ٘ككككككٛ١مٔٔٚ ،كككككك ُ١حٌككككككَٚف حٔظككككككَ حٌككككككٌ٘ز ،ٟحٌعزككككككَ()119/4؛ حٌزغككككككيحى)2/2( ٞ؛
هٍ١فش()1951،1735،999/2
 5أر ٛحٌّظفَ ِلّي رٓ أكّي رٓ ِلّي رٓ ٓعيحْ حٌلٕزٍ ٟحُ٤ؿ(ٟص٘552ـ)  ٛ٘ٚفمِ ٗ١ليع حٔظَ حرٓ حٌير١ؼ ً٠ً ،ٟطخٍ٠ن ِيٕ٠كش
حٌٔ َ٩رغيحى ،طلم١ك :ر٘خٍ ِعَٚف ،رغيحى :ىحٍ حٌلَ٠ش)93/1(َ1974 ،
ٔ١ٌ 6ض ف )َ(ٟرٔزذ هََ ف ٟحٌّىخْ
ٔ١ٌ 7ض ف )َ(ٟرٔزذ هََ ف ٟحٌّىخْ
٘٘ 8ككخَ رككٓ ٓككعي حٌّككئ( ٟص٘160ككـ) ٚوككخْ ِككٓ كفككخظ حٌلككي٠غ حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()200/8؛ حٌككٌ٘ز ،ٟطككٌوَس حٌلفككخظ
()150/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()39/11
 9أ ٞحٌّط١ككذ رخٌط١ككذ  ْ٤حٌوٍككٛق ٘كك ٛحٌط١ككذ ٘ٚككٌٖ حٓ٤ككطٛحٔش ٘ككِٜ ٟككٍ ٝحٌٕزٜ١ككٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚككٍُ ٚحٌّط١ككذ ِٕٙككخ ػٍؼكك ٟطٍككه
حٓ٤طٛحٔش حٔظَ حٌَّحغ)59(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)439/2(ٞ
 10حرٓ حٌٕـخٍ()148
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الخشبتان المؽروزتان فً صحن المسجد هذا طوله ،وأما عرضه من المشورق الوى المؽورب
فهو من حجرة النبً صلى هللا علٌه وسلم الى األسطوانة التً بعد المنبر وهو أخر الببلط.1
[قلت]:2أما الدرابزٌنات التً ذكر من جهة القبلة فهً متقدمة عن موضع الحابط القبلً ،ألن
ألن الحابط القبلً كان محاذًٌا لمصلى رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم .لموا ورد أن الواقوؾ
فً مصلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تكون رمانة المنبر الشورٌؾ حوذو منكبوه األٌمون،
فمقام النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌؽٌر باتفاق ،وكذلك المنبر لم ٌوؤخر عون منصوبه األول،
وإنما جعل الصوندوق (الوذي) 3فوً قبلوة مصولى رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم سوترة بوٌن
المقام وبٌن األسطوانات ،وورد أٌضا ً أنه كان بٌن الحوابط القبلوً وبوٌن المنبور ممور الشواة،4
وبٌن المنبر والدرابزٌن الٌوم /مقدار أربعة أذرع وربع ذراع ،وفً صحن المسجد الشورٌؾ
الٌوم حجران ٌذكر أنهموا حود مسوجد رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم مون الشوام والمؽورب،
ولكنهما لٌسا على سمت 5المنبر الشرٌؾ ،بل هما داخبلن الى جهة (الشرق) 6بمقدار أربعوة
أربعة أذرع أو أقل وهللا أعلم.
وكذلك متقدمان الى القبلة بمثل ذلك ألنً اعتبرت ذلك بالذرعة ،فوجودتهما لٌسوا علوى حودود
ذرعة المسجد األول[،و] 7ذكر محب الدٌن بن النجوار أن طوول مسوجد رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم الٌوم بعد [الزٌادات] 8كلها مابتا ذراع و[أربعة] 9وخمسون ذراعا ً ،وعرضوه مون
موون مووؤخره [مابووة] 10ذراع وخمسووة وثبلثووون ذراع وا ًٌ ،وونقص مووؤخره عوون مقدمووه خمسووة
وثبلثون ذراعا ً .وذكر محمد بن الحسن ما ٌقارب هذا أو مثله ،الختبلؾ األذرعة ،وكل ذلك
بذراع الٌد المتوسطة بٌن الطول والقصر.

ٔ 1فٔٗ()183
(ِٓ 2ى) )َ(ٚ
 3ف(ٟى) حٌظٚ ٟحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
 4حٌ٘خس ٟ٘ :أٔؼ ٝحٌغُٕ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى)1143(ٞ
 5حٌّٔض :أ ٞعٍ ٝحٓظمخِش ٚحكيس حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()447/1
 6ف(ٟى) حٌَّ٘ق
 7ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌظ٠ٜٛذ ِٓ (ى) )َ(ٚ
 8ف ٟح ًٛ٤حٌِ٠خىس ٚحٌظ٠ٜٛذ ِٓ(ى) )َ( ٚ
 9ف ٟح ًٛ٤أٍرع ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
 10ف ٟحٚ ًٛ٤رم١ش حٌٕٔن ِخ٠ش ٚحٌٜٛحد حٌّؼزض
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تتمة لهذا الباب غٌر داخلة فً السماع

1

قال ابن النجار :2بنى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مسوجده مربعً وا ،وجعول قبلتوه الوى بٌوت
المقدس ،وطوله سبعٌن ذراعوا ً فوً سوتٌن ذراعوا ً أو ٌزٌود ،وجعول لوه ثبلثوة أبوواب ،بواب فوً
المؤخرة ،وباب عاتكة ،وهو باب الرحمة ،والباب الذي كان ٌدخل منه النبً صلى هللا علٌوه
وسلم ،وهو باب عثمان.
ولما صرفت القبلة الى الكعبة سد النبً صلى هللا علٌه وسولم البواب الوذي كوان خلفوه ،وفوتح
بابا ً حذاه ،فكان المسجد لوه ثبلثوة أبوواب :بواب خلفوه ،وبواب عون ٌموٌن المصولى ،وبواب عون
ٌساره.3
وقال الحافظ أبوو الحسون رزٌون بون معاوٌوة بون عموران العبودري األندلسوً 4رحموه هللا فوً
كتابه ،5فً ذكر دار الهجرة ،عن جعفر بن محمد ،عن أبٌه قال :كان بناء مسوجد رسوول هللا
صلى هللا علٌه وسلم بالسمٌط 6لبنة على لبنوة ،ثوم بالسوعٌدة 7لبنوة ونصوؾ أخورى ،ثوم كثوروا
فقالواٌ :ا رسول هللا لو زٌد فٌه ،ففعل فبنوى بالوذكر واألنثوى ،وهوً لبنتوان مختلفتوان ،وكوانوا
رفعوا أساسه قرٌبا ً من ثبلثة أذرع بالحجارة ،وجعلوا طوله مما ٌلً القبلة الوى موؤخره مابوة
ذراع ،وكذا فً العرض فكان مربعا ً.
وفً رواٌة جعفر ولم ٌسطح فشكوا الحر ،فجعلوا خشبه وسوارٌه جذوعا ً ،وظللوا بالجرٌد،8
بالجرٌد ،8ثم بالخصؾ ،9فلما وكؾ 10علٌهم طٌنوه بالطٌن ،وجعلوا وسوطه رحبوة ،11وكوان
وكان جداره قبل أن ٌظلل قامة وشبرً ا.
وحولت القبلة بعد الهجرة بستة عشر شهرً ا قبول بودر بشوهرٌن فوً مسوجد بنوً سولمة ،الوذي
ٌقال له مسجد /القبلتٌن 12فً صبلة الظهر ،وقٌل :كان ذلوك فوً مسوجد رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم فوً صوبلة العصور ٌووم االثنوٌن فوً النصوؾ مون رجوب ،علوى رأس سوبعة عشور
 1ف(ٟى) ٚلعض فٙٔ ٟخ٠ش حٌّوط١ٛش ٍرّخ ٙٔ٤خ ٌٔ١ض ىحهٍش ف ٟحٌّٔخ ٚح٦ؿخُس ِٛٚلعٙخ ٕ٘خ أٔٔذ ٌظٛحفك ِلظٛح٘خ ِع ِخ ٓزمٗ
 2حٌيٍس()146
ٔ 3فٔٗ
 4أر ٛحٌلٔٓ ٍُ ٓ٠رٓ ِعخ٠ٚش رٓ عّخٍ حٌعزيٍ ٞحٔ٤ئٌ ٟحٌَٔلٔط(ٟص٘525ـ)  ٛ٘ٚاِخَ حٌّخٌى١ش رّىش  ِّٓٚؿخ ٍٚرخٌّيٕ٠ش ٌٗٚ
ِٜككٕفخص ِٕٙككخ أهزككخٍ حٌّيٕ٠ككشٚ ،أهزككخٍ ِىككشٚ ،طـَ٠ككي حٌٜككلخف حٌٔككظش فكك ٟحٌلككي٠غ حٔظككَ حٌككٌ٘ز ،ٟحٌعزككَ()95/4؛ حٌفؤٓكك)96/4(ٟ؛
حٌٔوخ)346/1(ٞٚ؛ حٌزغيحى)367/1( ٞ
 5أهزخٍ حٌّيٕ٠ش
 6حٌّٔ :٢١أ ٞح٢ؿَ حٌمخثُ رع ٗ٠فٛق رع ٞحٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()449/1
 7حٌٔع١يس ٟ٘ :حٌٍزٓ حٌظ ٟطٔظعًّ ف ٟحٌزٕخء حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()430/1
 8حٌـَ٠يٓ :عفش حٌٕوً حٌطٍ٠ٛش حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()116/1
 9حٌوٜفِ :خ ٠عًّ ِٓ ه ٙٛحٌٕوً وخٌـٍش ٌٍظَّ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)805(ّٛ
ٚ 10وف :أ ٞحٓظمطَ ٚريأ َٔ٠د حٌّخء حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)861(ّٛ
 11حرٓ حٌٕـخٍ()147
ٕ٘ 12خٌه حٌعي٠كي ِكٓ حٌّٔكخؿي فك ٟحٌّيٕ٠كش ًحص لزٍظكٌٚ ٓ١ىكٓ فك٘ ٟكٌح حٌّٔكـي رخٌظلي٠كي طكُ طل٠ٛكً حٌمزٍكش ٚلكي طٕكخٚي حٌّطكَِٔ ٞكـي
حٌمزٍظ ٓ١وّخ ٓ١ؤط ٟرعي طٕخ ٌٗٚحٌّٔخؿي ف ٟحٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌع١خٗ)71(ٟ
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شهرً ا من الهجرة ،1وحولت الى الكعبة فطأطأ له جبرٌل الجبال حتى أبصور مٌوزاب الكعبوة،
فعدل قبلته الى موضع المٌزاب.2
قال رزٌن عن أنس :لم ٌزد أبو بكر رضً هللا عنه فً المسجد شٌبا ً ألنه اشتؽل بالفتح.
ثانًٌا فلما ولً عمر قال :إنً أرٌد أن أزٌد فً المسجد ،ولوال أنً سومعت رسوول هللا صولى
هللا علٌه وسلم ٌقولٌ :نبؽً أن [ٌزاد] 3فً المسجد ما زدت فٌه شٌبا ً.4
وعن [ابن] 5عمر قال :كثر الناس فً عهد عمر ،فقالوا لهٌ :ا أمٌر المؤمنٌن لو وسعت فوً
المسووجد ،فووزاد فٌووه عموور ،وأدخوول فٌووه دار العبوواس ،6فجعوول طولووه أربعووٌن و[مابووة] 7ذراع،
وعرضه عشرٌن ومابة ذراع ،وبدل أساطٌنه بأخر من جذوع النخل ،كموا كانوت علوى عهود
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وسقفه بجرٌد ،وجعل سترة المسجد فوقه ذراعٌن ،أو ثبلثة،
وكان بنى أساسه بالحجارة الى أن بلػ قامة ،وجعل لوه سوتة أبوواب ،بوابٌن عون ٌموٌن القبلوة،
وبابٌن عن ٌسوارها ،وبوابٌن خلفهوا ،8قوال :فلموا فورغ مون زٌادتوه ،قوال :لوو انتهوى بنواؤه الوى
الجبانة 9لكان الكل مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
وقال أبو هرٌرة رضً هللا عنه  :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ":لو زٌد فً
هذا المسجد ما زٌد كان الكل (مسجدي) ،10فلو مد الى باب داري ما عدوت الصبلة فٌه".
وعن ابن أبً ذبب 11أن عمر بن الخطاب قال :لو مد مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
الى ذي الحلٌفة لكان منه ،وقال عمر بن أبً بكر الموصلً 12بلؽنً عن ثقات أن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم قال ":ما زٌد فً مسجدي فهو منه ،ولو بلػ ما بلػ".13

 1حرٓ آلخق()279؛ حرٓ ٓعي()186
 2حرٓ حٌٕـخٍ()147
 3ف ٟحِ٠ ًٛ٤ىحى ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق ِٓ(َ)
 4حرٓ حٌٕـخٍ()171
 5ف ٟح ًٛ٤رٓ ٚحٌّؼزض ِٓ(َ)
 6أر ٛحٌف ً٠حٌعزخّ رٓ عزي حٌّطٍذ رٓ ٘خُٗ ركٓ عزكي ِٕكخف حٌٙخٗكّ ٟحٌمَٗك( ٟص٘32كـ) عكُ حٌَٓكٛي ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٚلكي
فميطٗ أِٗ ٛ ٛ٘ٚغ َ١فٌٍٕص اْ ٘ٚ ٟؿيطٗ أْ طىٔ ٛحٌىعزش كََ٠يح فىخٔكض أٚي ِكٓ ؤك ٝحٌز١كض حٌلكَحَٚ ،لكي ٗكٙي ر١عكش حٌعمزكش ِكع
حٜٔ٤خٍ لزً آ١ٌ ِٗ٩طّجٓ عٍ ٝحٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عٍ١ٌٚ ٍُٓٚ ٗ١ظٛػك ِٓ حٜٔ٤خٍ ػكُ أٓكٍُ فّ١كخ رعكي ٚككيع عكٓ حٌَٓكٛي ٛكٍٝ
هللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()290/2؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()263/2؛ ِ)221/2(ٝٓٛ
 7ف ٟحِ ًٛ٤خٗ٠
 8حرٓ حٌٕـخٍ()171
 9حٌـزخٔكككش :حٌـزخٔكككش ٌكككي ٜأ٘كككً حٌزٜكككَس ٌفكككع ٠طٍكككك عٍككك ٝحٌّمزكككَس ٕ٘ٚكككخ حٌّمٜكككٛى ركككٗ ِمزكككَس حٌّيٕ٠كككش حٔظكككَ حٌلّككك)27/3(ٞٛ؛
حٌّٔٛٙى)1173/4(ٞ
 10ف(ٟى) ِٔـي ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍٍُٓٚ ٗ١
ِ 11لّكي ركٓ عزكيحٌَكّٓ ركٓ حٌّغ١كَس ركٓ حٌلكخٍع ركٓ أركً ٟثكذ حٌمَٗك ٟحٌعكخَِ٘159-80(ٞكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوككخٍ،ٞ
حٌظخٍ٠ن حٌىز)152/1(َ١؛ حٌٔوخ)517/2(ٞٚ؛ ِ)685/2(ٝٓٛ
 12عَّ رٓ أر ٟرىَ حٌّ ٍٟٛٛحٌّئٟ ِٓ ٛ٘ٚ ٟعفخء ِ٘خ٠ن حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌٔوخ)333،13/2(ٞٚ
 ٌُ 13أعؼَ عٍ ٗ١رٌٙح حٌٍفع

46

قال ابن النجار :1قال أهل السٌر ،زاد عمور مون جهوة القبلوة الوى موضوع المقصوورة 2الٌووم،
وزاد عن ٌمٌن القبلة ،وذكر األذرع المتقدمة ،قوال :وجعول طوول السوقؾ أحود عشور ذراعً وا،
وسقفه جرٌداً ذراعان ،وبنى فوق ظهره سترة ثبلثة أذرع.
قال رزٌن :ولما [كانت] 3سنة أربع من خبلفة أمٌر المؤمنٌن (عثمان) 4رضً هللا عنه كلمه
كلمه الناس أن ٌزٌد فً مسجد رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم ،وشوكوا إلٌوه ضوٌقة ،فشواور
عثمان أهل الرأي ،فأشاروا علٌه بذلك ،فصعد المنبر فخطب ،ثوم أعلمهوم بوذلك ،كالمستشوٌر
والمعلم لهم بموا ٌرٌود ،قوال :وقود تقودمنً الوى مثول ذلوك عمور بون الخطواب فحسونوا لوه ذلوك،
ودعوا له ،فدعا العمال وجد فٌه ،فأمر بالقصوة ،5فوأتً بهوا مون بطون نخول ،6فبنواه بالحجوارة
المنقوشة والقصة ،وجعل العمد حجارة /منقوشة ،وسوقفه سواجا ،7وجعول طولوه سوتٌن ومابوة
ذراع ،وعرضه خمسٌن ومابة ذراع ،وجعل األبواب ستة كما كانت.8
قال ابن النجار :9وكان عمل عثمان فً أول شوهر ربٌوع األول سونة تسوع وعشورٌن ،وفورغ
منووه لهووبلل المحوورم سوونة ثبلثووٌن ،وزاد موون القبلووة الووى موضووع الجوودار الٌوووم ،وزاد فٌووه موون
المؽرب أسطوانا ً بعد المربعة.
قلت :أراد األسطوانة التً فً القبلة ،التً رفع أسفلها مربعا ً قدر الجلسة ،وهً منتهى زٌوادة
عمر ،وقبالة األسطوانة الذي زاده عثمان فً الحابط القبلً طراز آخوذ مون العصوابة السوفلى
الى سقؾ المسجد ،وهو حد زٌادة عثمان رضً هللا عنه .
قال :10وزاد فٌه من الشام خمسٌن ذراعا ً ،ولم ٌزد فٌه من المشرق شٌبـا ً ،وبنى المقصوورة
بلبن وجعل فٌها كوة ٌنظر الناس منها الى اإلمام ،وكان ٌصلً فٌهوا خوفوا مون الوذي أصواب
عمر ،وكانت صؽٌرة ،وجعل فً عمد المسجد أعمدة الحدٌد فٌها الرصواص ،وباشور رضوً
هللا عنه العمل بنفسه ،وكان ٌصوم النهار ،وٌقوم اللٌل ،وكان ال ٌخرج من المسجد.11

 1حٌيٍس()171
 2حٌّمٜٛى رٙخ أ ٞحٌلـَس حٌَ٘٠فش حٔظَ حٜٔ٤خٍ)92(ٞ
 3ف ٟح ًٛ٤وخْ
 4ف(ٟى) عؼّخْ رٓ عفخْ
 5حٌمٜش :أ ٞحٌـ ٚحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)627(ّٛ
 6رطٓ ٔوً ٟ٘ٚ :لَ٠ش عٍ ٝحٌطَ٠ك ر ٓ١حٌّيٕ٠ش ٚحٌزَٜس حٔظَ حٌلّ)355/2(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()57
 7حٌٔخؽ ِٓ ٛٔ ٛ٘ٚ :حٗ٤ـخٍ ه٘زٗ أٓٛى  ٨طىخى ح ٍٝ٤طزٍِٜٚ ٗ١يٍٖ حٌٕٙي حٔظَ حٌّٔٛٙى)458/2(ٞ
 8حرٓ حٌٕـخٍ()174
ٔ 9فٔٗ
 10حٌمخثً ٘ ٛحرٓ حٌٕـخٍ()174
ٔ 11فٔٗ
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قال رزٌن :ثم لم ٌزد فً المسجد شًء ،حتى كان الولٌد بن عبد الملك ،1وكان عمر بن عبد
عبد العزٌز عامله على المدٌنة ومكة ،فبعث الوى عمور بموال وقوال لوه :زد فوً المسوجد فمون
باعوك فأعطووه ثمنوه وموون [أبووى] 2فأهودم علٌووه وأعطووه الموال فووإن أبووى أن ٌأخوذ فاصوورفه الووى
الفقراء ،وأرسل الولٌد الوى ملوك الوروم فقوال :إنوا نرٌود أن نعمور مسوجد نبٌنوا األعظوم ،فأعنوا
بعمووال وفسٌفسوواء ،3فبعووث إلٌووه بثمووانٌن عووامبلً ،أربعووٌن موون الووروم ،وأربعووٌن موون القووبط،4
وبثمانٌن ألؾ مثقال ،وبأحمال من الفسٌفساء ،وبأحمال من سبلسل للقنادٌل.5
واشترى عمر بن عبد العزٌز الدور ،وأدخلهوا موع حجورات (أزواج) 6رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم فً المسجد ،وأدخل القبر الشرٌؾ فٌه ،7قوال :فبٌنموا [أولبوك] 8العموال مون الوروم
ٌعملون ٌوما ً خبل لهم المسجد ،فقال أحدهم ألصحابه :ألبولن على قبر نبٌهم ،فنهوه [فأبى]،9
[فأبى] ،9فتهٌأ لذلك فألقً على رأسه فانتثر دماؼه ،فأسلم بعض أولبك العمال لذلك.10
وكان عمر خمر النوورة التوً تعمول بهوا الفسٌفسواء سونة ،وجعول العمود حجوارة حشووها عمود
الحدٌد والرصاص ،وكان أولبك الروم ٌصنعون بالفسٌفساء فً الحٌطان قصووراً وأشوجاراً،
فصور أحدهم خنزٌراً ،فأمر به عمر فضربت عنقه.11
ووضع عمر القبلة بعد أن دعا مشٌخة أهل المدٌنة من قرٌش واألنصار والعورب والمووالً،
وقال :أحضروا قبلتكم فوضعوها على ما كانت علٌه ،وجعل للمسوجد أربوع منوارات فوً كول
ركن واحدة ،وفرغ عمر من بنابه فوً ثوبلث سونٌن ،12وجعول عمور بنٌوان الحجورة /الشورٌفة
على خمس زواٌا[ ،لببل]ٌ 13ستقٌم ألحد استقبالها بالصبلة ،لتحذٌره صلى هللا علٌه وسلم مون
ذلك.14

 1أر ٛحٌعزخّ حٌ١ٌٛي رٓ عزيحٌٍّه رٓ َِٚحْ رٓ حٌلىُ رٓ حٌعخ ٙرٓ أِ١ش رٓ عزيّْٗ رٓ عزكيِٕخف ركٓ لٜك ٟحٌمَٗك( ٟص٘96كـ)
ٚلي ط ٌٝٛحٌو٩فش ٌعَ٘ ٕٓٛحص ٚلخَ هٌٙ٩خ رخٌعي٠ي ِٓ ح٩ٛ٦كخص عٍ ٝحٌلَِ ٓ١ف ٛٙأٚي ِٓ ٍهكُ حٌىعزكش٘ٚ ،كِ ٛئٓكْ حٌـكخِع
ح ِٞٛ٤ريِ٘ك حٔظَ حٌفؤٓ)193/6(ٟ؛ ِ)508/2(ٝٓٛ
 2ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤أرخ ٚحٌّؼزض ِٓ(َ)
 3حٌفٔ١فٔخء :عزخٍس عٓ لطع ٛغَ١س ٍِٔٛش ِٓ حٌَهخَ  ُ٠٠رع٠كٙخ حٌك ٝرعكٚ ٞطَوكذ فك ٟأٍ ٝحٌز١كض أ ٚؿيٍحٔكٗ حٔظكَ ِـّكع
حٌٍغش حٌعَر١ش()688/2
 4حٌمز :٢وٍّش ٔٛ٠خٔ١ش ح ًٛ٤رّعٕٓ ٟىخْ ِ٠ٚ َٜمٜي فٙ١خ حٌّٔ١ل ِٓ ْٛ١حٌّ ٓ١٠َٜحٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()711/2
 5حرٓ حٌٕـخٍ()175؛ حٌَّحغ)49(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)518/2(ٞ
ٔ١ٌ 6ض ف(ٟى)
 7حرٓ حٌٕـخٍ()175
 8ف ٟح(ٚ ًٛ٤ى) أ١ٌٚه ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ِٓ(َ)
 9ف ٟح ًٛ٤فخرخ ٚحٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
 10حرٓ حٌٕـخٍ()177؛ حٌَّحغ)50(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)519/2(ٞ
ٔ 11فٔٗ؛ حٌَّحغ)50(ٟ
ٔ 12فٔٗ()176
 13ف ٟح(ٚ ًٛ٤ى) ٌٚ ٩١حٌّؼزض ِٓ(َ)
 14حٌَّحغ)51(ٟ
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قال ابن النجار :1وجعول طولوه [موابتً] 2ذراع ،وعرضوه فوً مقدموه موابتٌن ،وفوً موؤخره
مابة وثمانٌن.
قلت :وهذه الذرعة التً ذكرها ابن النجار فوً عرضوه ؼٌور صوحٌحة ،وفوً كتابوه فوً ذكور
ذرع المسجد ما ٌبطلها ،على أن ما ذكره فً ذكر ذرع المسجد ،وهو المنقول عنه فٌما تقودم
قبل هذه التتمة ؼٌر صحٌح أٌضا ً ،وذلك أنً اعتبورت ذرعتوه فوجودت طولوه مون القبلوة الوى
الشام بعد اعتبار جانبٌه ،فكانا سواء مابتٌن وأربعٌن ذراعا ً ونصؾ ذراع ،ووجدت عرضوه
من جهة القبلة مابة واثنوٌن وسوتٌن ذراعوا ً ،ومون جهوة الشوام مابوة وتسوعة وعشورٌن ذراعوا ً،
ٌزٌووود مقدموووه علوووى موووؤخره ثبلثوووة وثبلثوووٌن ذراعوووا ً ،الجمٌوووع بوووذراع المدٌنوووة النبوٌوووة علوووى
ساكنها(السبلم) ،3وهو ذراع الٌد المتوسطة.
قال :وكانت المنارة الرابعوة مطلوة علوى دار موروان ،فلموا حو سولٌمان بون عبود الملوك 4أذن
المؤذن (فأطل على سلٌمان) 5وهو فً الدار ،فأمر بتلك المنارة فهدمت الى ظهر المسجد.6
المسجد.6
قلت :ولم ٌزل المسجد الشرٌؾ على ثبلث منارات ،الى أن جددت المنارة الرابعة الموذكورة
فً التارٌخ اآلتً ذكره بعد هذا.
قال ابن النجار :7ثوم لموا حو المهودي سونة سوتٌن ومابوة ،فقودم المدٌنوة منصورفه مون الحو ،
استعمل علٌها جعفر بن سلٌمان بن علً بن عبدهللا بون عبواس ،8سونة إحودى وسوتٌن ،وأموره
بالزٌادة فوً مسوجد رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ،فوزاد فوً المسوجد مون جهوة الشوام الوى
منتهاه الٌوم ،فكانت زٌادته مابة ذراع ولم ٌزد فٌه من ؼٌرها من جهاته شٌبا.
قلت :وهذه الذرعة أٌضا ً ال تصح ٌعارضها ما تقودم لوه فوً بنواء عثموان والولٌود ،وموا ذكوره
أٌضً ا فوً ذرع المسوجد ،وكوذلك أٌضوا ً ال ٌصوح لوه موا تقودم لوه مون أن عثموان زاد مون جهوة
الشوومال خمسووٌن ذراعوا ً ،ألنووه أتفووق هووو ورزٌوون علووى أن عموور رضووً هللا عنووه جعوول طووول
المسجد مابة وأربعٌن ذراعً ا ،وأن عثمان جعل طوله مابة وستٌن ،وكذلك أٌضا ً ال ٌصح ما
ذكره رزٌن من أن عثمان رضً هللا عنه جعل عرض المسجد مابة وخمسٌن ،وفساد هذا
 1حٌيٍس()175
 2ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن ِخ٠ظٚ ٟحٌٜل١ق حٌّؼزض
 3ف(ٟى) أف ً٠حٌ٩ٜس ٚحٌَٔ٩
ّ١ٍٓ 4خْ رٓ عزيحٌٍّه رٓ َِٚحْ رٓ حٌلىُ رٓ أر ٟحٌعخ ٙح(ِٞٛ٤ص٘99ـ)  ٛ٘ٚأكي هٍفخء رٓ أِ١ش ٚطك ٌٝٛحٌو٩فكش رعكي حٌ١ٌٛكي ركٓ
عزيحٌٍّه ٚلي ىحِض ه٩فظٗ ِخ ٠مخٍد حٌؼ٩ع ٕٓٛحص حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()118/1؛ ِ)585/2(ٝٓٛ
ٔ١ٌ 5ض ف(ٟى)
 6حرٓ حٌٕـخٍ()176؛ حٌَّحغ)51(ٟ
 7حٌيٍس()178
 8ؿعفَ رٓ ٍّٓ١خْ رٓ عٍ ٟرٓ عزيهللا رٓ عزخّ رٓ عزكي حٌّطٍكذ حٌمَٗك( ٟصٚ 174ل١كً ٘175كـ) ٚلكي ٌٚك ٝاِكخٍس عكيى ِكٓ حٌّكيْ
ِٕٙكخ ِىككش ٚحٌطككخثف ٚحٌّيٕ٠ككش ،وّكخ طكك ٌٝٛاِككخٍس حٌزٜككَس رعكي عٌِككٗ عككٓ حٌّيٕ٠ككش حٔظكَ حٌفؤٓكك)273/3(ٟ؛ حٌٔككوخ)239/1(ٞٚ؛ حرككٓ
طغَ ٞرَى)12/2(ٞ
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ظواهر ،ألن عثمووان رضووً هللا عنووه لووم ٌوودخل أبٌووات النبووً صوولى هللا علٌووه وسوولم ،وانتهووت
زٌادته من جهة المؽرب الى الطراز الذي تقدم ذكره ،وٌتحصل مما اتفوق علٌوه رزٌون وابون
النجووار رحمهمووا هللا (تعووالى) 1أن زٌووادة الولٌوود موون شووامً المسووجد أربعووون ذراع وا ً ،وزٌووادة
المهدي أربعون ذراعا ً ،وهللا أعلم.
قال ابن النجار :2وطول المسجد فً [السماء خمسة] / 3وعشرون ذراعا ً ،وذكور ابون زبالوة

4

زبالووة 4أن طووول [منووابره] 5خمووس وخمسووون ذراع وا ً ،وعرضووهن ثمانٌووة أذرع (فووً ثمانٌووة
أذرع) ،6وكان المطر إذا كثر فً الصحن ٌؽشً القبلة ،فجعل بٌن القبلة والصحن حجاز من
من حجارة [ٌمنع] 7الماء.
قلت :لعل هذا سبب ارتفاع القبلة على مصلى النبً صلى هللا علٌوه وسولم  ،8وهللا أعلوم ،هوذا
آخر التتمة.9

ٔ١ٌ 1ض ف(ٟى) )َ(ٚ
 2حٌيٍس()182
 3ف ٟح ًٛ٤حٌّٔخ هّْ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 4حٌَّحغ)55(ٟ
 5ف ٟحٚ ًٛ٤رم١ش حٌٕٔن ِٕخَٖ٠
ٔ١ٌ 6ض ف(ٟى)
 7ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤طّٕع ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)
 8حٌٕ٘ ٝخ طٕظ ٟٙحٌظظّش ف)َ(ٟ
 9ف(ٟى) أٟخف ٚحٌلّي هلل ٚكيٖ
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ذكر االسطوانات المشهورة فً الروضة الشرٌفة
منها االسطوانة المخلقة ،وهً التً صلى إلٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المكتوبة ،بعد
تحوٌل القبلة [بضعة] 1عشر ٌوما ً ،ثم تقدم الى مصبله الٌوم المذكور فٌما تقدم ،وهوً الثالثوة
من المنبر والثالثوة مون القبلوة والثالثوة مون القبور الشورٌؾ ،وكانوت أٌضوا ً [الثالثوة]2مون رحبوة
المسووجد قبوول أن ٌووزاد فووً القبلووة الرواقووان (المسووتجدان) ،3وهووى متوسووطة فووً الروضووة،4
وتعرؾ بأسطوان المهاجرٌن[ 5وقود] 6كوان أكوابر الصوحابة رضوً هللا عونهم ٌصولون إلٌهوا،
وٌجلسون حولها ،وتسمى أٌضا ً بأسطوانة عابشوة رضوً هللا عنهوا للحودٌث الوذي روت فٌهوا
أنها لو عرفها الناس الضطربوا على الصبلة عندها بالسهمان ،7وهوً التوً أسورت بهوا الوى
ابن أختها عبدهللا بن الزبٌر رضً هللا عنهما ،فكان أكثر نوافله إلٌها ،وٌقال أن الدعاء عندها
مستجاب.8
ومنهووا أسووطوان التوبووة ،وهووً التووً ارتووبط فٌهووا أبووو لبابووة بشووٌر بوون عبوود المنووذر األنصوواري
األوسً 9رضً هللا عنه  ،نقل أهل السٌر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان إذا اعتكؾ
اعتكؾ فً رمضان طرح له فراشه ووضع له سرٌره وراء أسطوان التوبة.10
قلت :هً الثانٌة من القبر الشرٌؾ ،والثالثة مون القبلوة ،والرابعوة مون المنبور ،والخامسوة مون
رحبة المسجد الٌوم ،وهوً التوً تلوً أسوطوان المهواجرٌن ،التوً تقودم ذكرهوا آنفوـا ً مون جهوة
الشرق ،فً الصؾ األول الذي خلؾ اإلموام المصولً فوً مقوام النبوً صولى هللا علٌوه وسولم،
وخلفهووا موون جهووة الشوومال أسووطوان أمٌوور المووؤمنٌن علووً بوون أبووً طالووب رضووً هللا عنووه ،
وتعوورؾ بووالمحرس ،ألنووه رضووً هللا عنووه كووان ٌجلووس إلٌهووا لحراسووة النبووً صوولى هللا علٌووه
وسلم ،وهً مقابلة الخوخة11التً كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌخرج منها مون بٌوت
عابشة رضً هللا عنها الى الروضة الشرٌفة للصبلة ،وخلفها أٌضا ً من جهة الشمال أسطوان

 1ف ٟح ًٛ٤ر٠ع
 2ف ٟح ًٛ٤حٌؼ٩ػش
ٔ١ٌ 3ض ف(ٟى)
 4حرٓ حٌٕـخٍ()169
ٔ 5فٔٗ
٠ُ 6يص ٌظٛحفك حٌٔ١خق
 7حٌّٔٙخْ :ؿّع ٓ ٛ٘ٚ ُٙحٌميف حٌٌَ٠٠ ٞد ف ٟحٌِّٚ َٔ١مٜٛى٘خ ِٓ ًٌكه أٔٙكُ ٠ ٨ظٕكخٌُ٤ ْٛككي رخٌٜك٩س فكًٌ ٟكه حٌّىكخْ ا٨
اًح هَؽ ٌٗ حٌٔ ُٙرخٌ٩ٜس ٌفًٌ ً٠ه حٌّىخْ حٔظَ حٌّٔٛٙى)440/2(ٞ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1125(ّٛ
٠ 8ظ٠ككق أْ ٘ككٌٖ حٓ٤ككطٛحٔش طعككَف رع ك يى ِككٓ حٌّٔككّ١خص فٙككِ ٟوٍمككش أ٠٠ككخ ،وّككخ طعككَف رؤٓككطٛحْ عخث٘ككش ٚرؤٓككطٛحْ حٌّٙككخؿَٓ٠
ٚرؤٓطٛحْ حٌمَعش حٔظَ حرٓ حٌٕـخٍ()169؛ حٌَّحغ)58(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)440/2(ٞ
 ٛ٘ 9ر٘ٚ َ١لٍ ً١فخعش رٓ عزيحٌٌٍّٕ ٚلي ٓزمض طَؿّظٗ
 10حرٓ حٌٕـخٍ()167
 11حٌوٛهكككش٘ٚ :ككك ٟعزكككخٍس عكككٓ ركككخد ٛكككغٓٚ َ١ككك ٢حٌزكككخد حٌىز١كككَ ٚوّكككخ ططٍكككك عٍككك ٝحٌّوظكككَق رككك ٓ١ىحٍ٠كككٓ حٔظكككَ ِـّكككع حٌٍغكككش
حٌعَر١ش()261/1
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الوفود ،كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌجلس إلٌها لوفود العرب إذا [جاءتوه] ،1وكانوت
ممووا ٌلووً رحبووة المسووجد ،قبوول أن ٌووزاد فووً السووقؾ القبلووً الرواقووان (المسووتجدان) ،2وكانووت
تعوورؾ أٌض وا ً بمجلووس القووبلدةٌ ،جلووس إلٌهووا [سووراة] 3الصووحابة وأفاضوولهم رضووً هللا عوونهم
(أجمعٌن).4

 1ف ٟح(ٚ ًٛ٤ى) ؿخطٗ ٚف )َ(ٟؿؤطٗ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
ٔ١ٌ 2ض ف(ٟى)
ي
 3ف ٟحٚ ًٛ٤رم١ش حٌٕٔن َٓٚحص ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ٚ ،حٌَٔحس ِٓ وً ٟٗء أعِٚ ٖ٩عظّكٗ ٚحٌّمٜكٛى أع٘٩كُ ِىخٔكش ٚلكيٍح حٔظكَ
ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()428/1
ٔ١ٌ 4ض ف(ٟى)
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ذكر الجذع الذي كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌخطب إلٌه
حدثنا الشٌخ أبو الحسن علوً ،حودثنا اإلموام أبوو عبودهللا بون محموود ،أخبرنوا عبودالرحمن بون
علً ،أخبرنا ٌحٌى بن علً ،1أخبرنا جابر بن ٌاسٌن ، 2أخبرنا المخلص ،3حودثنا البؽووي،4
حدثنا شٌبان بن فرو  / 5حدثنا المبارك بن فضالة ،6حدثنا الحسن عن أنس رضوً هللا عنوه
قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌخطب ٌوم الجمعة ،الى جنب خشبة ،مسنداً ظهره
إلٌها ،فلما كثر الناس ،قال :ابنوا لً منبراً له عتبتوان ،فلموا قوام علوى المنبور ٌخطوب ،حنوت

7

الخشبة الى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،قال أنس :وأنا فً المسجد فسمعت الخشبة تحن
حنٌن الواله ،8فما زالت تحن حتى نزل إلٌها فاحتضنها فسكتت.9
فكان الحسن رحمه هللا إذا حدث بهذا الحدٌث [بكى] ،10وقالٌ :وا عبواد هللا الخشوبة تحون الوى
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم شوقـا ً إلٌه لمكانه مون هللا عوز وجول ،فوأنتم أحوق أن تشوتاقوا
الى [لقابه].11
وفً الصحٌحٌن من حدٌث الجذع ما فٌه كفاٌة ،وكان هذا الجذع عن ٌمٌن مصلى رسول هللا
صوولى هللا علٌووه وسوولم ،الصووقا ً بجوودار المسووجد الشوورٌؾ القبلووً فووً موضووع كرسووً الشوومعة
الٌمنووى ،التووً توضووع عوون ٌمووٌن اإلمووام المصوولً فووً مقووام النبووً صوولى هللا علٌووه وسوولم،
واألسطوانة التً قبلً الكرسً متقدمة عن موضوع الجوذع ،فوبل ٌعتمود علوى قوول مون جعلهوا
موضع الجذع ،وفٌها خشبة ظاهرة (مثبتة بالرصاص سدادة) 12لموضع كوان فوً حجور مون
حجارة األسطوانة مفتوح ،قد حوط علٌوه بالبٌواض ،والخشوبة ظواهرة( ،تقوول) 13العاموة هوذا
الجذع الذي حن الى رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم ،ولوٌس كوذلك بول هوذا مون جملوة البودع
 1أركككِ ٛلّكككي ٠لككك ٟركككٓ عٍككك ٟركككٓ ِلّكككي ركككٓ عٍككك ٟحٌطكككَحف (٘536-459كككـ) ٘ٚكككِ ٛلكككيع حٔظكككَ حٌكككٌ٘ز ،ٟحٌعزكككَ()101/4؛ حركككٓ
حٌـ)101/10(ُٞٛ؛ حرٓ طغَ ٞرَى)270/5(ٞ
 2أركك ٛحٌلٔككٓ ؿككخرَ رككٓ ٠خٓكك ٓ١رككٓ كٔككٓ رككٓ ِلّككي حٌزغككيحى ٞحٌعطككخٍ (٘464-383ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع حٔظككَ حرككٓ حٌوط١ككذ()239/7؛
حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()256/3
 3أر١ ٛخَ٘ ِلّي رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ ُوَ٠خ رٓ حٌعزخّ حٌّوٍ٘393-305(ٚكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش ِٚكٓ ِئٌفخطكٗ ح٨رظغكخء فك ٟأهزكخٍ
حٌّيٕ٠شٚ ،أؿِحء ف ٟحٌلي٠غ حٔظَ حرٓ حٌوط١ذ()322/2؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()56/3؛ حرٓ طغَ ٞرَى)208/4(ٞ؛ حٌزغيحى)57/2( ٞ
 4أر ٛحٌمخُٓ عزيهللا رٓ ِلّي رٓ عزيحٌعِ ِ٠حٌزغ٘317-214( ٞٛـ) ِ ٛ٘ٚليع حٌعَحق ف ٟعٚ َٖٜوكخْ ِليػكـيخ كخفظكـيخ ػمكش حٔظكَ
حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ( ،)170/2طٌوَس حٌلفخظ ()217/2؛ حٌٍِوٍ)263/4(ٟ
٘ 5ك ٛأركِ ٛلّكي ٗك١زخْ ركٓ أركٗ ٟك١زش حٍ٠٤ك ٟحٌزٜكَ٘236-140(ٞكـ) ِلكيع حٌزٜكَس ِٔٚكٕي٘خ ٘ٚك ٛػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)254/7(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()24/2
ِ 6زكككخٍن ركككٓ ف٠كككخٌش حٌمَٗككك ٟحٌعكككي(ٞٚص٘164كككـ) ِكككٓ وزكككخٍ عٍّكككخء حٌزٜكككَس ٚلكككي ككككيع عكككٓ حٌىؼ١كككَ حٔظكككَ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظكككخٍ٠ن
حٌىز)426/7(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()149/1؛ حرٓ طغَ ٞرَى)244/1(ٞ
 7كٓٚ :حٌلٕ ٓ١حٌ٘ٛق ٗٚيس حٌزىخء حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1191(ّٛ
 8حٌٛحٌٗ ٛ٘ :حٌلِ ٓ٠حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1256(ّٛ
 9حرٓ حٌٕـخٍ()156
 10ف ٟح ًٛ٤رىخ
 11ف ٟحٌ ًٛ٤مخٗ٠
 12ف(ٟى) سدادة مثبتة بالرصاص ٚحٌّؼزض أٛق ٌظٛحفمٗ حٌظخَ٘ ِع ِخ رعيٖ
 13ف(ٟى) ٠مٛي
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التً ٌجب إزالتها لببل ٌفتن بها (الناس) 1كما أزٌلت الجزعة التً كانت فً المحراب القبلً،
القبلً ،فإن الشٌخ أبا حامد 2رحمه هللا لما ذكر مصولى رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم مون
الروضة حققوه بقولوه :إذا وقوؾ المصولً فوً مقوام النبوً صولى هللا علٌوه وسولم تكوون رمانوة
المنبر حذو منكبه األٌمن ،وٌجعل الجزعة التً فً القبلة بٌن عٌنٌه ،فٌكون واقفا ً فً مصلى
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
[قلت] :3وذلك قبل حرٌق المسجد ،وقبل أن ٌجعل هذا اللوح [القابم] 4فً قبلة مصلى رسوول
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،وإنما جعل بعد حرٌق المسجد ،وكان ٌحصل بتلك الجزعة
فتنة كبٌرة وتشوٌش على من ٌكون بالروضوة الشورٌفة مون المجواورٌن وؼٌورهم ،وذلوك أنوه
ٌجتمع إلٌها [النساء] 5والرجوال ،وٌقوال هوذه خورزة 6فاطموة بنوت رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم ،7وكانت عالٌة ال تنال باألٌودي ،فتقوؾ المورأة لصواحبتها حتوى [ترقوى] 8علوى ظهرهوا
وكتفٌها حتى تصل إلٌها ،فربما وقعت المرأة وانكشفت عورتها ،وربما وقعتا معا ً ،فلما كوان
[فً] 9سنة (إحدى) 10وسبع و مابة جاور الصاحب زٌن الودٌن أحمود بون محمود بون علوً بون
محموود المعووروؾ بووابن حنووا[11المصووري رحمووه هللا] ،12فوورأى ذلووك فاسووتعظمه ،وأموور بقلووع
الجزعة ،13فقلعت وهً اآلن فً حاصل الحرم الشرٌؾ ،ثم توجه الى مكة فوً أثنواء السونة،
فرأى أٌضا ً ما ٌقع من الفتنة عنود دخوول البٌوت الحورام ،و(تعلوق) 14النواس بعضوهم بوبعض،
وحمل النساء على أعناق الرجال لبلستمساك بالعروة[ /الوثقى]( 15فً زعمهم) 16فأمر بقلوع
ذلك المثال ،وزالت تلك البدعة أٌضا ً ،17والمنة هلل تعالى.

 1ف(ٟى) حٌـٙخي
 ٛ٘ 2حِ٦خَ أر ٛكخِي ِلّي رٓ ِلّي رٓ أكّي حٌط ٟٓٛحٌغِحٌ٘505-450(ٟـ) ٚلي ٕٛف حٌىؼ ِٓ َ١حٌّٜكٕفخص ٚأٗكَ٘ٙخ ِٜكٕف
اك١خء عٍ َٛحٌيٚ ٓ٠لي ل١كً عكٓ ِٜكٕفٗ ٘كٌح أٔكٗ ٌكً٘ ٛزكض وظكذ حٓ٦كٚ َ٩رمك ٟح٦ك١كخء ٤غٕك ٝعٕٙكخ ًٌٚكه ٌ٘كّ١ٌٛظٗ ٚأّ٘١ظكٗ حٔظكَ
حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()10/4؛ حٌزغيحى)80/2(ٞ؛ هٍ١فش()23/1
 3ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٟ٦خفش ِٓ(ى) )َ(ٚ
 4وظزض حٌمخٚ ُ٠حٌّؼزض ٘ ٛحٌٜٛحد
(ِٓ 5ى) )َ( ٚ
 6حٌوَُس ٛ٘ٚ :عزخٍس عٓ حٌـ َ٘ٛحٌٌ ُ٠ٕ٠ ٞفٍٓ ٟه ٌ١ظِ ٓ٠رٙخ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()226/1
 ٟ٘ 7فخّ١ش رٕض ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍُٚٚ ٍُٓٚ ٗ١ؿش عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ ٍ ٟٟهللا عٕٗ (ص٘11ـ) ٓ١يس ٔٔكخء حٌعكخٌّٚ ٓ١طٍمكذ
ركككخٌَِ٘حء ٚلكككي ٍٚص حٌىؼ١كككَ ِكككٓ ح٤كخى٠كككغ حٔظكككَ حركككٓ عزكككيحٌزَ()363/4؛ حركككٓ كـكككَ ،حٛ٦كككخرش()365/4؛ ولخٌكككش()1199/3؛
ِ)228/1(ٝٓٛ
 8وظزض طَلخ ٚحٌظ٠ٜٛذ ِٓ (َ)
(ِٓ 9ى)
 10ف(ٟى) أكي ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 11أكّي رٓ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ ِلّي رٓ ٍٓ ُ١رٓ ُ ٓ٠حٌي ٓ٠رٓ كٕخ(ص٘704ـ) ِ ٛ٘ٚليع ٚفم ٗ١حٔظَ حرٓ كـَ ،حٌكيٍٍ()168/1؛
حٌٔوخ)141/1(ٞٚ
)َ( ِٓ 12
ٚ 13وخٔض طّٔ ٝؿَِ٠س فخّ١ش حٔظَ حٌَّحغ)62(ٟ؛ حٌٔوخ)141/1(ٞٚ
 14ف(ٟى) طعٍ١ك ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 15ف ٟح ًٛ٤حٌٛػم ٟرخٌ١خء
 16ف(ٟى) رِعُّٙ
 17حٌَّحغ)62(ٟ؛ ححٌٔوخ)141/1(ٞٚ
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ذكر العود الذي كان فً االسطوانة (التً)1عن
ٌمٌن مصلى النبً صلى هللا علٌه وسلم
وهً الجذع الذي تقدم ذكره قبل هذا ،الذي كان ٌخطب إلٌه صلى هللا علٌه وسلم ،قال الشٌخ
محوب الودٌن بون النجووار :2روى أهول السوٌر عون مصووعب بون ثابوت بون عبوواد بون عبودهللا بوون
الزبٌر ،3قال :طلبنا علم العود الذي فً مقام النبً صلى هللا علٌه وسلم فلم (نقدر)[ 4على]

5

[علووى] 5أحوود ٌووذكر لنووا منووه شٌب وـا ً ،حتووى أخبرنووً محموود بوون مسوولم بوون [السووابب] 6صوواحب
المقصورة ،قال :جلست الى أنس بن مالك رضً هللا عنه فقال :تدري لم صونع هوذا العوود،
وما [أصله] 7فقلت :ال أدري ،قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (ٌضع علٌه)ٌ 8مٌنه،
ٌمٌنه ،ثم ٌلتفت إلٌنا ،فٌقول ":استووا( ،عدلوا) 9صفوفكم" ،فلموا تووفً رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم سرق العود ،فطلبه أبو بكررضً هللا عنه فلم ٌجده ،حتوى وجوده عمررضوً هللا
عنه عند رجل من األنصار (بقباء) ،10قد دفن فً األرض ،فأكلتوه األرضوة ،فأخوذ لوه عوود
فشقه وأدخله فٌه ثم شعبه 11ورده الى الجدار ،فهو العوود الوذي وضوعه عمور بون عبودالعزٌز
فً القبلة ،وهو الذي فً المحوراب الٌووم بواق ،قوال مسولم بون خبواب :12كوان ذلوك العوود مون
طرفاء الؽابة ،وكان فً الحابط ،وقٌل بل كان فً الجذع المذكور.13
قلت :وهذا فٌما قبل حرٌق المسجد وهللا أعلم.

 1ف(ٟى) حٌٌٚ ٞحٌّؼزض أٛق
 2حٌيٍس()166
 3أر ٛعزيهللا ِٜعذ رٓ ػخرض رٓ عزكيهللا ركٓ حٌِر١كَ(ص٘157كـ) ِلكيع حٔظكَ حركٓ ه١كخ ،١حٌطزمكخص ،طلم١كك :أوكََ حٌعّكَ ،ٞرغكيحى:
ِىظزش حٌعخٔ)267(َ1967 ،ٟ؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)353/7(َ١
 4ف(ٟى) ٠ميٍ
 5وظزض رخٌ١خء ف ٟحًٛ٤
 6وظزككض حٌٔككخ٠ذ فكك ٟؿّ١ككع حٌٕٔككن٘ٚ ،ككِ ٛلّككي رككٓ ِٔككٍُ رككٓ حٌٔككخثذ رككٓ هزككخد حٌّككئ٘ٚ ٟككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)222/1(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()443/9
 7ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤حٓؤٌٗٚ ،ف( ٟى) أٍٓٗ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 8ف(ٟى) عٍ٠٠ ٗ١ع ٚحٌّؼزض ِٓ ح ًٛ٤حٌٜل١ق
 9ف(ٟى) حعظيٌٛح
 10ف ٟح ًٛ٤رمزؤٚ ،لزخء ٟ٘ :لَ٠ش رٕ ٟعَّ ٚرٓ عٛف ِٓ حٜٔ٤خٍ١ّٓٚ ،ض رمزخء رزجَ فٙ١خ ٠عكَف رمزكخء٘ٚ ،ك ٟطزعكي ٍِ١كِ ٓ١كٓ
حٌّيٕ٠ش ٚل ً١ػ٩ػشٚ ،رٙخ ِٔـي لزخء حٔظَ حٌلّ)14/7(ٞٛ؛ حٌَّحغ)37(ٟ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()323
ٗ 11عذ :أٚ ٌّٗ ٞأٍٛلٗ ٗ ِٕٗٚعذ حٌٜي حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()483/1
ِٔ 12ككٍُ رككٓ حٌٔككخثذ رككٓ هزككخد ٘ٚكك ٛطككخرع ٍٜٚ ٟعككٓ حٌَٓككٛي ٛككٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚككٍُ كككي٠غ َِٓككً حٔظككَ حرككٓ عزككيحٌزَ()400/3؛
حٌفؤٓ)69/6(ٟ
 13حرٓ حٌٕـخٍ()166
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ذكر[مصلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من اللٌل]

1

قال الشٌخ محب الدٌن بن النجار 2رحمه هللا (تعوالى) :3روى عٌسوى بون عبودهللا 4عون أبٌوه

5

أبٌه 5قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌطرح حصٌراً كل لٌلة إذا انكفت الناس وراء
وراء بٌت علً رضً هللا عنه  ،ثم ٌصلً صبلة اللٌل ،قال عٌسى :وذلك موضع األسطوان
الذي مما ٌلً [الدور] 6على طرٌق النبً صلى هللا علٌه وسلم.
قلت :هذه األسطوانة خلؾ بٌت فاطمة رضً هللا عنهوا ،والواقوؾ المصولً إلٌهوا ٌكوون بواب
جبرٌل المعروؾ قدٌما ً ببواب عثموان علوى ٌسواره ،وحولهوا الودرابزٌن (الودابر)7علوى حجورة
النبً صلى هللا علٌه وسلم وبٌوت فاطموة رضووان هللا علٌهوا ،وقود كتوب بالرخوام هوذا متهجود
النبً صلى هللا علٌه وسلم.
قال رحمه هللا :8وروي عن سعٌد بن عبدهللا بون فضوٌل 9قوال :مور بوً محمود بون الحنفٌوة

10

رضً هللا عنه  ،وأنا أصلً إلٌها ،فقال لً :أراك تلزم هذه األسطوانة ،هول [جواءك] 11فٌهوا
أثر؟ قلت :ال ،قال :فالزمها ،فإنها /كانت مصلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من اللٌل.
ثم قال :12قلت هذه األسطوانة وراء بٌت فاطمة رضوان هللا علٌها من جهوة الشومال ،وفٌهوا
محراب إذا توجه المصلً إلٌه كانت ٌساره الى باب عثمان المعروؾ الٌوم بباب جبرٌل.13

 1ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
 2حٌيٍس()155
ٔ١ٌ 3ض ف(ٟى)
 4ع ٝٔ١رٓ عزيهللا رٓ أٔ ْ١ركٓ أٓكعي حٌـٕٙكٚ ٟل١كً حٜٔ٤كخٍ٘ٚ ٞكِ ٛلكيع ًوكَٖ حركٓ كزكخْ فك ٟحٌؼمكخص حٔظكَ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()217/8
 5أركك٠ ٛلكك ٟعزككيهللا رككٓ أٔكك ْ١رككٓ أٓككعي رككٓ كككَحْ رككٓ كز١ككذ حٌـٕٙكك( ٟص٘54ككـ) كٍ١ككف رٕككٓ ٟككٍّش ِككٓ حٜٔ٤ككخٍ ٌٚككٌح ٠مككخي أك١خٔ كـيخ
حٜٔ٤كككخٍ٘ٚ ٞكككِ ٛلكككيع حٔظكككَ حركككٓ ه١كككخ)118( ١؛ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظكككخٍ٠ن حٌىز١كككَ()14/5؛ حركككٓ عزكككيحٌزَ()249/2؛ حركككٓ كـكككَ،
حٛ٦خرش()270/2
 6ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حٌيٍٚس ٚحٌظ٠ٜٛذ ِٓ حرٓ حٌٕـخٍ()155
 7ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حٌيحَ٠
ٚ 8حٌمخثً ٕ٘خ حرٓ حٌٕـخٍ()155
 9لم أعثر له على ترجمة
 ٛ٘ 10أر ٛحٌمخُٓ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ أرك١ ٟخٌكذ ( ٚ13ل١كً ٚ 80-14ل١كً ٘81كـ) حٌّعكَٚف ركخرٓ حٌلٕف١كش ٔٔكزش حٌك ٝأِكٗ هٌٛكش رٕكض
ؿعفَ حٌلٕف١ش ِٓ ٛ٘ٚ ،حٌظخرعِٚ ٓ١كٓ ِلكيػ ٟحٌّيٕ٠كش ٚفمٙخثٙكخ ٚلكي أهظٍكف فكٌِٛ ٟكيٖ ٚٚفخطكٗ حٔظكَ حركٓ ه١كخ)230( ١؛ حٌزوكخٍ،ٞ
حٌظخٍ٠ن حٌىز)182/1(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()354/9؛ حٌٔوخ)544/2(ٞٚ؛ ِ)458/1(ٝٓٛ
 11ف ٟح(ٚ ًٛ٤ى) ؿخنٚ ،حٌظ٠ٜٛذ ِٓ(َ)
 12حٌمٛي ٕ٘خ ٨رٓ حٌٕـخٍ
 13حرٓ حٌٕـخٍ()155
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ذكر الخوخ واألبواب التً كانت فً مسجد
النبً صلى هللا علٌه وسلم
اعلووم أن الخوخووة التووً تحووت األرض ،التووً لهووا شووباك فووً القبلووة ،وطووابق مقفوول ٌفووتح أٌووام
[الحجاج] 1هً طرٌق آل عبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما الى دارهم ،التً تسمى الٌوم دار
دار العشرة ،وإنما هً دار آل عبدهللا بن عمر ،وكان بٌت حفصة رضً هللا عنهوا قود صوار
الى آل عبدهللا بن عمر رضً هللا عنه  ،فلما بنى عمر بون عبودالعزٌز المسوجد ،وهوو عامول
الولٌد بن عبدالملك علوى المدٌنوة ،وأدخول بٌوت حفصوة فوً المسوجد ،جعول لهوم طورٌقهم الوى
المسجد وفتح لهم بابًا فوً الحوابط القبلوً ٌودخلون منوه الوى المسوجد ،فلموا حو الولٌود ،ودخول
المدٌنة ،وطاؾ فً المسجد ،رأى البواب فوً القبلوة ،فقوال لعمور :موا هوذا البواب؟ فوذكر لوه موا
[جرى] 2بٌنه وبٌن آل عمور فوً بٌوت حفصوة ،وكوان قود جورى بٌنوه وبٌونهم فٌوه كوبلم كثٌور،
وجرى الصلح على أن فتح لهم هذا الباب ،فقال له الولٌد :أراك قد صانعت أخوالك.3
ولووم تووزل طوورٌقهم تلووك حتووى عموول المهوودي بوون المنصووور المقصووورة علووى الوورواق القبلووً،
فمنعوهم من الدخول من بوابهم ،فجورى فوً ذلوك أٌضوا ً كوبلم كثٌور فاصوطلحوا علوى أن ٌسود
الباب وٌجعل(علٌه) 4شباك حدٌود ،وٌحفور لهوم مون تحوت األرض طرٌوق تخورج الوى خوارج
المقصورة ،فهً هذه الموجودة الٌوم ،وهً بٌد آل عبدهللا بن عمر الى الٌوم.5
وأما خوخة أبً بكر رضً هللا عنه  ،فإن الشٌخ محب الدٌن بن النجار 6رحمه هللا قال :قوال
قال أهل السٌر :أن باب أبً بكر كان ؼربً المسجد ،ونقل أٌضا ً أنه كان قرٌب المنبر ،ولما
زادوا فً المسجد الى حده من المؽرب ،نقلوا الخوخة وجعلوها فً مثل مكانها أوالً.
كما نقل باب عثمان رضً هللا عنه الى موضعه الٌوم.
قلت :وباب خوخة أبً بكر رضً هللا عنه الٌوم هو بواب خزانوة لوبعض حواصول المسوجد،
إذا دخلت من باب السبلم المعروؾ قدٌما ً بباب مروان كانت على ٌسارك ،قرٌبا ً مون البواب،
وكذلك أدخل بٌت فاطمة رضوان هللا علٌها فً المسجد ،وهو شمالً بٌوت [عابشوة] 7رضوً
هللا عنها ،الذي فٌه قبر النبً صلى هللا علٌه وسلم وصواحبٌه رضوً هللا عنهموا ،وبنوى عمور
بن عبدالعزٌز على بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم حابطـا ولم ٌوصله الى سقؾ المسجد بول
 1ف ٟح ًٛ٤حٌلٛحؽ ٚحٌظ٠ٜٛذ ِٓ(ى)
 2ف ٟح ًٛ٤ؿَح ٚحٌظ٠ٜٛذ ِٓ(َ)
 3حٌَّحغ)73(ٟ
 4ف(ٟى) ٌُٙ
 5حرٓ حٌٕـخٍ()178؛ حٌّٔٛٙى)539/2(ٞ
 6حٌيٍس()161
 7ف ٟح ًٛ٤عخٗ٘٠
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دوٌوون 1السووقؾ بمقوودار أربعووة أذرع ،وأدار/علٌهووا شووباكا ً موون خشووب ،موون فوووق الحووابط الووى
السقؾٌ ،راه من ٌتأمله من تحت الكسوة التً على الحجرة الشرٌفة ،فإنوه أعٌود بعود احتوراق
المسجد على ما كان علٌه قبل ذلك ،وأدخل عمر بن عبدالعزٌز بعض بٌت فاطمة رضً هللا
عنها من جهة الشمال فً الحابز الذي بنواه محرفوا ً علوى الحجورة الشورٌفةٌ ،لتقوً علوى ركون
واحوود ،لووببل تكووون الحجوورة الشوورٌفة مربعووة كالكعبووة ،فٌتصووور جهووال العامووة الصووبلة إلٌهووا
كالصبلة الى الكعبة ،2وبقً بقٌة البٌت من جهة الشمال وفٌه الٌوم صندوق مربع من خشوب
فٌه (أسطوان) 3وخلفه محراب.4

 1طٜغ َ١ى ْٚأ ٞألً
 2حٌَّحغ)51(ٟ
 3ف(ٟى) أٓطٛحٔش
 4حرٓ حٌٕـخٍ()154
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ذكر أبواب مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
لما بنى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مسجده جعل له ثبلثة أبواب ،بابا ً فً مؤخره ،وبواب
عاتكة فً ؼربٌه وهو باب الرحمة ،والباب الذي كان ٌدخل منه النبً صلى هللا علٌه وسولم،
وهو باب عثمان المعروؾ الٌوم بباب جبرٌل.
قال محب الدٌن بن النجار :1روى إبراهٌم بن محمد عن ربٌعة بن عثمان 2قال  :لم ٌبق من
األبواب التوً كوان رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ٌودخل منهوا ،إال بواب عثموان المعوروؾ
بباب جبرٌل.
قلت :فلما بنى الولٌد بون عبود الملوك المسوجد ووسوعه جعول لوه عشورٌن بابوا ً ثمانٌوة مون جهوة
[المشرق].3
القبلً منها باب النبً صلى هللا علٌه وسلم تسومٌة ال[ألنوه] 4دخول منوه ،ولكون لمقابلتوه بٌوت
النبً 5صلى هللا علٌه وسولم مون جهوة الحوابط الشورقً ،وقود سود عنود تجدٌود الحوابط ،وجعول
مكانه شباك ٌقؾ اإلنسان عنده من خارج ،فٌرى حجرة النبً صلى هللا علٌه وسلم.6
والثانً باب علً رضً هللا عنه كان ٌقابل بٌته خلؾ بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وقد
سد أٌضً ا عند تجدٌد الحابط.7
والثالث باب عثمان رضً هللا عنوه وهوو المتقودم ذكوره أنوه نقول عنود بنواء الحوابط الشورقً
قبالة الباب األول الذي كان ٌدخل منوه النبوً صولى هللا علٌوه وسولم ،وهوو بواب جبرٌول علٌوه
الصبلة والسبلم ،وهو مقابل لدار عثمان رضً هللا عنه  ،8ثم اشترى عثمان رضً هللا عنه
عنه ما حولها الى القبلة و[الشورق] ،9وشومالٌها الطرٌوق مون بواب جبرٌول الوى بواب المدٌنوة
األول الذي من عمل جموال الودٌن [األصوفهانً] ،10ومنوه ٌخورج الوى البقٌوع ،11فالوذي ٌقابول

 1حٌيٍس()183
 2أر ٛعؼّخْ ٍر١عش رٓ عؼّخْ رٓ عزيهللا رٓ حٌٙي َ٠ركٓ عزكيحٌعِ ٜحٌظّ١ك ٟحٌمَٗك(ٟص٘ٚ )154كِ ٛلكيع حٔظكَ حركٓ ه١كخ)272( ١؛
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)289/3(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ() 259/3
 3ف(ٟى) حٌَ٘ق
 4ف ٟح ًٛ٤أٔٗٚ ،ف(ٟى) ٚ ٗٔ٤حٌّؼزض أٛق
 5حٌَّحغ)75(ٟ
 6حٌَّحغ)75(ٟ؛ حٌعزخٓ)111(ٟ
 7حٌَّحغ)76(ٟ؛ حٌعزخٓ)111(ٟ
 8حٌَّحغ)76(ٟ
 9ف ٟحٚ ًٛ٤حٌَ٘لٚ ٟحٌظ٠ٜٛذ ِٓ(َ)
(ِٓ 10ى) ٛ٘ٚ ،أر ٛؿعفَ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ أر ٍِٜٕٛ ٟحٛ٤فٙخٔ(ٟص٘559كـ) حٌّعكَٚف ركخٌـٛحى ٌىَِكٗ٘ٚ ،ك ٛأككي ٍُٚحء رٕكٟ
ُٔىٚ ٟلخَ رخٌعي٠ي ِٓ ح٩ٛ٦كخص فِ ٟىش حٌّىَِش وّخ أٗظ َٙرلكذ حٌو١كَ ِٔٚكخعيس حٌّلظكخؿ ٓ١حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()166/4؛
حٌ١خفعَِ ،ٟآس حٌـٕخْ ٚعزَس حٌ١مظخْ ،رَٚ١صِ :ئٓٔش ح٤عظّ)342/3( َ1970 ،ٟ؛ حٌفؤٓ)308/2(ٟ
 11حٌزم١ككع٘ :كك ٛحٌّٟٛككع حٌككٌ٠ ٞىكك ْٛرككٗ أٔككٛح ِوظٍفككش ِككٓ أٗككـخٍ ِٚمٜككٛىٖ ٕ٘ككخ ِمزككَس أ٘ككً حٌّيٕ٠ككش حٔظككَ حٌلّكك)372/2(ٞٛ؛
حٜٔ٤خٍ)171(ٞ
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باب جبرٌل علٌه السبلم منها الٌوم رباط 1أنشأه جمال الدٌن محمد بن علً بن أبوً منصوور
ً
مشوهدا ،فلموا
األصفهانً المذكور وزٌر بنً زنكً 2وقفه علوى فقوراء العجوم ،وجعول لوه فٌوه
توفً (حمل) 3إلً المدٌنة ،ودفن فٌه ،وكان قد جدد أماكن كثٌرة بمكة والمدٌنة مون المشواهد
والمشاعر ،منها باب إبراهٌم بالمسجد الحرام وزٌادته ،ومنهوا المنوابر التوً بالمسوجد الحورام
وأسمه علٌها وعلى الباب مكتوب ،وكان قد جدد باب الكعبوة المعظموة ،وأخوذ البواب العتٌوق/
وحمله معه الى بلده ،وعمل منه لنفسه تابوتـا ً حمل فٌه الى المدٌنة بعد موته.
وعمل للمدٌنة الشرٌفة سوراً متقنا بأبواب حدٌود ،4ولكنوه كوان علوى موا حوول المسوجد ،فلموا
كثر الناس بالمدٌنة ،ووصل السلطان الملك العادل نور الدٌن الشهٌد محمود بن زنكً بن آق
سنقر 5ملك الشام الوى المدٌنوة للزٌوارة ،ولقصود آخور موذكور فٌموا بعود( ،و) 6رأى النواس قود
نزلوا خارج السور مون كول ناحٌوة ،وشوكوا إلٌوه حوالهم[ ،فوأمر] 7ببنواء هوذا السوور الموجوود
الٌوم ، 8وذلوك سونة ثموان وخمسوٌن وخمسومابة ،وأسومه مكتووب علوى بواب المدٌنوة مون جهوة
البقٌع ،وفً قبلة الرباط المذكور من دار عثمان رضً هللا عنه تربة اشترى عرصوتها أسود
الدٌن شٌركوه بن شاذي 9عم السلطان الملك الناصر صبلح الدٌن ٌوسؾ بن أٌوب 10رحموه
هللا ،وعملها تربة نقل إلٌها هو وأخوه نجم الدٌن أٌوب 11بعد موتهما ،ودفنا فٌها.12
والرابع باب رٌطة [بنت] 13أبً العباس السفاح( ،وٌعرؾ) 14بباب النساء ،15وفً أعبله من
[الخارج]
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لوح من الفسٌفساء ،مكتوب فٌه آٌة الكرسً من بقٌوة بنواء المسوجد القودٌم ،الوذي

بناه عمر بن عبدالعزٌز ،ودار رٌطة المقابلة له كانت دار أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنوه،
ٍ 1رخِ :١خ ٠عي وٍّـؤ أِٔ ٚىٓ ٌٍفمَحء حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()323/1
ٔٔ2زش حٌ ٝعّكخى حٌكئُ ٓ٠ىك( ٟص٘541كـ) ِئٓكْ أطخرى١كش حٌّٛٛكً ٚأطخركه ٌفكع طَوك٠ ٟعٕكَِ ٟرك ٟحٌٍّكه ٚلكي حٓكظَّص ح٤طخرى١كش
ِٓ(٘661-521ـ) حٔظَ عخٗ)10(ٍٛ
 3ف(ٟى) كٍّٖٛ
 4حٌفؤٓ)309/2(ٟ؛ حٌعزخٓ)123(ٟ
 5نور الدٌن محمود بن زنكً بن آق سنقر(٘569-511ـ) ٍِه حٌ٘خَ ٚى٠خٍ حٌـَِ٠س ،حٌٍّمكذ رخٌٍّكه حٌعكخىي ٚلكي كٜكٓ حٌعي٠كي ِكٓ
ل ٩حٌ٘خَ ٚرٕ ٝأٓٛحٍيح كٌٙٛخ ويِ٘كٚ ،كّٚ ،ٚكّخس اٟخفش ٘٨ظّخِٗ رخٌعٍُ عكٓ ٠َ١كك ط٘ك١١يٖ ٌٍعي٠كي ِكٓ حٌّكيحٍّ حٔظكَ حركٓ
حٌـ)248/10(ُٞٛ؛ أرٗ ٛخِش ،حٌَٟٚظ ٓ١ف ٟأهزخٍ حٌيٌٚظ ،ٓ١حٌمخَ٘سِ :طزعش ٚحى ٞحٌٕ)1287/1(،ً١؛ حٌٍِوٍ)46/8(ٟ
ٔ١ٌ 6ض ف(ٟى)
(ِٓ 7ى)
 8حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()190
 ٛ٘ 9حٌٍّه حٌّٕ ٍٜٛأٓي حٌيَ١ٗ ٓ٠و ٖٛرٓ ٗخً ٞرٓ ِكَٚحْ حٌكي ٟٕ٠ٚحٌىكَى(ٞص٘564كـ) ٚطَلك ٝفك ٟحٌّٕخٛكذ كظك ٝأٛكزق أككي
أٗ َٙأَِحء ٚلخىس ٔ ٍٛحٌئُ ٓ٠ى ٟحٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)341/5(ٞ؛ ِ)1586/4(ٝٓٛ
 ٛ٘ 10حٌٍّه حٌٕخ٩ٛ ،َٛف حٌيٓٛ٠ ٓ٠ف رٓ أٛ٠د رٓ ٗخً ٞرٓ َِٚحْ حٌي ٟٕ٠ٚحٌظىَ٠ظ٘589-532(ٟـ) ٚلي هٍف عّٗ عٍ ٝكىكُ
ِ َٜوّخ لخى ف٘583(ٟـ) ِعَوش كط ٓ١حٌَ٘١ٙس حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)132/6(ٞ؛ ِ)1619/4(ٝٓٛ
ٔ 11ـُ حٌي ٓ٠أٛ٠د رٓ ٗخً ٞرٓ ِكَٚحْ حٌكي ٟٕ٠ٚحٌظىَ٠ظك(ٟص٘568كـ) ٍ٠ٚمكذ رخٌٍّكه ح٤ف٠كً ٚوكخْ أٚي ِكخ طك ٌٝٛلٍعكش طىَ٠كض ػكُ
هكككَؽ ِٕٙكككخ رعكككي أْ غ٠كككذ عٍ١كككٗ ٔخثكككذ رغكككيحى فظٛؿكككٗ حٌكككٔ ٝككك ٍٛحٌكككئُ ٓ٠ىككك ٟفخٓكككظويِّٙخ حٔظكككَ حٌكككٌ٘ز ،ٟحٌعزكككَ()203/4؛
حٌ١خفع)384/3(ٟ؛ حرٓ طغَ ٞرَى)67/6(ٞ
 12حٌَّحغ)76(ٟ
 13ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حرٕش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 14فٚ )َ(ٟطعَف
 15حٌَّحغ)76(ٟ
 16ف ٟح ًٛ٤هخٍؽ ٚحٌّؼزض أٛق ٌى ْٛحٌظعَ٠ف أ ِٓ ٌٝٚحٌظٕىَ١

60

ون قل أنه توفً فٌهوا ،وهوً اآلن مدرسوة للحنفٌوة بناهوا ٌوازكوج 1أحود أموراء الشوام ،وتعورؾ
ً
مشهدا نقل إلٌه من الشام ،ودفن فٌه ،2والطرٌق الوى البقٌوع
اآلن بالٌازكوجٌة ،وعمل له فٌها
بٌنهما وبوٌن دار عثموان رضوً هللا عنوه  ،نقول ذلوك ابون زبالوة محمود بون الحسون ،وذكور أن
الطرٌق سبعة أذرع ،وهً الٌوم قرٌب من هذا.3
والخووامس بوواب ٌقابوول دار أسووماء [بنووت] 4الحسووٌن بوون عبوودهللا بوون عبٌوودهللا بوون العبوواس بوون
عبدالمطلب رضً هللا عنه  ،وكانت لبعض األنصار من جملوة داره ٌسومى جبلوة بون عمورو
الساعدي ،5ثم صارت لسعٌد بون خالود بون عمورو بون عثموان 6رضوً هللا عنوه  ،ثوم صوارت
ألسماء المذكورة ،7وقد سد هذا الباب أٌضً ا عند تجدٌد الحوابط الشورقً مون المنوارة الشورقٌة
الشمالٌة الى هذا الباب المذكور فً أٌام اإلمام الناصر لودٌن هللا 8سونة تسوع وثموانٌن وخموس
مابة ،ودار أسماء هذه المذكورة الٌوم رباط للنساء.9
والسوووادس بووواب ٌقابووول دار خالووود بووون الولٌووود(10رحموووه هللا) ،11وقووود دخووول فوووً بنووواء الحوووابط
المذكور(،12والدار) 13اآلن رباط للرجال ومعها مون جهوة الشومال دار عمورو بون العواص
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رضً هللا عنه  ،والرباطان المذكوران بناهما قاضً القضاة كموال الودٌن أبوو الفضول محمود
بن عبدهللا بن القاسم الشهرزوري(15رحمه هللا تعالى).16

١ٓ ٛ٘ٚ 1ف حٌي٠ ٓ٠خُوٛؽ حٓ٤ي ٞأكي لخىس ٩ٛف حٌي ٓ٠حٛ٠٤رٚ ٟلي ط ٌٟٛلٍعش كٍذ ِع طٍٚ ٗ١ٌٛعخ٠ظٗ ٌ٘كئ ْٚحٌٍّكه حٌظكخَ٘ ركٓ
٩ٛف حٌيًٌٚ ٓ٠ه عخَ(٘579ـ) حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)29/6(ٞ
 2حٌّٔٛٙى)692/2(ٞ؛ حٌعزخٓ)112(ٟ
 3حٌَّحغ)77(ٟ
 4ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حرٕش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 5ؿزٍككش رككٓ عّككَ ٚرككٓ أ ّٚرككٓ عككخَِ حٌٔككخعي ٞحٜٔ٤ككخٍٛ ٞككلخر ٟؿٍ١ككً ٚلككي ٗككٙي أكككي حٔظككَ حرككٓ كـككَ ،حٛ٦ككخرش()225/1؛
حٌٔوخ)235/1(ٞٚ
 6أركك ٛعؼّككخْ ٓككع١ي رككٓ هخٌككي رككٓ عّككَ ٚرككٓ عؼّككخْ رككٓ عفككخْ ركٓ أركك ٟحٌعككخ ٙرككٓ أِ١ككش ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)468/3(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()21/4
 7حٌَّحغ)77(ٟ
٘ٚ 8كك ٛحٌوٍ١فككش حٌعزخٓكك ٟحٌٕخٛككَ ٌككي ٓ٠هللا أكّككي رككٓ حٌلٔككٓ رككٓ ٓٛ٠ككف رككٓ ِلّككي حٌٙخٗككّ٘622-553(ٟككـ) ٚوخٔككض فظككَس ه٩فظككٗ
ر٘622-575(ٓ١ـ) حٔظَ حٌفؤٓ)18/3(ٟ؛ ِ)1684/4(ٝٓٛ؛ حرٓ ؿٕ١ي()15
 9حٌَّحغ)77(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)698/2(ٞ
 10أرّ١ٍٓ ٛخْ هخٌي رٓ حٌ١ٌٛي رٓ حٌّغَ١س رٓ عزيهللا رٓ عَّ ٚرٓ ِوِ َٚحٌمَٗ ٟحٌّوِ(ِٟٚص٘21ـ) وخْ ِكٓ أٗكَحف لكَ ٖ٠فكٟ
حٌـخٍ٘١ش ٚأٍُٓ ُٚحى َٗفخ ي ٌٚمذ رٔ١ف هللا حٌٍّٔٛي ٌ٘ـخعظٗ ٚلي لخى حٌـ ٕٛ١ح١ِ٩ٓ٦ش ف ٟحٌفظٛكخص حٔظَ حرٓ عزكيحٌزَ()405/1؛
حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()412/1؛ ِ)177/1(ٝٓٛ
 11فً(د) رضً هللا عنه
 12حٌَّحغ)77(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)693/2(ٞ
 13ف(ٟى) وهً
 14عَّ ٚرٓ حٌعخ ٙرٓ ٚحثكً ركٓ ٘خٗكُ ركٓ ٓكع١ي حٌمَٗك(ٟص٘43كـ) ٛكلخر ٟؿٍ١كً ٚىح٘١كش لكَ ٖ٠أٓكٍُ لزكً حٌفكظق ٚلكخى حٌفظٛككخص
ح١ِ٩ٓ٦ش ٚفظق ِ ٛ٘ٚ َٜأَِ٘١خ حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()501/2؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()2/3؛ ِ)332/1(ٝٓٛ
 15حٌمخ ٟٟأر ٛحٌفِ ً٠لّي رٓ عزيهللا رٓ حٌمخُٓ  ٛ٘ٚرخٍٔ ٟرخ ١حٌٔزٍٚ ً١رخ ١حٌٕٔخء حٔظَ حٌَّحغ)79(ٟ؛ حٌٔوخ)499/2(ٞٚ
ٔ١ٌ 16ض ف(ٟى)
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والباب السابع كان ٌقـابل زقاق المناصع 1بٌن /دار عمرو بن العـاص ودار موسى بن
إبراهٌم بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن [أبً] 2ربٌعة المخزومً ،3والزقاق الٌوم ٌنفذ الى دار
دار الحسون بوون علووً العسووكري 4رحمووه هللا ،وكووان الزقوواق نافووذا الووى المناصووع خارجووـا ً عوون
المدٌنة ،وهو متبرز النساء باللٌل على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ودار موسى بن
إبراهٌـ م المخزومً الٌوم ربواط للرجوال أنشوأه القاضوً الفاضول محٌوى الودٌن أبوو علوً عبود
الرحٌم بن علً بن الحسن اللخمً البٌسانً (ثم) 5العسقبلنً ثوم المصوري 6دخول هوذا البواب
أٌضا ً فً الحابط عند تجدٌده.7
والباب الثامن كان ٌقابول [بٌووت] 8الصووافً 9دورً ا كانوت بوٌن موسوى بون إبوراهٌم الموذكور
وبٌن عبٌدهللا بن الحسٌن [األصؽر]
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بن علوً زٌون العابودٌن بون الحسوٌن بون علوً بون أبوً

طالب رضً هللا عنهم دخل فً الحابط أٌضً ا ،وموضع هذه الدور الٌووم دار اشوتراها الشوٌخ
صفً الدٌن أبو بكر بن أحمد السبلمً 11رحمه هللا ،وأوقفها على قرابته السوبلمٌٌن ،12فهوذه
ثمانٌة أبواب.
وفً شمالً المسوجد أربعوة أبوواب [سودت] 13أٌضوا ً عنود تجدٌود الحوابط الشومالً ،ولوٌس فوً
شوومالً المسووجد الٌ و وم إال بوواب سووقاٌة عمرتهووا أم اإلمووام الناصوور للوضوووء فووً سوونة تسووعٌن
وخمسمابة.14
ومما ٌلً المؽرب ثمانٌة أبواب ،منها بابان مسدودان ،وبقٌة بواب ثالوث سود (وبقٌوت) 15منوه
قطعة ،ودخل باقٌه عند تجدٌد الحابط من باب عاتكة إلٌه ،ثم باب عاتكة بنت عبدهللا بن ٌزٌد
بن معاوٌة ،وهو باب الرحمة ،16كان ٌقابل دار عاتكوة الموذكورة ،ثوم صوارت بعودها لٌحٌوى

 1حٌّٕخٛع ٟ٘ :حٌّٛحٟع حٌظ ٟطم ٝ٠فٙ١خ حٌلخؿش ف ٟطٍه حٌفظَس حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)767(ّٛ
)َ(ِٓ 2
ِٓٛ 3ككك ٝركككٓ اركككَح٘ ُ١ركككٓ عزكككيحٌَكّٓ ركككٓ عزكككيهللا ركككٓ أركككٍ ٟر١عكككش حٌّوِِٚككك٘ٚ ٟكككِ ٛلكككيع ػمكككش حٔظكككَ حركككٓ كـكككَ ،طٙكككٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()332/10
 4حٌلٔٓ رٓ عٍ ٟحٌعٔىَٚ ٞلي وخٔض ٌٗ ىحٍ رخٌّيٕ٠ش عَفض رل ٕٛحٌلٔٓ حٔظَ حٌٔوخ)284/1(ٞٚ
ٔ١ٌ 5ض ف(ٟى)
 6عزككيحٌَك ُ١رككٓ عٍكك ٟرككٓ حٌلٔككٓ حٌٍوّكك ٟحٌزٔ١ككخٔ ٟحٌعٔككم٘596-529( ٟٔ٩ككـ) ٠ُٚككَ حٌٔككٍطخْ ٛكك٩ف حٌككي ٓ٠ح٠٤ككٛر ٟحٌّعككَٚف
رخٌمخ ٟٟحٌفخٚ ًٟوخْ ِلً ػمش ٚطميٌ َ٠ي٩ٛ ٜف حٌي ٓ٠حٔظَ حرٓ طغَ ٞرَى)159/6(ٞ؛ ِ)1629/4(ٝٓٛ
 7حٌَّحغ)78(ٟ
 8ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن أر١خص ٚحٌٜل١ق رٛ١ص  ْ٤أر١خص ٘ ٟؿّع ٌز١ض ِٓ حٌ٘عَ ٔ١ٌٚض ٌٍيٚ ٍٚحٌّمٜٛى ٕ٘خ حٌيٍٚ
 9حٌَّحغ)78(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)694/2(ٞ؛ حٌعزخٓ)113(ٟ
 10ف ٟح ًٛ٤حٛ٤غَٚ ٞحٌظ٠ٜٛذ ِٓ(َ)  ٛ٘ٚ ،عز١يهللا رٓ حٌلٔ ٓ١حٛ٤غَ رٓ عٍك ٟركٓ ُ٠كٓ حٌعخركي ٓ٠ركٓ حٌلٔك ٓ١ركٓ عٍك ٟركٓ
أر١ ٟخٌذ حٔظَ حٌٔوخ)226/2(ٞٚ
 11أرك ٛرىككَ رككٓ أكّككي حٌٔكك(ِٟ٩ص٘715ككـ) ٚحٌٔكٔٔ ِٟ٩ككزش حٌكك ٝحٌٔكك١ِ٩ش لككَد حٌّٛٛككً ٚلككي حٓكظمَ فكك ٟحٌّيٕ٠ككش ٚوككخْ لككي رٕككٌ ٝككٗ
ٍرخ١خْ أٚلف أكيّ٘خ عٍ ٝحٌَؿخي ٚحٌٕٔخءٚ ،ح٢هَ أٚلفٗ عٍ ٝحٌَؿخي فم ٢حٔظَ حرٓ فَك)102(ْٛ
 12حٌَّحغ)78(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)694/2(ٞ
 13ف ٟحٓ ًٛ٤يىص
 14حٔظَ حرٓ حٌٕـخٍ()182
 15ف(ٟى) ٚرمٟ
 16حٌَّحغ)79(ٟ
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بن خالد بن برمك 1وزٌر الرشٌد ،2وبابان سدا أٌض ا عند تجدٌود الحوابط موا بوٌن بواب عاتكوة
هذا وبٌن خوخة أبً بكر رضً هللا عنه [ ،ثم] 3الخوخة وقد تقدم ذكرها.
ثم الثامن باب مروان بن الحكم ،4وكانت داره تقابله من المؽرب ومن القبلة ،وتعورؾ اآلن
بباب السبلم ،وباب الخشوع ،ولم ٌكن فً القبلة وال الى الٌوم باب إال خوخة آل عمر المتقدم
ذكرهووا ،أو خوخووة كانووت لمووروان عنوود داره فووً ركوون المسووجد الؽربووً ،شوواهدناها عنوود بنوواء
المنارة الكبٌرة المستجدة فً سنة ست وسبعمابة أمر بإنشابها السلطان الملك الناصور رحموه
هللا ،وكان باب الخوخة علٌها وهو من ساج فلم ٌبل الى هذا التارٌخ ،كان ٌدخل من داره الى
المسجد منها ،وقد (انسدت) 5بحابط المنارة الؽربً.
ولم ٌكن قبل حرٌق المسجد وال بعوده علوى الحجورة الشورٌفة قبوة ،بول كوان موا حوول حجورة
النبً صلى هللا علٌوه وسولم حظٌورً ا 6فوً السوطح مبنًٌوا بواآلجر ،مقودار نصوؾ قاموةٌ(/مٌوز)
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الحجوورة الشوورٌفة عوون السووطح الووى سوونة ثمووان وسووبعٌن وسووتمابة فووً دولووة السوولطان الملووك
المنصور سٌؾ الدٌن قبلوون الصالحً ،8والد السولطان الملوك الناصور ،عملوت هوذه القبوة،9
وهووً أخشوواب أقٌمووت وسوومر علٌهووا ألووواح موون خشووب ،وس ومر علووى ألووواح الخشووب ألووواح
الرصاص ،وعمل مكان الحظٌر اآلجر شباك خشب ،وتحته بٌن السقفٌن أٌضا ً شوباك خشوب
[ٌحاكٌه] 10و(على) 11سقؾ الحجرة الشرٌفة بٌن السقفٌن ألواح قد سمر بعضها الى بعوض،
وسمر علٌها ثوب مشمع ،12وفٌه طابق مقفل إذا فتح كان النزول منه الى ما بٌن حابط بٌوت
النبً صلى هللا علٌه وسلم وبٌن الحابز الذي بناه عمر بن عبدالعزٌز ،وباب بٌت النبً صلى
هللا علٌه وسلم من جهة الشام ،هكذا نقل أهل السٌرة.13

 1أر ٛحٌف٠ ً٠ل ٟرٓ هخٌي رٓ رَِه (٘190-120ـ) ِ ٛ٘ٚئىد حٌوٍ١فش حٌعزخٓك٘ ٟكخٍ ْٚحٌَٗك١ي َِٚر١كٗ ٠ُٚ ٚكَٖ فّ١كخ رعكي حٔظكَ
حرككٓ حٌوط١ككذ()128/14؛ حرككٓ حٌعَّحٔكك ،ٟحٔ٤زككخء فكك ٟطككخٍ٠ن حٌوٍفككخء ،طلم١ككك :لخٓككُ حٌٔككخَِحث٠٨ ،ٟككيْ :حٌّعٙككي حٌٌٕٛٙككي٣ٌ ٞػككخٍ
حٌّ٠َٜش)79،75(َ1973 ،؛ حٌ١خفع)426/1(ٟ؛ حٌٍِوٍ)176/9(ٟ
٘ٚ 2كك ٛحٌوٍ١فككش حٌعزخٓكك ٟأركك ٛؿعفككَ ٘ككخٍ ْٚحٌَٗكك١ي رككٓ حٌّٙككيِ ٞلّككي رككٓ حٌّٕٜكك ٍٛأركك ٟؿعفككَ عزككيهللا رككٓ ِلّككي حٌٙخٗككّ-149(ٟ
٘193كككـ) هكككخِْ هٍفكككخء رٕككك ٟحٌعزكككخّ ٚر٠ٛكككع رخٌو٩فكككش فككك٘170( ٟكككـ) ٚأٗكككظ َٙرخٌٜككك٩ف ٚككككذ حٌعٍكككُ ٚككككذ حٌـٙكككخى حٔظكككَ حركككٓ
حٌعَّحٔ)75(ٟ؛ حٌىظز)616/2(ٟ؛ حٌٍِوٍ)43/9(ٟ؛ ِ)820/2(ٝٓٛ
)َ(ِٓ 3
 4حٌَّحغ)80(ٟ
 5ف(ٟى) حٓظيص
 6حٌلظ:َ١أ ٞحٌّٟٛع حٌّلخ ١حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()183/1
 7ف(ٟى) طِّ١
 8حٌٔككٍطخْ حٌٍّككه حٌّٕٜككٓ ٍٛكك١ف حٌككي ٓ٠لكك ْٚٚ٩حٌٜككخٌل(ٟص٘689ككـ) ػككخِٓ ٓكك ٓ١١٩حٌّّخٌ١ككه ٚطمٍككي حٌٔككٍطٕش فكك٘678(ٟككـ) ٚلككي
حٓظطخعض أَٓطٗ حٌّلخفظش عٍ ٝحٌلىُ ٔل ٛلَْ حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()363/6؛ حرٓ طغَ ٞرَى)383/7(ٞ؛ عخٗ)207(ٍٛ
 9حٌٍٔطخْ ل ْٚٚ٩وخْ أٚي ِٓ أكيع حٌمزش حٔظَ حٌّٔٛٙى)608/2(ٞ؛ حٌعزخٓ)126(ٟ
 10ف ٟح٠ ًٛ٤لىٗ١
 11ف(ٟى) فٟ
ِّ٘ 12ع :أ ٞغّْ ف ٟحٌّ٘ع حٌٌّحد حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)735(ّٛ
 13حرٓ حٌٕـخٍ()215؛ حٌَّحغ)81(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)608/2(ٞ
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وكانت أم المؤمنٌن عابشة رضً هللا عنها قد بنت بعد موت عمر رضً هللا عنه ودفنه مع
النبً صلى هللا علٌه وسلم وأبً بكر رضً هللا عنه حابطـًا بٌنهوا و بوٌن القبوور ،و[بقٌوت]

1

فً بقٌة البٌت من جهة الشام ،وقالوت :إنموا كوان أبوً وزوجوً ،فلموا دفون عمور تحفظوت فوً
لباسها ثم بنت الحابط المذكور بٌنها وبٌن القبور.2
ولم ٌرد أن أحدا دخول بٌوت النبوً صولى هللا علٌوه وسولم بعود بنواء عمور بون عبودالعزٌز هوذا
الحابز ،إال ما حكاه الشٌخ محب الدٌن بن النجار فوً تارٌخوه ،3أنوه فوً سونة ثموان وأربعوٌن
وخمسمابة سمع من داخل الحجرة الشرٌفة هده ،4وكوان الووالً علوى المدٌنوة الشورٌفة ٌومبوذ
األمٌر قاسم بن المهنا بن الحسٌن بن المهنا الحسٌنً ،5وكان له إلمام بالعلم فذكروا لوه ذلوك،
فقالٌ :نبؽً أن ٌنزل هناك شخص من أهل الدٌن والصوبلح ،فلوم ٌجودوا ٌومبوذ فوً الجماعوة
الموجووودٌن موون المجوواورٌن أمثوول حوواالً موون الشووٌخ عموور النسوواى 6شووٌخ شووٌو الصوووفٌة
بالموصل كان [مجاورً ا بالمدٌنة] 7فكلموه فً ذلك عن األمٌر فامتنع واعتذر وتوقؾ لمرض
لمرض كان به ٌحتواج معوه الوى الوضووء فوً (ؼالوب) 8الوقوت ،فألزموه األمٌور قاسوم بوذلك،
وقال :ما ٌدخل ؼٌرك ،فقال :أمهلوونً أروض نفسوً ،وٌقوال أنوه امتنوع مون األكول والشورب
مدة ،وسأل إمساك المرض عنه بقدر ما ٌبصر وٌخرج ،فانزلوه بالحبال من بٌن السقفٌن من
(الطاق) 9الموذكور ،فنوزل بوٌن حوابط بٌوت النبوً صولى هللا علٌوه وسولم وبوٌن الحوابز ،ومعوه
شمعة ٌستضًء بها ،ومشى الى باب البٌت ،ودخل من الباب الى القبور المقدسة فرأى شٌبـا ً
من الردم ،إما من السقؾ أو من الحٌطان ،قد وقع على القبور ،فأزاله وكنس ما على القبور
المقدسة من التراب بلحٌته ،وكان ملٌح الشٌبة ،وأمسك هللا عنه المرض بقدر ما دخل وخرج
وعاد إلٌه وجعه.10
وذكوور الشووٌخ محووب الوودٌن /11أٌض وا ً أنووه فووً سوونة أربووع وخمسووٌن وخمسوومابة فووً أٌووام قاسووم
المذكور وجد من داخل الحجرة الشرٌفة رابحة متؽٌرة ،فذكروا ذلوك لؤلمٌور قاسوم الموذكور،

 1ف ٟح ًٛ٤رمض ٚحٌظ٠ٜٛذ ِٓ(ى) )َ(ٚ
 2حرٓ حٌٕـخٍ()211
 3أ ٞوظخرٗ حٌّ َٛٓٛرخٌيٍس حٌؼّٕ١ش()217
٘ 4يٖ :أٛٛ ٞص ٚل ٛحٌٟ٘ء حٌؼم ً١حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()976/2
 5أر ٛفٍ١ظٗ لخُٓ رٓ ِٕٙخ رٓ كٔ ٓ١رٓ ِٕٙخ رٓ ىحٚى رٓ حٌمخُٓ حٌلٔ ٛ٘ٚ ٟٕ١أِ َ١حٌّيٕ٠ش أ٠خَ حٌوٍ١فش حٌعزخٓ ٟحٌّٔظٟ٠ء ٚلكي طكٌٝٛ
اِخٍس حٌّيٕ٠ش هّٔش ٚعَ٘ ٓ٠عخ يِخ حٔظَ حٌفؤٓ)459/5(ٟ؛ حٌٔوخ)378/2(ٞٚ
٘ٚ 6كك ٛعّككَ رككٓ حٌلٔكك ٓ١حٌٕٔكك ٞٛأ ٚحٌٕٔككخ( ٜص٘571ككـ) ٚلككي ٛٚككف رخٌِ٘ككي ٚحٌعزككخىس ٚوخٔككض ٚفخطككٗ رّىككش حٌّىَِككش حٔظككَ حرككٓ
حٌٕـخٍ()217؛ حٌفؤٓ)329/5(ٟ؛ حٌٔوخ)334/2(ٞٚ
 7حٟ٦خفش ِٓ ِٜيٍ حٌّئٌف ٔفٔٗ  ٛ٘ٚحرٓ حٌٕـخٍ()217
 8ف(ٟى)ًٌه ٚحٌّؼزض أٛق
 9ف(ٟى) حٌطخرك ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 10حرٓ حٌٕـخٍ()217
ٔ 11فٔٗ
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(فأمرهم) 1بالنزول الى هنالك بمن ٌصلح فأنزل الطواشً 2بٌان الخادم ،3أحود خودم الحجورة
الحجرة الشرٌفة ،ونزل معه الصفً الموصلً متولً عمارة المسجد الشرٌؾ ،ونزل معهموا
هوارون الشواذي الصووفً ،4بعوود أن سوأل األمٌور فووً ذلوك وراجعوه ،وبووذل جملوة مون المووال،
فوجدوا هرً ا قد سقط من الشباك الوذي فوً أعلوى الحوابز ،بوٌن الحوابز وبٌوت النبوً صولى هللا
علٌه وسلم (وجٌؾ) ،5فأخرجوه وطٌ بوا مكانه ،وكان نزولهم ٌوم السوبت الحوادي عشور مون
ربٌع اآلخر ،ثم قال :ومن ذلك التارٌخ الى ٌومنا هذا لم ٌنزل أحد الى هنالك 6فأعلم ذلك.
قلت :وتوفً الرجل الصالح عمور النسواي بمكوة شورفها هللا تعوالى ،وكوان قود اسوتقر بهوا بعود
نزوله المذكور بتسع سنٌن ،فً سنة ست وخمسٌن وخمسمابة.
[ومما] 7أحدث على الحجرة الشرٌفة أنه لما ح السلطان الملك الظاهر فً سنة سبع وستٌن
وستٌن وستمابة ،اقتضى رأٌه أن ٌدٌر على الحجرة الشرٌفة درابزٌنـا ً مون خشوب ،فقواس موا
حولها بٌده وقدره بحبوال ،وحملهوا معوه ،وعمول الودرابزٌن ،وأرسوله فوً سونة ثموان وسوتٌن،
وأداره علٌها ،وعمل له ثبلثة أبواب قبلٌا ً وشرقٌا ً وؼربٌوا ً ،ونصوبه بوٌن األسواطٌن التوً تلوً
الحجورة الشوورٌفة ،إال موون ناحٌوة الشوومال ،فإنووه زاد فٌوه الووى [متهجوود] 8النبوً صوولى هللا علٌووه
وسلم ، 9وظن أن ذلك زٌادة حرمة للحجرة (الشرٌفة) ،10فحجر طابفة من الروضة الكرٌمة
الكرٌمووة ممووا ٌلووً بٌووت النبووً صوولى هللا علٌووه وسوولم ،ومنووع الصووبلة فٌهووا مووع فضوولها وفضوول
الصبلة فٌها ،فلو عكس ما حجره وجعلوه مون الناحٌوة الشورقٌة ،وألصوق الودرابزٌن بوالحجرة
مما ٌلً الروضة لكان أخؾ ،إذ الناحٌة الشرقٌة لٌست من الروضة ،وال من المسجد المشار
إلٌه ،بل مما زٌد فً أٌام الولٌد ،ولم ٌبلؽنً أن ً
أحودا مون أهول العلوم والصوبلح ،ممون حضور
ذلك وال ممن رآه بعد تحجٌره أنكر ذلوك ،وال تفطون لوه وال ألقوى لوه بواالً ،وهوذا مون أهوم موا
ٌنظر فٌه ،وهللا أعلم.11

 1ف(ٟى) فؤَِ
 ٛ٘ٚ 2ؿ َ٘ٛحٌطٛحٗ١ٗ ٛ٘ٚ ٟن هيحَ حٌلََ حٌٕز ٞٛحٔظَ حٌٔوخ)252/1(ٞٚ
 3ر١خْ حٛٓ٤ى حٌو ٟٜأكي هيحَ حٌلـَس حٌَ٘٠فش حٔظَ حٌٔوخ)35/1(ٞٚ
 4حرٓ حٌٕـخٍ()217؛ حٌّٔٛٙى)571/2(ٞ
 5ف(ٟى) ٚأؿخفٚ ،ؿ١ف أٛ ٞيٍص عٕٗ ٍحثلش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)798(ّٛ
 6حرٓ حٌٕـخٍ()217
 7ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(َ)
 8ف ٟحِ ًٛ٤ظـٙي
 9حٌَّحغ)84(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)611/2(ٞ؛ حٌعزخٓ)125(ٟ
 10ف(ٟى)  )َ(ٚحٌّميٓش
 11حٌّٔٛٙى)613/2(ٞ
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وكان الذي عمله الملك الظواهر نحوو القوامتٌن ،فلموا كوان فوً سونة أربوع وتسوع وسوتمابة زاد
علٌه الملك العادل زٌن الدٌن كتبؽا 1شباكـا [دابرً ا] 2علٌه ورفعوه حتوى وصوله بسوقؾ الحورم
الشرٌؾ ،3وهللا المستعان.
ومما أحدث فً صحن الحرم الشرٌؾ قبة كبٌرة عمرها (اإلمام) 4الناصر لدٌن هللا فوً سونة
ست وسبعٌن وخمسمابة لحفظ حواصل الحرم وذخابره مثل :المصحؾ [الكرٌم العثموانً]،5
وعدة صنادٌق كبار متقدمة التارٌخ صنعت بعد الثبلثمابة من الهجرة جمٌعها فٌها سالمة الى
الٌوم ،ولموا (احتورق) 6المسوجد الشورٌؾ سولم جمٌوع موا كوان فٌهوا ببركوة المصوحؾ الكورٌم،
ولكونها فً وسط المسجد /والحمد هلل.7
[وممووا] 8أحوودث أٌضوا ً فووً صووحن المسووجد الشوورٌؾ موون جهووة القبلووة رواقووان أموور بإنشووابهما
السوولطان الملووك الناصوور محموود بوون قووبلوون فووً سوونة تسووع وعشوورٌن وسووبعمابة ،فاتسووع ظوول
السقؾ القبلً بهما ،وعم نفعهما.
ً
مربودا
[واعلم] 9أن المسجد الشرٌؾ فً دار بنً ؼنم بن مالك بن النجار ،وكوان كموا ورد

10

لسهل وسهٌل ا بنً رافع بن عمرو بن مالك بن عباد بن ثعلبة بن ؼنم بن مالك بن النجار،11
فأرسل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الى مؤل بنً النجار [فجاءوا] 12فقوالٌ :وا بنوً النجوار
ثووامنونً 13بحووابطكم هووذا ،فقووالوا :ال وهللا مووا نطلووب ثمنووه إال الووى هللا ،والحوودٌث مووذكور فووً
الصحاح.14
[قلت]: 15ظاهر هذا الحدٌث أنهم لم ٌأخذوا له ثمنا ً.

 1حٌٍّه حٌعخىي ُ ٓ٠حٌي ٓ٠وظزغخ حٌّٕ( ٍٜٞٛص٘702ـ) ٔ ٛ٘ٚخثذ كّخس ٚأكي ٓ ٓ١١٩حٌّّخٌ١ه ٚلكي طك ٌٝٛحٌٔكٍطش (٘696-694كـ)
حٔظَ حرٓ كـَ ،حٌيٍٍ()158/3؛ حٌىظز)282/2(ٟ؛ حرٓ طغَ ٞرَى)206/8(ٞ؛ عخٗ)222(ٍٛ
 2ف ٟحٚ ًٛ٤رم١ش حٌٕٔن ىحَ٠ح
 3حٌَّحغ)85(ٟ
ٔ١ٌ 4ض ف(ٟى)
 5ف ٟح ًٛ٤حٌعؼّخٔ ٟحٌىَٚ ُ٠حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ(ٚ
 6ف(ٟى) أكَق
 7حٌَّحغ)85(ٟ؛ حٌعزخٓ)125(ٟ
 8ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ(ٚ
 9من(م) ،وفً(د)ٓزمٙخ رعزخٍس طمٛيٚ :أٍُ٠ض حٌّمٍٜٛس حٌظ ٟوخٔض طظً حٌلـَس حٌَ٘٠فش ٌٓ٩ظغٕخء عٕٙخ رّٙخ
 10حٌَّرككي٠ٚ :طٍككك عٍكك ٝحٌّىككخْ حٌككٌ٠ ٞـفككف ف١ككٗ حٌظّككَ وّككخ ٠مككخي عٍككِ ٝلككزْ ِٛٚلككف ح٦رككً ِٕٚككٗ َِرككي ححٌككٕعُ رخٌّيٕ٠ككش حٔظككَ
حٌلّ)242/8(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)282(ّٛ؛ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()322/1
ّ٘ٚ 11خ حرٍٕ ٟحفع رٓ عَّ ٚرٓ ِخٌه رٓ عزخى رٓ ػعٍزش رٓ غُٕ ركٓ ِخٌكه ركٓ حٌٕـكخٍ ٚل١كً أّٔٙكخ حرٕك ٟعّكَّ٘ٚ ٚكخ ٛكخكز ٟأٍٝ
حٌّٔـي حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()24/3؛ حرٓ ٓعي()184/1
 12ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن فـخٚح
13ػخِٓ :أ ٞليٍ ٌ ٟػّٕٗ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()101/1
 14حٔظَ ٛل١ق حٌزوخٍ)2779(ٞ؛ ٛل١ق ٍُِٔ()1173
 15ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ(ٚ
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وذكر محمد بن سعد 1فً تارٌخه الكبٌر 2عن الواقدي 3أن النبً صلى هللا علٌه وسلم اشتراه
اشتراه من ابنً [عفراء] 4بعشرة دنانٌر ذهبا ً دفعها عنه أبو بكور الصودٌق رضوً هللا عنوه،5
وذلك وهللا أعلم أنه لما كان للٌتٌمٌن لم ٌقبله إال بالثمن.
[وكانت] 6دار بنً النجار أوسط دور األنصار وأفضلها ،وبنو النجوار أخووال عبود المطلوب
بن هاشم جد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،أمه سلمى [بنت] 7عمورو بون زٌود بون لبٌود بون
خداش بن عامر بن ؼنم بن عدي بن النجار( ،8وقود) 9صوح عون رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم أنه قال ":خٌر دور األنصار دار بنً النجار".10
روى الزبٌر بن بكار عن محمد بن الحسن بن زبالة عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن،11
عن عبدالرحمن بن عتبوة ،12عون أبٌوه 13قوال :أختوار رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم علوى
عٌٌنة فنزل منزله وتخٌره وتوسط األنصار.14
قلت :وال ٌ نافً ذلك ما ورد أنه ركب من قباء ٌوم الجمعة ،كان كلما حاذى أو مر علوى دار
من دور األنصار ٌدعونه الى المقام عندهمٌ :ا رسول هللا هلم الى القوة والمنعة ،فٌقول لهوم:
خلوا سبٌلهاٌ ،عنً ناقته فإنها مأمورة ،وهو قد أرخى لها زمامها 15وما ٌحركها وهً تنظور
ٌمٌنا ً وشماالً ،حتى بركت ،16حٌث بركت على بواب مسوجده ،ثوم ثوارت وهوو علٌهوا فسوارت

ِ 1لّي رٓ ٓعي ركٓ ِٕ١كع حٌِ٘كَ ٞحٌزٜكَ٘230-168(ٞكـ) ٌٚكي فك ٟحٌزٜكَس ػكُ ٍككً ٌزغكيحى ٌٚكَِ ٗك١وٗ حٌٛحلكيٚ ٞعكَف رىخطكذ
حٌٛحلي ٌٗٚ ،ٞحٌعي٠ي ِٓ حٌّٕٜفخص ِٕٙخ أهزخٍ حٌٕزٛ ٟكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُٚ ،حٌِهكَف حٌمٜكَ ٞفك ٟطَؿّكش أرك ٟحٌلٔكٓ حٌزٜكَ،ٞ
ٚحٌطزمخص حٌىزَٚ ،ٜحٌطزمخص حٌٜكغَ ،ٜحٌمٜك١يس حٌلٍٛحٔ١كش حٔظكَ حركٓ ٓكعي()5/1؛ حركٓ حٌوط١كذ()321/5؛ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس حٌلفكخظ
()11/2؛ حركككٓ كـكككَ ،طٙكككٌ٠ذ حٌظٙكككٌ٠ذ()182/9؛ حٌزغكككيحى)11/2( ٞ؛ حٌٔكككٍِّ ،ٟكككٕٙؾ وظخركككش حٌظكككخٍ٠ن حٓ٦ككك ،ِٟ٩حٌَ٠كككخ :ٝىحٍ
١١زش)367(َ1986،
 2أ ٞوظخرٗ حٌطزمخص حٌىزَٜ
 3أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ عّكَ ركٓ ٚحلكي حٓ٤كٍّ ٟحٌٛحلكي٘207-130(ٞكـ) ِلكيع ٚأهزكخٍ ،ٞوّكخ طك ٌٝٛل٠كخء رغكيحىٌٚ ،كٗ حٌعي٠كي ِكٓ
حٌّٕٜفخص ِٕٙخ أهزكخٍ ِىكش ،أُٚحؽ حٌٕزكٛ ٟكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ  ،حٌظكخٍ٠ن ٚحٌّزعكغ ٚحٌّغكخُٚ ٞغَ٘١كخ حٔظكَ حركٓ حٌوط١كذ()3/3؛
حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()254/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()363/9؛ حٌزغيحى)10/2(ٞ؛ حٌٍّٔ)354(ٟ
 4ف ٟح ًٛ٤عفَح ٚحٌّؼزض ِٓ (َ)
 5حرٓ ٓعي()184/1
 6ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى)
 7ف ٟح ًٛ٤حرٕش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 ٍّٝٓ 8رٕض عَّ ٚرٓ ُ٠ي رٓ ٌز١ي رٓ هيحٕ حٌٕـخٍ ٗ٠أَ عزيحٌّطٍذ رٓ ٘خٗكُ ؿكي حٌَٓكٛي ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٚلكي وخٔكض حِكَأس
كخُِككش ؿٍّ١ككش ٚلككي عَفككض رخٌّظيٌ١ككش ٌظككيٌٙ١خ ِككٓ فككٛق حٌلٜككٓ عٕككيِخ ٍغككذ ُٚؿٙككخ حٚ٤ي رخ٦غككخٍس عٍكك ٝلِٙٛككخ فظككيٌض رخٌلزككً
ٚأهزَط ُٙرٌٌه حٔظَ حرٓ ٓعي()64،53/1؛ ولخٌش()644/2
 9ف(ٟى) وّخ
ٛ 10ل١ق حٌزوخٍ)3807(ٞ؛ ٛل١ق ٍُِٔ()6421
11أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ ٍ١لش رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ ٍ١لش رٓ عزيهللا رٓ عؼّخْ رٓ عزيهللا حٌظ(ّٟ١ص رعي٘180ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظكَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)120/1(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()237/9
 12عزيحٌَكّٓ رٓ ٓخٌُ رٓ عظزش رٓ ع ُ٠ٛرٓ ٓخعيس حٜٔ٤خٍ ٞحٌّئٚ ٟأهظٍف ف ٟحُٓ ٚحٌيٖ فم١كً عزكيهللا حٔظكَ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()181/6
ٓ 13خٌُ رٓ عظزش رٓ ع ُ٠ٛرٓ ٓخعيس حٜٔ٤خٍ ٞحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ( )441/3
 14حٌّٔٛٙى)262/1(ٞ
 15حٌِِخَ ٛ٘ٚ :هطخَ حٌزع َ١أِ ٚخ ٘٠ي رٗ ِٓ أٔفٗ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1118(ّٛ
 16رَوض:أ ٞأٔخهض فِٟٛ ٟع فٍِِظٗ  ٌُٚطظلَن حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()51/1
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حتى بركت على باب أبً أٌوب األنصاري1رضً هللا عنه ،ثم التفتت ٌمٌنا ً وشماالً ثم ثارت
ثارت وبركت فً مبركها األول ،وألقت جرانها 2باألرض و رزمت ،3فنزل عنها رسول هللا
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وقوال :هوذا المنوزل إن شواء هللا ،فاحتمول أبوو أٌووب رحلوه ،وأدخلوه
بٌته ،وذلك أن هللا عز وجل اختار له ما كان ٌختاره صلى هللا علٌه وسولم ،ولوم ٌوزل رسوول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فً بٌت أبً أٌوب ٌنزل علٌه الوحً ،وٌأتٌه جبرٌل علٌوة الصوـبلة
والسـبلم حتى ابتنى مسـجده ومساكنه صلى هللا علٌه وسلم.4
ودار أبً أٌوب رضً هللا عنه هوً المقابلوة لودار عثموان رضوً هللا عنوه مون جهوة القبلوة،
والطرٌووق بٌنهموا ،وهووً الٌوووم /مدرسووة للمووذاهب األربعووة ،اشووترى عرصووتها الملووك المظفوور
شهاب الودٌن ؼوازي 5بون الملوك العوادل سوٌؾ الودٌن أبوو بكور بون أٌووب بون شواذي ،6وبناهوا
ووقفهوووا علوووى أهووول الموووذاهب األربعوووة مووون أهووول السووونة والجماعوووة ،ووقوووؾ علٌهوووا أوقافوووـا ً
بمٌافارقٌن ،7وكان مقٌما ً بهوا ،وهوى دار ملكوه ،وبدمشوق 8أٌضوا ً لهوا وقوؾ آخور ،وتلٌهوا مون
جهوة القبلوة عرصوة كبٌورة (تحادهوا) 9مون القبلوة ،كانوت دارً ا لجعفور بوون محمود بون علوً بوون
الحسووٌن رضوووان هللا علووٌهم المعووروؾ بالصووادق ،10وفٌهووا اآلن قبلووة مسووجده وفٌهووا آثووار
[المحارٌب] ،11وهً ملك اآلن لؤلشراؾ المناٌفة ،بنً األمٌر منٌؾ بن شوٌحة بون هاشوم بون
[القاسم] 12المذكور فٌموا تقودم ابون (مهنوا) 13الحسوٌنً .وللمدرسوة قاعتوان كبورى وصوؽرى،
وفً إٌوان الصؽرى الؽربً خزانة صؽٌرة جداً مما ٌلً القبلة ،فٌها محراب ٌقال أنها مبرك
ناقة النبً صلى هللا علٌه وسلم.14

 ٛ٘ٚ 1هخٌي رٓ ُ٠ي رٓ وٍ١ذ رٓ ػعٍزش رٓ عزيعٛف رٓ غُٕ رٓ ِخٌه رٓ حٌٕـخٍ(صٚ51ل١كً ٘52كـ) ِّٚكٓ ٗكٙي ر١عكش حٌعمزكش ٚغكِٚس
رككككيٍ ِٚككككخ رعككككي٘خ ٚلككككي حٓككككظوٍفٗ عٍكككك ٟرككككٓ أركككك١ ٟخٌككككذ ٍٟكككك ٟهللا عٕككككٗ عٍكككك ٝحٌّيٕ٠ككككش حٔظككككَ حرككككٓ عزككككيحٌزَ()402/1؛ حرككككٓ
كـَ،حٛ٦خرش()404/1
 2حٌـَحْ ٛ٘ٚ :رخ ٓ١عٕك حٌزع َ١حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()119/1
 3حٌََُٛٛ :ص حٌٕخلش اًح كٕض عٌٍٚ ٝي٘خ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1113(ّٛ
 4حرٓ حٌٕـخٍ()145؛ رعي ًٌكه أٟك١فض فك(ٟى) عزكخٍس (ٍٚٚى ِكٓ ككي٠غ حٌَّركي ٚحٌّؼخِٕكش عٍ١كٗ ِكخ ٘كِ ٛعٍك َٛفك ٟحٌٜكلخف) ا ٨أْ
حٌّىخْ ٌ ٌٖٙحٌعزخٍس غِٕ َ١خٓذ و ْٛحٌلي٠غ عٓ حٌَّري لي حٔظٝٙ
 5حٌ ٍّككه حٌّظفككَ ٗككٙخد حٌككي ٓ٠غككخُ ٞرككٓ حٌٍّككه حٌعككخىي أركك ٟرىككَ ِلّككي رككٓ أ٠ككٛد رككٓ ٗككخً ٞحٌظىَ٠ظكك(ٟص٘645ككـ) ٘ٚككِ ٛككٓ ٍِككٛن
حٛ٠٤ر ٓ١١ف ٟالٍ ُ١حٌـَِ٠س ٚوخْ ٗـخعخ ي ٍِٚىخ ي ؿٛحىحي حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()187/6؛ حٌ١خفع)114/4(ٟ
 6حٌٍّه حٌعخىي ٓ١ف حٌي ٓ٠أر ٛرىَ ِلّكي ركٓ ح١ِ٤كَ ٔـكُ حٌكي ٓ٠أ٠كٛد ركٓ ٗكخً ٞحٌظىَ٠ظك٘615-534(ٟكـ) ٚلكي ٔ٘كؤ فك ٟهيِكش ٔكٍٛ
حٌيِ ٓ٠ع أرٚ ٗ١وخْ أٛغَ ِٓ أه٩ٛ ٗ١ف حٌي ٓ٠رٕٔظ ٓ١ا ٨أْ ٩ٛف حٌي ٓ٠وكخْ ٔ٠ظ٘ك َٖ١فك ٟوكً أِكَ ٔظكَح ٌي٘خثكٗ ٚكىّظكٗ ٚلكي
لُٔ حٌّّخٌه ر ٓ١أرٕخثٗ حٔظَ حٌ١خفع)29/4(ٟ؛ حرٓ طغَ ٞرَى)221/6(ٞ؛ ِ)1670/4(ٝٓٛ
١ِ 7خفخٍل :ٓ١أِٗ َٙيْ ى٠خٍ رىَٚ ،ى٠خٍ رىَ كي٘خ ِخ غَد ِٓ ٔ َٙىؿٍش حٔظَ حٌلّ)349/330،8/4(ٞٛ
 8ىِ٘ك ٟ٘ :لٜزش حٌ٘خَ ٚل١ّٓ ً١ض رٌٙح ح ُٙٔ٤ ُٓ٨ىِ٘مٛح أ ٞأَٓعٛح ف ٟرٕخثٙخ حٔظَ حٌلّ)307/4(ٞٛ
 9ف(ٟى) طلخًح٘خ ٚحٌّؼزض حٌٜل١ق
 10أر ٛعزيهللا ؿعفَ رٓ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ حٌلٔ ٓ١رٓ عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ (٘148-80ـ) ِ ٛ٘ٚليع ٚفم ٗ١حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)198/2(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()125/1
 11ف ٟح ًٛ٤حٌّلَح٠ذ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ِٓ(ى)
 12ف ٟح ًٛ٤حٌمُٔ ٚحٌٜٛحد حٌّؼزض ِٓ(َ)
 13ف(ٟى) ِٕٙخي ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 14حٌَّحغ)82(ٟ
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ذكر البقٌع وما ورد فً فضله وذكر من ٌعرف فٌه من الصحابة
وأهل البٌت رضً هللا عنهم أجمعٌن
حدثنا الشٌخ اإلموام أبوو محمود عبدالسوبلم بون محمود البصوري ،قوال :أنبأنوا الشوٌخ اإلموام أبوو
عبدهللا محمد بن عبدهللا السلمً المرسً ،حدثنا اإلمام أبو الحسن المؤٌد بن محمد الطوسوً،
حدثنا اإلمام أبو عبدهللا محمد بن الفضول الصواعدي الفوراوي ،عون اإلموام أبوً الحسوٌن عبود
الؽافر بن محمد الفارسً ،عن أبً أحمد محمد بن عٌسوى الجلوودي ،عون اإلموام الزاهود أبوً
إسحاق إبراهٌم بن محمد النٌسوا بوري ،عون اإلموام أبوً الحسوٌن مسولم بون الحجواج القشوٌري
قال :حدثنا ٌحٌى بن ٌحٌى التمٌمً ،وٌحٌى بن أٌوب ،و قتٌبة بن سعٌد ،قال ٌحٌى بن ٌحٌى:
أخبرنا ،وقال اآلخران :حدثنا إسماعٌل بن جعفر عون شورٌك ،1وهوو ابون أبوً (نمور) ،2عون
عطاء بن ٌسار ،3عن عابشة رضً هللا عنها أنها قالت :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وسلم كلما كان لٌلتها من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌ ،خرج من آخر اللٌول ،الوى البقٌوع
فٌقول ":السبلم علٌكم دار قوم مؤمنٌن ،واتواكم موا توعودون ،ؼوداً مؤجلوون وإنوا إن شواء هللا
بكم الحقون ،اللهم اؼفر ألهل بقٌع الؽرقد ،4ولم ٌقم قتٌبة قوله واتاكم".5
وبه الى مسلم ،وحدثنً هارون بن سعد األٌلً ،حدثنا عبودهللا بون وهوب ،أخبرنوا ابون جورٌ
عن عبدهللا بن كثٌر بن المطلب ،6أنه سمع محمد بن قٌسٌ 7قول :سومعت عابشوة رضوً هللا
هللا عنها تحدث فقالت :أال أحدثكم عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعنً ،قلنا :بلى.
وحدثنً من سمع حجاجوا ً األعوور واللفوظ لوه ،حودثنا حجواج بون محمود  /حودثنا ابون جورٌ ،
أخبرنً رجل من قرٌش ،عن محمد بن قٌس بن مخرمة بن المطلب بن عبود منواؾ أنوه قوال
ٌوما ً :أال أحدثكم عنً وعن أموً ،قوال :فظننوا أنوه ٌرٌود أموه التوً ولدتوه ،قوال :قالوت عابشوة
رضووً هللا عنهووا :أال أحوودثكم عنووً وعوون رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم ،قلنووا :بلووى ،قووال:
قالووت :لمووا كانووت لٌلتووً التووً رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم فٌهووا عنوودي ،انقلووب فوضووع
 1أركك ٛعزككيهللا ٗككَ٠ه رككٓ عزككيهللا رككٓ أرككّٔ ٟككَ حٌمَٗكك(ٟص رعككي٘140ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع حٔظككَ حرككٓ ه١ككخ)266( ١؛ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)236/4(َ١
 2ف(ٟى)ّٔٚ َ١حٌٜل١ق حٌّؼزض
 3أرِ ٛلّي عطخء رٓ ٔ٠خٍ(ص٘103ـ) ُِٚ ٌٝٛؿش حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عٍّٔٛ١ِ ٍُٓٚ ٗ١ش رٕض حٌلخٍع ِ ٛ٘ٚليع ػمش ٚفم١كٗ حٔظكَ
حرٓ ه١خ)247( ١؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)461/6(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()70/1
 4حٌغَلككككيٗ :ككككـَ عظكككك ُ١أٗ ٚككككـَ حٌعٓٛككككؾ اًح عظككككُ ٚرم١ككككع حٌغَلككككي ِمزككككَس حٌّيٕ٠ككككش حٔظككككَ حٌلّكككك)373/2(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آرككككخى،ٞ
حٌمخِ)304(ّٛ
ٛ 5ل١ق ٍُِٔ()2255
 6عزيهللا رٓ وؼ َ١رٓ حٌّطٍذ رٓ أرٚ ٟىحعش حٌٔ ّٟٙحٌّى(ٟص٘120ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظكَ حٌفؤٓك)404/4(ٟ؛ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()366/5
ِ 7لّي رٓ ل ْ١رٓ ِوَِش رٓ حٌّطٍذ رٓ عزكي ِٕكخف حٌّطٍزك ٟحٌّىك٘ٚ ٟكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()211/1؛
حٌفؤٓ)343/2(ٟ؛ حٌٔوخ)568/2(ٞٚ
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[رداءه] ،1وخلع نعلٌه ،فوضعهما عند رجلٌوه ،وبسوط طورؾ إزاره علوى فراشوه ،فاضوطجع
ً
ً
روٌدا ،وفوتح البواب فخورج،
روٌدا ،وانتعل
فلم ٌلبث إال رٌثما ظن أن قد رقدت ،فأخذ رداءه
ً
روٌدا ،وجعلت درعً فً رأسً ،واختمرت وتقنعت إزاري ،ثم انطلقت على آثره،
ثم أجافه
حتوى [جوواء] 2البقٌووع ،فقووام فأطووال القٌووام ،ثووم رفووع ٌدٌووه ثووبلث موورات ،ثووم انحوورؾ فانحرفووت،
فأسوورع (فأسوورعت) ،3فهوورول فهرولووت ،فأحضوور فأحضوورت فسووبقته فوودخلت ،فلووٌس إال أن
اضووطجعت فوودخل فقووال :مالووك ٌووا عابشووة حشوًٌا رابٌووة ،4قالووت :ال شووًء ،قووال :لتخبرٌنووً أو
لٌخبرنً اللطٌوؾ الخبٌور ،قالوت :قلوتٌ :وا رسوول هللا بوأبً أنوت وأموً ،فأخبرتوه قوال :فأنوت
السواد الذي رأٌت أمامً ،قلت :نعم ،فلهزنً فً صدري لهزة أوجعتنً ،ثم قال :أظننوت أن
ٌحٌؾ هللا علٌك ورسوله ،قالت :مهما ٌكتم اإلنسان ٌعلمه هللا ،قوال ":نعوم ،فوإن جبرٌول علٌوه
السبلم أتانً حٌن رأٌت فنادانً فأخفاه منك ،فأجبته فأخفٌته منك ،ولم ٌكن ٌودخل علٌوك وقود
وضعت ثٌابك ،وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظوك ،وخشوٌت أن تستوحشوً ،فقوال :إن
ربك ٌأمرك أن تأتً أهل البقٌع فتستؽفر لهم ،قالت :قلت :كٌؾ أقول لهم ٌوا رسوول هللا؟ قوال
قووولً :السووبلم علووٌكم أهوول الوودٌار موون المووؤمنٌن والمسوولمٌن ،وٌوورحم هللا المسووتقدمٌن منووا
والمستأخرٌن ،وإنا إن شاء هللا بكم الحقون".5
وحدثنا الشرٌؾ العودل تواج الودٌن أبوو الحسون علوً بون أحمود بون عبدالمحسون ،حودثنا اإلموام
محب الدٌن أبو عبدهللا محمد بن محمود بن محاسن ،أنبأنا القاسم بون علوً ،أنبأنوا أبوو محمود
الودارانً ،أخبرنووا أبووو الفوورج االسوفراٌٌنً ،6أخبرنووا محموود بوون الحسوٌن ،7حوودثنا أبووو الطوواهر
القاضً ،8أخبرنا محمد بن عبدوس ،9حدثنا سعٌد بن زٌاد [أبو عاصم] 10قال :زعم مووالي
موالي قال :حودثتنً أم قوٌس بنوت محصون 11قالوت :لوو رأٌتنوً ورسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم آخذ بٌدي فً سـكة المدٌنوـة حتوى انتهوى الوى البقٌوع بقٌوع الؽرقوـد ،فقوالٌ :وا أم قٌوـس،
 1ف ٟحٍ ًٛ٤ىحٍٖ
 2ف ٟح ًٛ٤ؿخ
 3ف(ٟى) ٚأَٓعض
 4ك٘ككككك١خ٘ٚ :ككككك ٛحٌَرككككك ٛأ ٓ ٞكككككَعش حٌظكككككٕفْ ٔظ١ـكككككش حٌّ٘ككككك ٟحٌٔكككككَ٠عٍٚ ،حر١كككككش أَِ ٞطفعكككككش حٌكككككزطٓ حٔظكككككَ حٌفَُٚ١آركككككخى،ٞ
حٌمخِ)1274،1286(ّٛ
ٛ 5ل١ق ٍُِٔ()2256
 6أر ٛحٌفَؽ ٓ ًٙرٓ رَ٘ حٓ٦فَح ٟٕ١٠حٌيِ٘م٘491-398(ٟـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()331/3
ِ 7لّي رٓ حٌلٔ ٓ١رٓ ِلّي رٓ حٌلٔ ٓ١رٓ أكّي رٓ حٌَٔ ٞحٌٕٔ١خر٘448-359( ٍٞٛـ) حٌّعَٚف رخرٓ حٌطفخي ٘ٚكِ ٛلكيع حٔظكَ
حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()217/3
 8أر ٛحٌطخَ٘ ِلّي رٓ أكّي رٓ عزيهللا حٌٌٍ٘ ٟحٌزغيحى٘367-279(ٞـ)  ٛ٘ٚلخ ٟٟرغيحى ػُ ىِ٘ك ػكُ وكخْ لخٟك١خ ي حٌكي٠خٍ حٌّٜكَ٠ش
ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حرٓ حٌوط١ذ()313/1؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()334/2؛ ِ)1288/3(ٝٓٛ
ِ 9لّي رٓ عزي ّٚركٓ وخِكً حٌٔكٍّ ٟحٌزغكيحى( ٞص٘293كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش ٚػزكض حٔظكَ حركٓ حٌوط١كذ()380/2؛ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس
حٌلفخظ ()185/2
 10ف ٟحٓ ًٛ٤ع١ي رٓ ُ٠خى ٚأر ٛعخٚ ُٛحٌٜل١ق حٌّؼزكض ؤٛكٗ ٘كٔ ٛفٔكٗ أرك ٛعخٛكُ ٚأ٠٠كخ عزكخٍس حٌمكٛي رعكي أرك ٛعخٛكُ أهكٌص
١ٛغش ح٦فَحىٓٚ ،ع١ي رٓ ُ٠خى ٘ ٌِٝٛ ٛرٕ٘ ٟخُٗ حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)55/4(َ١
 11أَ ل ْ١رٕض ِل ٜٓرٓ كَػخْ حٓ٤ي٠ش ل ً١أْ حّٓٙخ إِٓش أٓكٍّض رّىكش ٘ٚكخؿَص حٌك ٝحٌّيٕ٠كش  ٍٜٚٚعٕٙكخ ؿّكع ِكٓ حٌٜكلخرش
حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()462/4؛ حٌفؤٓ)458/6(ٟ؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()476/12
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قلـت :لبٌك ٌا رسول هللا وسعدٌك ،قال ":تورٌن هوذه المقبورة؟ قلوت :نعوم ٌوا رسوول هللا ،قوال:
ٌبعووث منهووا ٌوووم القٌامووة سووبعون ألف وا ً علووى صووورة القموور لٌلووة البوودرٌ ،وودخلون الجنووة بؽٌوور
حساب".1
وبه[ /قال] 2الشٌخ محوب الودٌن[ ،3أخبرنوا أبوو القاسوم السوسوً] ،4أخبرنوا جودي أبوو محمود،
أخبرنا أبو الحسن الربعً 5إجازة ،أخبرنا عبد الوهاب بن جعفور ،6حودثنا أبوو هاشوم اإلموام،
حدثنا معاوٌة بن محمد ،حدثنا الحسن بن جرٌر الصوري ،7حدثنا محمد بن عثموان ،8حودثنا
حدثنا أبً ،9عن عبدالرحمن بن أبً الزناد ،10عن أبٌه ،11عن األعورج ،12عون أبوً هرٌورة
رضً هللا عنوه أن رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم قوال ":أنوا أول مون تنشوق عنوه األرض
فأكون أول من ٌبعث ،فأخرج أنا وأبوو بكور وعمور الوى أهول البقٌوع فٌبعثوون ،ثوم ٌبعوث أهول
مكة ،فأحشر بٌن الحرمٌن".13
وبه [قال] 14اإلمام محب الدٌن أنبأنا أبو القاسم بن كامل ،عن أبً علً الحداد ،عن أبً نعٌم
الحافظ ،عن أبً محمد الخلدي ،أنبأنا محمد بن عبد الورحمن ،أنبأنوا الزبٌور بون بكوار ،حودثنا
محمد بن الحسن ،عن محمد بن إسوماعٌل ،عون حكوام أبوً عبودهللا الشوامً ،15عون أبوً عبود
الملك أنه حدثه حدٌثا ً ٌرفعه الى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قوال ":مقبرتوان تضوٌبان
ألهووول السوووماء ،كموووا تضوووًء الشووومس والقمووور ألهووول الووودنٌا ،البقٌوووع بقٌوووع المدٌنوووة ،ومقبووورة
بعسقبلن".16

 1حركٓ ٗككزش()91/1؛ حركٓ حٌٕـككخٍ()229؛ ٚلكي فٕككي حٌَفككخعٟ )606/2(ٟكعف ٘ككٌح حٌلكي٠غ ِككٓ عككيس أٚؿكٗ ِٕٙككخ ٟكعف حٌٔككٕي رٔككزذ
ٟعف أر ٟعخٌّٚ ُٛوخٌفظٗ ٔ ٜٙٛح٤كخى٠غ حٌ٠َٜلش ح٤هَ ٜرعيَ ِٜخفلش حٌٕٔخء ح٤ؿٕز١خص ِٓ ؿٙش أهَٜ
 2ف ٟح ًٛ٤كيػٕخ ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)
 3حٌيٍس حٌؼّٕ١ش()229
 4ف ٟح( ًٛ٤أهزَٔخ أرِ ٛلّي رٓ حٌمخُٓ ف ٟوظخركٗ أهزَٔكخ أرك ٛحٌمخٓكُ حٌٔٓٛكٚ )ٟحٌّؼزكض أٛكق ٌىكِٜ ْٛكيٍ ًٌكه ٘ك ٛحركٓ حٌٕـكخٍ
ٚحٌّؼزض ِٓ وظخد حرٓ حٌٕـخٍ
 5حٌٔ ٚ ٟٓٛحٌَرع ٌُ ٟأعؼَ ٌ ُٙعٍ ٝطَؿّش
 ٛ٘ٚ 6أر ٛحٌلٔ ٓ١عزي حٌ٘ٛخد رٓ ؿعفَ حٌيِ٘م(ٟص٘418ـ) حٌّعَٚف رخرٓ حٌّ١يحِٔ ٛ٘ٚ ٟليع حٔظَ حٌكٌ٘ز١ِ ،ٟكِحْ ح٨عظكيحي،
طلم١كِ :لّي حٌزـخ :َِٜ ،ٞٚىحٍ اك١خء حٌىظذ حٌعَر١ش)679/2( َ1963 ،؛ حٌ١خفع)33/3(ٟ
 7حِ٦خَ ِٚعخ٠ٚش ٚحٌ ٌُ ٍٜٞٛأعؼَ ٌ ُٙعٍ ٝطَؿّش
 8أرَِٚ ٛحْ ِلّي رٓ عؼّخْ رٓ هخٌي حٌعؼّخٔ ٟحٌمَٗ(ٟص٘241ـ) حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)181/1(َ١
 9أر ٛعفخْ عؼّخْ رٓ ه خٌي رٓ عَّ رٓ حٌ١ٌٛي رٓ عؼّخْ رٓ عفخْ حٌعؼّخِٔ ٛ٘ٚ ٟظَٚن حٌلي٠غ ٠ ٨ ِّٓٚلكظؾ ركٗ حٔظكَ حٌزوكخٍ،ٞ
حٌظخٍ٠ن حٌىز)220/6(َ١؛ حرٓ كزخْ()76/2
 10عزكيحٌَكّٓ رككٓ عزكيهللا رككٓ ًوككٛحْ حٌّكئ(ٟص٘174ككـ) ٚوكخْ ِفظ١كخ ي فمٙ١كخ ي ا ٨أٔكٗ ٌكك ْ١ػزكض فكك ٟحٌلككي٠غ حٔظكَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز ،)315/5(َ١حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()183/1
 11أر ٛعزيحٌَكّٓ عزكيهللا ركٓ ًوكٛحْ حٌّكئ(ٟص٘131كـ) ٘ٚكِ ٛكٓ فمٙكخء حٌّيٕ٠كش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()83/5؛ حٌكٌ٘ز،ٟ
طٌوَس حٌلفخظ ()101/1
 12أر ٛىحٚى عزيحٌَكّٓ رٓ َِ٘كِ ح٤عكَؽ(ص٘117كـ) ٘ٚكِ ٛكٍ ٌٝٛر١عكش ركٓ حٌلكخٍع حٌٙخٗكّ٘ٚ ٟكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حركٓ ه١كخ١
()239؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)360/5(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()75/1
 13حركٓ حٌٕـككخٍ()229؛ ٚأٗكخٍ حٌَفككخع )611( ٟحٌككٟ ٝكعف حٌلككي٠غ ٚأٔككٗ ٠ ٨عظزكَ رككٗ ٌ٠ككعف وز١كَ فكك ٟآككٕخىٖ وّكخ ٓككزك ٠ٚظ٠ككق
ٟعفٗ ِٓ حٌظعَ٠ف حٌٔخرك رعؼّخْ رٓ هخٌي أكي ٍٚحس حٌلي٠غ
14ف ٟح ًٛ٤كيػٕخ ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)
 ٌُ 15أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 16حرٓ حٌٕـخٍ()229؛ ٌ٘ٚح حٌلي٠غ ٟع١فٚ ،عٔمِ ْ٩يٕ٠ش رفٍٔط٠ٚ ٓ١مخي ٌٙخ عَ ّٚحٌ٘خَ حٔظَ حٌلّ)327/6(ٞٛ
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وبه الى الزبٌر بن بكار قال :حدثنا محمد بن الحسن عن عٌسى بن عبدهللا عن أبٌه قال :قال
كعووب األحبووار :نجوودها فووً التوووراة (كفتووه) 1محفوفووة بالنخٌوول( ،وموكوول) 2بهووا مبلبكووة كلمووا
امتؤلت أخذوا بأطرافها فكفبوها فً الجنة .قلتٌ :عنً البقٌع.3
(وبه) 4الى محمد بن الحسن ،عن عبدهللا بن نافع ،عن سلٌمان بن زٌد ،5عن شوعٌب [أبوً]

6

[أبً] 6عبادة ،7عن ابن كعب القرظً ،8أن النبً صولى هللا علٌوه وسولم قوال ":مون دفنواه فوً
مقبرتنا هذه شفعنا له".9
(قلوت :وأكثوور الصووحابة مموون توووفً فووً حٌوواة رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم ،وبعوود وفاتووه
مدفونون بالبقٌع ،وكذلك سادات أهل البٌوت ،والتوابعٌن رضووان هللا علوٌهم أجمعوٌن ،وكوذلك
أزواج رسوووول هللا صووولى هللا علٌوووه وسووولم أمهوووات الموووؤمنٌن ؼٌووور خدٌجوووة 10فإنهوووا بمكوووة،
ومٌمونة 11فإنها بسرؾ ،12ؼٌر أن قبورهم ال ٌعرؾ منها الٌوم إال قبر أبً الفضول العبواس
عم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وأبً محمد الحسن بن علً بن أبً طالوب 13رضوً هللا
عنه ).14
وقد ورد أن الحسن بن علً رضً هللا عنه حوٌن أحوس بوالموت ،قوال :أدفنوونً الوى جنوب
أمً فاطمة ،فٌكون قبره عند قبرها رضوان هللا علٌها ورحمته وبركاته ،15وجاء من طرٌق
آخر أن قبر فاطمة رضً هللا عنها فً بٌتها الذي أدخله عمر بن عبدالعزٌز فً المسجد.16

 1ف(ٟى) ومزش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزضٚ ،حٌىفظش :حُٓ ٌّمزَس أً٘ حٌّيٕ٠ش رم١ع حٌغَلي ١ّٓٚض رٌٌه ٙٔ٤خ طىفض حِ٤كٛحص أ ٞطلفظٙكُ حٔظكَ
حٌلّ)143/7(ٞٛ
 2ف(ٟى) فٛ١وً
 3حرٓ حٌٕـخٍ()229
 4ف(ٟى) ٚرٕٔيٖ حٌٝ
ّ١ٍٓ 5خْ رٓ ُ٠ي رٓ ػخرض حٜٔ٤خٍ ٞحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)14/4(َ١؛ حٌٔوخ)419/1(ٞٚ
 6ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن ٚأرٚ ٟحٌّؼزض أٛق فٗ ٛٙع١ذ أر ٟعزخىس حٔظَ حرٓ ٗزٗ()97/1
 ٌُ 7أعؼَ عٍ ٝطَؿّش ٌٗ
8أر ٛكِّس ِلّي رٓ وعذ رٓ ٓكٍ ُ١حٌمَظك( ٟصٚ108ل١كً ٘117كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ِكٓ حٌظكخرع ٓ١حٔظكَ حركٓ ه١كخ)264( ١؛ حٌزوكخٍ،ٞ
حٌظخٍ٠ن حٌىز)216/1(َ١؛ ِ)580/2(ٝٓٛ
 9حرٓ حٌٕـخٍ(ٚ ،)229حٌلي٠غ ٟع١ف حٕٓ٦خى ًَِٓ و ْٛحٌَح ٞٚأكي حٌظخرعٓ١
 10أَ حٌّئِٕ ٓ١هي٠ـش رٕض هٍ٠ٛي رٓ أٓي رٓ عزيحٌعِ ٜرٓ ل ٟٜحٌمَٗ١ش حٓ٤كي٠ش ٘ٚك ٝأٚي ِكٓ ىهكً حٓ٦كٚ َ٩آٍُص ٍٓكٛي هللا
ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ١ككٛحي ك١خطٙكخ ٘ٚك ٟأٚي ُٚؿكٗ ٌككٗ ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚككٍُ ٚوكً أ٨ٚى حٌَٓكٛي ٛكٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚكٍُ ِٕٙكخ عككيح
اركككَح٘ٚ ُ١وخٔكككض ٚفخطٙكككخ لزكككً حٌٙـكككَس ركككؼ٩ع ٓكككٕ ٓ١حٔظكككَ حركككٓ آكككلخق()112؛ حركككٓ ٘٘كككخَ()57/6؛ حركككٓ عزكككيحٌزَ()271/4؛
حٌفؤٓ)381/6(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()272/4
 11أَ حٌّئِّٕٔٛ١ِ ٓ١ش رٕض حٌلخٍع رٓ كِْ رٓ رـ َ١رٓ حٌٙكَِ ركٓ ٍ٠ٚزكش ركٓ عزكيهللا ركٓ ٘ك٩ي ركٓ عكخَِ ركٓ ٛعٜكعش (ص٘51كـ
ٚل ً١غًٌ َ١ه) ٚوخْ حّٓٙخ رَس فظِٚؿٙخ ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍّٓٚ ٍُٓٚ ٗ١خ٘خ ِّٔٛ١ش فٛٗ ٟحي ِٓ حٌٔكٕش حٌٔكخرعش ِكٓ حٌٙـكَس
حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()60/6؛ حرٓ عزيحٌزَ()391/4؛ حٌفؤٓ)443/4(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()397/4
َٓ 12فِٟٛ :ع عٍٓ ٝظش أٓ ٚزعش أِ١خي ِٓ ِىش حٌّىَِش حٔظَ حٌلّ)40/5(ٞٛ؛ حٌلَر)465(ٟ
 13أرِ ٛلّي حٌلٔٓ رٓ عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ رٓ عزيحٌّطٍذ رٓ ٘خُٗ رٓ عزيِٕخف حٌٙخّٗ٘49-4( ٟـ ٚل١كً ٘50كـ) ٘ٚكٓ ٛكز ٢حٌٕزكٟ
 ٍٝٛهللا عٍٚ ٍُٓٚ ٗ١أِٗ فخّ١ش حرٕش حٌٕزٛ ٟكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٚلكي ُ٘كي فك ٟحٌو٩فكش ٚطَوٙكخ ٌّعخ٠ٚكش ركٓ أركٓ ٟكف١خْ حٔظكَ حركٓ
عزيحٌزَ()368/1؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()327/1؛ حٌٔوخ)281/1(ٞٚ؛ ِ)377/1(ٝٓٛ
ِ 14خ ر ٓ١حٌم ْ١ٌ ٓ١ٓٛف)َ(ٟ
 15حرٓ ٗزٗ()107/1؛ حرٓ حٌٕـخٍ()231
 16حرٓ ٗزٗ()107/1
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وذكوور الشووٌخ مح وب الوودٌن الطبووري 1رحمووه هللا فووً كتابووه ذخووابر العقبووى فووً فضووابل ذوي
القربى ،قال :أخبرنً أ لً فً هللا تعالى ،أن الشٌخ العارؾ أبا العبواس المرسوً رحموه هللا
كان إذا زار البقٌع ،وقؾ أمام قبلة قبة العباس ،وسلم على /فاطمة علٌها السوبلم ،وٌوذكر أنوه
كشؾ له عن قبرها هناك ،وهللا اعلم.2
ومع الحسن رضً هللا عنوه [ابون] 3أخٌوه علوً بون الحسوٌن زٌون العابودٌن ،وابنوه (محمود)

4

البوواقر ،5وابنووه جعفوور بوون محموود الصادقرضووً هللا عوونهم ،وعلووٌهم قبووة عالٌووة البنوواء ،6بناهووا
الخلٌفة الناصر أحمد بن المستضًء.
ثم قبر عقٌل بن أبً طالب ،7ومعه فً القبة ابن أخٌه عبدهللا بن جعفر بن أبً طالب 8رضً
رضً هللا عنهم ،وعلٌهما قبة ،والمنقول أن قبر عقٌل فً داره.
ثم قبر إبراهٌم بن سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قبة فٌها شباك من جهة القبلة ،وهو
مدفون الى جنب عثمان بن مظعون 9رضً هللا عنه كما ورد فوً الصوحٌح عون رسوول هللا
صولى هللا علٌووه وسولم حوٌن مووات إبوراهٌم علٌووه السوبلم أنهووم قووالوا :أٌون نحفوور لوه؟ قووال :عنوود
فرطنا 10عثمان.11
وورد أٌضوا ً أن عبوودالرحمن بوون عوووؾ رضوً هللا عنووه حووٌن نووزل بووه الموووت أرسوولت إلٌووه
عابشة رضً هللا عنها ،أن هلم الى أصوحابك تعنوً النبوً صولى هللا علٌوه وسولم وأبوا بكور و
عمر رضً هللا عنهما ،فقال :لست بمضٌق علٌك بٌتك ،إنً كنوت قود عاهودت ابون مظعوون،
[أٌنا] 12مات دفن الى جنب صاحبه أدفنونً الوى جنوب عثموان ،فودفن الوى جانبوه ،فعلوى هوذا
(ٌزاران) 13مع إبراهٌم.14

 1أر ٛؿعفَ ِلذ حٌي ٓ٠أكّي رٓ عزيهللا رٓ ِلّي رٓ أر ٟرىَ رٓ ِلّي رٓ ارَح٘ ُ١حٌطزَ٘694-611(ٞـ) ٘ٚكٗ ٛك١ن حٌلكٌََٚ ،كٗ
حٌعي٠ي ِٓ حٌّٕٜفخص ِٕٙخ حٌىخف ٟف ٟغَ٠ذ حٌمَآْٚ ،وظخد ح٤كىخَ حٌىزَٚ ،ٜوظكخد حٌَ٠كخ ٝحٌٕ٠كَس فكِٕ ٟخلكذ حٌع٘كَسٚ ،وظكخد
ًهخثَ حٌعمز ٝفِٕ ٟخلذ ً ٞٚحٌمَرٚ ،ٝغَ٘١خ ِٓ حٌّئٌفخص حٔظَ حٌفؤٓ)38/3(ٟ؛ حٌزغيحى)101/1(ٞ
 2حٌَّحغ)126(ٟ
 3ف ٟح ًٛ٤رٓ
ٔ١ٌ 4ض ف(ٟى)
 5أر ٛؿعفَ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ حٌلٔ ٓ١رٓ عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌكذ حٌزكخلَ(صٚ114ل١كً ٘117كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس
حٌلفخظ ()93/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()350/9؛ حٌٔوخ)543/2(ٞٚ
 6حرٓ حٌٕـخٍ()231
 7أر٠ِ٠ ٛي عم ً١رٓ أر١ ٟخٌذ حٌٙخّٗ ٛ٘ٚ ٟحرٓ عُ ٍٓٛي هللا ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٚأٓكَ فك ٟغكِٚس ركيٍ ٚفكيحٖ عّكٗ حٌعزكخّ ركٓ
عزيحٌّطٍذ ٚوخْ عخٌّخ رؤٔٔخد لَِٚ ٖ٠آػَ٘خ حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()157/3؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()487/2؛ حٌفؤٓ)224/5(ٟ
 8عزيهللا رٓ ؿعفَ رٓ أر١ ٟخٌذ حٌٙخّٗ(ٟص٘80ـ) ٚوكخْ ٌِٛكيٖ رخٌلز٘كش ٚوكخْ ٠عكَف رزلكَ حٌـكٛى ٌىَِكٗ ٘ٚك ٛأككي حِ٤كَحء فكٟ
ؿ ٖ١عٍٛ َٛ٠ ٟف ٓ١حٔظَ حٌٍِوٍ)204/4(ٟ؛ ِ) 407/1(ٝٓٛ
 9أر ٛحٌٔخثذ عؼّخْ رٓ ِظع ْٛرٓ كز١ذ رٓ ٘ٚذ ركٓ كٌحفكش ركٓ ؿّكق حٌـّلك(ٟص٘2كـ) ِكٓ أٚحثكً حٌٔكخرم ٓ١حٌك ٝحٓ٦ك٘ٚ َ٩كخؿَ
ٌٍلز٘ش ٚوخْ أٚي ِٓ ِخص ِٓ حٌّٙخؿَ ٓ٠رخٌّيٕ٠ش حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()85/3؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()457/2
 10فَٕ١خ :أٓ ِٓ ٞزمٕخ ٚطميِٕخ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)680(ّٛ
 11حرٓ حٌٕـخٍ()232؛ حٌَّحغ)127(ٟ
)َ(ِٓ 12
 13ف(ٟى) ِ٠حٍ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 14حرٓ حٌٕـخٍ()233
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وفً(قبلة) 1قبة عقٌل رضً هللا عنه  ،حظٌر مبنً بالحجارةٌ ،قال أن فٌه قبور أزواج النبً
النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌسلم علٌهن هناك.
ثووم قبوور أمٌوور المووؤمنٌن أبووً عموورو عثمووان بوون عفووان رضووً هللا عنووه  ،شوورقً البقٌووع ،فووً
موضع ٌعرؾ بحش كوكب ،2وعلٌه قبة عالٌة ،بناها أسامة بن سنان الصبلحً ،أحد أموراء
صبلح الدٌن ٌوسؾ بن أٌوب سنة إحدى وستمابة.
ثم قبر أم أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب وهً فاطمة بنت أسد بن هاشوم بون عبود منواؾ

3

رضً هللا عنه وعنها فً آخر البقٌع شمالً قبة عثمان رضً هللا عنه  ،فوً موضوع ٌعورؾ
بالحمام وعلٌها قبة صؽٌرة.4
ثووم قبوور أم الزبٌوور صووفٌة بنووت عبوود المطلووب 5رضووً هللا عنهووا ،علووى ٌسووار الخووارج موون
باب(البقٌع) ،6وٌقال أنها دفنت عند موضع الوضوء عند دار المؽٌورة بون شوعبة 7رضوً هللا
عنه  ،علٌها بناء من حجارة أرادوا أن ٌعقدوا [علٌه] 8قبة صؽٌرة فلم ٌتفق ذلك ،9لقربها من
من السور والباب.
ثم قبر اإلمام أبً عبدهللا مالك بن أنس األصبحً ،إمام دار الهجرة (رضً هللا عنوه ) 10فوً
قبة صؽٌرة ،إذا خرج اإلنسان من باب المدٌنة كان [مواجها] 11له من جهة الشرق.12
ثم قبر إسماعٌل بن جعفر الصادق ،13فً مشهد كبٌر مبٌض ،ؼربً قبوة العبواس رضوً هللا
عنه  ،هو ركن سور المدٌنة من جهة القبلة /والشورق ،وبابوه مون داخول المدٌنوة ،بنواه بعوض
ملوك مصر العبٌدٌٌن ،14وٌقال أن هذه العرصة التً فً هذا المشوهد ،وموا حولهوا مون جهوة
الشمال الى الباب ،هوً كانوت دار زٌون العابودٌن علوً بون الحسوٌن رضوً هللا عنهموا ،وبوٌن

ٔ١ٌ 1ض ف(ٟى)
 2كٖ وٛوذ  :حٌلٖ أ ٞحٌزٔظخْ ٚوٛوذ حُٓ ٛخكذ حٌزٔظخْ ِٓ حٜٔ٤خٍ ٚوخْ عؼّخْ رٓ عفخْ ٍ ٟٟهللا عٕٗ لكي حٗكظَحٖ ِٕكٗ
ٚأٟخفٗ حٌِ ٝمزَس حٌزم١ع حٔظَ حٌلّ)151/3(ٞٛ؛ حرٓ حٌٕـخٍ()233
 3فخّ١ش رٕض أٓي رٓ ٘خُٗ رٓ عزيِٕخف رٓ لٜك ٟحٌٙخٗكّ١ش ٚحٌكيس عٍك ٟركٓ أرك١ ٟخٌكذ ٍٟك ٟهللا عٕكٗ ٚوكخْ ٍٓكٛي هللا ٛكٍ ٝهللا
عٍٍِ٘ٚ٠ ٍُٓٚ ٗ١خ ٚلي أٌزٔٙخ لّ ٜٗ١عٕي ٚفخطٙخ حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()369/4؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()368/4
 4حرٓ حٌٕـخٍ()233
ٛ 5ف١ش رٕض عزيحٌّطٍذ حٌٙخّٗ١ش (ص٘20ـ)  ٟ٘ٚعّش ٍٓٛي هللا ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٚٚحٌكيس حٌِر١كَ ركٓ حٌعكٛحَ حٔظكَ حركٓ ه١كخ١
()331؛ حٌفؤٓ)409/6(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()337/4
 6ف(ٟى) حٌّيٕ٠ش
 7أر ٛعزيهللا حٌّغَ١س رٓ ٗعزش رٓ أر ٟعخَِ رٓ ِٔعٛى رٓ ِعظذ حٌؼمف(ٟص٘50ـ) ٛ ٛ٘ٚلخر ٌٝٚ ٟاِخٍس حٌزَٜس ٚحٌىٛفكش ٠ٚعظزكَ
ِٓ ى٘خس حٌعَد حٔظَ حرٓ ه١خ)183( ١؛ حٌفؤٓ)110/6(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()432/3؛ ِ)323/1(ٝٓٛ
 8ف ٟح ًٛ٤عٍٙ١خ ٚحٌّؼزض ِٓ(َ)
 9حرٓ ٗزٗ()126/1؛ حٌَّحغ)128(ٟ
ٔ١ٌ 10ض ف(ٟى)
 11ف ٟحِ ًٛ٤ظٛحؿٙخ ٚف( ٟى) ِٛؿٙخ ٚحٌّؼزض ِٓ(َ)
 12حرٓ حٌٕـخٍ()233؛ حٌَّحغ)129(ٟ
 13آككّخع ً١رككٓ ؿعفككَ حٌٜككخىق رككٓ ِلّككي حٌزككخلَ رككٓ ُ٠ككٓ حٌعخرككي ٓ٠عٍكك ٟرككٓ حٌلٔكك ٓ١رككٓ أركك١ ٟخٌككذ(ص٘143ككـ) ٚحٌ١ككٗ ٔٔككزش فَلككش
حّٓ٦خع١ٍ١ش حٔظَ حٌٍِوٍ)306/1(ٟ
ٔٔ 14زش حٌ ٝعز١يهللا حٌّٙي ٞرٓ ِلّي رٓ ؿعفَ  ُ٘ٚحٌفخ ْٛ١ّ١حٔظَ حرٓ هٍي)935/1(ْٚ؛ ِ)1197/3(ٝٓٛ
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البوواب األول وبوواب المشووهد الؽربووً مسووجد [صووؽٌر] 1مهجووور ٌقووال أنووه أٌض وا ً مسووجد زٌوون
العابدٌن ،ولٌس بالبقٌع قبر معروؾ للسلؾ الصالح ؼٌر ما (ذكرناه).2
وفً شمالً المدٌنة على طرٌق الحجاج الشامٌٌن من خارج سور المدٌنة قبور الونفس الزكٌوة
محمد بن عبدهللا بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب 3رضً هللا عونهم المقتوول فوً
أٌام أبو جعفر المنصور عبدهللا بن محمد بن علً بن عبدهللا بن العبواس شورقً جبول سولع،4
وعلٌه [بناء] 5كبٌر بالحجارة ،أرادوا أن ٌعقدوا علٌه قبة فلم ٌتفوق ،وهوو داخول مسوجد كبٌور
مهجور فٌه محراب ،وفوً قبلوة المسوجد منهول( 6مون) 7عوٌن األزرق الخارجوة مون المدٌنوة،
علٌه بناء مدرج بدرج من جهة الشرق والؽرب ،والعٌن فً وسطه تجري الوى مفٌضوها مون
البركة التً ٌنزلها الحجاج عند ورودهم و[صدورهم].8

 1ف ٟحٛ ًٛ٤غَ١س ٚحٌّؼزض ِٓ(َ) ٘ ٛحٌٜل١ق
 2ف(ٟى) ًوَ ّٟٓٚ
3أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ عزيهللا رٓ حٌلٔٓ رٓ حٌلٔٓ رٓ عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ حٌٙخّٗ٘145 -93( ٟـ) ٚعَف ركخٌٕفْ حٌِو١كش ٚحٌّٙكيٞ
ٚوخْ لٍ ً١حٌلي٠غ َ٠غذ حٌزخى٠ش ٠ٚلذ حٌوٍكٛس ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ حٌظٙكٌ٠ذ()252/9؛ حٌٔكوخ)491/2(ٞٚ؛
حٌٍِوٍ)90/7(ٟ
 4ؿزً ٍٓع ٛ٘ٚ :ؿزً ٠مع فّٗ ٟخٌ ٟحٌّيٕ٠ش ٚكـخٍطٗ ٓٛىحء حٔظَ حٌلّ)58/5(ٞٛ؛ حٜٔ٤خٍ)199(ٞ
 5ف ٟح ًٛ٤رٕخ
 6حٌّٕ :ًٙأ ٞحٌّٟٛع حٌٌ ٞف ٗ١حٌَّ٘د حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1066(ّٛ
ٔ١ٌ 7ض ف(ٟى)
 8ف ٟحٛ ًٛ٤يٍُ٘ ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
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ذكر ما ورد فً فضل أحد 1وذكر الشهداء [به]

2

حوودثنا الشووٌخ اإلمووام العووالم الحووافظ شوورؾ الحفوواظ أبووو محموود عبوودالمؤمن بوون خلووؾ ،حوودثنا
الشٌخان العالمان أبو الفضل أحمد بن محمد بون عبودالعزٌز التمٌموً ،وأبوو التقوً صوالح بون
شجاع بن سٌدهم المدلجً (قاال) :3حدثنا أبو المفاخر سعٌد بن الحسٌن الهاشومً الموأمونً ،
حدثنا أبو عبدهللا محمد بون الفضول الصواعدي الفوراوي  ،حودثنا أبوو الحسوٌن عبود الؽوافر بون
محمد الفارسً ،حدثنا أبو أحمد محمد بن عٌسى الجلودي ،حدثنا الشوٌخ أبوو إسوحاق إبوراهٌم
بن محمد بن سفٌان عن اإلمام أبً الحسٌن مسولم بون الحجواج رحموه هللا  ،حودثنا ٌحٌوى بون
أٌوب و قتٌبة و[ابن] 4حجر جمٌعا ً ،عن إسماعٌل قال :ابن أٌوب حدثنا إسماعٌل بون جعفور،
أخبرنً عمرو بن أبً عمرو 5مولى المطلب بن عبدهللا بن حنطب ،6أنه سمع أنس بن مالك
مالك رضً هللا عنه ٌقول :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ألبً طلحة 7رضً هللا عنه
عنه  ":التمس لً ؼبلمًا من ؼلمانكم ٌخودمنً ،فخورج بوً أبوو طلحوة ٌردفنوً وراءه فكنوت
أخدم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كلما نزل ،وقوال فوً الحودٌث :ثوم أقبول حتوى إذا بودا لوه
أحد ،قال :هذا جبل ٌحبنا ونحبه" ،فلموا أشورؾ علوى المدٌنوة قوال ":اللهوم إنوً أحورم موا بوٌن
جبلٌها ،مثل ما حرم به إبراهٌم مكة ،اللهم بارك لهم فً مدهم وصاعهم".8
ورواه أٌضً ا البخاري 9عن أنس رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم":
أحد جبل ٌحبنا ونحبه".
وحدثنا العودل السوٌد أبوو الحسون علوً بون /أحمود ،حودثنا الشوٌخ اإلموام أبوو عبودهللا محمود بون
محمود بن هبـة هللا البؽـدادي ،أخبرنا أبو ؼالب محـمد بن المبـارك الكـاتب 10وعبدالعـزٌز

 1أكككي٘ :كك ٛحٓككُ ٌٍـزككً حٌككٌٚ ٞلعككض عٕككيٖ غككِٚس أكككي(٘3ككـ) ٘ٚكك ٛؿزككً ٠مككع ٗككّخٌ ٟحٌّيٕ٠ككش ٠ٚزعككي عككٓ حٌّٔككـي حٌٕزككٔ ٞٛلكك ٛهّٔككش
وٍِٛ١ظَحص ٛٚو ِٓ ٍٖٛحٌٜو ٍٛحٌـَحٔ١ظ ٗ١حٌلَّحء حٔظَ حٌلّ)95/1(ٞٛ؛ حٌع١خٗ)484(ٟ
(ِٓ 2ى) )َ(ٚ
 3ف(ٟى) لخي ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 4ف ٟح ًٛ٤رٓ
 ٛ٘ٚ 5أر ٛعؼّخْ عَّ ٚرٓ أر ٟعََّٔ١ِ ٚس حٌّئِ ٟك ٌٝٛحٌّطٍكذ ركٓ عزكيهللا حٌّوِِٚك ٟحٌمَٗك٘ٚ ٟكِ ٛلكيع حٔظكَ حركٓ ه١كخ١
()266؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)359/6(َ١؛ حٌٔوخ)325/2(ٞٚ
 6حٌّطٍذ رٓ عزيهللا ركٓ كٕطكذ ركٓ حٌلكخٍع ركٓ عز١كي حٌّوِِٚك ٟحٌمَٗكٚ ٟوكخْ ِكٓ ٚؿٙكخء لكَ٘ٚ ٖ٠كِ ٛلكيع حٔظكَ حركٓ ه١كخ١
()256؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)7/8(َ١؛ حٌفؤٓ)87/6(ٟ
٠ُ ٛ٘ٚ 7ي رٓ ٓ ًٙرٓ حٛٓ٤ى رٓ كَحَ رٓ عَّ ٚرٓ ُ٠ي ِٕخس رٓ عي ٞحٌوٍِؿ ٟحٌٕـخٍ( ٞص٘34كـ ٚل١كً ٘50كـ) ٛكلخر ٟؿٍ١كً
 ِٓ ٛ٘ٚأغٕ١خء حٜٔ٤خٍ ِٚليع ػمش حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()530/1؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()549/1
ٛ 8ل١ق ٍُِٔ()3321
 9حٌٜل١ق()4422
ِ 10لّي رٓ حٌّزخٍن رٓ ِلّي رٓ كٔك ٓ١ركٓ ِ٘كك حٌزغكيحى٘605-553(ٞكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع رغكيحى حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()14/6؛ حركٓ
طغَ ٞرَى)196/6(ٞ
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بن أحمد الناقد 1قاال :أخبرنا محمد بن عمر الفقٌه ،2أخبرنا جابر بن ٌاسٌن ،أخبرنا عمر
بن أحمد المقرئ ،3أخبرنا عبدهللا بون محمود البؽووي ،حودثنا إسوحاق بون عبودهللا بون جعفور،4
حدثنً أبو حـازم عن سهـل بن سعـد رضً هللا عنه قـال :قـال رسول هللا صلى هللا علٌـه
وسلم  ":أحد ركن من أركان الجنة".5
وبه [قال] 6الشٌخ محب الدٌن قال :كتب إلً محمد بن أبً القاسم الحافظ ،أن عبدالرحمن بن
بن أبً الحسن أخبره ،أنبأنا سهل بن بشر ،أنبأنا أبو [الحسون بون منٌور] ،7أنبأنوا أبوو الطواهر
محمد بون عبودهللا الوذهلً ،حودثنا موسوى بون هوارون ،8حودثنا ٌعقووب ،حودثنا عبودالعزٌز بون
محمد ،عن طلحة بن خراش ،9عن ابن جابر بن عتٌك ،10عن أبٌه جابر 11قال :قوال رسوول
هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":خرج موسى وهوارون علٌهموا السوبلم حواجٌن أو معتمورٌن ،فلموا
كانا بالمدٌنوة مورض هوارون علٌوه السوبلم ،فثقول فخواؾ علٌوه موسوى الٌهوود فودخل بوه أحود،
فمات فدفنه فٌه".12
وروى أنس رضً هللا عنه أن النبوً صولى هللا علٌوه وسولم قوال ":لموا تجلوى هللا عوز وجول
لجـبل طـور سـٌناء[ 13تشـظى] 14منـه شـظاٌا ،15فنزلت بمـكة ثبلث حـراء ،16وثبـٌـر،17

 1أركككِ ٛلّكككي عزكككيحٌعِ ِ٠ركككٓ أكّكككي ركككٓ ِٔكككعٛى ركككٓ حٌٕخلكككي حٌزغكككيحى٘616-530(ٞكككـ) حٔظكككَ حٌكككٌ٘ز ،ٟحٌعزكككَ()62/6؛ حركككٓ طغكككَٞ
رَى)247/6(ٞ
2أر ٛحٌفِ ً٠لّي رٓ عَّ ركٓ ٓٛ٠كف حٍِ٤ك٘547-459(ٞٛكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش وّكخ وكخْ لخٟك١خ ي حٔظكَ حركٓ حٌـك)149/10(ُٞٛ؛
حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()127/4
 3أر ٛكف ٚعَّ رٓ أكّي رٓ عؼّخْ رٓ أكّي رٓ أٛ٠د حٌزغيحى٘385-297(ٞـ) حٌّعَٚف ركخرٓ ٗكخٌ٘ٚ ٓ١كٗ حٌعي٠كي ِكٓ حٌّٜكٕفخص
ف ٟحٌظفٔٚ َ١حٌِ٘ي حٔظَ حرٓ حٌوط١ذ()265/11؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()29/3؛ حٌزغيحى)781/1(ٞ
 4آلخق رٓ عزيهللا رٓ ؿعفَ رٓ أر١ ٟخٌذ رٓ عزيحٌّطٍذ رٓ عزي ِٕخف ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)394/1(َ١
ٌ٘ٚ 5ح حٌلي٠غ ٟع١ف ٚلي ٔمٍٗ حٌّطَ ِٓ ٞحرٓ حٌٕـخٍ()114؛ حٌ٤زخٟٔ ،ٟع١ف حٌـخِع()1819
 6ف ٟح ًٛ٤كيػٕخ ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)
 7ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حٌلٔ ٓ١رٓ َِٔ١س ٌىٓ حٌّؼزض ِٓ حرٓ حٌٕـخٍ( ٛ٘ٚ ،)114أر ٛحٌلٔٓ عٍ ٟرٓ ِٕ َ١رٓ أكّي حٌو٩ي (ص٘439ـ)
ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()189/3
 8أر ٛعَّحْ حٌزكِحُ ِٓٛك ٝركٓ ٘كخٍ ْٚركٓ عزكيهللا حٌّىك(ٟص٘294كـ) ٚلكي وكخْ اِكخَ ٚلظكٗ فك ٟكفكع حٌلكي٠غ ٚعٍٍكٗ حٔظكَ حٌكٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()99/2؛ حٌفؤٓ)142/6(ٟ
ٍ١ 9لككش رككٓ هككَحٕ رككٓ عزككيحٌَكّٓ رككٓ هككَحٕ رككٓ حٌٜككّش حٜٔ٤ككخٍ(ٞص٘130ككـ) ٘ٚكك ٛطككخرعِ ٟلككيع حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)347/4(َ١؛ حرٓ كـَ،حٛ٦خرش()219/2؛ حٌٔوخ)470/1(ٞٚ
٘ٚ 10ككك ٛعزككككيحٌٍّه رككككٓ ؿكككخرَ رككككٓ عظ١ككككه حٜٔ٤كككخٍ ٞحٌّككككي٘ٚ ٟٕ٠ككككِ ٛلكككيع ػمككككش حٔظككككَ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظككككخٍ٠ن حٌىز١ككككَ()409/5؛
حٌٔوخ)208/2(ٞٚ
 11أر ٛعزيهللا ؿخرَ رٓ عظ١ه رٓ ل ْ١رٓ حٛٓ٤ى ركٓ ِكَ ٞركٓ وعكذ ركٓ غكُٕ ركٓ ٓكٍّش حٜٔ٤كخٍ( ٞص٘61كـ) ٚلكي ٗكٙي غكِٚس ركيٍ
ٚوخْ آهَ حٌزيٍِٛ ٓ١٠طخ ي ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()216/1؛ حٌٔوخ)233/1(ٞٚ
 12حرٓ حٌٕـخٍ()114
 13ؿزً ٕ١ٓ ٍٛ١خء ٛ٘ٚ :ؿزً رمَد أ ٍٗ٠حٔظَ حٌلّ)271/6(ٞٛ
 14ف ٟح ًٛ٤ط٘ظخ
ٗ 15ظخ٠خِ :فَى٘خ ٗظ١ش أ ٞفٍمش أ ٚلطعش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1300(ّٛ
 16كَحء :ؿزً ِٓ ؿزخي ِىش ٚوخْ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ٠ ٍُٓٚ ٗ١ظعزي رغخٍ ف ٗ١حٔظَ حٌلّ)129/3(ٞٛ
 17ػز :َ١ؿزً عظ٠ ُ١مخرً ؿزً كَحء رّىش حٔظَ حٌلّ)7/3(ٞٛ
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وثور ،1وبالمدٌنة أحد وعٌر ،2وورقان".3
قلت :فأحد هذا المعروؾ ،وعٌر مقابلة من قبلة المدٌنة ،والمدٌنة بٌنهما ،وورقان قبلً شعب
علً ،مابٌن الشعب والروحاء 4الى القبلة ،وفً قبلة جبل أحد قبور الشهداء الوذٌن قتلووا ٌووم
أحد ،بٌن ٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،لٌس منها قبر معلوم إال قبر حمزة رضً هللا
عنه  ،ومعه فً القبر ابن أخته عبدهللا بن جحوش ،5وعلٌوه قبوة عالٌوة ،ومشوهد محكوم البنواء،
بنتوووه أم الخلٌفوووة الناصووور لووودٌن هللا أبوووً العبووواس أحمووود بووون المستضوووًء فوووً سووونة تسوووعٌن
وخمسمابة.6
وشوومالً مشووهد حمووزة رضووً هللا عنووه آرام 7موون حجووارة ٌقووال أنهووا موون قبووور الشووهداء،
(وكذلك) 8ؼربً المشهد أٌضً وا آرام مون حجوارة ٌقوول أنهوا مون قبوور الشوهداء[أٌضوا] ،9ولوم
ٌثبت ذلك بنقل صحٌح.
وقد ورد فً بعض كتب المؽازي أن هذه القبور قبور أناس ماتوا عام الرمادة 10فوً خبلفوة
عمر رضً هللا عنه  ،وال نشك أن قبور الشهداء رضً هللا عنهم حول قبر حمزة رضً هللا
عنه  ،إذ ال ضرورة أن ٌبعدوا عنه ،وعند رجلوً حموزة رضوً هللا عنوه قبور ال ٌتووهم مون
ٌراه أنه من قبور الشهداء ،بل هو قبر رجول تركوً كوان (متولٌوا ً) 11عموارة المشوهد الكورٌم،
ٌقال له سنقر ت وفً فودفن هنالوك ،وكوذلك فوً صوحن المشوهد قبور قرٌوب مون البواب دفون فٌوه
بعض األشراؾ من أمراء المدٌنة الشرٌفة ،وتحت جبل أحود مون جهوة القبلوة الصقوـا ً بالجبول
مسجد صؽٌر قد تهدم بناؤه ٌقال أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فٌه الظهر والعصر ٌوم
أحد بعد انقضاء القتال ،وفً جهة القبلة من هذا المسجد موضع منقوور فوً الجبول علوى قودر
رأس اإلنسانٌ ،قال أن النبً صلى هللا علٌوه وسولم جلوس علوى الصوخرة التوً تحتوه ،وكوذلك

 1ػ :ٍٛحُٓ ٌـزً رّىش ف ٗ١حٌغخٍ حٌٌ ٞحهظف ٟف ٗ١حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١ف ٟأػٕخء ٘ـَطٗ حٌ ٝحٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)17/3(ٞٛ
 2ع١كككَ٘ٚ :ككك ٛحٓكككُ ٌـزٍككك ٓ١أكّكككَ ٓ٠عظّ١ككك ٓ١فككك ٟحٌّيٕ٠كككش ٠مكككخي ٌّٙكككخ ع١كككَ حٌكككٛحٍى ٚع١كككَ حٌٜكككخىٍ فككك ٟؿٕكككٛد حٌّيٕ٠كككش حٔظكككَ
حٌلّ)365/6(ٞٛ؛ حٜٔ٤خٍ)205(ٞ
 3حرٓ حٌٕـخٍ( )115؛ ٍٚٚلخْ ٛ٘ٚ :ؿزً عظ ُ١أٓٛى حٌلـَس حٔظَ حٌلّ)453/8(ٞٛ
 4حٌَٚكخء ٟ٘ٚ :لَ٠ش عٍٍ١ٌ ٝظ ِٓ ٓ١حٌّيٕ٠ش طزعي عٕٙخ ِخ ٠مخٍد أكي ٚأٍرع٩١ِ ْٛي حٔظَ حٌزىَ)681/2(ٞ؛ حٌلّ)426/4(ٞٛ
 5عزيهللا رٓ ؿلٖ رٓ ٍثخد حٓ٤ي ٞكٍ١ف رٕ ٟعزيٗكّْ(ص٘3كـ) ٛكلخر ٟؿٍ١كً ِكٓ حٌٔكخرمٓ٧ٌ ٓ١ك٘ٚ َ٩كخؿَ ٌٍلز٘كش ٘ٚك ٛأٚي
ِٓ ٍٛٓ ٖ٨ٚي هللا  ٍٝٛهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١عٍ٠َٓ ٝش حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()146/3؛ حرٓ عزيحٌزَ()263/2؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()278/2
 6حرٓ حٌٕـخٍ()127
 7آٍحَِ :فَى٘خ اٍَ  ٟ٘ٚكـخٍس طٕٜذ ف ٟحٌّفخُس ٌٙ١ظي ٞرٙخ حٌٕخّ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()15/1
 8ف(ٟى) ٌٌٌه
)َ(ِٓ 9
 10عخَ حٌَِخىس ٛ٘ :عخَ (٘18ـ) ٚوخٔض حٌَ٠خف طٔف ٟطَحرخ ي وخٌَِكخى فٔكّ ٟرعكخَ حٌَِكخىسٚ ،وكخْ عكخَ ؿكيد ٚللكٚ ٢ؿفكخف رخٌّيٕ٠كش
ٚوخْ ًٌه ف ٟعٙي عَّ رٓ حٌوطخد ٍ ٟٟهللا عٕٗ ٚلي كٍف عَّ رٓ حٌوطخد أْ ٌٚ٠ ٨ق حٌٔكّٓ ٚحٌٍكزٓ كظك٠ ٝل١كخ حٌٕكخّ حٔظكَ
حرٓ ٗزش()740/2؛ حرٓ ح٤ػ)388/2(َ١؛ حرٓ هٍي)646/1(ْٚ
 11ف(ٟى) ِ١ٌٛخ
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شمالً المسجد ؼار فً /الجبول ٌقوول عووام النواس أن النبوً صولى هللا علٌوه وسولم دخلوه وال
ٌصح ذلك ،وكل هذا لم ٌرد به نقل فبل ٌعتمد علٌه.1
وقبلووً مشووهد حمووزة رضووً هللا عنووه (جبوول) 2صووؽٌر ٌسوومى (عٌنووٌن) 3بووالعٌن المهملووة
المفتوحة وبكسر النون األولى ،والوادي بٌنهما ،كان علٌه الرماة ٌووم أحود ،وعنوده مسوجدان
أحدهما مع ركنوه الشورقًٌ ،قوال إنوه الموضوع الوذي طعون فٌوه حموزة رضوً هللا عنوه  ،وقود
تجددت هناك عٌن ماء ،جددها األمٌر بدر الدٌن ودي بون جمواز 4صواحب المدٌنوة ،مفٌضوها
بالقرب من هذا المسجد ،والمسجد اآلخر شمالً هذا المسجد ،على شوفٌر 5الوواديٌ ،قوال أنوه
مصرع حمزة رضً هللا عنه  ،وأنه مشى بطعنته إلً هناك فصرع رضوً هللا عنوه  ،وبوٌن
مشهد حمزة رضً هللا عنه وبٌن المدٌنة ثبلثة أمٌال ونصؾ أو ما ٌقاربه ،والوى جبول أحود
(نحو) 6أربعة أمٌال من المدٌنة ،وهللا أعلم.

 1حرٓ حٌٕـخٍ()127
 2ف )َ(ٟؿزٚ ً١حٌٜل١ق حٌّؼزض ًٌٚه  ْ٤ؿز ٨ ً١طلظخؽ حٌ ٝاٟخفش ٛفش ٛغ َ١رعي٘خ
 3ف(ٟى) عٕٚ ٓ١١حٌٜل١ق حٌّؼزضٚ ،ع ٛ٘ ٓ١ٕ١ؿزً عٍِٔ ٝخفش أٍرعكش وٍ١كِٛظَحص ٜٔٚكف ٘ٚك ٛحٌـزكً حٌكٌ ٞوكخْ عٍ١كٗ حٌَِكخس ٠كَٛ
أكي حٔظَ حٌّٔٛٙى)848/4(ٞ؛ حٌع١خٗ)493(ٟ
 4رككيٍ حٌككيٚ ٓ٠ى ٞرككٓ ؿّككخُ رككٓ ٗكك١لش حٌلٔكك(ٟٕ١ص٘745ككـ) ٚلككي وككخْ ِـّككِ ٛككيس ٠٨ٚظككٗ عٍكك ٝحٌّيٕ٠ككش ٓككزع ٓككٕٛحص اً طوٍٍظٙككخ
ِٔحعخص ِ٘ٚخوً حٔظَ حرٓ فَك)236(ْٛ؛ حرٓ كـَ ،حٌيٍٍ()250/4
ٗ 5ف :َ١ؿخٔذ أٔ ٚخك١ش حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()487/1
ٔ١ٌ 6ض ف(ٟى)
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ذكر المساجد المعروفة بالمدٌنة الشرٌفة
منها مسجد قباء ،فً بنً عمرو بن عوؾ ،كان مربداً لكلثووم بون الهودم 1فأعطواه رسوول هللا
ً
مسجدا وأسسه وصلى فٌه قبل أن ٌأتً المدٌنة.2
صلى هللا علٌه وسلم ،فبناه
حدثنا السٌد علً بن أحمد ،حدثنا أبو عبدهللا محمد بون محموود ،أنبأنوا (عبودالرحمن بون علوً
حدثنا محمد بن أبً منصور) ،3أنبأنوا محمود بون أحمود ،أنبأنوا عبود الملوك بون محمود ،4حودثنا
دعل بن أحمد ،5حدثنا محمد بن خزٌمة ،حودثنا محمود بون ٌحٌوى ،6حودثنا إسوماعٌل بون أبوً
أوٌس ،7حدثنً أبً ،8عن شورحبٌل بون سوعد ،9عون عووٌم بون سواعدة 10أن النبوً صولى هللا
علٌه وسلم قال ألهل قباء ":إن هللا تعالى قد أحسن الثناء علٌكم فً كتابه العزٌوز فقوال :فٌوه
رجال ٌحبون أن ٌتطهروا ،11الى آخر اآلٌة .ما هذا الطهور ،فقالوا :موا نعلوم شٌبوـا ً إال أنوه
كان لنا جٌران من الٌهود وكانوا ٌؽسلون أدبارهم من الؽابط ،فؽسلنا كما ؼسلوا.12
وحدثنا الشٌخ اإلمام عفٌؾ الدٌن أبو محمد عبدالسبلم بن محمد بن مزروع البصوري ،أنبأنوا
الشٌخ اإلمام شرؾ الدٌن أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بون أبوً الفضول السولمً ،حودثنا الشوٌخ
اإلمام أبو الحسن المؤٌود بون محمود الطوسوً ،عون أبوً عبودهللا محمود بون الفضول الصواعدي
الفراوي ،عن أبً الحسٌن عبد الؽافر بن محمد بن عبد الؽافر الفارسً ،عن أبً أحمد محمد
بن عٌسى الجلودي ،عن اإلمام الزاهد أبً إسحاق إبراهٌم بن محمد بن سوفٌان النٌسوابوري،

 1وٍ ؼكك َٛرككٓ حٌٙككيَ رككٓ حِككَة حٌمكك ْ١رككٓ حٌلككخٍع رككٓ ُ٠ككي رككٓ عز١ككي رككٓ ِخٌككه رككٓ عككٛف رككٓ عّككَ ٚرككٓ عككٛف رككٓ ِخٌككه رككٓ حّٚ٤
حٜٔ٤خٍٚ ٞوخْ ٗ١وخ ي وزَ١يح ٚألخَ عٕكيٖ ٍٓكٛي هللا ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ أٍرعكش أ٠كخَ ٘ٚك ٛأٚي ِكٓ ِكخص ِكٓ حٜٔ٤كخٍ رعكي حٌٙـكَس
حٔظَ حرٓ ٓعي()180/1؛ حرٓ عزيحٌزَ()296/3؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()288/3
ٚ 2وككخْ ٍٓككٛي هللا ٛككٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚككٍُ لككي ٛٚككً لزككخء ٠كك َٛح٨ػٕككٚ ٓ١هككَؽ ِٕٙككخ ٠كك َٛحٌـّعككش حٔظككَ حرككٓ ٘٘ككخَ()22/2؛ حرككٓ
ٓعي()180/1
 3ف(ٟى) عزيحٌَكّٓ رٓ عٍ ٟرٓ أرٚ ،ٍِٜٕٛ ٟحٌّؼزض ِٛحفك ٨رٓ حٌٕـخٍ()187
 4أر ٛحٌمخُٓ عزيحٌٍّه رٓ ِلّي رٓ عزيهللا رٓ ر٘كَحْ ركٓ ِلّكي ركٓ ر٘كَحْ حٌزغكيحى٘430-339(ٞكـ) ٘ٚكِٔ ٛكٕي ٚلظكٗ رزغكيحى٘ٚ ،كٛ
ِليع ػمش  ٌٗٚوظخد آِخٌ ٟف ٟحٌلي٠غ حٔظَ حرٓ حٌوط١ذ()432/10؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()171/3؛ حٌزغيحى)625/1(ٞ
 5أرِ ٛلّي ىعٍكؾ ركٓ أكّكي ركٓ ىعٍكؾ حٌٔكـِ(ٞص٘352كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حركٓ حٌوط١كذ()387/8؛ حركٓ حٌـك)10/7(ُٞٛ؛
حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()291/2
 6أر ٛعزيهللا ِلّي ركٓ ٠ل١ك ٝركٓ ِٓٛك ٝحٓ٦كفَحثٕ( ٟص٘259كـ) ٘ٚك ٛحٌّعكَٚف رل٠ٛ١كٗ حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس حٌلفكخظ (،)103/2
حٌعزَ()19/2
 7أر ٛعزيهللا آّخع ً١رٓ عزيهللا رٓ عزيهللا رٓ أ ْ٠ٚرٓ ِخٌه رٓ أر ٟعخَِ حٛ٤زل ٟحٌّئ(ٟص٘226ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٌّيٕ٠كش حٔظكَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)364/1(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()300/1
 8عزيهللا رٓ عزيهللا رٓ أ ْ٠ٚرٓ ِخٌه رٓ أر ٟعخَِ حٛ٤زل ٟحٌّئ (ٟص٘169ـ) كٍ١كف رٕك ٟطكِ ُ١كٓ لكَٚ ٖ٠ل١كً أٔكٗ ٌك ْ١رلـكش
حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)127/5(َ١؛ حٌٔوخ)47/2(ٞٚ
 9أرٓ ٛعي َٗكز ً١رٓ ٓعي حٌوطّ(ٟص٘123كـ) ِك ٌٝٛحٜٔ٤كخٍ ٘ٚك ٛطكخرعِ ٟلكيع ٚوكخْ عخٌّكخ ي رخٌّغكخُِٚ ٞكظ ُٙر٠كعف كي٠ؼكٗ
حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)251/4(َ١؛ حٌٔوخ)442/1(ٞٚ
 10أركك ٛعزككيحٌَكّٓ عكك ُ٠ٛرككٓ ٓككخعيس رككٓ عككخرْ رككٓ لكك ْ١رككٓ حٌٕعّككخْ رككٓ ُ٠ككي رككٓ أِ١ككش رككٓ ِخٌككه رككٓ عككٛف رككٓ عّككَ ٚرككٓ حّٚ٤
حٜٔ٤ككخٍ(ٞطككٛف ٟفكك ٟه٩فككش عّككَ رككٓ حٌوطخرَٟكك ٟهللا عٕككٗ ) ٛككلخر ٟؿٍ١ككً ٚوككخْ ِّككٓ ٗككٙي ر١عككش حٌعمزككش ٚرككيٍ ِٚككخ رعككي٘خ ِككٓ
حٌغِٚحص حٔظَ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش( ،)45/3ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()174/8؛ حٌٔوخ)364/2(ٞٚ
ٍٛٓ 11س حٌظٛرش ،آ٠ش()108
 12حرٓ كٕزً()422/3؛ حرٓ حٌٕـخٍ()187
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عن اإلمام أبً الحسٌن مسلم بن الحجواج رحموه هللا قوال :حودثنا أبوو جعفور أحمود بون منٌوع،1
حدثنا إسماعٌل بن إبوراهٌم ،2حودثنا أٌووب ،3عون نوافع عون ابون عمور رضوً هللا عنهموا ،أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌزور قباء راكبا ً وماشٌا ً.4
قال :وحدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة ،حدثنا عبدهللا بن نمٌر وأبو أسامة ،عن عبٌود هللا ،وحودثنا
ابن نمٌر ،حدثنا أبً ،حدثنا عبدهللا عن نافع عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :كان رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌأتً مسجد قباء راكبا ً وماشٌا ً ،فٌصلً فٌه ركعتٌن.5
قال :وحدثنً /زهٌر بن حرب ،حدثنا سفٌان بن عٌٌنة ،عن عبدهللا بن دٌنار ،6أن ابون عمور
كان ٌأتً مسجد قباء كل سبت ،وٌقول :رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌأتٌه كل سبت.7
وحدثنا اإلمام الحافظ أمٌن الدٌن أبو الٌمن عبدالصمد بن أبً الحسن ،حدثنا الشٌخ اإلمام أبو
عبدهللا الحسٌن بن المبارك ،حدثنا شٌخ اإلسبلم أبو الوقت عبود األول بون عٌسوى بون شوعٌب
الهوروي ،حودثنا أبوو الحسون عبودالرحمن بون محمود بون المظفور الوداوودي ،حودثنا أبوو محموود
عبدهللا بن أحمد بن حموٌه السرخسً ،حدثنا أبوعبدهللا محمد بون ٌوسوؾ بون مطور الفربوري
حدثنا اإلمام أبو عبدهللا محمد بن إسماعٌل البخاري رحمه هللا ،حدثنا موسى بون إسوماعٌل،8
حدثنا عبدالعزٌز بن مسلم ،9عن عبدهللا بن دٌنار ،عن عبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما قال:
قال :كان النبً صلى هللا علٌه وسولم ٌوأتً مسوجد قبواء كول سوبت ماشوٌا ً وراكبوا ً ،وكوان ابون
عمر ٌفعله.10
قال :وحدثنا مسدد ،حدثنا ٌحٌى عن عبٌد هللا ،حدثنً نافع عون ابون عمور قوال :كوان رسوول
هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم ٌووأتً قبوواء راكبوا ً وماشووٌا ً ،زاد ابوون نمٌوور حوودثنا عبٌوودهللا عوون نووافع،
فٌصلً فٌه ركعتٌن.11
 1أر ٛؿعفَ أكّي رٓ ِٕ١ع حٌزغ ٞٛحٌزغيحى٘244-160(ٞـ) ٛ ٛ٘ٚخكذ حٌّٕٔي ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن
حٌىز)6/2(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()52/2
 2أر ٛرَ٘ آّخع ً١رٓ ارَح٘ ُ١رٓ ِمُٔ حٓ٤يٚ 193-110( ٞل٘194ً١كـ) ٚحٌّ٘ك ٍٛٙركخرٓ عٍ١كش ٔٔكزش حٌك ٝأِكٗ عٍ١كش
ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)342/1(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()235/1
 3أركك ٛرىككَ أ٠ككٛد رككٓ أركك ٟطّّ١ككش ؤ١ككخْ حٌٔككوظ١خٔ٘131-68(ٟككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش ػزككض حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)409/1(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()98/1
ٛ 4ل١ق ٍُِٔ()3389
ٔ 5فٔٗ()3390
 6أر ٛعزيحٌَكّٓ عزيهللا رٓ ىٕ٠خٍ حٌعَّ ٞحٌّئ(ٟص٘127ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()81/5؛
حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()94/1
ٛ 7ل١ق ٍُِٔ()3395
 8أركككٓ ٛكككٍّش ِٓٛككك ٝركككٓ آكككّخع ً١حٌّٕمكككَ ٞحٌظزكككًٛو( ٟص٘223كككـ) ٘ٚكككِ ٛلكككيع ػمكككش حٔظكككَ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظكككخٍ٠ن
حٌىز)280/7(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()289/1
 9عزككيحٌعِ ِ٠رككٓ ِٔككٍُ حٌمٔككٍّ ٟحٌوَحٓككخٔ(ٟص٘167ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع حٔظككَ حرككٓ ه١ككخ)223( ١؛ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)28/6(َ١
ٛ 10ل١ق حٌزوخٍ)1193(ٞ
ٛ 11ل١ق ٍُِٔ()3390
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ونقل ابن النجار 1رحمه هللا قال :روى أبو ؼزٌوة 2قوال :كوان عمور بون الخطواب رضوً هللا
عنه ٌأتً قباء ٌووم االثنوٌن ،وٌووم الخموٌس ،فجواء ٌوموا ً فلوم ٌجود فٌوه أحوداً مون أهلوه ،فقوال:
والووذي نفسووً بٌووده لقوود رأٌووت رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم وأبووا بكوور فووً أصووحابه ننقوول
حجارته علوى بطوننوا ،وٌؤسسوه رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ،وجبرٌول صولى هللا علٌوه
وسلمٌ ،ؤم به البٌت [وٌحلؾ] 3عمر باهلل ،لو كان مسجدنا هذا بطرؾ من األطراؾ لضربنا
لضربنا إلٌه أكباد اإلبل.4
وروى البخواري 5فوً الصووحٌح قوال :كوان سووالم 6موولى أبوً حذٌفووة 7رضوً هللا عنهموا ٌووؤم
المهاجرٌن األولٌن من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ورضً هللا عن جمٌعهم فً
مسجد قباء فٌهم أبو بكر وعمر.
وروى أبو أمامة بن سهل بن حنٌؾ ،عن أبٌه ،عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال ":مون
توضأ فأسبػ الوضوء ،وجاء الى مسجد قباء ،وصلى فٌه ركعتٌن ،كان له أجر عمرة".8
وروت عابشة 9بنت سعد بن أبً وقاص عن أبٌهارضً هللا عنوه قوال :وهللا ألن أصولً فوً
مسجد قباء ركعتٌن أحب إلً من أن آتً بٌت المقدس مورتٌن ،ولوو ٌعلموون موا فٌوه لضوربوا
إلٌه أكباد اإلبل.10
وروى نافع عن ابون عمور أن النبوً صولى هللا علٌوه وسولم صولى الوى األسوطوان الثالوث فوً
مسجد قباء التً فً الرحبة.11
قلت :والوارد فً فضل مسجد قباء أكثر مما ذكر ،ولم ٌزل مسجد قباء علوى موا بنواه رسوول
هللا صلى هللا علٌه وسلم الى أن بناه عمر بن عبدالعزٌز رحموه هللا عنود بنواء مسوجد (رسوول

 1حٌيٍس حٌؼّٕ١ش() 187
 2أرك ٛعَٚركش ٌكي ٜحرككٓ حٌٕـكخٍ ٚحٌّؼزكض ِكٓ حٛ٤ككً ِٛحفكك ٌٍزوكخٍ٘ٚ ،ٞكِ ٛلّككي ركٓ ِٓٛك ٝركٓ ِٔككى(ٓ١ص٘207كـ) ٘ٚكِ ٛلككيع
ٟع١ف حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)238/1(َ١
 3ف ٟحِٚ ًٛ٤لٍٛف ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)
 4حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)401/1(َ١
 5كي٠غ()7175
 6أر ٛعزيهللا ٓخٌُ رٓ ِعمً ِ ٌٝٛأر ٛكٌ٠فش رٓ عظزش ركٓ ٍر١عكش(ص٘12كـ) ٘ٚكٛ ٛكلخر ٟؿٍ١كً كّكً ٌكٛحء حٌّٔكٍّ ٓ١رخٌّ١خِكش رٕ١ّ١كٗ
فمطعض ػُ رٔ١خٍٖ فمطعض ػُ أكظ ٕٗ٠كظ ٝحٓظ٘ٙي حٔظَ حرٓ ه١خ)12( ١؛ حٌفؤٓ)155/4(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()6/2
 7أر ٛكٌ٠فش رٓ عظ١زش رٓ ٍر١عش رٓ عزي ّْٗ رٓ عزي ِٕخف حٌمَٗ(ٟص٘12ـ) ٚحهظٍف ف ٟأّٓٗ فمٚ ُِ٘ٙ ً١ل٘ ً١خُٗ ٚل٘٘ ً١كُ١
ٛ ٛ٘ٚلخر ٟؿٍ ِٓ ً١حٌّٙخؿَ ٓ٠ح ٓ١ٌٚ٤وّخ أٔٗ وخْ ِٓ حٌّٙخؿٌٍَ ٓ٠لز٘ش ٌٚٚي ٌٗ ٕ٘خن حرٕٗ ِلّي حٔظَ حرٓ عزكيحٌزَ()39/4؛
حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()43/4
 8حرٓ ٓعي(ٚ ،)188/1لي أٗخٍ حٌَفخع )532(ٟحٌٟ ٝعف ٌ٘ح حٌلي٠غ
 9عخث٘ش رٕض ٓعي رٓ ِخٌه رٓ أ٘١ذ رٓ عزي ِٕخف حٌَِ٘٘117-33( ٞـ) ِ ٟ٘ٚليػش طخرع١ش حٔظَ حركٓ كـكَ ،حٛ٦كخرش()350/4؛
ولخٌش()883/2
 10حرٓ ٗزش()42/1
 11حرٓ حٌٕـخٍ()188
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هللا صلى هللا علٌه وسلم) ،1على هذه الحالة التً هو علٌها الٌوم ،فتشعث على طول الزموان
وتهدم ،فجدده الوزٌر جمال الدٌن محمد بن علً بن أبً منصوور [األصوفهانً] 2وزٌور بنوً
زنكً ،3المودفون فوً رباطوه المعوروؾ بإنشوابه قبالوة بواب عثموان المعوروؾ ببواب جبرٌول،
والرباط /المذكور[بعض] 4من دار عثموان رضوً هللا عنوه وذلوك فوً سونة خموس وخمسوٌن
وخمسمابة.
و[أعلم] 5أن قباء على ثبلثة أمٌال من المدٌنة ،وقال الباجً :6هو على مٌلٌن ،وقال القاضوً
القاضً عٌاض :7بنو عمرو بون عووؾ ،علوى ثلثوً فرسوخ ،8والصوحٌح األول وهوو موروي
عن مالك رحمه هللا.
وأما مسجد الضرار(9فبل أثر له)

10

وال ٌعرؾ له مكان فٌما حول مسجد قبواء ،وال فوً ؼٌور

ذلك من جهة المدٌنة ،وما ذكره الشٌخ محب الدٌن بون النجوار( 11مون) 12أنوه موجوود قرٌوب
من مسجد قباء ،وهوو كبٌور وحٌطانوه عالٌوة ،وكوان بنواؤه ملوٌح فهوذا وهوم ال أصول لوه ،وهللا
أعلم.13
ومسجد الجمعة أخبرنا الشٌخ الفقٌه العوالم الصوالح شوهاب الودٌن أبوو (المعوانً) 14أحمود بون
اإلمام أبً محمد إسـحاق بن المـؤٌد األبرقوهً الهمـذانً ،15أخبرنا أبو البركات [عبد القوي

 1ف(ٟى) حٌّيٕ٠ش
(ِٓ 2ى)
 3حرٓ حٌٕـخٍ()188
(ِٓ 4ى)
 5ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(َ)
 6أرِ ٛلّي عزيهللا رٓ ِلّي ركٓ عٍك ٟركٓ ٗكَ٠عش ركٓ ٍفخعكش حٌٍوّك ٟحٗ٤كز٘378-291(ٍٟ١كـ) حٌّعكَٚف ركخرٓ حٌزكخؿ٘ٚ ٟكِ ٛلكيع
حٔ٤يٌْ ٚوخْ ػمش ػزض كخفظخ ي حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()140/3
 7أر ٛحٌف ً٠ع١خ ٝرٓ ِ ٝٓٛرٓ ع١خ ٝرٓ عَّ ٚرٓ ِ ٝٓٛركٓ ع١كخ ٝحٌ١لٜكز ٟحٔ٤ئٌك ٟحٌّكخٌى٘544-476(ٟكـ) ٌٚكٗ حٌعي٠كي
ِٓ حٌّٕٜفخص ِٕٙخ حٌ٘فخء رظعَ٠ف كمٛق حٌّٜطفِ٘ٚ ،ٝخٍق حٛٔ٤حٍ ف ٟحلظفخء ٛكل١ق ح٢ػكخٍٚ ،ح٦عك َ٩رلكيٚى لٛحعكي حٓ٦ك،َ٩
ٚوظخد ؿخِع حٌظخٍ٠ن ٚغَ٘١خ ِٓ حٌّئٌفخص حٔظَ حٌمخ ٟٟع١خ ،ٝحٌ٘فخَِ ،حؿعش١٘ :ؼُ حٌطعٔ ٚ ّٟ١ـ١ذ ِخؿي ،ٞرَٚ١ص :حٌّىظزكش
حٌع٠َٜش)7(َ2006،؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()67/4؛ حرٓ طغَ ٞرَى)287/5(ٞ؛ حٌزغيحى)805/1(ٞ
 8حٌفَٓنٚ ٛ٘ٚ :كيس ل١خّ ٌٍطٛي طٔخ ٞٚػ٩ػش أِ١خي حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)257(ّٛ
ِٔٚ 9ـي حٌَ٠حٍ ألٌٍّٕ ُ١خفٔش ٚحٌلٔي ٚرٕكخٖ حٌّٕكخفم٠ِ ْٛكخ٘خس ٌّٔكـي لزكخء فكؤِٔي هللا طعكخٌ ٝعٍكٔ ٝز١كٗ ٚ حٌكٌ ٓ٠حطوكٌٚح ِٔكـيح
ٟككَحٍحي ٚوفككَحي  فككؤَِ ٍٓككٛي هللا ٛككٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚككٍُ أٛككلخرٗ رٙيِككٗ ٚكَلككٗ حٔظككَ حرككٓ ٗككزش()52/1؛ حٌٕٔ١ككخر ،ٍٞٛأٓككزخد
حٌِٕٚي ،رَٚ١ص :ىحٍ حٌىظذ حٌعٍّ١ش)149(َ1991،؛ حرٓ حٌٕـخٍ()195
 10ف(ٟى) ف ٌٗ ٩أػَ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 11حرٓ حٌٕـخٍ()195
ٔ١ٌ 12ض ف(ٟى)
 13ف(ٟى) أٟخف رعي ًٌه ٌٖ٘ حٌعزخٍس(ٚرِٔ ٓ١ـي لزخء ٚر ٓ١حٌّيٕ٠ش ػ٩ػش أِ١خي٘ ،ىٌح ًوَٖ حٌمخ ٟٟع١خِٚ ،ٝل ٝ١حٌي ٓ٠حٌٕكٞٚٛ
ٍكّّٙخ هللا طعخٌٚ ٝغَّ٘١خ)
 14ف(ٟى) حٌعزخّ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 15أركك ٛحٌّعككخٌ ٟأكّككي رككٓ آككلخق رككٓ ِلّككي رككٓ حٌّئ٠ككي رككٓ عٍكك ٟحٌّٙككٌحٔ٘701-615(ٟككـ) ٘ٚككِٔ ٛككٕي ِٜككَ حٔظككَ حرككٓ كـككَ،
حٌيٍٍ()64/1؛ حٌفؤٓ)9/3(ٟ
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بوون عبوودهللا بوون الحبوواب التمٌمووً السووعدي ،1أنبأنووا أبووو محموود] 2عبوودهللا بوون رفاعووة بوون ؼوودٌر
السعدي ،3أنبأنا أبو الحسن الخلعً ،4أنبأنا أبو محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن
النحاس ،5أنبأنا عبدهللا بن جعفر بن محمد بن الورد ،6حدثنا أبو سعٌد عبد الرحٌم بن عبدهللا
عبدهللا بن عبد الرحٌم البرقً ،7حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ،8حدثنا زٌاد بن عبدهللا
عبدهللا البكابً ،9عن محمد بن إسحاق المطلبً ،10قال :أقام رسول هللا صلى هللا علٌه وسولم
بقباء فً بنً عمرو بن عوؾ ٌوم االثنٌن ،وٌوم [الثبلثاء] ،11وٌوم األربعاء ،وٌوم الخمٌس،
وأسس مسجده ثم أخرجه هللا من بٌن أظهرهم ٌوم الجمعة ،وبنو عمورو بون عووؾ ٌزعموون
أنه مكث فٌهم أكثر من ذلك. 12
قلت :وفً صحٌح مسلم أنه أقام فٌهم أربع عشرة لٌلة.13
قال ابن إسوحاق فأدركوت رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم الجمعوة فوً بنوً سوالم بون عووؾ
فصبلها فً بطن الوادي ،وادي رانوناء 14فكانت أول جمعة صبلها بالمدٌنة.15
قلت :هذا المسجد على ٌمٌن السالك الى مسجد قباء شمالٌه أطم 16خراب ٌقال له المزدلوؾ،
أطووم عتبووان بوون مالووك ،17وهووو فووً بطوون ال ووادي كمووا تقوودم ،وهووو مسووجد صووؽٌر جووداً مبنووً

 1أرك ٛحٌزَوكخص عزككي حٌمك ٞٛرككٓ عزكيهللا رككٓ حٌلٔك ٓ١رككٓ حٌلزكخد حٌظّّ١ك ٟحٌٔككعي٘621-536(ٞكـ) ٘ٚكك ٛعكخٌُ ِٚلككيع حٔظكَ حٌككٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()83/6؛ حرٓ طغَ ٞرَى)259/6(ٞ
(ِٓ 2ى) )َ(ٚ
 3أرِ ٛلّي عزيهللا رٓ ٍفخعش رٓ غي َ٠حٌٔعي٘561-467(ٞـ) ٚلي  ٌٟٚل٠خء ِ َٜػُ ٍ١ذ اعفخثٗ حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()174/4؛
حرٓ طغَ ٞرَى)372/5(ٞ
 4أر ٛحٌف ً٠عٍ ٟرٓ حٌلٔٓ رٓ حٌلٔ ٓ١رٓ ِلّي حٌّ ٍٟٛٛحٌ٘خفع٘492-405(ٟكـ) حٌّعكَٚف ركخٌوٍع ٟفٙكِ ٛلكيع ٚفم١كٗ ِ ٚكٓ
ِئٌفخطٗ حٌوٍع١خص ِٓ أؿِحء حٌلي٠غٚ ،فٛحثي ف ٟحٌلي٠غٚ ،حٌّغٕ ٟف ٟحٌفمٗ حٔظَ حركٓ طغكَ ٞركَى)164/5(ٞ؛ حٌزغكيحى)694/1( ٞ؛
ِ)1461/4(ٝٓٛ
 5أرِ ٛلّي عزيحٌَكّٓ رٓ عَّ رٓ ِلّي حٌٕلخّ(ص٘416ـ) ٚوخْ ِٕٔي حٌي٠خٍ حٌّ٠َٜش ِٚليػٙخ ٌكٗ ِٜكٕف أؿكِحء فك ٟحٌلكي٠غ
حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()121/3؛ حٌزغيحى)516/1(ٞ
 6أرككِ ٛلّككي عزككيهللا رككٓ ؿعفككَ رككٓ ِلّككي رككٓ حٌككٍٛى حٌزغككيحى(ٞص٘351ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع حٔظككَ حٌككٌ٘ز ،ٟحٌعزككَ()291/2؛ حرككٓ طغككَٞ
رَى)334/3(ٞ
 7أرككٓ ٛككع١ي عزككيحٌَك ُ١رككٓ عزككيهللا رككٓ عزككيحٌَك ُ١حٌزَلكك(ٟص٘286ككـ) ِلككيع ػمككش ٚلككي ٍ ٜٚحٌٔككَ١س عككٓ حرككٓ ٘٘ككخَ حٔظككَ حٌككٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()77/2؛ حرٓ طغَ ٞرَى)334/3(ٞ
 8أرِ ٛلّي عزي حٌٍّه رٓ ٘٘خَ رٓ أٛ٠د حٌلّ َٞ١حٌّعخفَ ٞحٌز(َٜٞص٘218ـ)  ٛ٘ٚؿخِع َٓ١س ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ
ٍٚحٙ٠ٚخ ٌِٙٚرٙخ ِٓ ٓكَ١س حركٓ آكلخق وّكخ أٔكٗ ِكٓ عٍّكخء حٌٍغكش ٚحٌٕلك ٛحٔظكَ حركٓ ٘٘كخَ()75؛ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ()374/1؛ حٌٔكٍّٟ
()473
 9أرِ ٛلّي ُ٠خى رٓ عزيهللا رٓ حٌطف ً١حٌعخَِ ٞحٌزىخث( ٝص٘183ـ) ِ ٛ٘ٚليع وّخ ٕٛف ٓ َ١حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٍٚح٠كش
عٓ حرٓ آلخق حٔظَ حرٓ ه١خ)171( ١؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)360/3(َ١؛ حٌزغيحى)376/1(ٞ
 10أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ آلخق رٓ ٔ٠خٍ ركٓ ه١كخٍ حٌمَٗك٘151-80(ٟكـ) ِك ٌٝٛلك ْ١ركٓ ِوَِكش ركٓ حٌّطٍكذ ركٓ عزكي ِٕكخف ٘ٚكٛ
ٛككخكذ حٌٔككَ١س حٌٕز٠ٛككش وّككخ أٔككٗ ِلككيع ا ٨أٔككٗ فكك ٟحٌّغككخُ ٞألككِٕ ٜٛككٗ فكك ٟحٌلككي٠غ حٔظككَ حرككٓ ه١ككخ)271( ١؛ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)5/1(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()130/1؛ حٌٍّٔ)346(ٟ
 11ف ٟح ًٛ٤حٌؼٍؼخ
 12حرٓ ٘٘خَ()22/3
ٛ 13ل١ق ٍُِٔ()1173
ٚ 14حىٍ ٞحٔٔٛخء٠ :مع ف ٟحٌـٕٛد حٌغَر ِٓ ٟحٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()454
 15حرٓ ٘٘خَ ()22/3
 16ح ٛ٘ :ُ١٤عزخٍس عٓ حٌمٚ َٜوً كِ ٜٓزٕ ٟرلـخٍس أ ٚر١ض َِرع حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1076(ّٛ
 17عظزخْ رٓ ِخٌه رٓ عَّ ٚرٓ حٌعـ ْ٩رٓ ُ٠ي رٓ غُٕ رٓ ٓخٌُ رٓ عٛف رٓ حٌوكٍِؽ حٜٔ٤كخٍٚ ،ٞلكي وكخْ اِكخَ لِٛكٗ رٕكٓ ٟكخٌُ
ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حرٓ ه١خ)99( ١؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)80/7(َ١؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()445/2
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[محوط] 1بحجارة قدر نصؾ القامة ،وهو الذي كان ٌحول السٌل بٌنه وبٌن عتبان بون مالوك
إذا سووال ،ألن منووازل بنووً سووالم بوون عوووؾ كانووت ؼربووً هووذا الوووادي علووى طوورؾ الحوورة،
وآثارهم باقٌة هناك ،فسأل عتبان رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم أن ٌصولً فوً بٌتوه مكوان
ٌتخذه مصلى ،ففعل صلى هللا علٌه وسلم.
ومسجد الفضٌخ ٌعرؾ اآلن بمسجد الشمس ،2وهوو شورقً مسوجد قبواء علوى شوفٌر الووادي،
على نشز من األرض ،3مرضوم 4بحجارة سود ،وهو صؽٌر جوداً ،ذكور محمود بون الحسون،
عن عبدهللا بن الحارث بن الفضٌل ،5عن أبٌه ،6عون جوابر بون عبودهللا رضوً هللا عنهموا أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم لما حاصر بنً النضٌر 7ضرب قبته فً موضع مسوجد الفضوٌخ،
وأقام بها ستـا ً ،قال :وجاء تحرٌم الخمر وأبو أٌووب فوً نفور مون أصوحاب رسوول هللا صولى
هللا علٌه وسلم فً موضعه ،معهم راوٌة 8خمر من فضوٌخ ،فوأمر أبوو أٌووب رضوً هللا عنوه
بعزالء 9المزادة ففتحت فسال الفضٌخ فٌه  ،فسمً مسجد الفضٌخ.10
ومسجد بنً قرٌظة 11وهوو /شورقً مسوجد الشومس بعٌود عنوه ،بوالقرب مون الحورة الشورقٌة،
على باب حدٌقة تعرؾ اآلن بحاجزة ،وقؾ للفقراء بٌن [بٌوت] 12خراب ،وهوً بعوض دور
بنً قرٌظة ،شـمالً باب الحـدٌقة ،وحوله أناس نـزول من أهل العـالٌة ،وكان بناؤه ملٌحـا ً
على شكل بناء مسجد قباء ،وطوله نحو من خمسة وأربعٌن ذراعا ً ،وعرضه كذلك ،13وكان
فٌه أساطٌن وعقود ومنارة ،فً مثل موضع منارة قباء.
قال الشٌخ محب الدٌن بن النجار :14وكان فٌـه نحو من ستة عـشر أسطـوانا ً ،فتـهدم علـى

(ِٓ 1ى)
ٓ 2زذ طّٔ١ظٗ رّٔـي حٌف١٠ق ٓظؤط٨ ٟكمخ  ٚحٌف٠ك١ن عزكخٍس عكٓ عٜك َ١حٌعٕكذ ٚأ٠٠كخ ي ٠طٍكك عٍكٗ ٝكَحد حٌظّكَ حٌّف٠كٛم ٚأِكخ
رو ٜٙٛطّٔ١ظٗ رّٔـي حٌّْ٘ فٍى ٗٔٛفِ ٟىكخْ عكخي فكؤٚي ِكخ ط٘كَق حٌ٘كّْ عٍ١كٗ ٘ٚك٠ ٛمكع ٗكَل ٟلَ٠كش حٌعكٛحٌ ٟلكَد حٌلكَس
حٌ٘كَل١ش حٔظككَ حرككٓ حٌٕـككخٍ()190؛ حٌفَُٚ١آرككخى ،ٞحٌمكخِ)257(ّٛ؛ حٌّغككخُٔ()458؛ حٌعزخٓكك)170(ٟ؛ حٜٔ٤ككخٍٚ )137(ٞلككي أٗككخٍ
حٌو١خٍ )125(ٞحٌ ٝأّٔٙخ ِٔـيحْ ِوظٍفخْ
 3حرٓ حٌٕـخٍ(ٚ ،)190حٌِٕ٘ :أ ٞحٌَّطفع ِٓ ح ٍٝ٤حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)527(ّٛ
 :ََِٟٛ 4أِ ٞزٕ ٟرخٌٜو ٍٛحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1114(ّٛ
5عزيهللا رٓ حٌلخٍع رٓ حٌف ً١٠حٌوطّ ٟحٜٔ٤خٍ ٞحٌّيِ ٛ٘ٚ ٟٕ٠ليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز ،)66/5(َ١حٌٔوخ)27/2(ٞٚ
6أركككك ٛعزككككيهللا حٌلككككخٍع رككككٓ ف٠كككك ً١حٌوطّكككك ٟحٜٔ٤ككككخٍ ٞحٌّككككي٘ٚ ٟٕ٠ككككِ ٛلككككيع حٔظككككَ حٌزوككككخٍ ،ٞحٌظككككخٍ٠ن حٌىز١ككككَ()279/2؛
حٌٔوخ)258/1(ٞٚ
 7رٕ ٛحٌٕ ُ٘ٚ :َ١٠أكي ٜلزخثً حٌٛٙ١ى ف ٟحٌّيٕ٠ش ٚلي حٓظمَٚح رخٌّيٕ٠ش عٍ١ٕ٠ٌِ ٝذ ٚطُ اؿ٩ثِٕٙ ُٙكخ ٌٕىكؼ ُٙحٌعٙكي ِٚلكخٌٚظ ُٙلظكً
حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عًٌٍٚ ٍُٓٚ ٗ١ه ف ٟحٌٕٔش حٌَحرعش ِٓ حٌٙـَس حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()143/4؛ حرٓ حٌٕـخٍ()38؛ أكّي()417
 8حٌَح٠ٚش ٟ٘ :حٌِّحىس فٙ١خ حٌّخء أ ٚأ ِٓ ٛٔ ٞحٌَ٘حد حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1290(ّٛ
 9حٌعِ٨ءِٜ :ذ حٌّخء ِٓ حٌَح٠ٚش أ ٞفظلش هَٚؽ حٌّخء ِٕٙخ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1031(ّٛ
 10حرٓ حٌٕـخٍ()190؛ حٌَّحغ)137(ٟ
 11رٕ ٛلَ٠ظش ُ٘ٚ :أكي ٜلزخثً حٌٛٙ١ى ف ٟحٌّيٕ٠كش ٚلكي ٌِٔكض عٍكٚ ٝحىِٙ ٞكِٚ ٍٚلكي ٔم٠كض حٌعٙكي رظلخٌفٙكخ ِكع لكَ ٖ٠فك ٟغكِٚس
ح٤كِحد ف ٟحٌٕٔش حٌوخِٔش ِٓ حٌٙـَس حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()177/4؛ حرٓ حٌٕـخٍ()38؛ أكّي()459
 12ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن أر١خص
ي
ٚ 13لي ًوَ حرٓ حٌٕـخٍ أْ ٔ ٌٗٛ١ل ٛعًٍَ٘ ٓ٠حعخ ِّخ ٠وخٌف لٛي حٌّطَٚ ٞلي أ٠كي حٌٔكّٛٙىِ )825/3( ٞكخ ًوكَٖ حٌّطكَِ ٞكٓ
أٛ١حي حٌّٔـي حٌّ٘خٍ اٌٙ١خ ف ٟحٌّظٓ
 14حٌيٍس()190
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طول الزمان ،ووقعت منارته ،وأثرها الٌوم باق ٌعرؾ به ،وأخذت أحجاره [جمٌعها].1
قلت :وبقً أثره الى العشر األول بعد السبع مابة ،فجدد وبنوً علٌوه [حظٌور] 2مقودار نصوؾ
قامة.
وكان قد نسً فمن ذلك التارٌخ عرؾ مكانه ،وكان الذي بناه عمر بن عبدالعزٌز عند
[بنابه] 3مسجد قبواء بوأمر الولٌود بون عبود الملوك ،وهوو والٌوه علوى المدٌنوة ،ونقول محمود بون
الحسن عن [المعبل] 4بن عٌسى 5من ولد أبً الحكم عن محمد بن عقبة بن أبوً مالوك ،6قوال
قال صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً بٌت امرأة من الحضر من بنً قرٌظة ،فأدخل
الولٌد بن عبد الملك ذلك البٌت فً المسجد حٌن بناه.
وذكر محب الدٌن بن النجار 7قال :روي عن علً بن رفاعة ،عن أشٌا من قومه أن النبً
النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فً بٌت امرأة من بنً قرٌظة ،فأدخل ذلك البٌت فً مسوجد
بنً قرٌظة .ومشربة 8أم إبراهٌم 9قال الشٌخ محب الدٌن :روى إبراهٌم بن محمد بون ٌحٌوى
ٌحٌى بن محمد بن ثابت 10أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مشربة أم إبراهٌم.
قلت :وهذا الموضع شمالً مسجد بنً قرٌظة قرٌب مون الحورة الشورقٌة فوً موضوع ٌعورؾ
[بالدشت]

11

بٌن نخول ٌعورؾ باألشوراؾ القواسوم مون بنوً قاسوم بون إدرٌوس بون جعفور أخوً

الحسن العسكري ألن آل شعٌب بن جماز منهم ،وبالقرب من دار بنً الحرث بون الخوزرج،
التً كان أبو بكر رضً هللا عنه نازالً فٌها بزوجته حبٌبوة [بنوت] 12خارجوة وقٌول ملٌكوة

13

أخت زٌد بن خارجة 14المتكلم بعد الموت موضع ٌعرؾ بصعٌب 15فً بطون وادي بطحوان

 1ف ٟح ًٛ٤ؿّ١عخ ي ٚحٌّؼزض ِٓ(َ)
 2ف ٟح(ٚ ًٛ٤ى) كٚ َ١٠ف )َ(ٟكظَ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 3ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤رٕخ٠ش ٚف(ٟى) رٕخء ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
)َ(ِٓ 4
 ٌُ 5أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
ِ 6لّي رٓ عمزش رٓ أرِ ٟخٌه حٌمَظ ٟحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)199/1(َ١؛ حٌٔوخ)539/2(ٞٚ
 7حٌيٍس()190
 8أ ٞحٌزٔظخْ حٔظَ حرٓ حٌٕـخٍ()191
ِ ٟ٘ٚ 9خٍ٠ش رٕض ّٗع ْٛحٌمزط١ش(ص٘16ـ) ِ٨ٛس حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عٍٍّٛٓٚ ٗ١أَ ٌٚيٖ اركَح٘ٚ ُ١لكي عكَف حٌّٜكٍ ٟرٙكٌح حٓ٨كُ
ِ ْ٤خٍ٠ش أٔـزض ارَح٘ ُ١عٍ ٗ١حٌٕٔ٘ َ٩خن حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()396/4؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()391/4
 10ارَح٘ ُ١رٓ ِلّي رٓ ٠ل ٝ١حٌّ َٜٞحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع حٔظَ حٌٔوخ)89/1(ٞٚ
(ِٓ 11ى) ٚ ،)َ( ٚحٌيٗض :أ ٞحٌٜلَحء حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)151(ّٛ
 12ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حرٕش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
ٚ 13حٌٜٛحد أٔٙخ كز١زش رٕض هخٍؿش رٓ ُ٠ي رٓ أر َ١ُ٘ ٟرٓ ِخٌه رٓ حٌوٍِؽ حٜٔ٤خٍ ٞحٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()264/4؛ حرٓ كـكَ،
حٛ٦خرش()261/4
٠ُ 14ي رٓ هخٍؿش رٓ ُ٠ي رٓ أر َ١ُ٘ ٟرٓ ِخٌه رٓ حٌوٍِؽ حٜٔ٤خٍ(ٞطكٛف ٟفك ٟه٩فكش عؼّكخْ ركٓ عفكخْ ٍٟك ٟهللا عٕكٗ ) ٘ٚكٛ
ٛككلخر ٟؿٍ١ككً ٗككٙي رككيٍ ٘ٚككِ ٛلككيع ٚلككي ًوككَ أٔككٗ ٓككّع ٌٜككيٍٖ ؿٍـٍككش ػككُ طىٍككُ حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()383/3؛ حرككٓ
عزيحٌزَ()541/1؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()547/1
 15حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّعخٌُ()218
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مع ركن الماجشونٌة 1الشرقً الشمالً فٌه حفرة فً بطن الوادي المذكور ٌؤخوذ مون ترابهوا
فٌجعل فً الماء ،وٌؽسل به من الحمى.
حدثنا السٌد أبو الحسن قال :حدثنا اإلمام أبو عبدهللا ،أخبرتنا عفٌفة الفارقانٌة 2فً كتابها عن
عن أبً علً المقري ،عن أبً نعٌم الحافظ ،عن أبً محمد الخواص ،أنبأنا أبو ٌزٌد
المخزومووً ،حوودثنا ا لزبٌوور بوون بكووار ،حوودثنا محموود بوون الحسوون عوون محموود بوون فضووالة ،3عوون
إبراهٌم بن الجهوم أن رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم أتوى بالحوارث بون الخوزرج ،فوإذا هوم
روبى 4فقال ":مالكم ٌا بنً الحارث روبى؟ قوالوا :نعوم ٌوا رسوول هللا ،أصوابتنا هوذه الحموى،
قووال :فووأٌن أنووتم عوون صووعٌب؟ قووالواٌ :ووا رسوول /هللا مووا نصوونع بووه ،قووال :تأخووذون موون ترابووه
فتجعلونه فً ماء ،ثم ٌتفل فٌه أحودكم وٌقوول ":بسوم هللا توراب أرضونا ،برٌوق بعضونا ،شوفاء
لمرٌضنا بإذن ربنا" ،ففعلوا فتركتهم الحمى".5
قال الشٌخ محب الدٌن ،6قال الشرٌؾ أبو القاسم طاهر بون ٌحٌوى بون الحسون بون جعفور بون
عبٌوودهللا بوون الحسووٌن بوون علووً بوون أبووً طالووب رضووً هللا عوونهم :صووعٌب وادي بطحووان دون
الماجشونٌة وفٌه حفرة مما ٌأخذ الناس منه وهو الٌوم إذا وبا إنسان أخذ منوه ،وقوال رحموه
هللا :رأٌت هذه الحفرة الٌوم (و) 7الناس ٌأخوذون منهوا ،وذكوروا (أنهوم) 8قود جربووه فوجودوه
صحٌحً ا ،ثم قال رحمه هللا :وأخذت منها أنا أٌضا ً (والحمد هلل وحده).9
ومسجد بنً ظفر من األوس ،وهو شورقً البقٌوع موع طورؾ الحورة الشورقٌة ،وٌعورؾ الٌووم
بمسجد البؽلة ،روى الزبٌر بن بكار قال :حدثنً محمد بن الحسن ،عن إدرٌس بن محمد بون
ٌونس بن محمد بن أنٌس بن فضالة الظفري ،10عن جده ،أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
جلس على الحجر الذي فً مسجد بنً ظفر ،وأن زٌاد بن عبٌد هللا 11أمر بقلعه حتوى جاءتوه
مشٌخة من بنً ظفر ،فأعلموه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جلس علٌه فرده ،قال :فقل

ٔ 1فٔٗ(ٚ ، )366حٌّخؿ٘١ٔٛش عزخٍس عٓ كي٠مش ٚطعَف ٌي ٜأً٘ حٌّيٕ٠ش رخٌّيٗ١ٔٛش حٔظَ حٌّٔٛٙى)68/1(ٞ؛ حٜٔ٤خٍ)229(ٞ
 2أَ ٘ككخٔت عف١فككش رٕككض أكّككي رككٓ عزككيهللا رككٓ ِلّككي حٌفخٍلخٔ١ككش(٘606-510ككـ) ٘ٚككِ ٟليػككش ٚلككي ٓككّعض حٌّعـّكك ٓ١حٌىز١ككَ ٚحٌٜككغَ١
ٌ ٍطزَحٔككٚ ٟأؿككخُ ٌٙككخ ؿّخعككش ِككٓ حٌعٍّككخء ِككٕ ُٙأركك ٛعٍكك ٟحٌلككيحى ٓٚككّع ِٕٙككخ حٌلككخفع ٟكك١خء حٌككي ٓ٠حٌّميٓكك ٟحٔظككَ حرككٓ طغككَٞ
رَى)200/6(ٞ؛ حٌ١خفع)6/4(ٟ؛ ولخٌش()1036/2
ِ 3لّككي رككٓ ف٠ككخٌش حٜٔ٤ككخٍ ٞحٌغفككخٍٚ ٞلككخي حرككٓ أركك ٟكككخطُٓ :ككؤٌض أرككخ ٍُعككش عٕككٗ فمككخيٗ :كك١ن ِككيٌ ٟٕ٠ككٌ ْ١كك ٟرككٗ هزككَ حٔظككَ
حٌٔوخ)564/2(ٞٚ
ٍٚ 4ر :ٝؿّع ٍٚرخْ  ٛ٘ٚحٌَّ ٞ٠حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش() 379/1
ٚ 5لي عٍك حٌَفخع )638(ٟرؤْ إٓخىٖ ٚحٖ ٌـٙخٌش حٌَٚحس ارَح٘ ُ١رٓ حٌـِٚ ُٙلّي رٓ ف٠خٌش وّخ أٔٗ ِع ًٌه ًَِٓ أِ ٚعً٠
 6حٌيٍس()62
ٔ١ٌ 7ض ف(ٟى)
 8ف(ٟى) أٔٗ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
ٔ١ٌ 9ض ف(ٟى)
 10اىٍ٠ككْ رككٓ ِلّككي رككٓ ٠كك ْٔٛرككٓ ِلّككي رككٓ أٔكك ْ١رككٓ ف٠ككخٌش حٌظفككَ٘ٚ ٞككِ ٛلككيع حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()37/2؛
حٌٔوخ)165/1(ٞٚ
٠ُ 11ككخى رككٓ عز١ككيهللا رككٓ عزككي حٌّككيحْ حٌلككخٍػ ٟحٌّىكك(ٟص٘150ككـ) ٘ٚكك ٛهككخي حٌوٍ١فككش حٌعزخٓكك ٟحٌّٕٜككٚٚ ٍٛحٌ١ككٗ عٍككِ ٝىككش ٚحٌّيٕ٠ككش
ٚحٌطخثف ٚلي عِي عٓ ٠٨ٚظٙخ ف٘140( ٟـ) حٔظَ حرٓ ٓعي()439/5؛ حٌفؤٓ)134/4(ٟ؛ حٌٔوخ)362/2(ٞٚ
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امرأة (نزر) 1ولدها تجلس علٌه إال حملت ،وعنده آثار فوً الحورة ٌقوال أنهوا أثور حوافر بؽلوة
النبً صلى هللا علٌوه وسولم مون جهوة القبلوة ،وفوً ؼربٌوه أثور علوى حجور كأنوه أثور مرفوق،
وعلى حجر أخر أثر أصابع ،والناس ٌتبركون بها وهللا تعالى أعلم.
و[مسجد] 2بنً معاوٌة بن مالك بن النجار من الخزرج ،روٌنوا بسوندنا المتقودم الوى (مالوك)

3

قال :حدثنا عبدهللا بن عبدهللا بن جابر بن عتٌك ،4عن عتٌك بن الحارث 5قال :جاءنا عبودهللا
عبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما فً بنً معاوٌة ،وهً قرٌة من قورى األنصوار ،فقوال :هول
(تدرون) 6أٌن صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من مسوجدكم هوذا؟ قلوت :نعوم ،وأشورت
له الى ناحٌة منه ،قال :فهل تدري ما الثبلث التً دعا بهن؟ قلت :نعم ،قوال :فوأخبرنً بهون،
قلت :دعى أن ال ٌظهر علٌهم عدو مون ؼٌورهم فأعطٌهوا ،وأن ال ٌهلكهوم بالسونٌن فأعطٌهوا،
وأن ال ٌجعل بأسهم بٌنهم فمنعها ،قوال عبودهللا بون عمور :صودقت فلون ٌوزال الهورج الوى ٌووم
القٌامة.7
قلت :وٌعرؾ هذا المسجد الٌوم بمسجد اإلجابة ،وهو شمالً البقٌع على ٌسار طرٌق السالك
الى العرٌض 8وسط تلول ،هً آثار قرٌة بنً معاوٌة وهً الٌوم خراب.
ومسجد الفتح ،حدثنا أبو الحسن علوً بون أحمود ،حودثنا أبوو عبودهللا محمود بون محموود ،أنبأنوا
حنبل بن عبدهللا الرصوافً ،9أنبأنوا أبوو القاسوم بون الحصوٌن ،أنبأنوا أبوو علوً بون الموذهب،10
أنبأنا أبو بكر القطٌعً ،11حدثنا عبدهللا بن أحمد بن حنبل ،12حدثنً أبً ،حدثنا أبو عامر،13
حدثنا كثٌر ٌعنى بن زٌود ،14حودثنا عبودهللا بون عبودالرحمن بون كعوب بون مالوك 15رضوً هللا
 1ف(ٟى) ٚ ٍِ٠حٌٜل١ق حٌّؼزض :ٍِٔٚ ،أ ٞحٌمٍ ً١حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)481(ّٛ
 2ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(َ) (ٚى)
 3ف(ٟى) حٌّ١ٛؤ
 4عزيهللا رٓ عزيهللا رٓ ؿخرَ رٓ عظ١ه حٜٔ٤خٍ ٞحٌّئ ٟطخرع ٟػمش حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()282/5؛ حٌٔوخ)47/2(ٞٚ
 5عظ١ه رٓ حٌلخٍع رٓ عظ١كه ركٓ لك ْ١ركٓ ٘٘١كش حٜٔ٤كخٍ٘ٚ ٞكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()90/7؛ حركٓ كـكَ،
ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()105/7؛ حٌٔوخ)240/2(ٞٚ
 6ف )َ(ٟطيْٚ
 7حرٓ ٗزش()67
 8حٌعَ :ٞ٠طٜغ َ١عَٚ ٛ٘ٚ ٝحى ٞف ٟحٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)321/6(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()260
 9كٕزكككً ركككٓ عزكككيهللا ركككٓ فكككَؽ حٌٛحٓكككط ٟحٌزغكككيحى ٞحٌَٛكككخف٘604-510(ٟكككـ) ٘ٚكككِ ٛلكككيع حٔظكككَ حركككٓ طغكككَ ٞركككَى)195/6(ٞ؛
ِ)1641/4(ٝٓٛ
 10حٌلٔٓ رٓ عٍ ٟرٓ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ أكّي رٓ ٘ٚذ رٓ ٗكزً حٌظّّ١ك٘444-355(ٟكـ) حٌّعكَٚف ركخرٓ حٌّكٌ٘ذ ٘ٚكِ ٛلكيع وّكخ
أٔٗ ٍح٠ٚش ِٕٔي حِ٦خَ أكّي حٔظَ حرٓ حٌـ)155/8(ُٞٛ؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()205/3
 11أكّي رٓ ؿعفَ رٓ كّيحْ رٓ ِخٌه حٌزغيحى٘368-273(ٞكـ) ٚلكي ٍ ٞٚعكٓ عزكيهللا ركٓ كٕزكً حٌّٔكٕي ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حركٓ
حٌوط١ذ()73/4؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()346/2
 12أر ٛعزيحٌَكّٓ عزيهللا رٓ أكّي رٓ ِلّي رٓ كٕزً حٌ٘١زخٔ ٟحٌزغيحى٘290-213( ٞـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش ٌٚكٗ ِكٓ حٌّٜكٕفخص ُٚحثكي
حٌِ٘ككي فكك ٟحٌلككي٠غ ِٜٚككٕف ُٚحثككي عٍككِٔ ٝككٕي ٚحٌككيٖ حِ٦ككخَ أكّككي رككٓ كٕزككً حٔظككَ حرككٓ حٌوط١ككذ()375/9؛ حٌزغككيحى)442/1(ٞ؛
هٍ١فش()956؛ ِ)1113/3(ٝٓٛ
13أر ٛعخَِ عزي حٌٍّه رٓ عَّ ٚحٌم ٟٔ١حٌعمي ٞحٌز(َٜٞصٚ 204ل٘205 ً١ـ) ِ ٛ٘ٚلكيع ٚككخفع ػمكش حٔظكَ حركٓ ه١كخ)227( ١؛
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)425/5(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()254/1
 14أرِ ٛلّي وؼ َ١رٓ ُ٠ي ح ٍّٟٓ٤حٌّئ( ٟص ٘158كـ) ِك ٌٝٛحٓ٤كٍّ٘ٚ ٓ١١كِ ٛلكيع حٔظكَ حركٓ ه١كخ)272( ١؛ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)216/7(َ١؛ حٌٔوخ)391/2(ٞٚ
 15ع زيهللا رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ وعذ رٓ ِخٌه حٜٔ٤خٍِ ٛ٘ٚ ٞليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)133/5(َ١؛ حٌٔوخ)52/2(ٞٚ
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عنه ،حدثنً جابر رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم /دعوا فوً مسوجد الفوتح ٌووم
االثنٌن ،وٌوم الثبلثاء ،وٌوم األربعاء ،فاستجٌب له ٌوم األربعاء بٌن الصبلتٌن فعرؾ البشر
فً وجهه صلى هللا علٌه وسلم.1
وحدثنا السٌد تاج الدٌن ،حدثنا اإلمام محب الدٌن ،أنبأنا أبو نعٌم بن علوً ،أنبأنوا هبوة هللا بون
أحموود ،2أنبأنووا أبووو المنصووور بوون شووكروٌه ،3أنبأنووا إبووراهٌم بوون عبوودهللا ،4ح ودثنا أبووو عبوودهللا
المحاملً ،5حدثنا علً بن سالم ،6حدثنا إسماعٌل بن أبً فدٌك ،7عن معاذ بن سعٌد السلمً،
السلمً ،عن أبٌه ،8عن جابر بن عبدهللا رضً هللا عنه  :أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وسلم مر بمسجد الفوتح الوذي علوى الجبول وقود حضورت صوبلة العصور [فرقوى] 9فصولى فٌوه
صبلة العصر.10
وروى هارون بن كثٌور 11عون أبٌوه عون جوده أن رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم دعوا ٌووم
الخندق على األحزاب فً موضع األسطوانة الوسطى من مسجد الفتح الذي على الجبل.12
قلت :هذا المسجد على قطعة من جبول سولع مون جهوة الؽورب ،وؼربٌوه وادي بطحوان ،وفٌوه
عٌون [ٌجري] 13بعضها ،وبعضها لٌس فٌه مواء ،وٌعورؾ الموضوع بالسوٌح 14بسوٌن مهملوة
وٌاء [مثناة] 15من تحتٌ ،صعد إلٌه من درجتٌن شمالٌة وشرقٌة ،وكان فٌه ثبلث أسطوانات
قبل هوذا البنواء الوذي هوو علٌوه الٌووم مون بنواء عمور بون عبودالعزٌز ،فلوذلك قوال فوً الحودٌث
المتقدم موضع األسطوانة الوسطى ،فتهدم على طول الزموان حتوى جودد بنواءه األمٌور سوٌؾ
الوودٌن الحسووٌن بوون أبووً الهٌجوواء 16أحوود وزراء العبٌوودٌٌن بمصوور فووً سوونة خمووس وسووبعٌن
وخمسمابة ،وكـذلك جدد بناء المسـجدٌن اللذٌن تحته من جهة القبلةٌ ،عرؾ األول الـذي ٌلً

 1حرٓ حٌٕـخٍ()189
ي
 2أرِ ٛلّي ٘زش هللا رٓ أكّي رٓ عزكيهللا ركٓ عٍك ٟركٓ ١كخ ّٚٚحٌزغكيحى٘536-462(ٞكـ) ٘ٚك ٛاِكخَ ؿكخِع ىِ٘كك ٚوكخْ ِمَثكخ كٔكٓ
حٌظٚ٩س ِٚليع ػمش حٔظَ حرٓ حٌـ)101/10(ُٞٛ؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()101/4
ِ 3لّي رٓ أكّكي ركٓ عٍك ٟركٓ ٗكىَ٘482-393(ٗ٠ٚكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ف١كٗ ٟكعف حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟحٌعزكَ(١ِ ،)300/3كِحْ()467/3؛
حٌ١خفع)133/3(ٟ
 4أر ٛآلخق ارَح٘ ُ١رٓ عزيهللا رٓ ِلّي رٓ ه١ٍٗٛي حٛ٤فٙخٔ٘400-307(ٟـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()72/3
 5أكّي رٓ عزيهللا رٓ حٌلٔ ٓ١رٓ آّخع ً١حٌّلخٍِِ ٛ٘ٚ ٟليع حٔظَ حرٓ حٌوط١ذ()238/4
 6عٍ ٟرٓ ٓخٌُ رٓ ٍّٓخْ ِ ٛ٘ٚليع وّخ وخْ ِٓ طـخٍ حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌٔوخ)277/2(ٞٚ
 7أركككِ ٛلّكككي آكككّخع ً١ركككٓ ِٔكككٍُ ركككٓ أرككك ٟحٌفكككي٠ه ىٕ٠كككخٍ حٌّكككيِ ٟٕ٠ككك ٌٝٛرٕككك ٟحٌكككي٘ٚ ً٠كككِ ٛلكككيع ػمكككش حٔظكككَ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظكككخٍ٠ن
حٌىز)372/1(َ١؛ حٌٔوخ)185/1(ٞٚ
 ٌُ 8أعؼَ ٌّٙخ عٍ ٝطَؿّش
 9ف ٟح ًٛ٤فَلخ
 10حرٓ حٌٕـخٍ()189
٘ 11خٍ ْٚرٓ وؼِ ٛ٘ٚ َ١ليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)226/8(َ١
 12حرٓ حٌٕـخٍ()189
 13ف(ٟى) طـَٞ
 14حٌٔ١قِٟٛ :ع غَرِٔ ٟـي حٌفظق حٔظَ حٌّٔٛٙى)1240/4(ٞ؛ حٌعزخٓ)345(ٟ
 15ف ٟحِ ًٛ٤ؼٕخص ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق ِٓ(َ)
 16حٌلٔ ٓ١رٓ أر ٟحٌ١ٙـخء ٚوخْ لي  ٌٟٚاِخٍس حٌّيٕ٠ش ف٘566(ٟـ) ٚلي لكخَ رعكيس أعّكخي فك ٟحٌّيٕ٠كش ٚعّكً ٌٍلـكَس حٌ٘كَ٠فش ٓكظخٍس
ِىظٛد عٍٙ١خ ٍٓٛس  ْ٠وخٍِش حٔظَ حٌٔوخ)297/1(ٞٚ
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القبلة بمسجد أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه  ،والثانً ٌلً الشمال وٌعرؾ
بمسجد سلمان الفارسً 1رضً هللا عنه جددهما فً سنة سبع وسبعٌن وخمسمابة.
[وذكر] 2الشٌخ محب الدٌن بن النجار 3أنه كان معهما مسجد ثالث قبلته خوراب ،وقود أخوذت
أخذت أحجاره وتهدم ،فهذا لم ٌبق له أثر.
وقال الشٌخ محب الدٌن 4رحمه هللا وروي عن معاذ بن سعد ،أن رسول هللا صلى هللا علٌوه
علٌه وسلم صلى فً مسجد الفتح ،وفً المساجد التً حوله ،ومسجد القبلتٌن.

 1أر ٛعزيهللا ٍّٓ ٛ٘ٚخْ حٌفخٍٓ( ٟصٚ35ل٘36ً١ـ) ٠ٚمكخي ٌكٗ ٓكٍّخْ ركٓ حٓ٦كٓٚ َ٩كٍّخْ حٌو١كَ ِكٍٓ ٌٝٛكٛي هللا ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ
ٚ ، ٍُٓٚأ ِٓ ٍٗٛفخٍّ  ِٓ ٛ٘ٚأٗخٍ عٍ ٝحٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ رلفكَ حٌوٕكيق ككٛي حٌّيٕ٠كش فك ٟغكِٚس ح٤ككِحد(٘5كـ)
ٛ ٛ٘ٚلخر ٟؿٍٚ ً١عخٌُ فمُ ٗ١ح٘ي حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()53/1؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()60/2
 2ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
 3حٌيٍس()189
ٔ 4فٔٗ
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[ذكر مسجد القبلتٌن]

1

وقووال رحمووه هللا : 2روى عثمووان بوون محموود األخنسوً 3قووال :زار رسووول هللا صوولى هللا علٌووه
وسلم امرأة من (بنً سلمة)ٌ ،4قال لهوا أم بشور 5فوً بنوً سولمة ،فصونعت لوه طعاموا ً فحانوت
الظهوور ،فصوولى رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم بأصووحابه فووً مسووجد القبلتووٌن الظهوور ،فلمووا
صوولى ركعتووٌن أموور أن ٌتوجووه الووى الكعبووة ،فاسووتدار رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم الووى
الكعبة ،فسمً ذلك (المسجد) 6بمسجد القبلتٌن ،وكانت الظهر ٌومبذ أربع ركعات منها اثنتان
اثنتان الى بٌت المقدس ،واثنتان الى الكعبة.7
قووال سووعٌد بوون المسووٌب :صورفت القبلووة قبوول بودر بشووهرٌن ،والثابووت عنوودنا أنهووا صورفت فووً
الظهر فً مسجد القبلتٌن.8
قلت :وهذا المسجد بعٌد عن مسوجد الفوتح مون جهوة الؽورب ،علوى رابٌوة ،علوى /شوفٌر وادي
العقٌق ،وحوله خراب عتٌق على الحرةٌ ،عرؾ موضعه بالقاع وحوله آبار ومزارع تعرؾ
(بالعرض) 9فً قبلة مزارع الجرؾ المعروؾ والمسجد المذكور فً قرٌة بنوً سولمة وٌقوال
لها خربا.10
قلت :11وفً هذا المسجد وهو مسجد بنً حورام 12مون بنوً سولمة رأى رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم (النخامة) 13فحكها بعرجوون 14كوان فوً ٌوده ،ثوم دعوى بخلووق فجعلوه علوى رأس
العرجون ،ثم جعله على موضع النخامة ،فكان أول مسجد خلق.

 1ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
ٚ 2حٌمخثً ٕ٘خ ٘ ٛحرٓ حٌٕـخٍ
 3عؼّخْ رٓ ِلّي رٓ حٌّغَ١س رٓ ح٤هْٕ رٓ َٗ٠ك حٌؼمفك٘ٚ ٟكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()249/6؛ حركٓ كـكَ،
ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()152/7
 4ف(ٟى) ٍِّٔش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 5أَ ر٘ككَ ٓكك٩فٗ حٜٔ٤ككخٍ٠ش ُٚؿككش حٌزككَحء رككٓ ِعككَ ٍٚرككٓ ٛككوَ رككٓ هٕٔككخء حٜٔ٤ككخٍ ٞحٔظككَ حرككٓ كـككَ ،حٛ٦ككخرش()323/4؛
حٌّٔٛٙى)842/3(ٞ
ٔ١ٌ 6ض ف(ٟى)
 7حركٓ حٌٕـكخٍ()190؛ حٌٔكّٛٙى)842/3(ٞ؛ ٌٚكُ ٠ىكٓ ٘كٌح ٘ك ٛحٌّٔككـي حٌٛك١كي رمزٍظك ٓ١فك ٟحٌّيٕ٠كش ٌٚىٕكٗ أوظٔكذ ٘كٌح حٓ٨ككُ  ْ٤هللا
ٓزلخٔٗ ٚطعخٌ ٝأَِحٌَٓٛي  ٍٝٛهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١رظل ً٠ٛلزٍظٗ أػٕخء حٌ٩ٜس رٗ حٌ ٝحٌىعزش حٔظَ حٌع١خٗ)71(ٟ
 8حرٓ حٌٕـخٍ()190
 9ف(ٟى) حٌعٚ ٙٛحٌٜل١ق حٌّؼزض
ً 10وَ٘خ حٌّٔٛٙى )1200/4(ٞرخٌوخء ٚحٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ( )106رخٌلخء  ٟ٘ٚأٍ ٝرِٔ ٓ١ـي حٌمزٍظ ٓ١حٌك ٝحٌّكٌحى ٌزٕكٓ ٟكٍّش
كٛي ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١حّٓٙخ حٌٍٛ ٝلش
ٚ 11حٌمخثً ٕ٘خ ٘ ٛحٌّطَٞ
ٚ 12لي ٔخلٖ حٌّٔٛٙىٌ٘ )840/3(ٞح حٌمكٛي ًٚوكَ ركؤْ ِٔكـي حٌمزٍظك ٓ١فك ٟرٕكٓ ٟكٛحى ٌٚك ْ١فك ٟرٕك ٟككَحَ وّكخ ٠مكٛي حركٓ حٌٕـكخٍ
ٚحٌّطَٚ ٞأ٠ي ًٌه حٌع١خٗ)71(ٟ
 13ف(ٟى) ٔوخِشٚ ،حٌٕوخِشِ :خ ٍ٠فظٗ حٔٔ٦خْ ِٓ حٌزٍغُ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()909/2
 14حٌعَؿ ٛ٘ٚ :ْٛحٌعٌق ِٓ حٌظَّ اًح ٠زْ ٚأعٛؽ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1215(ّٛ
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[ذكر مصلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مصلى العٌد]

1

بالمدٌنة الشرٌفة
روى الزبٌر بن بكار ،عن محمد بن الحسن بن زبالة ،عن محمد بن إسماعٌل بن أبً فدٌك،
عن هشام بن سعد ،عن إبراهٌم بن أبً أمٌة ،وعن شوٌخ مون أهول السون أن أول عٌود صوبله
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (صلى) 2فً حارة الودوس ،عنود بٌوت ابون أبوً الجنووب ،ثوم
صوولى العٌوود الثووانً بفنوواء دار حكووٌم بوون العووداء 3عنوود دار (جفوورة) 4داخ وبلً فووً البٌووت الووذي
[بفنابووه] 5المسووجد ،ثووم صوولى العٌوود الثالووث عنوود دار عبوودهللا بوون درة المووازنً ،6داخ وبلً بووٌن
الدارٌن ،دار معاوٌة ،ودار كثٌر بن الصلت ،7ثم صلى العٌد الرابوع عنود أحجوار كانوت عنود
الحناطٌن بالمصلى ،ثم صلى داخبلً فً منزل محمد بن عبدهللا بن كثٌر بن الصلت ،ثم صلى
حٌث ٌصلً بالناس الٌوم.8
وروي عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن أول فطور أو أضوحى جموع فٌوه رسوول هللا صولى
هللا علٌه وسلم بفناء دار حكٌم بن العداء عند أصحاب المحامل.9
وروي أٌضا ً عن محمد بن عمار بن ٌاسر 10أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كوان ٌسولك
الى المصلى من الطرٌق العظمى على أصحاب الفساطٌط ،11وٌرجوع مون الطرٌوق األخورى
على دار عمار بن ٌاسررضً هللا عنه .12
وروي أٌضا ً عن عابشة بنت سعد بن أبً وقواص  ،عون أبٌهوا رضوً هللا عنوه  ،أن رسوول
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ":ما بٌن مسجدي الى المصلى روضة من رٌاض الجنة".13

 1ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
 2فٖ٩ٛ )َ(ٟ
 3كى ُ١رٓ حٌعيحء رٓ هخٌي رٓ ً٘ٛس رٓ رىَ رٓ ٘ٛحُْ حٔظَ حٌّٔٛٙى)780/3(ٞ
 4ف(ٟى) كفَس
)َ(ِٓ 5
 6عزيهللا رٓ ىٍس حٌِّٔٚ ٟوخْ ِٓ ٚفي ِِٕ٠ش حٌٌ ٓ٠ليِٛح عٍٍٛٓ ٝي هلل  ٍٝٛهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١ف ٟحٌٔكٕش حٌوخِٔكش ِكٓ حٌٙـكَس حٔظكَ
حرٓ ٓعي()222/1
 7أر ٛعزيهللا وؼ َ١رٓ حٌٍٜض رٓ ِعي ٜوَد حٌىٕيٚ ٞلي ليَ حٌّيٕ٠ش ف ٟه٩فكش أرك ٟرىكَ ٘ٚك ٛطكخرع ٟػمكش حٔظكَ حركٓ ه١كخ)238( ١؛
حٌٔوخ)392/2(ٞٚ
 8حٌّٔٛٙى)780/3(ٞ
 9حٌّلخًِِ ٟ٘ :خ طلظٍّٗ ح٦رً ِٓ كّٛي وٛٙحىؽ ح٦رً ِٔٚظٍِِخطٙخ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)987( ّٛ
ِ 10لّككي رككٓ عّككخٍ رككٓ ٠خٓككَ ِكك ٌٝٛرٕككِ ٟوككِ٘ٚ َٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()185/1؛ حرككٓ كـككَ ،طٙككٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()359/9
 11حٌفٔطخ :١أ ٞر١ض ٠ظوٌ ِٓ حٌ٘عَ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()688/2
 12حٌّٔٛٙىٚ ،)793/3(ٞعّخٍ رٓ ٠خَٓ ركٓ ِخٌكه حٌعٕٔك(ٟص٘37كـ) ٛكلخر ٟؿٍ١كً ٚأككي حٌٔكخرم ٓ١حٌك ٝحٓ٦كٌٚ َ٩مك ٟحٌىؼ١كَ ِكٓ
حٚ ًٜ٤أَٓطٗ رٔزذ آ ُِٙ٩حٔظَ حرٓ ه١خ)21( ١؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)25/7(َ١؛ أكّي()186
 13حرٓ حٌٕـخٍ()138
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وروى عوون عموورة عوون عابشووة رضووً هللا عنهووا أن النبووً صوولى هللا علٌووه وسوولم كووان ٌووذبح
أضحٌته بٌده إذا انصرؾ من المصلى على ناحٌوة الطرٌوق التوً كوان ٌنصورؾ منهوا ،وتلوك
الطرٌق والمكان الذي ٌذبح فٌه مقابل المؽرب ،مما ٌلً طرٌق بنً زرٌق.1
[قلت] :2أما الطرٌق العظمً فهً طرٌق الناس الٌوم ،من باب المدٌنة الوى مسوجد المصولى،
وهو الذي ذكره ،وقال :ثم صلى حٌث ٌصلً النواس الٌووم وال (ٌعورؾ) 3مون المسواجد التوً
ذكر لصبلة العٌد إال هذا الذي ٌصلى فٌه العٌد الٌوم ،وهوو المشوهور ،ومسوجد شومالٌه وسوط
الحدٌقوووة المعروفوووة (بالعرٌضوووً) 4المتصووولة بقبوووة عوووٌن األزرق ،وهوووً تسوووقً مووون العوووٌن
الموذكورة ،وٌعورؾ الٌووم بمسوجد أبوً بكور الصودٌق رضوً هللا عنوه  ،ولعلوه صولى فٌوه فوً
خبلفته.
[ومسجد] 5كبٌر شمالً الحدٌقة متصل بها ٌسمى مسجد علً بن أبً طالب رضً هللا عنه ،
 ،ولم ٌرد أنه رضً هللا عنه صلى بالمدٌنة عٌداً فً خبلفته.
فتكون هذه المساجد الموجودة الٌوم من األماكن التً صلى /فٌها رسول صلى هللا علٌه وسلم
صبلة العٌود سونة بعود سونة وعٌوداً بعود عٌود ،إذ ال ٌخوتص أبوو بكور وعلوً رضوً هللا عنهموا
بمسجدٌن ألنفسهما ،وٌتركان المسجد الذي صلى فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
[والنقووا] 6المووذكور فووً األشووعار هووو موون ؼربووً المصوولى الووى منزلووة الحجوواج ،ؼربووً وادي
بطحووان ،والوووادي ٌفصوول موون المصوولى والنقووا ،وموون أجوول مجوواورة المكووانٌن ،قووال بعضووهم
(مورًٌا) 7عن الشٌب ومصلى الجنابز:

ٌكابد فً السرى وعرً ا وسه ً
بل

أال ٌا( سارٌا ً) 8فً قفر عمر

وما بعد النقا إال [المصلى]

بلؽت نقا المشٌب وجزت عنه

9

وحاجر الموذكور أٌضوا ً فوً األشوعار مون ؼربوً النقوا الوى منتهوى الحورة مون وادي العقٌوق،
ولٌس بالمدٌنة الشرٌفة مسجد ٌعرؾ ؼٌر ما ذكر إال مسجد ثنٌة الوداع 10عن ٌسوار الوداخل
الى المدٌنة ،من طرٌق الشام ،ومسجد آخر صؽٌر جوداً علوى طرٌوق السوافلة ،وهوً الطرٌوق
الٌمنى الشرقٌة الى مشهد حمزة رضً هللا عنه عن ٌسار السوالك الوى حودابق السوافلة والوى
 1حٌّٔٛٙى)794/3(ٞ
 2ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) ٚ )َ( ٚحٌمٛي ٌٍّطَٞ
 3فٔ )َ(ٟعَف
 4ف(ٟى) حٌعَٚ٠
(ِٓ 5ى) )َ( ٚ
(ِٓ 6ى) )َ( ٚ
 7ف(ٟى) َِ٠ٚخ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 8ف(ٟى) ٓخَ٠حي ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ِٛ ٛ٘ٚحفك ٌّخ أٍٚىٖ وً ِٓ حٌّٔٛٙى)1322/4(ٞ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()414
 9ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حٌّٚ ٩ٜحٌٜل١ق حٌّؼزض
 10ػٕ١ش حٌٛىح  :ػٕ١ش َِ٘فش عٍ ٝحٌّيٕ٠ش  َّ٠رٙخ ِٓ أٍحى ِىش ٚعَفض رخٌٛىح ٙٔ٤خ ِٟٛع ٚىح ٌٍّٔكخفَِ ٓ٠كٓ حٌّيٕ٠كش ٚل١كً ْ٤
حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍٚ ٍُٓٚ ٗ١ى رٙخ ِٓ هٍفٗ عٍ ٝحٌّيٕ٠ش ف ٟأكي ٜغِٚحطٗ وّخ ل ً١أٔٗ أُٓ ٌٛحى ٞرخٌّيٕ٠كش حٔظكَ حٌلّك)16/3(ٞٛ؛
حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()80
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مشهد حمزة رضوً هللا عنوه ٌقوال أنوه مسوجد أبوً ذر الؽفواري رضوً هللا عنوه  ،1ولوم ٌورد
فٌهما نقل ٌعتمد علٌه وهللا أعلم.

 ٛ٘ٚ 1ؿٕيد رٓ ؿٕخىس رٓ ل ْ١رٓ عَّ ٚرٓ ٍِ ً١رٓ كَحَ (صٚ 31ل٘32 ً١ـ) ِٓ وزخٍ حٌٜلخرش  ِٓٚحٌٔخرم ٓ١حٌ ٝحٓ٦كٚ َ٩لكي
عَف رخٌِ٘ي ٚحٌٜيق حٔظَ حرٓ ه١خ)31( ١؛ حرٓ عزيحٌزَ()62/4؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()63/4
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ذكر اآلبار التً تنسب الى النبً صلى هللا علٌه وسلم
منها ببر أرٌس 1بقباء ؼربً المسجد الشرٌؾ ،فً حدٌقة األشراؾ الكبرى من بنً الحسوٌن
بن علً 2رضً هللا عنهما.
أخبرنً الشٌخ اإلمام الحافظ شرؾ الدٌن أبو محمد عبدالمؤمن بن خلؾ الدمٌاطً بقراءتً
وقراءه الفقٌه نجم الدٌن محمد بن محمد بن ٌحٌى الواسطً ،3عرؾ بابن المقري ،علٌوه فوً
شهور سنة سبع وتسعٌن وست مابة بالمدرسة الظاهرٌوة 4مون القواهرة المعزٌوة ،قوال :حودثنا
الشٌخان أبو الفضول أحمود بون محمود بون عبودهللا التمٌموً ،وأبوو التقوً صوالح بون شوجاع بون
سٌدهم المدلجً ،عن أبً المفاخر سعٌد بن الحسٌن بن محمد الهاشمً المأمونً ،عن اإلموام
أبً عبدهللا محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي (عن أبً الحسٌن عبد الؽافر الفارسوً ،عون
أبً أحمد محمد بن عٌسى الجلوودي)5عون الشوٌخ الزاهود أبوً إسوحاق إبوراهٌم بون محمود بون
سفٌان النٌسابوري ،عن اإلمام أبً الحسٌن مسلم بن الحجاج رحمه هللا ،قال :حدثنا محمد بن
مسكٌن [الٌمامً] ،6حدثنا ٌحٌى بن حسان ،7حدثنا سلٌمان وهو ابن ببلل ،عن شرٌك بن أبً
نمر ،عن سعٌد بن المسٌب ،قال :أخبرنً أبو موسى األشعري 8رضً هللا عنه  ،أنوه توضوأ
فً بٌته ثم خرج فقال :أللزمن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وألكونن معوه [ٌوومً]9هوذا،
فجاء الى المسجد فسأل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم  ،فقالوا :خرج (وجه) 10هاهنوا ،قوال:
فخرجت على أثره أسأل عنه صلى هللا علٌه وسلم ،حتى دخل ببر أرٌوس قوال :فجلسوت عنود
الباب ،وبابها من جرٌد حتى قضى رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم حاجتوه وتوضوأ ،فقموت

 1أٍ ٛ٘ ْ٠حُٓ ٛخكذ ٌٖ٘ حٌزجَ  ٟ٘ٚغَرِٔ ٟـي لزخء رٕل ٛػّخٔ١ش ٚػ٩ػِ ْٛظَ ٚفٙ١خ ٓم ٢هخطُ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍِ ٍُٓٚ ٗ١كٓ
حٌوٍ١فش عؼّخْ رٓ عفخْ ٍ ٟٟهللا عٕٗ حٔظَ حٜٔ٤خٌٍ٘٠ٚ )237(ٞذ حٌع١خٗ )239(ٟحٌ ٝحٌمٛي رؤْ أٍ ْ٠أٛكزلض ططٍكك عٍكٝ
ِٕطمش ط ُ٠ؿٍّش آرخٍ
 2أر ٛعزيهللا حٌلٔ ٓ١رٓ عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ رٓ عزيحٌّطٍذ رٓ ٘خٗكُ ركٓ عزكيِٕخف حٌمَٗكٚ 4 (ٟل١كً ٚ5ل١كً٘61-6كـ) ٚأِكٗ فخّ١كش
رٕض ِلّي  ٍٝٛهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١فٓ ٛٙز ٢حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍٚ ٍُٓٚ ٗ١لي لظكً فك ٟوكَر٩ء حٔظكَ حركٓ عزكيحٌزَ()377/1؛ حركٓ كـكَ،
حٛ٦خرش()331/1؛ حٌفؤٓ)425/3(ٟ
 ٌُ 3أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
ٔٔ 4زش حٌِ ٝئْٓ طٍه حٌّيٍٓكش ٘ٚك ٛحٌٔكٍطخْ حٌٍّكه حٌظكخَ٘ ر١زكَّ ٚلكي ركيأ فك ٟأ٘كخثٙخ (٘660كـ) ٚحٔظٙك ٝحٌعّكً رٙكخ (٘662كـ)
ٌظىِ ْٛمَحي ٌظيٍ ْ٠حٌلٕف١ش ٚحٌ٘خفع١ش ٚطلظ ٞٛعٍ ٝهِحٔش وظذ عظّ١ش ٚرـخٔزٙخ ِىظزش ٌٍٔز ً١وّخ وخْ َٜ٠ف ٌ٠٥ظكخَ ِكٓ حٌطٍزكش
حٌوزِ ١ِٛ٠خ ٚؤٛس ١ٛف ٚؤٛس ٗظخء حٔظَ حٌّمَ)504/1(ِٞ٠؛ حٌىظز)165/1(ٟ
ِ 5خ ر ٓ١حٌمٓ ٓ١ٓٛم(ِٓ ٢ى)
(ِٓ 6ى)  ٛ٘ٚ ،)َ(ٚأر ٛحٌلٔٓ ِلّي رٓ ِٔى ٓ١رٓ ٍّٔ١ش حٌّ١كخِ(ٟص٘289كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حركٓ حٌوط١كذ()301/3؛ حركٓ
كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()439/9
٠ 7ل ٝ١رٓ كٔخْ رٓ ك١خْ حٌظٕ ٟٔ١حٌزىَ ٞحٌز٘208-144(َٜٞـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز١كَ()269/8؛ حٌكٌ٘ز،ٟ
حٌعزَ()356/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()197/11
 ٛ٘ٚ 8عزيهللا ركٓ لك ْ١ركٓ ٓكٍ ُ١ركٓ كٜكخٍ ركٓ ككَد ركٓ عكخَِ ركٓ غكُٕ ركٓ رىكَ حٗ٤كعَ(صٚ 42ل١كً ٘44كـ) ٛكلخر ٟؿٍ١كً ِكٓ
حٌٔخرم ٓ١حٌ ٝحٚ َ٩ٓ٦لي حٓظعٍّٗ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١عٍ ٝرعك ٞحٌك ّٓ١وّكخ حٓكظعٍّٗ عّكَ ٚعؼّكخْ ٍٟك ٟهللا عّٕٙكخ حٔظكَ
حرٓ ه١خ)68( ١؛ حرٓ عزيحٌزَ()363/2؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()351/2
 9ف ٟحٚ َٛ٠ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(َ)
 10ف(ٟى) ٚؿٗٙ
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إلٌه فإذا هو قد جلس على ببر أرٌس وتوسط قفهوا 1وكشوؾ عون /سواقٌه ودالهموا فوً الببور،
قال :فسلمت علٌه ثم انصرفت فجلست عند الباب ،فقلت :ألكونن بواب رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم الٌوم ،فجاء أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنوه فودفع البواب فقلوت :مون هوذا؟ فقوال:
أبو بكر ،فقلت :على رسلك ،قال :ثم ذهبت فقلتٌ :ا رسول هللا هوذا أبوو بكور ٌسوتأذن ،فقوال:
[ابذن] 2له وبشره بالجنة ،قال :فأقبلت حتى قلت ألبً بكور رضوً هللا عنوه  :أدخول ورسوول
هللا صولى هللا علٌوه وسولم ٌبشورك بالجنوة ،قوال :فوودخل أبوو بكور فجلوس عون ٌموٌن رسووول هللا
صلى هللا علٌه وسلم معه فوً القوؾ ودلوى رجلٌوه فوً الببور كموا صونع النبوً صولى هللا علٌوه
وسلم  ،وكشؾ عن ساقٌه ،ثم رجعت فجلست وقد تركت أخً [ٌتوضأ] 3وٌلحقنً فقلوت :إن
ٌرد هللا بفبلن خٌرً ا ٌأت به ،فإذا إنسان ٌحرك الباب فقلت :من هذا؟ فقال :عمر بن الخطواب
فقلت :على رسلك ،ثم جبت النبً صلى هللا علٌوه وسولم فسولمت علٌوه ،وقلوت :هوذا عمور بون
الخطوواب ٌسووتأذن فقووال :ابووذن لووه وبشووره بالجنووة ،فجبووت عموور رضووً هللا عنووه فقلووت :أدخوول
وٌبشرك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالجنة ،قال :فدخل فجلس موع رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم فً القؾ عن ٌساره ،ودلى رجلٌه فً الببر.
ثم رجعت فجلست فقلوت :إن ٌورد هللا بفوبلن خٌورً ا ٌعنوً أخواه ٌوأت بوه ،فجواء إنسوان ٌحورك
الباب فقلت :من هذا؟ فقال :عثمان بن عفان فقلت :على رسولك ،قوال فجبوت النبوً صولى هللا
علٌووه وسوولم فأخبرتووه فقووال :اب وذن لووه وبشووره بالجنووة مووع بلوووى تصووٌبه ،فجبووت فقلووت :أدخوول
وٌبشرك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالجنة مع بلوى تصٌبك ،قال :فدخل فوجد القؾ قود
ملووا فجلووس وجوواههم موون الشووق اآلخوور ،4قووال شوورٌك :فقووال سووعٌد بوون المسووٌب :فأولتهووا

5

قبورهم.6
وروى البخاري فً الصحٌح 7من حدٌث أنس قال :كان خاتم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وسلم فً ٌده ،وفً ٌد أبً بكور بعوده ،وفوً ٌود عمور بعود أبوً بكور الصودٌق ،قوال :فلموا كوان
عثمان جلس على ببر أرٌس فأخرج الخاتم فجعل ٌعبث به فسقط ،قال :فاختلفنا ثبلثة أٌام مع
عثمان ،فنزح 8الببر فلم ٌجده.9

 1حٌمفِ ٛ٘ :خ أٍطفع ِٓ حٍٛٚ ٍٝ٤زض كـخٍطٗ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()752/2
 2ف ٟح ًٛ٤اٌْ٠
 3ف ٟح٠ ًٛ٤ظٟٛت
ٛ 4ل١ق ٍُِٔ()6214
 5أٚي حٌٟ٘ء :أ ٞفَٖٔ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()33/1
 6حرٓ حٌٕـخٍ()102
 7كي٠غ()5878
ِٔ 8ف :أ ٞأٓظمِ ٝخثٙخ كظٔ ٝفي حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)244(ّٛ
 9حرٓ حٌٕـخٍ()103
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قلت :1وكان ذلك لتمام ست سنٌن من خبلفته فمن ذلك الٌوم حصل فً خبلفته ما حصل من
من اختبلؾ األمر لفوات بركة الخاتم وهللا أعلم.
قال ابن النجار :2وذرعت طولها فكان [أربعة] 3عشر ذراعا ً وشبراً ،منهوا ذراعوان ونصوؾ
ونصؾ ماء ،وعرضها خمس أذرع وطول قفها الذي جلس فٌوه رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم وصاحباه [ثبلثة] 4أذرع تشؾ 5كفا.
قلت :وهً تحت أطم كان عالٌا ً من آطام المدٌنة (خراب) ،6هو من جهة القبلة ،وقد بنً فً
فً أعبله مسكن ٌسكنه من ٌقوم بالحدٌقة ،وٌخدم مسجد قباء ،وحولها دور األنصار وآثارهم
رضً هللا عنهم  ،وقد جدد لها الشٌخ صفً الدٌن أبو بكر بن أحمد السبلمً رحمه هللا درجا ً
ٌنز ل إلٌها منه من ٌرٌد الشرب والوضوء من الزوار وؼٌرهم ،وعلى الدرج قبو ،وذلك فوً
سنة أربع عشرة وسبعمابة.7
/ثم ببر ؼرس 8حدثنا أبو الحسن بن أحمد ،حدثنا أبو عبدهللا بن محمود ،أنبأنا أبو زكرٌا بون
أسعد 9بخطه ،أنبأنا أبوو علوً الحوداد ،عون أبوً نعوٌم األصوفهانً ،قوال :كتوب إلوً أبوو محمود
الخووواص ،أن محموود بوون عبوودالرحمن أخبووره ،أخبرنووا [الزبٌوور بوون بكووار] 10حوودثنا محموود بوون
الحسن ،عن عبدالعزٌز بن محمد ،عن سعٌد بن عبدالرحمن بن رقٌش ،11قوال  :جاءنوا أنوس
بن مالك رضً هللا عنه بقبواء ،فقوال :أٌون ببوركم هوذه؟ ٌعنوً ببور ؼورس [فودللناه] 12علٌهوا،
قال :رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جاءها وإنها لتسنى13علوى حموار بسوحر ،14فودعا
النبً صلى هللا علٌه وسلم بدلو من مابها ،فتوضأ منه ثم سكبه فٌها ،فما نزفت بعد.15
وحووودثنا الشووورٌؾ تووواج الووودٌن ،حووودثنا الشوووٌخ محوووب الووودٌن بسووونده الوووى محمووود بووون الحسووون
قووووووووال :حوووووووودثنا القاسووووووووم بوووووووون محموووووووود ،16عوووووووون إبووووووووراهٌم بوووووووون إسووووووووماعٌل بوووووووون

 1حٌمٛي ٕ٘خ ٌٍّطَٞ
 2حٌيٍس()103
 3ف ٟح ًٛ٤أٍرع
 4ف ٟح ًٛ٤ػ٩ع
 5ط٘ف :أ ٞطِ٠ي أ ٚطٕم ٚحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)825(ّٛ
ٔ١ٌ 6ض ف(ٟى)
ٚ 7لي ًوَ حرٓ فَك )185(ْٛرؤْ ِٕ٘ؤ حٌيٍؽ ٘ٔ ٛـُ حٌيٓٛ٠ ٓ٠ف  َ٠ُٚح١ َ١ِ٤فٚ ،ً١لي ؿّع ر ٓ١لٛي حٌّطَٚ ٞحرٓ فَكْٛ
حٌّٔٛٙى )948/4(ٞفمخيًٌٚ :ه رخْ ٘ئ٨ء حٌزٕ خإْ وخٔٛح فمَحء فؤِيُ٘ رخٌّخي ٛف ٟحٌي ٓ٠ػُ أطُ ٔـُ حٌي ٓ٠عّخٍس حٌيٍؽ
 ٟ٘ٚ 8رجَ َٗلِٔ ٟـي لزخء عٍٜٔ ٝف ِ ً١حٌ ٝؿٙش حٌّ٘خي حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()46؛ حٌعزخٓ)261(ٟ
٠ 9ل ٝ١رٓ أٓعي رٓ ر ٕٛحُ٤ؿ ٟحٌلٕزٍ( ٟص٘593ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()283/4؛ حرٓ طغَ ٞرَى)143/6(ٞ
)َ(ِٓ 10
ٓ 11ع١ي رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ ٠ِ٠ي رٓ ٍل ٖ١رٓ ٍثخد حٓ٤ي ٞحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)491/3(َ١؛ حرٓ
كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()58/4
 12ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ(ٚ
 13طٕٔ :ٝأ ٞطٔم ٝحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1297(ّٛ
 14حٌٔلَ :لز ً١حٌٜزق حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)405(ّٛ
 15حرٓ حٌٕـخٍ(ٌ٘ٚ ،)105ح حٌلي٠غ ٟع١ف ٌ٠عف ِلّي رٓ حٌلٔٓ
 16حٌمخُٓ رٓ ِلّي رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ حٌلخٍع حٌّوِ ِٟٚحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع ػمش حٔظَ حٌٔوخ)378/2(ٞٚ
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مجمع ،1قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":رأٌت اللٌلة أنً أصبحت علوى ببور مون
الجنة" ،فأصبح على ببر ؼرس فتوضأ منها وبزق 2فٌها ،وؼسل منها حوٌن تووفً صولى هللا
علٌه وسلم.3
قال الشٌخ محب الدٌن بٌنها وبٌن مسجد قباء نحو نصؾ مٌل.4
قلت :5وهذه الببر شرقً مسوجد قبواء الوى جهوة الشومال ،وهوً بوٌن النخٌول ،وٌعورؾ مكانهوا
الٌوم وما حولها (بالؽرس) 6وهً الٌوم ملك لبعض أهل المدٌنة ،وكانوت قود خربوت فجوددت
بعد السبع مابة ،وهً كثٌرة الماء ،وعرضها عشرة أذرع ،وطولها ٌزٌد على ذلوك ،وماؤهوا
تؽلب ؼلٌه الخضرة ،وهو طٌب عذب.
[ثم ببر البصة] 7حدثنا الشرٌؾ العدل علً بن أبً العباس ،حدثنا الشٌخ أبو عبودهللا بون أبوً
الفضوول ،أنبأنووا ذاكوور [الخفوواؾ] ،8عوون الحسوون بوون أحموود األص وفهانً ،عوون أحموود بوون عبوودهللا
الحافظ ،عن جعفر بن محمد ،أنبأنوا محمود بون عبود الورحمن ،حودثنا الزبٌور بون بكوار ،حودثنا
محمد بن الحسن ،عن محمد بن موسى ،9عن سعٌد بن زٌد ،10عن ربٌح بن عبدالرحمن بن
بن أبً سعٌد الخدري 11رضوً هللا عنوه قوال ":كوان رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ٌوأتً
الشهداء وأبنابهم وٌتعاهد [عاببلتهم] ،12قال :فجاء ٌوما ً أبوا سوعٌد الخودري فقوال :هول عنودك
من سدر أؼسل به رأسً فإن الٌووم الجمعوة ،قوال :نعوم ،فوأخرج لوه سودراً ،وخورج معوه الوى
البصة فؽسل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم رأسوه وصوب ؼسوالة رأسوه ومراقوة شوعره فوً
البصة".13
قلت :وهذه الببر قرٌبة من البقٌع ،على ٌسار السالك الى قباء ،فً حدٌقة كبٌرة محوط علٌها
بحابط ،وعندها فً الحدٌقة أٌضا ً ببر أصؽر منها ،والناس مختلفون فٌهما أٌتهما ببر البصة،
إال أن ابن النجار 14رحمه هللا قطع بأنها الببر الكبرى القبلٌة ،وذكر أن عرضها تسعة أذرع
 1ارَح٘ ُ١رٓ آّخع ً١رٓ ِـّع رٓ ؿخٍ٠ش حٜٔ٤خٍ ٞحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع وؼ َ١حٌ ُ٘ٛحٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)271/1(َ١؛ حرٓ
كزخْ()98/1
 2رِق :أ ٞرٜك حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)867(ّٛ
 3حٌلي٠غ ٟع١ف ٌ٠عف ِلّي رٓ حٌلٔٓ ٚارَح٘ ُ١رٓ آّخعٚ ً١لي ٍٚى حٌلي٠غ عٕي حرٓ حٌٕـخٍ()105
ٔ 4فٔٗ()106
 5حٌمٛي ٕ٘خ ٌٍّطَٞ
 6ف(ٟى) حٌّغَّ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
)َ(ِٓ 7
 8ف ٟح ًٛ٤حٌلٌحٚ ،ف(ٟى)  )َ(ٚحٌليح ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ٚلي ٓزمض حٌظَؿّش ٌٗ
 9أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ ِ ٝٓٛركٓ أرك ٟعزكيهللا حٌفطكَ(ٞص٘170كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()237/1؛ حركٓ
كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()480/9
ٓ 10ع١ي رٓ ُ٠ي(ص٘167ـ) ِ ٌٝٛحُ٤ى ِ ٛ٘ٚليع ٛيٚق كخفع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)472/3(َ١
ٍ 11ر١ق رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ أرٓ ٟع١ي حٌويٍٚ ٞل ً١حّٓٗ ٓع١ي ٍٚر١ق ٌمذ ِ ٛ٘ٚلكيع حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()331/3؛
حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()238/3
 12ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن ع١خ٨طٚ ُٙحٌٜل١ق حٌّؼزض
 13حٌلي٠غ فٕٓ ٟيٖ ِلّي رٓ حٌلٔٓ ٚلي وٌرٚ ،ٖٛلي أٍٚىٖ حرٓ حٌٕـخٍ()106
 14حٌيٍس()107
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وأن طولها أحد عشر ذراعا ً ،والصؽرى عرضها ستة أذرع ،هً التً تلً األطم من شرقٌه
وهو أطم مالك بن سنان 1أبو أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنهموا ،وسومعت مون بعوض مون
أدركت من أكابر خدام الحرم الشرٌؾ وؼٌرهم من أهل المدٌنة ٌقولون إنها /الكبرى القبلٌة،
وإن الفقٌه الصوالح القودوة ،أبوا العبواس أحمود بون موسوى بون عجٌول 2رحموه هللا ،وؼٌوره مون
صلحاء الٌمن إذا جاؤوها للتبرك ال ٌقصدون إال الببر الكبرى القبلٌة ،والحدٌقة التً (هوً)

3

فٌها الٌوم وقؾ على الفقراء والمساكٌن والواردٌن والصادرٌن لزٌارة 4رسول هللا صولى هللا
هللا علٌووه وسوولم وقفهووا الشووٌخ عزٌووز الدولووة رٌحووان البوودري الشووهابً ،شووٌخ خوودام الحوورم
الشرٌؾ ،كان قبل وفاته بعامٌن أو ثبلثة وتوفً فً سنة سبع وتسعٌن وستمابة.
ثم ببر حاء 5حدثنا الشٌخ اإلمام العالم الحافظ أمٌن الودٌن أبوو الوٌمن بون عبدالصومد بون أبوً
الحسن عبد الوهاب بن عساكر ،حدثنا الشٌخ اإلمام أبو عبدهللا الحسٌن بن المبارك الزبٌدي،
حدثنا شٌخ اإلسبلم أبو الوقت عبد األول بن عٌسى بن شعٌب ،حدثنا عبدالرحمن بن المظفر
الداوودي ،أخبرنا أبو محمد عبدهللا بن أحمد بن حموٌه ،أخبرنا أبو عبدهللا محمد بون ٌوسوؾ
بن مطر الفربري ،أخبرنا اإلمام أبو عبدهللا محمود بون إسوماعٌل البخواري ،حودثنا أبوو محمود
عبدهللا بن مسلمة ،عن مالك ،عن إسحاق بن عبدهللا بن أبً طلحة ،عن أنس رضً هللا عنوه
قال :كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدٌنة ماالً من نخل ،وكانت أحب أمواله إلٌه ببور حواء،
وكانت مستقبلة المسجد ،وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌدخلها وٌشرب مون مواء فٌهوا
طٌب ،قال أنس :فلما نزلت اآلٌة  لن تنالوا البر حتوى تنفقووا مموا تحبوون 6قوام أبوو طلحوة
الى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالٌ :ا رسوول هللا إن هللا عوز وجول ٌقوول  :لون تنوالوا
البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحوب أمووالً إلوً ببور حواء ،وإنهوا صودقة هلل أرجوو برهوا
وذخرها عند هللا فضعها ٌا رسول هللا حٌث أراك هللا ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم:
(بخ) 7ذلك مال رابح ،ذلك موال رابوح ،ذلوك موال رابوح وقود سومعت موا قلوت ،وإنوً أرى أن
تجعلها فً األقربٌن ،قال أبو طلحة :أفعل ٌا رسول هللا ،فقسمها أبوو طلحوة فوً أقاربوه وبنوً
عمه.8

 1أركككٓ ٛكككع١ي ِخٌكككه ركككٓ ٓكككٕخْ ركككٓ عز١كككي ركككٓ ػعٍزكككش حٜٔ٤كككخٍ(ٞص٘3كككـ) ٛكككلخر ٟؿٍ١كككً ٚلكككي حٓظ٘كككٙي فككك ٟغكككِٚس أككككي حٔظكككَ حركككٓ
عزيحٌزَ()350/3؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()325/3
 2أكّي رٓ ِ ٝٓٛرٓ عٍ ٟحٌـ٩ى حٌٕوٍ٘792-700(ٟـ)  ٛ٘ٚفمّ٠ ٗ١خٔ ٟعخٌُ رخٌفَحثِٕٜ ٌٗٚ ٞفخص حٔظَ حٌٍِوٍ)247/1(ٟ
ٔ١ٌ 3ض ف(ٟى)
 4ف(ٟى) أٟخف ٕ٘خ ٓ١ئخ
 5رجَ كخء ٟ٘ٚ :رجَ ٚرٔظخْ ّٗخي ٓ ٍٛحٌّيٕ٠ش ِٓ ؿٙش حٌَ٘ق حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)36(ّٛ؛ حٜٔ٤خٍ)244(ٞ
ٍٛٓ 6س آي عَّحْ ،آ٠ش()92
 7ف(ٟى)  )َ(ٚوٍَ وٍّش رن ٚحٌّؼزض ِٓ حِٛ ًٛ٤حفك ٌٜل١ق حٌزوخٍٞ
ٛ 8ل١ق حٌزوخٍ)2769(ٞ
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قلت :هذه الببر وسط حدٌقة صؽٌرة ،فٌها نخل جٌد وهً شمالً سور المدٌنوة الشورٌفة بٌنهوا
وبٌن السور الطرٌق وتعرؾ اآلن بالنوٌرٌة اشتراها [بعض نساء النوٌرٌٌن] 1ووقفنهوا علوى
الفقراء ،والمسواكٌن ،والوواردٌن ،والصوادرٌن لزٌوارة سوٌد المرسولٌن صولى هللا علٌوه وسولم،
وهً كما ورد مستقبلة المسجد.
قال الشٌخ محب الدٌن بن النجار 2رحمه هللا :ذرعتها فكان طولها عشرٌن ذراعا ً ،منها أحد
أحد عشر ذراعا ً ماء والباقً بناء ،وعرضها ثبلثة أذرع وشٌبا ً ٌسٌر.
[ثم ببر بضاعة] 3حدثنا (الشٌخ) 4أبو الحسن بن أبً العبواس (الؽرافوً) ،5حودثنا أبوو عبودهللا
عبدهللا بن أبً الفضل البؽدادي ،أنبأنا أبو القاسم الصموت ،عن الحسن بن أحمد ،عون أحمود
بن عبدهللا  ،عن جعفر بن محمد ،أنبأنا أبوو ٌزٌود المخزوموً ،حودثنا الزبٌور بون بكوار ،حودثنا
محموود بوون الحسوون ،عوون حوواتم بوون إسووماعٌل ،6عوون محموود بوون أبووً ٌحٌووى ،7عوون أمووه 8قووال:
(دخلنا) 9على سهل بن سعد رضً هللا عنه فً نسوة فقال :لو أننً سقٌتكن من ببر بضاعة
بضاعة لكرهتن ذلك ،وقد وهللا سقٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌدي منها.10
وروى أبو /داود 11فً السونن مون حودٌث أبوً سوعٌد الخودري رضوً هللا عنوه قوال :سومعت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌقال له :إنه ٌستقً لك من ببر بضاعة ،وهً ببر تلقوى
فٌها لحوم الكبلب ،والمحاٌض ،وعذر الناس فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":إن الماء
طهور ال ٌنجسه شًء".12
وبإسناد أبً عبدهللا بن النجار 13الى محمد بن الحسن ،عن إبراهٌم بن محمد بن أبً ٌحٌى،

 1ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى)

 2حٌيٍس()102
)َ(ِٓ 3
ٔ١ٌ 4ض ف(ٟى)
 5ف(ٟى)  )َ( ٚحٌعَحلٚ ٟحٌٜل١ق حٌّؼزض
 6أركك ٛآككّخع ً١كككخطُ رككٓ آككّخع ً١حٌىككٛف( ٟص٘187ككـ) ٚلككي ٓككىٓ حٌّيٕ٠ككش ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حرككٓ ه١ككخ)276( ١؛
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)77/3(َ١؛ حٌٔوخ)252/1(ٞٚ
 7أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ أر٠ ٟلّٓ ٝ١عخْ ح ٍّٟٓ٤حٌّئ(ٟصٚ146ل٘147ً١ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حرٓ ه١خ)271( ١؛
حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()522/9
 8أَ ِلّي رٓ ّٓعخْ حِ ٟ٘ٚ ٍّٟٓ٤ليػش حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()484/12
 9ف(ٟى) ىهً
 10حرٓ حٌٕـخٍ()104
٘ٚ 11كٓ ٛككٍّ١خْ ركٓ حٗ٤ككعغ رككٓ ٗكيحى رككٓ عّككَ ٚركٓ عككخَِ حٌٔـٔككظخٔ٘275-202(ٟكـ) ٘ٚككٛ ٛككخكذ حٌٔكٕٓ ٌٚككٗ ِككٓ
حٌّٕٜفخص ى٨ثً حٌٕزٛسٚ ،وظخد حٌَّحٓ ٚ ،ً١وظخد حٌَّحٓ ً١حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس حٌلفكخظ ( ،)127/2حٌعزكَ()54/2؛
حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()169/4؛ حٌزغيحى)395/1(ٞ
ٚ 12حٌلي٠غ ٛل١ق حٔظَ حٌ٤زخٔٛ ،ٟل١ق ٕٓٓ أر ٟىحٚى ،حٌَ٠خِ :ٝىظزش حٌّعخٍف)29/1(َ2000 ،
 13حٌيٍس()104
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عن مالك بن حمزة بن أبً أسٌد ،1عن أبٌه ،2عن جده ،3أن النبً صلى هللا علٌه وسولم دعوا
دعا لببر بضاعة.
وبإسناده الى محمد بن الحسن قوال حودثنا عبود المهوٌمن بون عبواس بون سوهل بون سوعد ،4عون
أبٌه ،عن جده ،أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بصق فً ببر بضاعة.5
وروى أبو داود السجستانً فً السونن 6قوال :سومعت قتٌبوة بون سوعٌد ٌقوول :سوألت قوٌم ببور
بضاعة عن عمقها ،فقال :أكثر ما ٌكون فٌها المواء الوى العانوة ،قلوت :فوإذا نقوص ،قوال :دون
العورة ،قال أبو داود :قدرت ببر بضاعة [بردابً] 7مددته علٌها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة
ستة أذرع ،وسألت الذي فتح باب البستان فوأدخلنً إلٌوه :هول ؼٌور بناؤهوا عموا كانوت علٌوه؟
فقال :ال.
قلووت :هووذه الببوور الٌوووم فووً جانووب حدٌقووة شوومالً سووور المدٌنووة ،وؼربووً ببوور حوواء الووى جهووة
الشمال ٌستقى منها أهول الحدٌقوة ،والحدٌقوة فوً قبلوة الببور وتسوتقً منهوا أهول حدٌقوة أخورى
شومالً الببوور ،والببور وسووط بٌنهموا وهووً ببوور ملٌحوة طٌبووة المواء ،قووال الشوٌخ محووب الوودٌن:8
ذرعتهووا فكووان طولهووا أحوود عشوور ذراع وا ً وشووبراً منهووا ذراعووان راجحووان موواء والبوواقً بنوواء،
وعرضها ستة أذرع كما ذكر أبو داود رحمه هللا تعالى.
[ثم ببر رومة] 9حدثنا الشٌخ اإلمام أمٌن الدٌن أبو الٌمن عبدالصمد ،حدثنا الشوٌخ اإلموام أبوو
عبوودهللا الحسووٌن ،حوودثنا الشووٌخ اإلمووام أبووو الوقووت عبوود األول ،حوودثنا الشووٌخ أبووو الحسوون عبوود
الرحمن ،حدثنا اإلموام أبوو محمود عبودهللا ،حودثنا اإلموام أبوو عبودهللا محمود ،حودثنا اإلموام أبوو
عبوودهللا محموود بوون إسووماعٌل قووال :وقووال عبوودان :10أخبرنووً أبووً ،11عوون شووعبة ،12عوون أبووً

ِ 1خٌه رٓ كِّس رٓ أر ٟأٓ١ي ِخٌه حٌٔخعي ٞحٜٔ٤خٍِ ٛ٘ٚ ٞلكيع ػمكش حٔظكَ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ حٌظٙكٌ٠ذ()13/10؛
حٌٔوخ)400/2(ٞٚ
 2أرِ ٛخٌه كِّس رٓ ِخٌه رٓ ٍر١عش رٓ حٌزيْ حٜٔ٤خٍِ ٛ٘ٚ ٞليع ػمش حٔظَ حرٓ ه١خ)254( ١؛ حٌٔوخ)305/1(ٞٚ
 3أر ٛأٓ١ي ِخٌه رٓ ٍر١عش رٓ حٌزيْ رٓ عخَِ حٌٔخعي ٞحٜٔ٤خٍ(ٞص٘40ـ) ٛلخر ٟؿٍٗ ً١كٙي غكِٚس ركيٍ ِٚكخ رعكي٘خ
حٔظَ حرٓ ه١خ)97( ١؛ حٌٔوخ)400/2(ٞٚ
 4أركك ٛعّككَ عزككيحٌّ ّٓ١ٙرككٓ عزككخّ رككٓ ٓكك ًٙرككٓ ٓككعي حٌٔككخعي ٞحٜٔ٤ككخٍ ٞحٌّككي٘ٚ ٟٕ٠ككِٕ ٛىككَ حٌلككي٠غ حٔظكَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)137/6(َ١؛ حرٓ كزخْ()132/2
 5حرٓ ٗزش()157؛ حرٓ حٌٕـخٍ()104
 6حٔظَ()29/1
7ف ٟح ًٛ٤رَحىٞ
 8حٌيٍس()105
ِ 9ككٓ(َ)ٍِٚٚ ،ككش :أٍ ٝرخٌّيٕ٠ككش ركك ٓ١حٌـككَف ُٚغخرككش ٌِٔٙككخ حٌّ٘ككَو٠ ْٛكك َٛح٤كككِحد حٔظككَ ٘ٚكك ٟفككٗ ٟككّخٌ ٟغَركك ٟحٌّيٕ٠ككش
حٌلّ)448/4(ٞٛ؛ حٜٔ٤خٍ)240(ٞ
 10أر ٛعزيحٌَكّٓ عزيهللا رٓ عؼّخْ رٓ ؿزٍش رٓ أرٍٚ ٟحى(ص٘221ـ) ِ ٌٝٛحُ٤ى حٌّعَٚف رعزيحْ حٌَّ٘ٚ ُٞٚك ٛككخفع ِٚلكيع
ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)147/5(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()294/1
 11عؼّخْ رٓ ؿزٍش رٓ أرٍٚ ٟحى حٌعظى ٟحٌَِّ ٛ٘ٚ ُٞٚليع ػمش حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()107/7؛ حٌٔوخ)241/2(ٞٚ
 12أر ٛرٔطخَ ٗعزش رٓ حٌلـخؽ رٓ حٌٍٛى حُ٤ى ٞحٌعظى٘160-82(ٟـ)  ِٓ ٛ٘ٚطكخرع ٟحٌظكخرعٚ ٓ١لكي وكخْ كخفظكخ ي ػزظكخ ي ػمكش كظك ٝل١كً:
ٗعزش أِ َ١حٌّئِٕ ٓ١ف ٟحٌلي٠غ حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)244/4(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()145/1
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إسحاق ،عن أبً عبدالرحمن السلمً 1أن عثمان رضً هللا عنه حٌث حوصر أشرؾ علوى
الناس وقال ":أنشدكم هللا وال أنشد إال أصحاب النبً صلى هللا علٌوه وسولم ألسوتم تعلموون أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال :من ٌحفر ببر رومة فله الجنة؟ فحفرتها ،ألسوتم تعلموون
أنه قال :من جهز جٌش العسرة فله الجنة؟ فجهزتهم ،قال :فصدقوه بما قال".2
وحدثنا العدل الشرٌؾ أبو الحسن علوً بون أحمود بون عبدالمحسون ،حودثنا الشوٌخ الحوافظ أبوو
عبدهللا محمد بن محمود بن محاسن 3قوال :كتبوت إلوً عفٌفوة األصوفهانٌة أن أبوا علوً الحوداد
أخبرها بخطه عن أبً نعٌم قال :كتب إلً جعفر الخلدي أن أبا ٌزٌود المخزوموً أخبوره عون
الزبٌر بن بكار ،عن محمد بن الحسن ،عن محمود بون طلحوة ،عون إسوحاق بون ٌحٌوى ،4عون
موسى بن طلحة 5أن رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم قوال" :نعوم الحفٌورة ،حفٌورة المزنوً"

6

ٌعنً رومة ،فلما سمع بذلك عثمان رضً هللا عنه  /ابتاع نصفها بمابة بكرة ،وتصودق بهوا،
فجعل الناس ٌستقون منها ،فلما رأى صاحبها أن قد أمتنع منه ما كان ٌصٌب علٌها ،باع من
عثمان النصؾ الباقً بشًء ٌسٌر ،فتصدق بها كلها.
وذكر أبو عمر بن عبدالبر 7أن ببر رومة كانت ركٌة لٌهودي ٌبٌع من المسلمٌن ماءها فقوال
رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم  ":مون ٌشوتري روموة فٌجعلهوا للمسولمٌن ٌضورب بودلوه فوً
دالبهم وله بها مشرب فً الجنوة" ،فوأتى عثموان الٌهوودي فسواومه بهوا فوأبى أن ٌبٌعهوا كلهوا،
فاشترى عثمان نصفها بوأثنً عشور ألوؾ درهوم فجعلوه للمسولمٌن ،فقوال لوه عثموان :إن شوبت
جعلت لنصٌبً (قرنٌن) ،8وإن شبت فلً ٌوم ولك ٌوم ،فقال :بل لك ٌوم ولً ٌووم ،فكوان إذا
كان ٌوم عثمان استقى المسلمون ما ٌكفٌهم ٌومٌن ،فلما رأى ذلك الٌهودي قال :أفسدت علوً
ركٌتً ،فاشتر النصؾ اآلخر فاشتراه بثمانٌة آالؾ درهم.9

 ٛ٘ٚ 1عزيهللا رٓ كز١ذ رٓ ٍر١عش حٌىٛف( ٟص٘73ـ) ِ ٛ٘ٚمَة حٌىٛفش ٚعخٌّٙخ ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظكَ حركٓ حٌوط١كذ()430/9؛ حركٓ
كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()183/5
 2حٌزوخٍ ،ٞحٌٜل١ق()2778
 3حٌيٍس()107
 4أرككِ ٛلّككي آككلخق رككٓ ٠ل١كك ٝرككٓ ٍ١لككش رككٓ عز١ككيهللا حٌمَٗكك ٟحٌظّ١كك(ٟص٘164ككـ) ٘ٚككٟ ٛككع١ف حٌلككي٠غ حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)406/1(َ١؛ حرٓ كزخْ()143/1؛ حٌٔوخ)174/1(ٞٚ
 5أركك ٛعٔ١ككِٓٛ ٝكك ٝرككٓ ٍ١لككش رككٓ عز١ككيهللا حٌمَٗكك ٟحٌظّ١كك(ٟص٘104ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع حٔظككَ حرككٓ ه١ككخ)154( ١؛ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)286/7(َ١
ٕٓ 6يٖ ٟع١ف رٔزذ ِلّي رٓ ُرخٌش
 7أر ٛعَّ ٓٛ٠ف رٓ عزيهللا رٓ ِلّي رٓ عزكيحٌزَ ركٓ عخٛكُ حٌّٕكَ٘463-368(ٞكـ) ٘ٚك ٛحٌّعكَٚف ركخرٓ عزكيحٌزَ حٌمَ١زك٘ٚ ٟكٛ
ِلككيع ػمككش ٌٚككٗ حٌعي٠ككي ِككٓ حٌّٜككٕفخص ِٕٙككخ آىحد حٌعٍككُٚ ،حٓ٨ككظ١عخد فككِ ٟعَفككش حٛ٤ككلخدٚ ،ح٨وظفككخءٚ ،رٙـككش حٌّـككخٌْ حٔظككَ
حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ( ،)217/3حٌعزَ()255/3؛ حٌزغيحى)550/2( ٞ
 8ف )َ(ٟلَٓ٠
 9حرٓ عزيحٌزَ()72/3
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قلت :1وهذه الببر وسط وادي العقٌق من أسفله فً (براح) 2واسع من األرض ،وعندها بنواء
بناء عالً بالحجارة والجص منهدمٌ ،قال أنه كان دٌر للٌهود ،3وشمالً مسجد القبلتٌن بعٌوداً
منه وحولها آبار كثٌرة ومزارع ،وهً قبلً الجرؾ المعروؾ بالمدٌنة وقد خربوت ونقضوت
حجارتها وأخذت وانطمت ولم ٌبق الٌوم منها إال أثرها.
قال الشٌخ محب الدٌن بن النجار 4رحمه هللا :ووقفت على ببر روموة وقود انتقضوت خرزتهوا
وأعبلمها ،إال أنهوا ببور ملٌحوة جوداً مبنٌوة بالحجوارة الموجهوة ،وذرعتهوا فكوان طولهوا ثمانٌوة
عشر ذراعً ا منها ذراعان ماء ،وباقٌها مطموم بالرمل الذي تسفٌه (الرٌاح) 5فٌها ،وعرضها
وعرضها ثمانٌة أذرع وماؤها طٌب حلوو ،ثوم قوال :وأعلوم أن هوذه اآلبوار الموذكورة قود ٌزٌود
ماؤها فً بعض الزمان عما ذكرنا ،وقد ٌنقص وربما بقً منها ماء مطمومًا.

 1حٌمخثً حٌّطَٞ
 2ف(ٟى) َِحف
ٚ 3لي ًوَ ًٌه حرٓ حٌٕـخٍ()108؛ حٌَّحغ)175(ٟ
 4حٌيٍس()108
 5ف(ٟى) حٌَ٠ق
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ذكر عٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم
حدثنا (الشٌخ) 1تاج الدٌن ،عن الشٌخ محب الدٌن 2قال :أنبأنا ٌحٌى بن (أسعد) ،3عن الحسن
بن أحمد ،عن أبً نعٌم ،عن جعفر بون محمود ،حودثنا محمود بون عبودالرحمن ،حودثنا الزبٌور،
حدثنا محمد بن الحسن ،عن موسى بون إبوراهٌم بون بشوٌر ،4عون طلحوة بون (خوراش) 5قوال:
كانوا أٌام الخندق ٌخرجون مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وٌخافون البٌوات فٌودخلون بوه
كهؾ بنً حرام ،فٌبٌت فٌه ،حتى إذا أصبح هوبط ،قوال( :ونقور) 6رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم العٌٌنة التً عند الكهؾ ،فلم توزل تجوري حتوى الٌووم ،ثوم قوال :وهوذه العوٌن فوً ظواهر
المدٌنة ،وعلٌها بناء وهً مقابلة المصلى.
قلت :7أما الكهؾ الذي ذكره رحمه هللا فهو معروؾ فً ؼربً جبل سلع ،عون ٌموٌن السوالك
الى مساجد الفتح ،من الطرٌق القبلٌوة ،وعلوى ٌسوار السوالك الوى المدٌنوة إذا زار المسواجد ثوم
سوولك الووى المدٌنووة مسووتقبل القبلووةٌ( /قابلووه) 8حدٌقووة نخوول تعوورؾ (بالؽنٌمٌوة) 9فووً بطوون وادي
بطحان ؼربً جبل سلع ،وفً الوادي عٌن تأتً من عوالً المدٌنوة تسوقً موا حوول المسواجد
من المزارع والنخٌل تعرؾ بعٌن الخٌؾ خٌؾ شامً ،وتعرؾ تلك الناحٌة بالسٌح ،وقد تقدم
ذكرها.10
وأما العٌن التً ذكر الشٌخ محب الدٌن المقابلة للمصلى ،فهً عٌن األزرق وهو مروان بن
الحكم التً أجراها بأمر من معاوٌة رضً هللا عنه  ،وهوو والٌوه علوى المدٌنوة ،وأصولها مون
قبوواء معووروؾ [موون ببوور كبٌوورة ؼربووً مسووجد قبوواء ،فووً حدٌق وة نخوول] 11وهووً تجووري الووى
المصوولى ،وعلٌهووا فووً المصوولى قبووة كبٌوورة مقسووومة نصووفٌنٌ ،خوورج الموواء منهووا فووً وجهووٌن
مدرجٌن ،وجه قبلً ووجه شمالً ،وتخرج العٌن من القبة من جهة المشورق ،ثوم تأخوذ جهوة
الشمال ،وأخذ األمٌر سٌؾ الدٌن الحسٌن بن أبً الهٌجاء فً حدود الستٌن والخمسومابة منهوا
شعبة عند مخرجها من القبة ،فساقها الى باب المدٌنة باب المصلى ،ثوم أوصولها الوى الرحبوة
التً عند مسجد النبً صلى هللا علٌه وسلم من جهة باب السبلم ،وبنوى لهوا مونهبلً بودرج مون
 1ف(ٟى) حٌٔ١ي
 2حرٓ حٌٕـخٍ()109
 3فٓ )َ(ٟعي
 ِٝٓٛ 4رٓ ارَح٘ ُ١رٓ وؼ َ١رٓ ر٘ َ١رٓ حٌفخوٗ حٜٔ٤خٍِ ٛ٘ٚ ٞليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)279/7(َ١
 5ف )َ(ٟهَحّ
 6فٚ )َ(ٟرمَٚ ،حٌٕمَ ٘ ٛاكيحع كفَس حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)486(ّٛ
 7حٌمخثً ٕ٘خ ٘ ٛحٌّطَٞ
 8ف(ٟى) ٠مخرً
 9ف(ٟى) حٌٕع١ّ١شٚ ،حٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
 10حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()294؛ حٌَّحغ)176(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)984/3(ٞ؛ حٌعزخٓ)378(ٟ
(ِٓ 11ى) )َ( ٚ
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تحووت الوودور ٌسووتقً منووه أهوول المدٌنووة [ وجعوول لهووا مصوورفا ً موون تحووت األرض ٌشووق وسووط
المدٌنة] 1على الببلط ،ثوم ٌخورج الوى ظواهر المدٌنوة مون جهوة الشومال شورقً الحصون الوذي
ٌسكنه أمٌر المدٌنة ،وكان قد جعل منها شعبة صؽٌرة تدخل الى صوحن المسوجد ،وجعول لهوا
(مونهبلً) 2بودرج علٌوه عقود ٌخورج المواء إلٌووه مون فووارةٌ ،توضوأ منهوا مون ٌحتواج الوضوووء،
فحصل فً ذلك انتهواك حرموة المسوجد مون كشوؾ العوورات واالسوتنجاء فوً المسوجد فسودت
لذلك.3
وأعلم أن العٌن المذكورة إذا خرجت من القبة التً بالمصلى سارت الى جهوة الشومال ،حتوى
تصل الى سور المدٌنة ،فتدخل من تحته ،فتصل الى منهول آخور بووجهٌن مودرجٌن عنود قبور
النفس الزكٌة ،ثم تخرج من هناك ،وتجتمع هً وما ٌتحصل من (مصولبها) 4فوً قنواة واحودة
الى البركة التً ٌنزلها الحجاج وقد تقدم شًء من هذا وهللا أعلم.
فأما عٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم التً ذكور[ابون النجوار] 5فلوٌس تعورؾ الٌووم ،وإن كانوت
كما قال عند الكهؾ المذكور ،فقد دثرت وعفا أثرها ،وهللا أعلم.
واآلبار المذكورة ست والسابعة ال تعرؾ الٌوم إال بما ٌسمع من قول العامة أنها ببر جمل،6
جمل ،6ولم ٌعلم أٌن هً ،وال من ذكرها ،ؼٌر ما ورد فً حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه
عنه  ":أقبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من نحو ببر جمل".7
وروى ابن زبالة أٌضوا ً فٌهوا عون عبودالرحمن بون زٌود بون أسولم ،عون أبٌوه ،8عون عطواء بون
ٌسار ،عن عبدهللا وأسامة بن زٌد 9قاال :ذهب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الى ببر جمل،
جمل ،وذهبنا معه فدخل رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ودخول معوه بوبلل فقلنوا :ال نتوضوأ
حتى نسأل ببلالً كٌؾ توضأ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم /فقوال :توضوأ رسوول هللا صولى
هللا علٌه وسلم ومسح على الخفٌن والخمار.10

(ِٓ 1ى) )َ( ٚ
ٔ١ٌ 2ض ف(ٟى)
 3حٔظَ حٌّٔٛٙى)986/3(ٞ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)296(ّٛ؛ حٌعزخٓ)379(ٟ
 4ف(ٟى) ٍِٜٙ )َ( ٚخ
(ِٓ 5ى)
 6رجَ ؿًّ ٟ٘ٚ :رٕخك١ش حٌـَف ف ٟآهكَ حٌعم١كك ٚل١كً أٔٙكخ ٓكّ١ض ركٌٌه ٌـّكً ٚلكع فٙ١كخ أ ٚرَؿكً لكي كفَ٘كخ ٠مكخي ٌكٗ ؿّكً حٔظكَ
حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()36
 7حٌزوخٍ ،ٞحٌٜل١ق( )337
 8أر ٛعزيهللا ٚل ً١أر ٛأٓخِش ُ٠ي رٓ أٍُٓ حٌعَّ ٞحٌّكئ(ٟص٘136كـ) ِك ٌٝٛعّكَ ركٓ حٌوطكخد ٍٟك ٟهللا عٕكٗ ٘ٚكِ ٛلكيع ٚفم١كٗ
ٚوخٔض ٌٗ كٍمش ٌٍعٍُ ف ٟحٌّٔـي حٌٕز ٞٛحٌَ٘٠ف حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)387/3(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()99/1
 9أر٠ُ ٛي أٓخِش رٓ ُ٠ي رٓ كخٍػش ركٓ ٗكَحك ً١ركٓ وعكذ ركٓ عزكيحٌعِ ٜحٌىٍزك ٟحٌّكئ( ٟص٘54كـ)٘ٚكِ ٛكٍٓ ٌٝٛكٛي هللا ٛكٍ ٝهللا
عٍٚ ٍُٓٚ ٗ١وخْ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ٠ ٍُٓٚ ٗ١لزٗ ٚٚحٌيٖ كزخ ٗي٠يح كظ ٝعَف أٓخِش رخٌلذ رٓ حٌلذ وّخ أَِٖ عٍك ٝأككي حٌـ١كٕٛ
لزٚ ً١فخطٗ  ٍٝٛهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ فؤٔفكٌ ًٌكه حٌـك ٖ١أرك ٛرىكَ حٌٜكي٠ك ٍٟك ٟهللا عٕكٗ حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن حٌىز١كَ()20/2؛ حركٓ
عزيحٌزَ()34/1؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()46/1
 10حٌَّحغ)178(ٟ
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[ولم] 1تذكر ببر جمل فً السبع المشهورات وهللا أعلم.
إال أنً رأٌت حاشٌة بخوط الشوٌخ أموٌن الودٌن بون عسواكر رحموه هللا علوى نسوخة مون الودرة
الثمٌنة فً أخبار المدٌنة للشٌخ محب الدٌن بن النجوار ،موا مثالوه العودد ٌونقص عون المشوهور
ببرً ا واحدة ،ألن المثبت ست 2والمأثور المشوهور سوبع ،والسوابعة اسومها ببور العهون بالعالٌوة
ٌزرع علٌها الٌوم ،وعندها سدرة ولها اسم آخر (مشتهرة) 3به.4
قلت :ببر العهن هذه معروفة بالعوالً انتقلت بالشراء الى الشهٌد المرحووم علوً بون مطورؾ
العمري رحمه هللا ،5وهً ببر ملٌحة ً
جدا منقورة فً الجبل ،وعندها سدرة كما ذكر وال تكاد
تكاد تنزؾ أبداً.
وذكر ابن زبالة محمد بن الحسن فً تارٌخوه عودة آبوار بالمدٌنوة وسوماها فوً دور األنصوار،
ونقل أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أتاها وتوضأ مون بعضوها وشورب منهوا ،ال ٌعورؾ الٌووم
منها شًء ،ومن جملة ما ذكر ببر بالحرة الؽربٌة فً آخر منزلة النقا على ٌسار السالك الوى
ببر علً المحرم ،وعلى جانبها الشمالً بناء مستطٌل مجصص ٌقال لهوا السوقٌا كانوت لسوعد
بن أبً وقاص رضً هللا عنه  ،نقل أن النبً صلى هللا علٌه وسلم عرض جٌش بدر بالسوقٌا
التً كانت لسعد (بن أبً وقاص) ،6وصلى فً مسجدها ،ودعا هناك ألهل المدٌنة أن ٌبارك
ٌبوارك لهووم فوً موودهم و صواعهم ،وأن ٌووأتٌهم بوالرزق موون هاهنوا ،وهاهنووا ،وهاهنوا ،وشوورب
صلى هللا علٌه وسلم من ببرها وٌقال ألرضها الفلجان ،وهً الٌوم معطلة خراب ،وهً ببور
ملٌحة كبٌرة منقورة فً الجبل.7
ونقل الحافظ عبدالؽنً (المقدسً) 8أنه عرض جٌشه على ببر أبً (عنبة) 9بالحرة ،فوق هذه
هذه الببر الى المؽرب( ،ونقل) 10أنها على مٌل من المدٌنة.
ومنها ببر أخرى إذا وقفت على المذكورة وأنت على جادة الطرٌق وهً على ٌسوارك كانوت
هذه على ٌمٌنك ،ولكنها بعٌدة عن الطرٌق قلٌبلً ،وهً فً (سند) 11من الحرة قد حوط حولها
)َ(ِٓ 1
 2حٔظَ حرٓ حٌٕـخٍ()101
 3ف(ٟى) ٍِ٘ٛٙس
َ٠ 4ؿق حٌّٔٛٙى ٞأٔٙخ طعَف أ٠٠ـيخ رزجَ حٌَٔ١س ()987،977/3
ٍٛٔ 5حٌكي ٓ٠عٍكك ٟركٓ ِطككَف حٌعّككَ( ٞص٘728كـ) ٕ٠ٚظٔككذ حٌك ٝعّككَ رككٓ حٌوطكخد ٍٟكك ٟهللا عٕكٗ ٚلككي وككخْ ٗك١ن حٌعّككَ ٓ١٠فككٟ
حٌّيٕ٠ش ٚلظً ِوٕٛلخ ي حٔظَ حرٓ فَك)172(ْٛ؛ حٌٔوخ)301/2(ٞٚ
ٔ١ٌ 6ض ف(ٚ )َ(ٟى)
 7حٔظَ حٌّٔٛٙى)971/3(ٞ؛ حٌو١خٍ)192(ٞ
8
ٌٔ١ض ف(ٟى)  ٛ٘ٚأرِ ٛلّي عزيحٌغٕ ٟرٓ ٓع١ي ركٓ عٍك ٟركٓ ر٘ك َ١ركٓ ِكَٚحْ حُ٤ى٘409-333(ٞكـ) حٌّعكَٚف رخٌّميٓك٘ٚ ٟكٛ
اِخَ ف ٟحٌلي٠غ ِٚظمٓ كخفع ػمش  ٌٗٚحٌعي٠ي ِٓ حٌّٕٜفخص ِٕٙخ آىحد حٌّليػٚ ،ٓ١حٌغكٛحِٚ ٞغَ٘١كخ حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس حٌلفكخظ
()167/3؛ حٌزغيحى)589/1(ٞ
 9ف(ٟى) عظزٗ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزضً ،وَ٘خ حٌفَُٚ١آرخى ٞف ٟحٌّغخُٔ (ٚ )45أٔٙخ ِٓ ٌفع ٚحكيس حٌعٕذ ٚرٕٙ١كخ ٚرك ٓ١حٌّيٕ٠كش ِمكيحٍ ِ١كً
ٚلخي حٌّٔٛٙى)977/3(ٞ؛ ٚحٌعزخٓ )251(ٟرؤٔٙخ ٘ ٟحٌّعَٚفش ف ٟع َُٜ٘رزجَ ٚىٞ
 10ف(ٟى) ٠ٚمخي
 11ف(ٟى) ٓيٚ ،حٌٕٔيِ :خ لخرٍه ِٓ حٌـزً ٚع ٩عٓ حٌٔفق حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)290(ّٛ
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ببناء مجصص ،وكان على شفٌرها حوض من حجارة تكسر ،لم (ٌوزل) 1أهول المدٌنوة قودٌما ً
وحدٌثـًا ٌتبركون بها ،وٌشربون من مابهوا( ،وٌنقول) 2الوى اآلفواق منهوا كموا ٌنقول مواء زموزم
وٌسمونها زمزم أٌضا ً لبركتها ،3ولم أعلم أحداً ذكور فٌهوا أثور ٌعتمود علٌوه ،وهللا أعلوم أٌتهموا
السقٌا ،األولى لقربها من الطرٌق ،أم هوذه لتوواتر التبورك بهوا ،أو لعلهوا الببور التوً احتفرتهوا
فاطمة [بنت] 4الحسٌن 5بن علً زوجة الحسن بن الحسن 6بن علوً حوٌن أخرجوت مون بٌوت
بٌت جدتها فاطمة الكبرى فً أٌوام الولٌود بون عبود الملوك ،حوٌن أمور بإدخوال حجورات أزواج
النبً صلى هللا علٌه وسلم وبٌت فاطموة رضوً هللا عنهوا فوً المسوجد ،فإنهوا بنوت دارهوا فوً
الحرة ،وأمرت بحفر ببر فٌها( ،فطلع) 7لهم جبل فذكروا ذلك لها فتوضوأت وصولت ركعتوٌن
ودعت ورشت موضع الببر بفضل وضوبها ،وأمرتهم فحفروا ،فلم ٌتوقؾ علٌهم مون الجبول
شووًء حتووى ظهوور لهووم الموواء ،فالظوواهر أنهووا هووذه /وأن السووقٌا هووً األولووى ألنهووا علووى جووادة
الطرٌق ،وهو األقرب وهللا أعلم.

 1ف )َ(ٟطِي
 2ف(ٟى) ٔٚمً
ٌ 3مي ٍؿق حٌّٔٛٙى )954/3(ٞأْ طى ْٛرجَ َُِِ ٘ ٟرجَ ا٘خد ٚلخي رٌٌه أ٠٠خ حٌعزخٓ)242(ٟ
 4ف ٟح ًٛ٤حرٕش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 5فخّ١ش رٕض حٌلٔ ٓ١رٓ عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ حٌٙخٗكّ(ٟص٘110كـ) ٘ٚكٍ ٟح٠ٚكش ِكٓ ٍح٠ٚكخص حٌلكي٠غ ًٚوَ٘كخ حركٓ كزكخْ فك ٟحٌؼمكخص
حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()442/12؛ ولخٌش()1144/3
 6حٌلٔٓ رٓ حٌلٔٓ رٓ عٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ حٌٙخّٗ( ٟص٘97ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)289/2(َ١؛ حرٓ كـَ،
ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()263/2
 7فٍ١ٚ )َ(ٟع
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ذكر أودٌة المدٌنة [وأسمائها وجهاتها]

1

منها وادي العقٌق ،وأصل مسٌله من النقٌع 2بالنون والقاؾ والٌاء [المثناة] 3مون تحوت ،قبلوً
المدٌنة الشرٌفة ،وهو فً طرٌق المشٌان ،وبٌنه وبٌن قباء مقدار ٌوم ونصؾ ،وٌعرؾ الٌوم
بوادي النقٌع ،وٌصل الى ببر علً (العلٌا) 4المعروفة بالخلٌقة 5بالقاؾ والخواء المعجموة ،ثوم
ثم ٌأتً على ؼربً جبل عٌر ،وٌصل الى ببر علً ذي الحلٌفة 6محرم (الحجاج) ،7ثم ٌوأتً
ٌأتً مشرقا ً الى قرٌب الحرة التً تطلع منها الى المدٌنة ،ثم ٌعرج ٌسارً ا ،ومن ببور المحورم
ٌسمى العقٌق فٌنتهً الى [ؼربً] 8ببر رومه.9
ثم وادي [رانوناء]ٌ 10وأتً مون شومالً جبول عٌور الموذكور ،الوى ؼربوً مسوجد قبواء موضوع
بالعصبة 11وهً منازل بنً جحجبا من األوس ،وٌنتهً الى مسجد الجمعة ،منازل بنً سالم
بن عوؾ من الخزرج ،ثم ٌصب فً بطحان.
ثم وادي جفاؾ 12وهو أعلى موضع بالعوالً شرقً مسجد قباء.
ثم وادي [مذٌنٌب]13وهو شرقً جفواؾٌ ،لتقوً هوو وجفواؾ فووق مسوجد الشومس ،المعوروؾ
قدٌمًا بمسجد الفضٌخ ،ثم ٌصبان فً بطحانٌ ،لتقٌان هما ورانوناء ببطحان فٌموران بالمدٌنوة
ؼربووً المصوولى ،وٌصووبلن الووى مسوواجد الفووتح سووٌبلً واحووداً ،وٌلتقووً هووو والعقٌووق عنوود ببوور
(رومة).14
ثم وادي مهزور ،15وهو أٌضا ً شرقً العوالً الى شمالً مذٌنٌب ،وٌشق فً الحرة الشورقٌة
الى العرٌض ،ثم ٌصب فً وادي الشظاة.16

(ِٓ 1ى) )َ(ٚ
ي
 2حٌٕم١عِٟٛ ٛ٘ٚ :ع رِ ٓ١ىش ٚحٌّيٕ٠ش ،رٚ ٕٗ١ر ٓ١حٌّيٕ٠ش هّٔ ْٛفَٓوخ حٔظَ حٌزىَ)1323/4(ٞ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()415
 3ف ٟح ًٛ٤حٌّؼٕخص ٚحٌّؼزض ِٓ (َ)
 4ف ٟح ًٛ٤حٌعٍ١خء
ي
 5حٌوٍ١مشِٟٛ ٟ٘ٚ :ع عٍ ٝأػٕ ٟعَ٘ ِ ِٓ ٩١حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()133
 ًٞ 6حٌلٍ١فكككش٘ٚ :ككك ٟلَ٠كككش رٕٙ١كككخ ٚرككك ٓ١حٌّيٕ٠كككش ٓكككظش أِ١كككخي ٘ٚككك١ِ ٟمكككخص أ٘كككً حٌّيٕ٠كككش حٔظكككَ حٌلّككك)177/3(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آركككخى،ٞ
حٌّغخُٔ()119
 7ف(ٟى) حٌلخؽ
(ِٓ 8ى) )َ(ٚ
ٔٚ 9مً ًٌه حٌّٔٛٙى)1041/3(ٞ
 10ف ٟحٍ ًٛ٤حٔٔٛخ ٚف( ٟى) ٍحٔٚ ٗٔٛحٌٜل١ق حٌّؼزض
 11حٌعٜكككزش٘ٚ :ككك ٛعزكككخٍس عكككٓ ِٟٛكككع غَركككِٔ ٟكككـي لزكككخء ٚركككٗ ِكككِحٍ ٚآركككخٍ وؼ١كككَس حٔظكككَ حٌلّككك)331/6(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آركككخى،ٞ
حٌّغخُٔ()265
 12ؿفخف٠ٚ :مع رخٌعٛحٌٚ ٟرٗ كيحثك كٕٔش ِؼً كي٠مش فخٟـش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()310؛ حٌّٔٛٙى)1177/4(ٞ
 13ر١خ ٝف ٟحٌِٔٚ ًٛ٤ذ ف(ٟى) ٚحٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق ِٓ(َ)ٚٚ ،حىِ ٞكٌ١ٕ٠ذ ِٜكيٍس ِكٓ ك٩ثكٛ ٝكعذ ؿكز ْ٩وز١كَحْ عٍكٝ
ٓزعش أِ١خي ِٓ حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()455؛ حٜٔ٤خٍ)230(ٞ
 14فٚ ٍٍٚ )َ(ٟحٌٜل١ق حٌّؼزض
ِٜ :ٍِِٚٙ 15يٍٖ كَس ٚحلُ ٠ٚظ٘عذ ف ٟحٌلَس ػُ ٠ـظّع رّكٌ١ٕ٠ذ ػكُ ٜ٠كذ رزطلكخْ ػكُ فكُ ٟغخركش ٠ٚعكَف رخٓكُ حٌغكخ ٞٚحٔظكَ
حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()454؛ حٜٔ٤خٍ)231(ٞ
 16حٌ٘ظخس ٛ٘ٚ :حُٓ ٌٛحى ٞلٕخس حٔظَ حٌّٔٛٙى)1243/4(ٞ

108

[ثم وادي الشظاة ٌأتً] 1من شورقً المدٌنوة مون أمواكن بعٌودة عنهوا الوى أن ٌصول الوى السود،
الذي أحدثته النار نار الحرة ،التً ظهرت فً المدٌنوة الشورٌفة فوً جموادى اآلخورة مون سونة
أربع وخمسٌن وستمابة ،ظهرت من واد ٌقال له وادي أحٌلٌٌن 2فً الحرة الشرقٌة ،وسوارت
وسارت من مخرجها الى جهة الشمال مدة ثبلثة أشهر ،3تدب دبٌب النمل ،تأكل كل ما مرت
مرت علٌه من جبل وحجر وال تأكل الشجر فتثٌر كلما مرت علٌه ،فٌصٌر سداً ال مسلك فٌه
إلنسان وال دابة ،الى منتهى الحرة من جهة الشمال ،فقطعت فً وسط وادي الشظاة المذكور
الى جهة جبل وعٌرة ،4فسدت الوادي المذكور بسد عظٌم بالحجر المسبوك بالنوار ،وال كسود
ذي القرنٌن ،ال ٌصفه إال من (راءه) 5طوالً وعرضا ً وارتفاعا ً ،وانقطع وادي الشظاة بسببه،
بسببه ،وصار السٌل إذا سال ٌنحبس خلؾ السد المذكور ،وهو واد عظٌم فتجتمع خلفه المٌاه
حتى ٌصٌر بحرً ا مد البصر عرضا ً وطوالً ،كأنه نٌل مصر عنود زٌادتوه ،كوذلك شواهدته فوً
شهر رجب من سنة سبع وعشرٌن وسبعمابة.
وأخبرنً الشٌخ الصالح علم الدٌن (سنجر) 6العزي ،من عتقواء األمٌور عوز الودٌن منٌوؾ بون
شٌحة صاحب المدٌنة رحمه هللا ،قال :أرسلنً موالي األمٌر المذكور بعد ظهور النوار بأٌوام
ومعً شخص من العرب ٌسمى (خطٌب) 7بن سنان ،وقال لنا /ونحن فارسان :أقربا من هذه
هذه النار فانظرا هول ٌقودر أحود علوى القورب منهوا فوإن النواس هابوهوا لعظمهوا ،فخرجوت أنوا
وصاحبً الى أن قربنا منها ،فلم نجد لها حرً ا ،فنزلوت عون فرسوً ،وسورت الوى أن وصولت
إلٌها ،وهً تأكل الصخر والحجر فأخوذت سوهما ً مون كنوانتً وموددت بوه ٌودي الوى أن وصول
النصل إلٌها فلم أجود لوذلك ألموا ً ،وال حورً ا فحورق النصول ،ولوم ٌحتورق العوود ،فوأدرت السوهم
وأدخلت فٌها الرٌش فاحترق ولم تؤثر فً العود.8
وأخبرنً بعض من (أدركتهوا) 9مون النسواء أنهون كون ٌؽوزلن علوى [ضووبها] 10باللٌول علوى
[أسوطح] 11البٌووت بالمدٌنوة ،فظهورت بظهورهووا معجوزة مون معجوزات رسوول هللا صوولى هللا
علٌه وسلم وهً ما ورد فً الصحٌح 12عنه صلى هللا علٌه وسلم أنوه قوال ":ال تقووم السواعة
(ٚ )َ(ِٓ 1ى)ٚ ،ف ٟح ًٛ٤طؤطٚ ٟحٌٜل١ق حٌّؼزض
 2أكٚ ٛ٘ٚ :ٓ١١ٍ١حى فَٗ ٟق حٌّيٕ٠ش عٍ٠َ١ ٝك حٌٔٛحٍل١ش حٔظَ حٌّٔٛٙى)150/1(ٞ
ٚ 3لي ًوَ حٌّٔٛٙىًٌ ٞه ٚأٟخف ٍٚح٠ش أهَ ٜطف١ي رؤٔٙخ ىحِض حػٕخْ ٚهِّٔٛ٠ ْٛخ ()145/1
ٚ 4ع١ككَسِ :ككٓ حٌٛعككٍٛسٛٚ ،ككعٛرش حٌّٔككٍه ٘ٚكك ٛحٓككُ ٌـزككً ٗككَل ٟؿزككً ػكك ٍٛوّككخ أٔككٗ أوزككَ ِٕككٗ ٚأٛككغَ ِككٓ ؿزككً أكككي حٔظككَ
حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()430
 5ف(ٟى) َ٠حٖ
 6فٕٓ )َ(ٟـِٕٓ ٛ٘ٚ ،ـَ عٍُ حٌي ٓ٠حٌعِ ٌِٝٛ ٞأِ َ١حٌّيٕ٠ش عِ حٌي١ِٕ ٓ٠ف رٓ ٗ١لش حٔظَ حٌٔوخ)429/1(ٞٚ
 7ف(ٟى)كط١ذ
ً 8وَ حٌّٔٛٙىًٌ ٞه وّخ أٔٗ ٔمً ِخ ٠ف١ي رعيَ اِىخٔ١ش حٌٛٛٛي ٌٙخ حٔظَ()146/1
 9ف )َ(ٟأىٍوٙخ
 10ف ٟحٟ٘ٛ ًٛ٤خ ٚحٌّؼزض ِٓ(َ)
 11ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن أٓطلش ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
ٛ 12ل١ق حٌزوخٍ)7118(ٞ
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حتى تظهر نار بالحجواز تضوًء لهوا أعنواق اإلبول ببصورى" ،1فكانوت هوً هوذه إذ لوم ٌظهور
قبلها من أٌامه صلى هللا علٌه وسلم ،وال بعودها نوار مثلهوا ،وظهور لوً فوً معنوى أنهوا كانوت
تأكل الحجر وال تأكول الشوجر أن ذلوك لتحورٌم سوٌدنا رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم شوجر
المدٌنة ،فمنعت من أكول شوجرها إكراموا ً لوه لوجووب طاعتوه صولى هللا علٌوه وسولم علوى كول
مخلوق ،وهذه أٌضا ً من واضح معجزاته صلى هللا علٌه وسلم.
وانخرق هذا السد من تحته فً سنة تسعٌن وستمابة لتكواثر المواء فوً الووادي الموذكور سونة
كاملة سٌبلً ٌمؤل ما بٌن جانبً الوادي ،2وسنة (أخرى) 3دون ذلك ،ثم انخرق مرة أخرى فً
فً العشر األول بعد السبع مابة ،فجرى سنة كاملة أو أزٌد ،ثم انخرق فً سنة أربع وثبلثٌن
وسبع مابة ،4وكان ذلوك بعود توواتر أمطوار عظٌموة فوً الحجواز فوً تلوك السونة ،وكثور المواء
وعبل من جانبً السد ،ومن دونه مما ٌلوً جبول وعٌوره وتلوك النوواحً ،فجواء سوٌل طوام 5ال
ٌوصؾ ،ومجراه على مشهد حمزة رضً هللا عنه [وحفور وادٌوا ً آخور قبلوً الووادي ومشوهد
حمزة] ،6وقبلً جبل عٌنٌن وبقً المشهد الشرٌؾ وجبل عٌنٌن فً وسط السٌل أربعة أشوهر
أو نحو ذلك ،ال ٌقدر أحد على الوصول الوى قبور حموزة وال الوى الجبول الموذكور إال بمشوقة،
ولو زاد مقدار ذراع (فً االرتفاع) 7وصل الى المدٌنة الشرٌفة ،وكنا نقؾ خارج باب البقٌع
البقٌع على التل الذي هناك فنراه ونسمع خرٌره ،ثم استقر فً (الوادٌٌن) 8القبلً الذي أحدثه
أحدثه والشمالً قرٌبا ً من سنة ،وكشوؾ عون عوٌن قدٌموة قبلوً الووادي ،فجوددها األمٌور ودي
صوواحب المدٌنووة( ،وٌنتهووً) 9وادي الشووظاة هووذا الووى مجتمووع السووٌول برومووة سووٌل بطحووان،
والعقٌق ،والزؼابوة ،10والنقموً ،11وسوٌل ؼوراب 12مون جهوة الؽابوة ،13فٌصوٌر سوٌبلً واحوداً
وٌأخذ فً وادي الضٌقة الى (إضوم) 14جبول معوروؾ ثوم الوى (أكورى) 15مون طرٌوق مصور،
وٌصب فً البحر المالح ،فهذه جمٌع أودٌة المدٌنة الشرٌفة.
 1ر ٝ٘ٚ :َٜٜرخٌ٘خَ ِٓ أعّخي ىِ٘ك  ٟ٘ٚلٜزش الٍ ُ١كٍٛحْ حٌٍّ٘ٛٙس ف ٟأٗعخٍ حٌعَد حٔظَ حٌلّ)348/2(ٞٛ
 2حٌّٔٛٙى)151/1(ٞ
ٔ١ٌ 3ض ف(ٟى)
 4حٔظَ حٌّٔٛٙى)151/1(ٞ
١ 5خَ ُ١ ِٓ :أ ٞغَّ أ ً١ٓ ٞوز َ١غَّ ح ٍٝ٤حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1133(ّٛ
ٔ١ٌ 6ض ف)َ(ٟ
ٔ١ٌ 7ض ف(ٟى)
 8ف(ٟى) حٌٛحىٚ ٞحٌٜل١ق حٌّؼزض
 9ف(ٟى) ٚطٜذ فٟ
 10حٌِغخرشِ ٟ٘ٚ :ـظّع ٓٛ١ي حٌّيٕ٠ش رآهَ حٌعم١ك ٜ٠ٚذ فٙ١خ ٓ ً١حٌعم١ك ٚرطلخْ ٚلٕخس حٔظَ حٌّٔٛٙى)1227/4(ٞ؛
حٜٔ٤خٍ)175(ٞ
 11حٌٕمِّٟٛ :ٟع رخٌّيٕ٠ش وخْ ٢ي أر١ ٟخٌذ حٔظَ حٌلّ)399/8(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()414
 12غَحد :ؿزً لَد حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)379/6(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()301
 13حٌغخرش ٟ٘ٚ :فٓ ٟخفٍش حٌّيٕ٠ش عٍ ٝػّخٔ١ش أِ١خي ِٓ حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()299؛ حٌّٔٛٙى)1277/4(ٞ
 14فكك(ٟى) أ١ككُ ٚحٌٜككل١ق حٌّؼزككضٚ ،اٟككُ ٘ككٚ ٛحى فكك ٟحٌّيٕ٠ككش ِـّككع ٓككٛ١ي ٚعككَف ٌ٠كك١مٗ رككٛحى ٞحٌ٠كك١مش حٔظككَ حٌفَُٚ١آرككخى،ٞ
حٌّغخُٔ()18؛ حٌّٔٛٙى)1081/3(ٞ
 15ف )َ( ٟأوَح ٌُٚ ،أعؼَ ٌٙخ عٍ ٝطعَ٠ف
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ذكر الخندق
حفر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الخندق ٌوم األحزاب ،حٌن بلؽه قدوم بنوً النضوٌر مون
الٌهووود علووى قوورٌش /ومظوواهرتهم 1لهووم ،ومخووالفتهم علووى رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم
وأصحابه ،وذلك بعد أن أجبلهوم رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم مون المدٌنوة وقودموا معهوم
لحرب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ثوم سوعى حٌوً بون أخطوب 2حتوى قطوع الحلوؾ الوذي
كان بٌن بنً قرٌظة ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،واشتد الحصوار علوى المسولمٌن ونجوم
النفوواق ،3وكووان فووً ذلووك مووا قووص هللا فووً كتابووه العزٌووز فووً قولووه تعووالى :إذ جوواءوكم موون
فوقكمٌ 4عنً بنً قرٌظة ،ومن أسفل منكمٌ 5عنً بنً أسود وؼطفوان ،وكوانوا نوازلٌن موا
بٌن طرؾ وادي النقموً الوى أحود ،وقورٌش وكنانوة ومون معهوم مون األحوابٌش 6بروموة ،مون
وادي العقٌق ،فحفره رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم طوالً من [أعلى] 7وادي بطحان ؼربوً
ؼربً الوادي مع الحرة ،الوى ؼربوً المصولى مصولى رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ٌووم
العٌد ،ثم الى مسجد الفتح ،ثم الى الجبلٌن الصؽٌرٌن اللذٌن فً ؼربً الواديٌ ،قال ألحدهما
(رات ) 8ولآلخر جبل بنً عبٌد ،وجعل المسلمون ظهورهم الى جبل سولع ،وضورب رسوول
هللا صلى هللا علٌه وسلم قبته علوى القورن الوذي فوً ؼربوً جبول سولع ،موضوع مسوجده الٌووم
الذي ذكرناه قبل ،والخندق بٌنهم وبوٌن المشوركٌن ،وقود عفوا أثور الخنودق الٌووم ولوم ٌبوق منوه
شووًء ٌعوورؾ إال ناحٌتووه ،ألن الوووادي وادي بطحووان اسووتولى علووى موضووع الخنوودق ،وصووار
مسٌله فً موضع الخندق.

 1حٌّظخَ٘س ِٓ :حٌّعخٔٚش ٚحٌّٔخعيس حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)434(ّٛ
 2ك ٟ١رٓ أهطذ حٌُٕ ِٓ َٞ٠عّخء رٕ ٟحٌٕ ِٓ ٛ٘ٚ َ١٠كَ ٝوعذ رٓ أٓي حٌمَظ ٟعٍٔ ٝم ٞعٙيُ٘ ِع حٌَٓٛي ٛكٍ ٝهللا
عٍٚ ٛ٘ٚ ٍُٓٚ ٗ١حٌي ٛف١ش ُٚؿش حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()177/4؛ حٌٔ)430/4(ٍٟ١ٙ؛ حٌٌ٘ز ،ٟطكخٍ٠ن حٓ٦كَ٩
 ،طلم١ك :عَّ طيَِ ،ٞرَٚ١ص :ىحٍ حٌىظخد حٌعَر)593(َ2001 ،ٟ
 3حرٓ ٘٘خَ()171/4
ٍٛٓ 4س ح٤كِحد ،آ٠ش()10
ٔ 5فٔٗ
 6ح٤كخر :ٖ١أ ٞح٤ك٩ف  ُ٘ٚأكخر ٖ١لَ ُٙٔ٤ ٖ٠طلخٌفٛح أٔ٠ ُٙي ٚحكيس عٍ ٝغ َُ٘١حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)589(ّٛ
 7ف ٟح ًٛ٤أعٚ ٩حٌّؼزض ِٓ(َ)
 8فٍ )َ(ٟح٠ق ٚف(ٟى) ٍحرق ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض  ٛ٘ٚؿزً ٛغ َ١غَر ٟرطلخْ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()149
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ذكر وادي العقٌق وفضله
روى البخاري فً الصحٌح 1من حدٌث عمر بن الخطواب رضوً هللا عنوه أنوه قوال :سومعت
رسول هللا صولى هللا علٌوه وسولم بووادي العقٌوق ٌقوول ":أتوانً اللٌلوة آت مون ربوً عوز وجول
فقال :صل فً هذا الوادي وقل عمرة فً حجة".
وحدثنا (السٌد) 2تاج الدٌن أبو الحسن علوً بون أحمود ،حودثنا اإلموام محوب الودٌن أبوو عبودهللا
محمد بن محمود 3قال :أنبأنا ٌحٌى بن أسعد قال :كتب إلً أبو علوً المقوري ،عون أحمود بون
عبدهللا األصفهانً ،أنبأنا جعفر بن محمد إجازة ،أنبأنا أبو ٌزٌد المخزومً ،حدثنا الزبٌر بون
بكار ،حدثنا محمد بن الحسن ،عن [عمر] 4بن عثمان بون عمور بون موسوى ،5عون أٌووب بون
سلمة ،6عن عامر بن سعد بن أبً وقواص قوال :ركوب رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم الوى
العقٌق ثم رجع فقالٌ ":ا عابشة جبنا من هذا العقٌق فما ألٌن موطأه وما أعذب مواءه" قالوت:
أفبل ننتقل إلٌه؟ فقال :كٌؾ وقد ابتنى الناس".7
ونقل الشٌخ محب الدٌن بن النجار 8قال أهول السوٌر :وجود قبور إرموً عنود جمواء 9أم خالود

10

بالعقٌق ،مكتوب علٌه أنا عبدهللا رسول رسول هللا سلٌمان بن داود علٌهما السوبلم ،الوى أهول
ٌثرب.
ووجد أٌضً ا فً حجر على قبر آخر أنا أسود بون سوواده رسوول رسوول هللا عٌسوى بون مورٌم
صلى هللا علٌه وسلم  ،الى أهل هذه القرٌة.11
والجماوات أربعة أجبل /ؼربً وادي العقٌق ،وابتنى الناس بالعقٌق من خبلفة عثمان رضً
هللا عنه  ،ونزلوه وحفروا به اآلبار ،وؼرسوا فٌه النخل واألشجار ،مون جمٌوع نواحٌوه علوى
جنبتً وادي العقٌق الى هذه الجماوات ،وسمٌت كل جماء منها باسم من بنى فٌها ،ونزل فٌه

 1كي٠غ()1534
 2ف(ٟى) حٌ٘١ن
 3حٌيٍس()95
 4فككك ٟؿّ١كككع حٌٕٔكككن عّكككَٚ ٚحٌٜكككل١ق عّكككَ وّكككخ ٚؿيطكككٗ فككك ٟحٌعي٠كككي ِكككٓ حٌّٜكككخىٍ ِٕٙٚكككخ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظكككخٍ٠ن حٌىز١كككَ()178/6؛
حٌٔوخ)350/2(ٞٚ
 5أر ٛكف ٚعَّ رٓ عؼّخْ رٓ عَّ رٓ ِ ٝٓٛركٓ عز١كيهللا ركٓ ِعّكَ ٚلكي ٘ ٖ٨ٚكخٍ ْٚحٌَٗك١ي ل٠كخء حٌزٜكَس ٘ٚكِ ٛلكيع حٔظكَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)178/6(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ()482/7؛ حٌٔوخ)350/2(ٞٚ
 6أرٍّٓ ٛش أٛ٠د رٓ ٍّٓش حٌّي ٟٕ٠حٌّوِِ ٛ٘ٚ ِٟٚليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)415/1(َ١؛ حٌٔوخ)209/1(ٞٚ
 7حرٓ حٌٕـخٍ()96؛ ٚحٌلي٠غ ٟع١ف حٌٕٔي
ٔ 8فٔٗ
 9حٌـّخء :حٌَّآس حٌظ٠ ٟىؼَ حٌٍلُ عٍ ٝعظخِٙخ ٚل ً١حٌٍّٔخء ٚحٌ٘خس حٌـّخء حٌظ ٨ ٟلَْ ٌٙكخٚ ،حٌـّكخء حٓكُ ؿزكً رخٌّيٕ٠كش عٍك ٝػ٩ػكش
أِ١خي ِٓ حٌعم١ك ٚلي عَف رٌٌه ٕ٘ ْ٤خٌه ؿزخي أوزَ ِٕٗ فىؤٔٗ ؿّخء ر ٓ١طٍه حٌـزخي حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()90
 ٟ٘ٚ 10حٌظ ٟطٔ ً١عٍ ٝلِ َٜلّي رٓ ع ٝٔ١حٌـعفَِٚ ٞخ ٚح ٖ٨حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()91
 11حرٓ حٌٕـخٍ()96
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جماعة من الصحابة رضً هللا عنهم منهم سوعد بون أبوً وقواص ،وسوعٌد بون زٌود ،1و[أبوو]

2

هرٌرة ،وسعٌد بن العاص بن سعٌد بن العاص بن (أمٌة) 3الجواد المشهور.4
ومات فٌه سعد بن أبً وقاص ،وسعٌد بن زٌود ،وهموا مون العشورة رضوً هللا عون جموٌعهم،
وكذلك مات به سعٌد بن العاص المذكور ،وحملوا الى المدٌنة ،ودفنوا بالبقٌع.5
وكانوت فٌوه قصوور مشوٌدة ،ومنواظر رابقووة ،وآبوار عدٌودة ،وحودابق ملتفوة( ،فخربوت) 6علووى
طول الزمان ،ولوم ٌبوق فٌوه الٌووم إال آثوار ،كموا قوال الشوٌخ محوب الودٌن 7رحموه هللا :ووادي
العقٌق الٌوم لٌس به مساكن وفٌه بقاٌا بنٌان خراب وآثار تجد النفس برؤٌتهوا أنسوا ً ،كموا قوال
أبو تمام حبٌب بن أوس الطابً:8

ما ربع مٌة معمور ًا ٌطٌؾ به
وال الحدود وإن أدمٌن من[خجل]

ؼٌبلن أبهى ربًا من ربعها الخرب
9

أشهى الى ناظري من خدها الترب

10

قلت :وذكر ابن زبالة أن تبعا ً 11لما وصول الوى المدٌنوة ،كوان منزلوه بقنواة ،وأنوه أراد خوراب
المدٌنة ،فجاءه حبران من بنً قرٌظة ٌقال [لهما] 12سخٌت ومنبه ،فقاال :أٌها الملك ال تفعل،
انصرؾ عن هذه البلدة ،فإنهوا محفوظوة ،وأنهوا مهواجر نبوً مون بنوً إسوماعٌل اسومه أحمود،
ٌخرج فً آخر الزمان ،فأعجبه ذلك من قولهما ،وكوؾ عموا أراد ،ولوم ٌوزل بعود ذلوك ٌحووط
المدٌنة وٌكرمها وٌعظمها ،كما نقل عنه أهل األخبار.13
وذكر أٌضا ً أنه لما شخص عون منزلوه بقنواة ،قوال :هوذه قنواة األرض فسومٌت قنواة ،فلموا مور
بالجـرؾ قـال :هذا جـرؾ األرض فسـمً الجـرؾ ،ثم مـر فـً العرصـة وكانـت تسـمى

ٓ 1ع١ي رٓ ُ٠ي رٓ عَّ ٚرٓ ٔف ً١رٓ عزي حٌعِ ٜرٓ ٍرخف حٌمَٗ ٟحٌعي(ٞٚصٚ 50ل٘51 ً١ـ)  ِٓ ٛ٘ٚحٌٔخرم ٓ١حٌ ٝحٚ َ٩ٓ٦أككي
حٌعَ٘س حٌّزَ٘ ٓ٠رخٌـٕش حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()2/2؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()44/2
 2ف ٟح ًٛ٤أرٚ ٟحٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
 3ف(ٟى) أرٗ١
 4أر ٛعؼّخْ ٓع١ي رٓ حٌعخ ٙرٓ ٓع١ي رٓ حٌعخ ٙرٓ أِ١ش رٓ عزي ّْٗ حٌمَٗ(ٟص٘59ـ) ٚلكي حٗكظ َٙركخٌىََ ٚحٌـكٛى كظك ٝعكَف
رعىش حٌعًٔ ٚوّخ أٔٗ حٗكظ َٙرخٌفٜكخكش ٚلكي ٔيركٗ عؼّكخْ ركٓ عفكخْ فكٔ ّٓ١كيد ٌىظخركش حٌمكَآْ حٌىكَ ُ٠حٔظكَ حركٓ عزكيحٌزَ()9/2؛ حركٓ
كـَ ،حٛ٦خرش()45/2
 5حرٓ حٌٕـخٍ()98
 6ف(ٟى) فوَد
 7حٌيٍس()98
 8أر ٛطّخَ كز١ذ رٓ أ ّٚرٓ حٌلخٍع رٓ ل ْ١حٌطخث٘231-192(ٟـ) ٌٚكٗ عكيس ِٜكٕفخص ِٕٙكخ حٌلّخٓكش حٌطخث١كشٚ ،فلكٛي حٌ٘كعَحء،
ٚوظخد ح٨هظ١خٍ ِٓ أٗكعخٍ حٌمزخثكً حٔظكَ حركٓ حٌوط١كذ()248/8؛ حركٓ هٍىكخْٚ ،ف١كخص ح٤ع١كخْ ٚأٔزكخء أرٕكخء حٌِِكخْ ،طلم١ككِ :لّكي
ِل ٟحٌي ٓ٠عزيحٌلّ١ي ،حٌمخَ٘سِ :ىظزش حٌٕ٠ٙش حٌّ٠َٜش)334/1(َ1948 ،؛ حٌزغيحى)262/1( ٞ
 9ف ٟحٔ )َ(ٚ ًٛ٤ظَ ٚحٌّؼزض ِٓ(ى) ِٛحفك ٌيٛ٠حْ أر ٟطّخَ ،طلم١كِ :لّي عِحَ :َِٜ ،ىحٍ حٌّعخٍف)63(َ1951،
 10حٔظَ حٌم١ٜيس ف ٟىٛ٠حْ أر ٟطّخَ ٚفِ ٟطٍعٙخ:

كيٖ حٌلي ر ٓ١حٌـي ٚحٌٍعذ
ِظ ٓٙٔٛؿ٩ء حٌ٘ه ٚحٌَ٠ذ

حٌٔ١ف أٛيق أٔزخء ِٓ حٌىظذ فٟ
ر ٞ١حٌٜفخثق ٛٓ ٨ى حٌٜلخثف فٟ

 ٛ٘ٚ 11حٌٍّه حٌلّ َٞ١وَد رٓ كٔخْ رٓ أٓعي حٌلّ٠َ٠ َٞ١كي حٌظٛؿكٗ ٌٍّ٘كَق ٚوكخْ لكي أٔكخد أرٕكٗ عٍٙ١كخ ٚعٕكيِخ ٛٚكً حٌعكَحق
لظً أرٕٗ ف ٟحٌّيٕ٠ش غيٍيح فؤط١ٌ ٝؼؤٍ ِٓ لظٍش أرٕٗ ٠ٚوَد حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌّٔٛٙى)186/1(ٞ؛ حٌع١خٗ)39(ٟ
 12ف ٟح٤ ًٛ٤كيّ٘خ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ(ٚ
 13حرٓ حٌٕـخٍ()50؛ حٌَّحغ)184(ٟ
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(السوولٌل) 1فقووال :هووذه عرصووة األرض فسوومٌت العرصووة ،ثووم موور بووالعقٌق فقووال :هووذا عقٌووق
األرض فسمً العقٌق.2
قلت :ورمل مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌحمل من هذه العرصةٌ ،سٌل من الجماء
الشمالٌة الى الوادي ،فٌحمل منه ،ولٌس بالوادي رمل أحمر ؼٌر ما ٌسٌل من الجبل.
وذكر ابن األثٌر 3فً جامع األصول 4عون أبوً الولٌود قوال :سوألت ابون عمررضوً هللا عنوه
عوون الحصووباء الووذي كووان فووً المسووجد ،فقووال :إنووا مطرنووا ذات لٌلووة فأصووبحت األرض مبتلووة،
فجعل الرجل ٌجًء بالحصباء فً ثوبه فٌبسطه تحته ،فلما قضوى رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم صبلته قال ":ما أحسن هذا" ،ثم قال :أخرجه أبو داود.5
وحدثنا ابن الؽراف ً ،حدثنا ابن النجار أخبرتنوا عفٌفوة الفارقانٌوة فوً كتابهوا ،عون الحسون بون
أحمد ،عن أحمد بن عبدهللا ،عن جعفر بن محمد ،أخبرنا محمد بن عبدالرحمن ،حدثنا الزبٌر
بن بكار ،حدثنا محمد /بن الحسن ،عن عبدالعزٌز بن أبً حازم ،عن الضحاك بون عثموان،6
عن بشر بن سعٌد ،7أو سلٌمان بن ٌسار ،8شك الضحاك أنه حدثه ،أن المسجد كان ٌرش فً
فً زمون النبوً صولى هللا علٌوه وسولم  ،وزموان أبوً بكور ،وعاموة زموان عمور ،فكوان النواس
ٌتنخمون فٌه (وٌبزقون) ،9حتى قدم ابن مسعود الثقفوً ،فقوال لعمور :ألوٌس قوربكم واد؟ قوال:
بلى ،قال :فمر بحصباء ٌطرح فٌه ،فهو أكؾ للمخاط وللنخامة ،فأمر عمر به.10
وذكر أٌضا ً عن محمد بن سعد 11أن عمور بون الخطواب رضوً هللا عنوه ألقوى الحصوباء فوً
مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وكان الناس إذا رفعوا رؤوسوهم مون السوجود نفضووا
أٌدٌهم من التراب ،فجًء بالحصباء من العقٌق من هذه العرصة فبسط فً المسجد.

 1ف(ٟى) حٌظًٍ١
 2حٌَّحغ)184(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)1175/1042،4/3(ٞ
 3حٌّزخٍن رٓ ِلّي رٓ ِلّي رٓ عزي حٌىَ ُ٠ركٓ عزكي حٌٛحككي حٌ٘ك١زخٔ٘606-544(ٟكـ) ٌٚكٗ حٌعي٠كي ِكٓ حٌّٜكٕفخص اٟكخفش حٌك ٝؿكخِع
حٛٛ٤ي ِٕٙخ حٌزخَ٘ ف ٟحٌٕلٚ ،ٛىٛ٠حْ حٌَٓخثًٚ ،حٌٕٙخ٠كش فك ٟغَ٠كذ حٌلكي٠غٚ ،حٌىظكخد حٌ٘كخف ٟفكٗ ٟكَف ِٔكٕي حٌ٘كخفعٚ ٟغَ٘١كخ
حٔظَ حرٓ هٍىخْ()289/3؛ حٌزغيحى)2/2(ٞ؛ حٌٍِوٍ)152/6(ٟ
 4حٔظَ ؿخِع حٛٛ٤ي ،طلم١ك :أٗ ّٓ٠عزخْ ،رَٚ١ص :ىحٍ حٌىظذ حٌعٍّ١ش)198/11(َ1998 ،
ٟ 5ع١ف أر ٟىحٚى()458
 6أركك ٛعؼّككخْ حٌ٠ككلخن رككٓ عؼّككخْ رككٓ عزككيهللا رككٓ هخٌككي حٌمَٗكك(ٟص٘153ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش ػزككض حٔظككَ حرككٓ ه١ككخ)272( ١؛
حٌٔوخ)463/1(ٞٚ
 7رَ٘ رٓ ٓع١ي حٌّئ(ٟص٘100ـ)  ٛ٘ٚطخرعِٚ ٟليع ػمش حٔظَ حٌٔوخ)215/1(ٞٚ
ّ١ٍٓ 8خْ رٓ ٔ٠خٍ حٌّئ٘107-24(ٟـ) ٚلي وخْ فم١ٙخ ي ِليػخ ي ٠ٚعظزَ ِٓ فمٙخء حٌّيٕ٠ش ِ ٛ٘ٚليع ػمش ِكؤِ ْٛحٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس
حٌلفخظ ()70/1؛ حٌٔوخ)422/1(ٞٚ
 9ف(ٟى) ٠زٜمّ٘ٚ ْٛخ رٕفْ حٌّعٕ ٝحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)867(ّٛ
 10حٌّٔٛٙى)657/2(ٞ
 11حٌطزمخص حٌىزَ)215/3(ٜ
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وروٌنا فً سنن أبً داود 1عن القاسم ،2قال :دخلت علوى عابشوة ،فقلوتٌ :وا أموه اكشوفً لوً
عن قبر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وصاحبٌه رضً هللا عنهما ،فكشفت لوً عون ثبلثوة
قبور ،ال مشرفة ،وال [الطبة] 3مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.

ٟ 1ع١ف ٕٓٓ أر ٟىحٚى()263
 2حٌمخٓككُ رككٓ ِلّككي رككٓ أركك ٟرىككَ رككٓ أركك ٟللخفككش حٌمَٗكك ٟحٌظّ١كك(ٟصٚ101ل١ككً٘102ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)157/7(َ١
 3فكك ٟحٛ٤ككً ١١٨ككٗ ٚحٌّؼزككض ِككٓ(ى) )َ(ٚ؛ ١٨جككشِ :ككٓ ٌطكك ٝأٌ ٞككِق رككخٚ ٍٝ٤حٌّمٜككٛى حٓككظِ ٜٛككع ٓككطق ح ٍٝ٤حٔظككَ
حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1331(ّٛ؛ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()827/2
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ذكر حدود الحرم
حدثنا الشٌخ عفٌؾ الدٌن عبدالسبلم بن مزروع ،أخبرنا الشٌخ اإلمام شرؾ الدٌن أبو عبدهللا
محمد بن عبدهللا بن أبً الفضل السلمً ،حودثنا أبوو الحسون المؤٌود بون محمود الطوسوً ،عون
[أبً]1عبدهللا بن محمد بن الفضل الفراوي ،عن أبً الحسٌن عبودالؽافر بون محمود الفارسوً،
عن أبً أحمد محمد بن عٌسى الجلودي ،عن أبً إسوحاق إبوراهٌم بون محمود بون سوفٌان عون
أبً الحسوٌن مسولم بون الحجواج قوال :حودثنا أبوو بكور بون أبوً شوٌبة ،وزهٌور بون حورب وأبوو
كرٌب ،جمٌعً ا عن أبً معاوٌة 2قال :خطبنا علً بون أبوً طالوب رضوً هللا عنوه فقوال :مون
زعم أن عندنا شٌبا ً نقرؤه إال كتاب هللا وهذه الصحٌفة قال :وصحٌفة معلقة فً قراب 3سوٌفه
فقد كذب ،فٌها أسنان اإلبل وأشٌاء من الجراحوات ،وفٌهوا قوال النبوً صولى هللا علٌوه وسولم":
المدٌنة حورم موا بوٌن عٌور الوى ثوور ،فمون أحودث فٌهوا حدثوـا ً أو آوى محدثوـا ً ،فعلٌوه لعنوة هللا
والمبلبكووة والنوواس أجمعووٌن ،ال ٌقبوول هللا منووه ٌوووم القٌامووة صرفوـا ً وال عوودالً ،وذمووة المسوولمٌن
واحدة ٌسعى بها أدناهم ،ومن أدعى الى ؼٌر أبٌه ،أو انتمى الى ؼٌر موالٌه ،فعلٌوه لعنوة هللا
والمبلبكة والناس أجمعٌن ال ٌقبل هللا منه ٌوم القٌامة صرفـا ً وال عدالً".4
قال المازري 5رحمه هللا :نقل بعض أهل العلم أن ذكر ثوور هنوا وهوم مون الوراوي ألن ثوورً ا
بمكة ،والصحٌح الى أحد.
قال أبو عبٌد القاسم بن سبلم :6عٌر وثور جببلن بالمدٌنة ،وأهل المدٌنة ال ٌعرفون بها جببلً
ٌقال له ثور ،7إنما ثور بمكة ،فنرى أن الحدٌث أصله ما بٌن عٌر الى أحد.

(ِٓ 1ى) )َ(ٚ
ِ 2لّي رٓ هخَُ حٌظّ ّٟ١حٌٔعيٚ194-113(ٞل٘195ً١ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٌىٛفش حٌؼمش حٌؼزض حٔظكَ حٌكٌ٘ز ،ٟطكٌوَس حٌلفكخظ ()215/1؛
حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()137/9
 3لَحد ٛ٘ٚ :غّي حٌٔ١ف حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()723/2
)3327(ٍُِٔ 4
 5أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ عَّ حٌظّ ّٟ١حٌّخٍُ ٞحٌّخٌى٘536-453(ٟـ) ٚعكَف رخٌّكخٍُٔٔ ٞكزش حٌكِ ٝكخٍُس رٍكيس فك ٟؿِ٠كَس
ٛمٍ١ش  ِٓ ٛ٘ٚحٌفمٙخء ٚحٌّفظٚ ٓ١حٌؼمخص  ِٓ ٛ٘ٚأثّش ع َٖٜوّخ أْ ٌٗ ِٕٜفخص ِٓ أَٗ٘ٙخ حٌّعٍكُ رفٛحثكي ٗكَف ِٔكٍُٚ ،ا٠٠كخف
حٌّلٜٛي ف ٟرَ٘خْ حٛٛ٤ي حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()100/4؛ حٌزغيحى)88/2(ٞ؛ ِ)1533/4(ٝٓٛ
 6حٌمخُٓ رٓ ٓ َ٩رٓ عزيهللا حٌزغيحى٘224-157(ٞـ) ٚلي رَ ف ٟحٌعٍٚ َٛهخٛش عٍ َٛحٌٕلٚ ٛحٌٍغش اٟخفش حٌك ٝحٌلكي٠غ ٚحٌفمكٗ ٌٚكٗ
حٌعي٠ككي ِككٓ حٌّٜككٕفخص ِٕٙككخ حِ٤ككٛحيٚ ،حٌٕخٓككن ٚحٌّٕٔككٛمٚ ،حٌغَ٠ككذ حٌّٜككٕف فكك ٟعٍككُ حٌٍٔككخْ ٚغَ٘١ككخ حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)172/7(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()5/2؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()315/8؛ حٌزغيحى)825/1(ٞ؛ ِ)887/2(ٝٓٛ
ٌ٠ 7وَ وً ِٓ حٌَّحغ)197(ٟ؛ حٌعزخٓ )281(ٟرؤْ ٌ٘ح حٌمٛي َِىٚى و ْٛعيَ ِعَفش حٌٕخّ رخ ٨ ُٓ٨طعِٕ ٟطٍمخ ي عيَ ٚؿٛى ٘كٌح
حٌـزً رخٌّيٕ٠ش وّخ طلمك ٌّٙخ ِ٘خ٘يطٗ ع١خٔخ ي
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قلت :1بلى خلؾ جبول أحود مون شومالٌه ،تحتوه جبول صوؽٌر مودور ٌسومى ثوورً اٌ ،عرفوه أهول
المدٌنة خلؾ عن سلؾ ،ووعٌرة شرقٌه ،وهما حود الحورم كموا نقول ،2ولعول هوذا لوم ٌبلوػ أبوا
عبٌد وال المازري ،ولو لم ٌكن معروفـا لم ٌسمه الخلؾ عن السلؾ /وهللا أعلم.
وحدثنا علً بن أحمد الحسٌنً ،حدثنا محمد بن محمود ،حدثنا القاسم بن علً ،أخبرنا محمد
بن إبراهٌم[،3أخبرنا سهل بن بشر ،أخبرنا علً بن منٌر ،قال :أخبرنا الذهلً ،حدثنا موسى
موسى بن هارون] 4حدثنا إبراهٌم بن المنذر ،حدثنا عبودالعزٌز بون أبوً ثابوت ،5حودثنً أبوو
بكر النعمان بن عبدهللا بن كعب بن مالك رضوً هللا عنوه  ،6عون أبٌوه ،7عون جوده كعوب بون
مالووك

8

قووال ":حوورم رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم الشووجر بالمدٌنووة برٌو ًودا فووً برٌوود،9

وأرسلنً فأعلمت على الحرم على شرؾ ذات الجٌش ،10وعلى مشوٌرب ،11وعلوى أشوراؾ
المجتهر ،12وعلى تٌم".13
وباإلسناد الى النعمان بن عبدهللا ،عن أبٌه ،عن جده كعوب بون مالوك رضوً هللا عنوه قوال":
بعثنً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أعلم على أشراؾ حرم المدٌنوة ،فأعلموت علوى شورؾ
ذات الجوووٌش ،وعلوووى مشوووٌرب ،وعلوووى أشوووراؾ مخوووٌص ،وعلوووى [الحفٌووواء] ،14وعلوووى ذي
العشٌرة ،وعلى تٌم".15
فأما ذات الجٌش ،فنقب ثنٌة الحفٌرة من طرٌق مكة والمدٌنة.
وأما مشـٌرب فما بٌن جبال فً شامً ذات الجٌـش ،بٌنها وبٌن خبلبق الضبوعة.
 1حٌمخثً ٘ ٛحٌّطَٞ
ٌ 2مي أ٠ي حٌّطَ ٞعيى ِٓ حٌّئٍهٚ ٓ١حٌزخكؼ ٓ١رٛؿكٛى ؿزكً ػك ٍٛفك ٟحٌّيٕ٠كش حٔظكَ حٌَّحغك)197(ٟ؛ حٌفَُٚ١آركخى ،ٞحٌّغكخُٔ()81؛
حٌعزخٓ)284(ٟ؛ حٜٔ٤خٍ)205(ٞ
ِ 3لّي رٓ ارَح٘ ُ١رٓ ِلّي رٓ أكّكي ركٓ ٓكعي٠ٚش حٛ٤كفٙخٔ٘530-446(ٟكـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش ػزكض ٘ٚكٍ ٛحِٔ ٞٚكٕي حٌَ٠ٚكخٟٔ
حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()82/4؛ حرٓ حٌـ)63/10(ُٞٛ
ٓ 4مطض ِٓ حٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى)
 5أرك ٛػخرككض عزككيحٌعِ ِ٠رككٓ عّككَحْ رككٓ أركك ٟػخرككض رككٓ عّككَ ركٓ عزككيحٌَكّٓ رككٓ عككٛف حٌّككئ٘ٚ ٟككِ ٛلككيع ٟككع١ف حٌلككي٠غ حٔظككَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)29/6(َ١؛ حرٓ كزخْ()122/2؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()350/6
 ٌُ 6أعؼَ عٍ ٝطَؿّظٗ
 7أركك ٛف٠ككخٌش عزككيهللا رككٓ وعككذ رككٓ ِخٌككه حٌٔككٍّ ٟحٜٔ٤ككخٍ ٞحٌّككئ(ٟصٚ 97ل١ككً ٘98ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)178/5(َ١؛ حٌٔوخ)73/2(ٞٚ
 8وعذ رٓ ِخٌه رٓ عَّ ٚرٓ حٌم ٓ١رٓ وعذ رٓ ٓٛحى رٓ غُٕ حٌٍّٔ ٟحٜٔ٤خٍ(ٞص٘50ـ) ٛلخر ٟؿٍ ً١وخْ أكي ٗكعَحء حٌَٓكٛي
 ٍٝٛهللا عٍٙٗٚ ٍُٓٚ ٗ١ي أكي ِٚخ رعي٘خ عيح غِٚس طزٛن فىخْ أكي حٌؼ٩ػش حٌٌِٔ ٓ٠ي ف ُٙ١ل ٌٗٛطعخٌٚ ٝعٍ ٝحٌؼ٩ػش حٌٌ ٓ٠هٍفكٛح
ػككُ طككخد هللا عٍكك ُٙ١رعككي ًٌككه حٔظككَ حرككٓ عز كيحٌزَ()270/3؛ حٌككَحُ ،ٞحٌـككَف ٚحٌظعككي ،ً٠حٌٕٙككي :ىحثككَس حٌّعككخٍف حٌعؼّخٔ١ككشَ1952 ،
()160/3؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()440/8
 9رَ٠يٚ ٛ٘ٚ :كيس ٌم١خّ حٌّٔخفخص أهظٍف ف ٟعيى٘خ فم ً١فَٓوخْ أ ٚأػٕخ عَ٘ ِ ً١حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)267(ّٛ
ً 10حص حٌـككِٟٛ :ٖ١ككع ركك ًٞ ٓ١حٌلٍ١فككش ٚرَػككخْ عٍككٓ ٝككظش أِ١ككخي ِككٓ ً ٞحٌلٍ١فككش ٠ٚزعككي عككٓ حٌّيٕ٠ككش أٍرعككش ٚع٘ككَ ٓ٠وكك٩١ي حٔظككَ
حٌلّ)104/3(ٞٛ؛ حٌلَر)33(ٟ؛ حٌع١خٗ)417(ٟ
ِ٘ 11كككَ١د٘ٚ :ككك ٛطٜكككغِ٘ َ١كككَد ٌّٟٛكككع حٌ٘كككَد ٠ٚمكككع رككك ٓ١ؿزكككخي فكككٗ ٟكككخًِ ٟحص حٌـكككٚ ٖ١رككك ٓ١ه٩ثكككك حٌ٠كككزٛعش حٔظكككَ
حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()383؛ حٌعزخٓ)419(ٟ
 12حٌّـظ٠ ٌُ :َٙعَف ٌ٘ح حٌّٟٛع رخٌّيٕ٠ش ٌٚعٍٗ وّخ ًوَ حٌفَُٚ١آرخى ٞطٜل١ف عٓ حٌّلٜ١كَ ٘ٚكِٟٛ ٛكع لكَد حٌّيٕ٠كش حٔظكَ
حٌّغخُٔ()370
ً 13وَٖ حرٓ حٌٕـخٍ()91؛ ٚط :ُ١ؿزً َٗل ٟحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()77؛ حٌعزخٓ)281(ٟ
 14ف ٟح ًٛ٤حٌلف١خ
ٚ 15حٌلي٠غ رخٌٍفظ ٓ١حٌٛحٍىٟ ٓ٠ع١ف ٌى ْٛعزيحٌعِ ِ٠رٓ أر ٟػخرض ِظَٚن حٌلي٠غ حٔظَ حٌَفخع)113/1(ٟ
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وأما أشراؾ مخٌض من طرٌق الشام ،وأما الحفٌاء فبالؽابة شامً المدٌنة ،وأما ذو العشٌرة
فنقب فً الحفٌاء ،وأما تٌم فجبل شرقً المدٌنة ،وذلك كله ٌشبه أن ٌكون ً
برٌدا فً برٌد.
وفً السنن ألبً داود من حدٌث عدي بن زٌد 1قال ":حمى رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم
برٌدا ً
كل ناحٌة من المدٌنة ً
برٌدا ،ال ٌخبط شجرها ،وال ٌعضد إال ما ٌساق به الجمل".2
وروى الزبٌوور بوون بكووار ،حوودثنا محموود بوون الحسوون ،عوون إبووراهٌم بوون محموود ،عوون أبٌووه ،عوون
عبدالرحمن بن حبوٌش ،3عون عبودهللا بون سوبلم 4رضوً هللا عنوه  ":أن رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم حرم ما بٌن أحد وعٌر".
وقال أٌضا ً حدثنا محمد بن الحسن ،عن عبدالعزٌز بن أبً حازم ،عن [حرام] 5بن عثمان،6
عثمان ،6عن أبنوً جوابر ،عون أبٌهموا رضوً هللا عنوه قوال :قوال رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم ":كل دافعة 7دفعت علٌنا من هذه الشوعاب فهوً حورام أن تعضود ،8أو تخوبط ،أو تقطوع
إال لعصفور قتب ،9أو مسد 10محالة ،11أو عصا جدٌدة".12
وقال أٌضا ً محمد بن الحسن ،عن إبوراهٌم بون محمود ،عون خارجوة بون عبودهللا بون كعوب بون
مالك ،13عن أبٌه ،عن جده رضً هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":أنوه حموى
الشجر ما بٌن المدٌنة الى وعٌرة ،والى ثنٌوة المحودث ،14والوى أشوراؾ مخوٌض ،والوى ثنٌوة
الحفٌاء ،والوى مضورب القبوة ،والوى ذات الجوٌش مون الشوجر أن ٌقطوع ،وأذن لهوم فوً متواع
الناضح 15أن ٌقطع من حمى المدٌنة".16
وعنه أٌضا ً قال :حدثنً محمد بن الحسن ،عن إبراهٌم بن محمد ،عن ابن حزم ،عون عبودهللا
بن سلٌمان بن الحكم الدٌناري ،17عن أبٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نزل بمضورب

 1عي ٞرٓ ُ٠ي حٌـٌحِ٠ ٟمخي ٌٗ ٛلزش ٚلي ٌٍ٘ ٜٚح حٌلي٠غ فم ٢حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()167/7
ٟ 2ع١ف حٌٕٔٓ()2036
 ٌُ 3أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 4أركك ٛحٌلككخٍع عزككيهللا رككٓ ٓكك َ٩رككٓ حٌلككخٍع(ص٘43ككـ) ٛككلخر ٟؿٍ١ككً ِٚلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()18/5؛
ِ)284/1(ٝٓٛ
 5ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤كخَُ ٚف(ٟى) كِحَ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 6كَحَ رٓ عؼّخْ حٌٍّٔ ٟحٜٔ٤خٍ(ٞص٘149ـ) ِٕ ٛ٘ٚىَ حٌلي٠غ حٔظَ حرٓ كزخْ()332/1؛ حٌٔوخ)269/1(ٞٚ
 7ىحفعش :أِ ٞخ ٠يفعٗ حٌٔ ً١عٕيِخ ٠يفع رع ٗ٠رع٠خ ٌ ًٜ١حٌ ٝحٚ٤ى٠ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)715(ّٛ
 8طع٠ي :أ ٞطمطع حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()606/2
 9لظككذ :أ ٞحٌَكككً حٌككٌٟٛ٠ ٞككع عٍكك ٝحٌزع١ككَٚ ،عٜككف ٍٛلظككذ ٘ٚكك ٟحٌو٘ككزش حٌّعمٛفككش ٠ؼزككض رٙككخ ًٌككه حٌَكككً حٔظككَ ِـّككع حٌٍغككش
حٌعَر١ش()714،605/2
ِٔ 10ي :أ ٞحٌلزً حٌّ٠ف ٍٛحٌّلىُ حٌفظً حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()868/2
ِ 11لخٌش ٟ٘ٚ :حٌزىَس حٌعظّ١ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1056(ّٛ
ٚ 12حٌلي٠غ ٟع١ف حٌٕٔي ٌى ْٛكَحَ رٓ عؼّخْ ِظَٚن حٌلي٠غ
 ٌُ 13أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 14ػٕ١ش حٌّليع٠ :مٛي حٌّٔٛٙى ":)101/1( ٞرؤٔٗ ٌُ  َ٠أكيحي طىٍُ عٍِ ِٓ ٗ١ئٍه ٟحٌّيٕ٠ش"
 15حٌٕخٟق ٟ٘ٚ :حٌيحرش حٌظٔ٠ ٟظم ٝعٍٙ١خ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()928/2
ٚ 16فٕٓ ٟيٖ ِلّي رٓ حٌلٔٓ ٟ ٛ٘ٚع١ف
 17عزيهللا رٓ ٍّٓ١خْ حٌلىُ حٌيٕ٠خٍ ٌُ ٞأعؼَ ٌٗ ٌٛ ٨ٚحٌيٖ عٍ ٝطَؿّش
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القبة ،فقال ":ما بٌنً وبٌن المدٌنة حمى ،ال ٌعضود شوجره ،فقوالوا :إال المسود ،فوأذن لهوم فوً
المسد".1
قلت :ولٌس مضرب القبة الٌوم معروفـا ً ،وال ٌعلم فً أي جهة هو من جهات المدٌنة
الشرٌفة /وهللا أعلم ،والذي ٌظهر أنه ما بٌن ذات الجٌش من ؼربً المدٌنة الى مخٌض،
وجبل مخٌض هو الذي على ٌمٌن القادم من طرٌق الشام حٌن ٌفضً من الجبال الى
البركة ،وهو مورد الحجاج من الشام ،وٌسمونها عٌون حمزة ،وقد تقدم ذكرها.
وروى الزبٌر بن بكار قال :حدثنً محمد بن الحسن ،عن عٌسى بن سبرة [بن]2حٌان ،3عن
عن موسى بن محمد بن إبراهٌم ،4عن أبٌه ،5عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال:
بعثتنً عمتً الى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تستأذنه فً مسد فقال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم[ ":أقرئ]6عمتك السبلم ،وقل :لو أذنت لكم فً مسد طلبتم مٌزابا ً ،ولو أذنت لكم
فً مٌزاب طلبتم خشبة ،ثم قال :حماي من حٌث انتسقت بنو فزارة لقاحً."7
قلت :وكانت لقاحه صلى هللا علٌه وسلم ترعى بالؽابة وما حولها ،فأؼار علٌها عٌٌنة بن
حصن الفزاريٌ 8وم ذي قرد ،9كما ورد فً الصحاح ،10وأتفق لسلمة بن األكوع 11ما أتفق
أتفق من استنقاذ اللقاح ،ووصول الفرسان إلٌه ،وهو ٌقاتلهم ،وٌرمٌهم بالنبل أبو قتادة،12
وعكاشة بن محصن ،13و[سعٌد] 14بن زٌد ،وهو أمٌرهم ،والمقداد بن عمرو 15وؼٌرهم.
وفً ذلك الٌوم قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :كان خٌر فرساننا (للٌوم)
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أبو قتادة،

وخٌر رجالتنا سلمة 1رضوان هللا علٌهم ،ولحقهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالناس بعد
ٕٓ 1يٖ ٟع١ف وّخ أٔٗ ًَِٓ حٔظَ حٌَفخع)110/1(ٟ
(ِٓ 2ى)
ٚ 3ل ً١ع ٝٔ١رٓ َِٔ١س رٓ ك١خْ ِ ٛ٘ٚليع ٠عي ِٓ أً٘ حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)405/6(َ١؛ حٌٔوخ)367/2(ٞٚ
 ِٝٓٛ 4رٓ ِلّي رٓ ارَح٘ ُ١رٓ حٌلخٍع حٌظ ّٟ١حٌّئٟ ٛ٘ٚ ٟع١ف حٌلي٠غ حٔظَ حرٓ كزخْ()248/2
ِ 5لّي رٓ ارَح٘ ُ١رٓ حٌلخٍع رٓ هخٌي ركٓ ٛكوَ حٌظّ١ك ٟحٌّكئ(ٟصٚ119ل١كً ٘120كـ) طكخرعٚ ٟفم١كٗ ػمكش حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)22/1(َ١؛ حٌٔوخ)405/2(ٞٚ
 6ف ٟح ًٛ٤ألَ
ٌ 7مخفِ :فَى٘خ ٌملش أ ٞحٌٕخلش حٌلٍٛد غَِ٠س حٌٍزٓ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()834/2
 8عٕ١١ش رٓ ك ٜٓرٓ كٌ٠فش رٓ ريٍ حٌفِحٍ١ٓ ٛ٘ٚ ٞي رٕ ٛفِحٍس ٚلي أٍُٓ فّ١خ رعي ٚوخْ ِٓ حٌّئٌفش لٍٛرٚ ُٙأعطخٖ حٌَٓكٛي ٛكٍٝ
هللا عٍِ ٍُٓٚ ٗ١خثش ٔخلش حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()170/243،5/4؛ حرٓ لظ١زش()149
 ًٞ 9لَىِٟٛ ٛ٘ٚ :ع ِخء عٍٍ١ٌ ٝظِ ٓ١كٓ حٌّيٕ٠كش رٕٙ١كخ ٚرك ٓ١ه١زكَ ٚغكِٚس ً ٞلكَى وخٔكض فك ٟحٌٔكٕش حٌٔخىٓكش ِكٓ حٌٙـكَس حٔظكَ
حٌلّ)30/7(ٞٛ؛ حٌٛحلي ،ٞحٌّغخُ ،ٞطلم١كِ :خٍٓيْ ؿ ،ْٔٛحٌمخَ٘س :ىحٍ حٌّعخٍف)537/2(َ1965 ،؛ حرٓ ٘٘خَ()243/4
 10حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌٜل١ق()4194
ٍّٓ 11ش رٓ عَّ ٚرٓ ٕٓخْ رٓ عزيهللا (ص٘94ـ) ٛلخر ٟؿٍ ً١حٔظَ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()65/2؛ ِ)388/1(ٝٓٛ
 ٛ٘ٚ 12حٌلخٍع ٚل ً١حٌٕعّخْ رٓ ٍرع ٟحٌٍّٔ ٟحٜٔ٤خٍ(ٞص٘54ـ) ٛ ٛ٘ٚلخر ٟؿٍ ً١عَف رفكخٍّ ٍٓكٛي هللا ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ
 ٍُٓٚحٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()161/4؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()157/4
 13أرِ ٛل ٜٓعىخٗش رٓ ِل ٜٓرٓ كَػخْ رٓ ل ْ١رٓ َِس حٓ٤ي ٞحٓظ٘ٙي ف ٟكَٚد حٌَىس ٘ٚكٛ ٛكلخر ٟؿٍ١كً ٗكٙي ركيٍ ِٚكخ
رعي٘خ حٔظَ حرٓ ه١خ)35( ١؛ حرٓ عزيحٌزَ()155/3
 14ف ٟحٓ )َ(ٚ ًٛ٤عي ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)
 15حٌّميحى رٓ عَّ ٚرٓ ػعٍزش رٓ ِخٌه رٓ ٍر١عش رٓ عخَِ رٓ ِطَٚى حٌزَٙحٔ(ٟص٘33ـ) ٠ٚمخي ٌٗ حٌّميحى رٓ حٛٓ٤ى  ْ٤حٛٓ٤ى رٓ
عزي ٠غٛع حٌَِ٘ ٞوخْ لي طزٕخٖ ٛ ٛ٘ٚلخر ٟؿٍ ً١حٔظَ حرٓ ه١خ)120( ١؛ حرٓ عزيحٌزَ()451/3؛ حرٓ كـكَ ،حٛ٦كخرش()433/3؛
حٌٍِوٍ)208/8(ٟ
 16ف(ٟى) حٌَٛ١
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بعد أن استنقذوا اللقاح ،وقتلوا من قتلوا ،وسمٌت ؼزوة ذي قرد بالموضع الذي كان فٌه
القتال.2
والحفٌاء شمالً الؽابة ،وثور كما تقدم جبل صؽٌر شمالً أحد ،ووعٌرة شرقً جبل ثور،
وهو أكبر من جبل ثور وأصؽر من جبل أحد ،وتٌم جبل كبٌر شرقً المدٌنة ،وهو(أبعد)

3

جهات الحرم ،و و عٌر هو الجبل الكبٌر الذي من جهة قبلة المدٌنة الشرٌفة ،وذات الجٌش
هً فً وسط البٌداء ،والبٌداء هً التً إذا رحل الحجاج بعد اإلحرام من ذي الحلٌفة
استقبلوها مصعدٌن الى جهة الؽرب ،وهً التً ورد فٌها حدٌث [عابشة] 4رضً هللا عنها
حتى إذا كنا بالبٌداء أو بذات الجٌش ،5وفٌها نزلت آٌة التٌمم ،6وشمالٌها جبل كبٌر ٌسمى
أعظم ،وهً على جادة الطرٌق.
وورد فً تارٌخ المدٌنة ما برقت السماء على أعظم إال استهلت ،7وٌقوال أن فوً أعوبله نبٌوا ً
مدفونـا ً أو رجبلً صالحا ً ،وهو جبل كبٌر مسطح لٌس بالشاهق ،وإذا نزل الؽٌوث أٌوام الربٌوع
حصل ألهل المدٌنة بما فٌه من العشب والنبات رفق كبٌر ،8وشمالٌه جبل مخٌض الوى جهوة
طرٌق الشام كما تقدم ،وٌلٌه من الشام الحفٌاء ،فهذا الذي ٌعلم الٌوم من حدود الحرم وٌعرؾ
باسمه.
قلت :اتفق الشافعً ،9ومالك ،وأحمد رحمهم هللا على تحرٌم صٌد المدٌنة واصطٌاده ،وقطوع
شجرها.10
وقال أبو حنٌفة :11ال ٌحرم شًء من ذلك ،واختلفت الرواٌة عن أحمود هول ٌضومن صوٌدها
وشـجرها [بالجـزاء] 12أم ال ،فروي عنـه أنه ال جزاء فٌـه ،وبـه قــــال مـالك ،وروي أنه
ٌضوومن ،وللشووافعً قوووالن كووالرواٌتٌن ،قووال فووً الجدٌوود :ال شووًء /علٌووه ،وقووال فووً القوودٌم:
(ٌسولب) 13القوواطع والصووابد ،وهوول ٌكووون السوولب للسوالب أو ٌتصوودق بووه علووى فقووراء المدٌنووة
 1ف(ٟى) أٟخف رٓ ح٤وٛ
 2حرٓ ٓعي()62/2؛ أكّي()497
 3ر١خ ٝف)َ(ٟ
 4ف ٟح ًٛ٤عخٗ٘٠
 5حٔظَ حٌٕٔ١خر)87(ٍٞٛ؛ حٌزوخٍ ،ٞحٌٜل١ق()4141
 6لخي طعخٌ ٝفٍُ طـيٚح ِخء فظّّٛ١ح ٛع١يح ١١زخ ٍٛٓ س حٌٕٔخء ،آ٠ش( )43حٔظَ حٌٕٔ١خر)87(ٍٞٛ
 7حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()17؛ حٌَّحغ)200(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)1128/4(ٞ؛ حٌعزخٓ)237(ٟ
 8حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()17؛ حٌَّحغ)200(ٟ؛ حٌعزخٓ)237(ٟ
 9أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ اىٍ ْ٠رٓ حٌعزخّ رٓ عؼّخْ رٓ ٗخفع حٌمَٗ ٟحٌ٘خفع٘204-150(ٟـ) اِخَ حٌ٘خفع١ش٘ٚ ،كِ ٛلكيع ػمكش ككخفع
ٚفم١كككٌٗٚ ،كككٗ حٌعي٠كككي ِكككٓ حٌّٜكككٕفخص ِٕٙكككخ اػزكككخص حٌٕزكككٛسٚ ،أكىكككخَ حٌمكككَآْٚ ،حهكككظ٩ف حٌلكككي٠غ ٚغَ٘١كككخ حٔظكككَ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظكككخٍ٠ن
حٌىز)42/1(َ١؛ حرٓ حٌوط١ذ()56/2؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()265/1؛ حٌزغيحى)9/2(ٞ؛ ِ)845/2(ٝٓٛ
 10حٔظَ حرٓ ليحِش ،حٌّغٕ ،ٟطلم١ك :عزيهللا حٌظَوٚ ٟعزيحٌفظخف حٌلٍ ،ٛحٌَ٠خ :ٝىحٍ عخٌُ حٌىظذ)190،191/5(َ1999 ،
 ٛ٘ٚ 11حٌٕعّخْ رٓ ػخرض رٓ ُ ٟ١ٚحٌظ٘150-80(ّٟ١ـ) اِخَ حٌلٕف١كش٘ٚ ،كِ ٛلكيع ػمكش ٚفم١كٗ ٌٚكٗ عكيى ِكٓ حٌّٜكٕفخص ِٕٙكخ حٌعكخٌُ
ٚحٌّككظعٍُٚ ،حٌّٔككٕي فكك ٟحٌلككي٠غ ٚغَ٘١ككخ حٔظككَ حرككٓ حٌوط١ككذ()323/13؛ حٌككٌ٘ز ،ٟطككٌوَس حٌلفككخظ ()126/1؛ حٌزغككيحى)495/2(ٞ؛
حٌٍِوٍ)4/9(ٟ
 12ف ٟح ًٛ٤رخٌـِح ٚف( ٟى) رخٌـِح رخٌلََ
 13ف(ٟى) طٍٔذ
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قوالن ،وقال مالك :الشًء فٌه ،وقال ابن نافع المالكً :فٌه الجزاء كحورم مكوة ،وعون أحمود
ً
صٌدا لم ٌجب علٌوه رفوع ٌوده عنوه،
رواٌتان ،فً سلب القاتل ،ومن أدخل الى الحرم المحرم
وٌجوز له ذبحه وأكله وبه قال مالك ،وقال أبوو حنٌفوة وأحمود إذا أدخلوه حٌوا وجوب رفوع ٌوده
عنه وهللا أعلم ،وٌجوز أن ٌؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إلٌوه للرحول و[الوسوابد] 1ومون
حشٌشها ما ٌحتاج إلٌه للعلؾ بخبلؾ مكة ،2وهللا أعلم.

 1ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حٌٓٛخ٠ي ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 2حٔظَ حرٓ ليحِش()191،192/5؛ حرٓ حٌٕـخٍ()91
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ذكر المساجد التً نقل [أن النبً صلى هللا علٌه وسلم]1صلً فٌها
بٌن مكة والمدٌنة
وإنما أخرنا ذكرها عن المساجد ،لكونها خارجة عون أحكوام المدٌنوة ،وقصودنا بوذكرها تتموٌم
الفابدة (وهللا الموفق).2
منها مسجد ذي الحلٌفة وهً محرم الحاج ،ومٌقات أهل المدٌنة ،ومون مور بهوا كموا ورد فوً
(الصحٌح).3
حدثنا اإلمام العالم شرؾ الحفاظ أبو محمد عبدالمؤمن بن خلوؾ بون أبوً الحسون بون العفٌوؾ
شوورؾ الوودمٌاطً رحمووه هللا قووال :حوودثنً الشووٌخان الزكٌووان أبووو الفضوول أحموود بوون محموود بوون
عبدالعزٌز بن الج باب التمٌمً ،وأبو التقً صوالح بون شوجاع بون سوٌدهم المودلجً ،عون أبوً
المفاخر سعٌد بن الحسٌن الهاشمً المأمونً ،عون أبوً عبودهللا محمود بون الفضول الصواعدي
الفراوي ،عن أبً الحسٌن عبدالؽافر بن محمد بن عبدالؽافر الفارسً ،عن أبوً أحمود محمود
بن عٌسى الجلودي ،عن الشٌخ الزاهد أبً إسحاق إبراهٌم بن محمود بون سوفٌان ،عون اإلموام
أبً الحسٌن مسلم بن الحجاج 4رحمه هللا قال :حدثنً حرملة 5وأحمد بن عٌسى ،6قال أحمد:
حدثنا ،وقال حرملة :أخبرنا ابن وهب قال :أخبرنً ٌوونس ،عون ابون شوهاب (أن [عبٌودهللا]

7

بن عبدهللا بن عمر) ،8أخبره عن عبدهللا بون عمور أنوه قوال :بوات رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم بذي الحلٌفة مبدأه ،وصلى فً مسجدها.
وباإلسناد الى مسلم 9رحمه هللا قال :وحدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة ،حدثنا علً بن مسهر ،عن
عن [عبٌدهللا] 10عن نافع ،عن ابن عمر قال :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسولم إذا وضوع
رجله فً الؽرز ،11وانبعثت به راحلته قابمة ،أهل من ذي الحلٌفة.
وروى الزبٌر بن بكار قال :حدثنً محمد بن الحسن ،عن أنس بن عٌاض ،عون موسوى بون
عقبة ،عن نافع ،عن عبودهللا بون عمور رضوً هللا عنهموا أنوه أخبوره أن رسوول هللا صولى هللا
 1ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
 2ف(ٟى) ٚحٌلّي هلل
 3ف )َ(ٟحٌٜلخف
 4حٌٜل١ق()2823
 5أر ٛكف ٚكٍَِش رٓ ٠ل ٝ١رٓ عزيهللا رٓ كٍَِش رٓ عَّحْ حٌظـ١ز ٟحٌّ٘243-166(َٜٞـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش  ِٓٚفمٙخء َِٜ
حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)69/3(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()55/2
 6أكّي رٓ ع ٝٔ١رٓ كٔخْ(ص٘243ـ) ِ ٛ٘ٚليع ػمش حٔظَ حرٓ حٌوط١ذ()272/4؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()64/1
 7ف ٟح ًٛ٤عزيهللا ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)؛  ٛ٘ٚعز١يهللا رٓ عزيهللا رٓ عَّ رٓ حٌوطخد حٌعي ٞٚحٌمَٗ(ٟص٘105ـ) ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)387/5(َ١؛ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()129/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()25/7
ِ 8خ ر ٓ١حٌمٔ١ٌ ٓ١ٓٛض ف)َ(ٟ
 9حٌٜل١ق()2820
 10ف ٟح ًٛ٤عزيهللا ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)
 11حٌغٍَُ ٛ٘ٚ :وخد ِٓ ؿٍي طٟٛع حٌَؿً ف ٗ١حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)519(ّٛ
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علٌه وسلم كان ٌنزل بذي الحلٌفوة حوٌن ٌعتمور ،وفوً حجتوه حوٌن (حو ) 1تحوت سومرة 2فوً
موضع المسجد الذي بذي الحلٌفة.3
قلت :هذا المسجد هو المسجد الكبٌر الذي هناك ،وكان فٌه عقود فً قبلته ،ومنارة فوً ركنوه
الؽربً الشمالً فتهدم على طول الزمان ،وهو مبنً فً موضع الشجرة التوً كانوت هنالوك،
وبها سمً مسجد الشجرة.
وروى /الزبٌر أٌضا ً عن محمد بن الحسن ،عن إبراهٌم بن أبً ٌحٌوً ،عون مون سومع ثابوت
بن مسحلٌ 4حودث عون أبوً هرٌورة رضوً هللا عنوه قوال :صولى رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم فً مسجد الشجرة الى جهة األسطوانة الوسطى ،فاستقبلها وكان موضع الشوجرة التوً
كان النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى إلٌها.5
وباإلسناد الى مسلم 6رحمه هللا قال :وحدثنا محمد بن عباد ،حدثنا حاتم ٌعنً ابون إسوماعٌل،
عن موسى بن عقبة ،عن سالم بن عبدهللا بن عمر ،ونافع مولى عبدهللا بن عمر ،وحمزة بن
عبدهللا بن عمر ،7عن عبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما أن رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم
كان إذا استوت به راحلته قابمة عند مسجد ذي الحلٌفة أهل فقال ":لبٌك اللهوم لبٌوك ،لبٌوك ال
شرٌك لك لبٌك ،إن الحمد والنعمة لك والملك ،ال شرٌك لك" .وكان (ابون) 8عمور ٌقوول هوذه
تلبٌة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
قال نافع :وكان عبدهللا بن عمر ٌزٌد مع هذا لبٌك لبٌك ،لبٌك وسعدٌك ،والخٌر بٌدٌك لبٌوك،
والرؼباء إلٌك والعمل.
وفً بقٌة الحدٌث أن عبدهللا بن عمر ٌقول :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسولم ٌركوع بوذي
الحلٌفة ركعتٌن ،ثم إذا استوت به الناقة قابمة عنود مسوجد ذي الحلٌفوة أهول بهوؤالء الكلموات،
وكان عبدهللا بن عمر ٌقول :كان عمر بن الخطاب رضوً هللا عنوه ٌهول بوإهبلل رسوول هللا
صلى هللا علٌه وسلم من هؤالء الكلمات ،وٌقول :لبٌك اللهم لبٌك ،لبٌك وسعدٌك ،والخٌر فً
ٌدٌك ،والرؼباء إلٌك والعمل.9

 1ف(ٟى) ٠لؾ
َّٓ 2س :طعٕٗ ٟـَس حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)410(ّٛ
 3حٌَّحغ)157(ٟ
ي
 4ػخرككض رككٓ ِٔككلً ٚل١ككً ِ٘ككلً حٌيٓٚكك٘ٚ ٟككِ ٛكك ٌٝٛأركك٠َ٘ ٟككَس ٚلككي وككخْ ِلككيػخ حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()168/2؛
حٌَحُ)457/1(ٞ
 5حٌَّحغ)158(ٟ
 6حٌٜل١ق()2812
 7أركك ٛعّككخٍس كّككِس رككٓ عزككي هللا رككٓ عّككَ رككٓ حٌوطككخد حٌمَٗكك ٟحٌعككي٘ٚ ٞٚككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()47/3؛
حٌٔوخ)306/1(ٞٚ
 8ف(ٟى) عزيهللا
)2812(ٍُِٔ 9
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قلت :فٌنبؽً للحاج إذا وصل الى ذي الحلٌفة أن ال ٌتعدى فً نزولوه المسوجد الموذكور ،وموا
حوله من القبلة والؽرب والشام ،بحٌث ال ٌبعد عن النزول حول المسجد المذكور ،وفً قبلوة
هذا المسجد مسجد آخر أصؽر منه وال ٌبعد أن ٌكون صلى هللا علٌه وسلم صلى فٌوه أٌضوا ً،
وبٌنهما مقدار رمٌة سهم أو أكثر قلٌبلً.
ورأٌت كثٌراً مون الحجواج ٌتجواوزون موا حوول المسوجد الوى جهوة الؽورب ،وٌصوعدون الوى
البٌداء فٌتجاوزون المٌقات بٌقٌن ،والنبً صلى هللا علٌوه وسولم ٌقوولٌ( ":هول) 1أهول المدٌنوة
من ذي الحلٌفة" ،2والذي ورد أنه صلى هللا علٌه وسلم أحرم من ذي الحلٌفوة ،فلموا علوت بوه
راحلته على البٌداء أهل بالح .
وكذلك قال عبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما :بٌداؤكم هذه (التً) 3تكذبون فٌها على رسول
رسول هللا ،ما أهل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إال من عند المسجد ٌعنً ذي الحلٌفة.4
ك ل ذلك ٌؤٌد أن ال ٌتعدى اإلنسان إذا أراد اإلحرام المسجد وموا حولوه مون الجهوات األربوع،
وهللا أعلم.
قوال ابون عمور رضوً هللا عنوه  :وكوان رسووول هللا صولى هللا علٌوه وسولم إذا قودم مون حو أو
عمرة ،وكان بذي الحلٌفة هبط بطن الوادي وادي العقٌق ،وإذا ظهور مون بطون الووادي أنوا
بالبطحاء التً على شفٌر الوادي الشرقٌة عرس 5ثم حتى ٌصبح ،فٌصولً الصوبح لوٌس عنود
المسجد الذي هناك ،وال على األكمة 6التً علٌها المسجد ،كان ثم خلٌ ٌ ،صلً عنده عبودهللا
عبدهللا فً /بطنه (كثب) ،7كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسولم ٌصولً ،ثوم فودحا السوٌل فٌوه
بالبطحاء ،حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبدهللا ٌصلً فٌه.
ومسجد بشرؾ الروحاء ،قال الزبٌر :حدثنا محمد بن الحسن ،عون القاسوم بون عبودهللا ،8عون
أبً بكر بن عمر ،9عن سوالم بون عبودهللا ،عون أبٌوه رضوً هللا عنوه قوال :صولى رسوول هللا
صلى هللا علٌه وسلم بشرؾ الروحاء عن ٌمٌن الطرٌق وأنت ذاهب الى مكة ،وعن ٌسارها
وأنت مقبل من مكة.10

 1ف(ٟى) ِٚ ًٙوٍّٙ١خ ٛل١ق ٍٚٚى حٌلي٠غ رخٌٍفظٌ ٓ١ئٍُِ ٜ
)2805(ٍُِٔ 2
 3ف(ٟى) حٌٌٞ
)2816(ٍُِٔ 4
 5عَّ :أِٔ ٞي آهَ حٌٍ ٌٍَٕٛ ً١أ ٚحٓ٨ظَحكش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)557(ّٛ
 6ح٤وّش ٝ٘ :حٌظ٩ي أِ ٟ٘ ٚخ ى ْٚحٌـزخي حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1076(ّٛ
 7ف(ٟى) وؼ١ذٚ ،حٌىؼذ ِفَى٘خ وؼ١ذ  ٛ٘ٚحٌظً ِٓ حًٌَِ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)129(ّٛ
 8حٌمخٓكككُ ركككٓ عزكككيهللا ركككٓ عّكككَ ركككٓ كفككك ٚركككٓ عخٛكككُ حٌعكككي٘ٚ ٞٚكككٍ ٛىٞء حٌلفكككع وؼ١كككَ حٌككك ُ٘ٛحٔظكككَ حركككٓ كزكككخْ()215/2؛
حٌٔوخ)376/2(ٞٚ
 9أر ٛرىَ رٓ ٓخٌُ رٓ عزيهللا رٓ عَّ رٓ حٌوطخد حٌعيِ ٛ٘ٚ ٞٚليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)12/9(َ١
 10ححٌَّحغ)158(ٟ
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قلت :شرؾ الروحاء هو آخر السٌالة 1وأنت متوجه الى مكة ،وأول السٌالة إذا قطعت
فرش ملل 2وأنت مؽرب ،وكانت الصخٌرات صخٌرات (الٌمام) 3عون ٌمٌنوك ،وهبطوت مون
ملل ثم رجعت على ٌسارك ،واستقبلت القبلوة فهوذه السوٌالة ،وكانوت قود تجودد فٌهوا بعود النبوً
صلى هللا علٌه وسلم عٌوون وسوكان ،وكوان لهوا وال مون جهوة والوً المدٌنوة ،وألهلهوا أخبوار
وأشعار ،وبها آثار البناء واألسواق ،وآخرها الشرؾ الموذكور والمسوجد عنوده ،وعنوده قبوور
قدٌمة كانوت مودفن أهول السوٌالة ،ثوم تهوبط فوً وادي الروحواء مسوتقبل القبلوة ،وٌعورؾ الٌووم
بوادي بنً سالم بطن من حرب عرب الحجاز ،فتمشً مستقبل القبلة وشعب علً رضً هللا
عنه على ٌسارك ،الى أن تدور الطرٌق بك الى المؽرب وأنت مع أصل الجبل الذي ٌمٌنك،
فأول ما ٌلقاك مسجد على ٌمٌنك ،كان فٌه (قبر) 4كبٌر فً قبلته ،فتهدم علوى طوول الزموان،
صلى فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسولم ،وٌعورؾ ذلوك المكوان بعورق الظبٌوة( 5وٌصوٌر)

6

جبل ورقان على ٌسارك ،وفً المسجد اآلن حجر وقد نقش علٌه بالخط الكوفً عند عمارته
المٌل الفبلنً من البرٌد الفبلنً.
قال الزبٌر :حدثنا محمد بن الحسن ،عن أخٌه ،عن كثٌر بون عبودهللا بون عمورو بون عووؾ،7
عن أبٌه ،8عن جده 9قال :أول ؼزاة ؼزاها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنوا معوه ؼوزوة
ؼزوة األبواء ،10حتى إذا كنا بالروحاء ،عند عرق الظبٌة قال ":أتدرون ما اسم هذا الجبول؟
ٌعنً ورقان

11

هذا حمت ،اللهم بارك فٌه ،وبارك ألهلوه فٌوه ،أتودرون موا اسوم هوذا الووادي؟

ٌعنً وادي الروحاء ،هذا سجاس  12لقد صلى فً هذا المسجد قبلً سبعون نبٌا ً ،ولقد مر بها
ٌعنً الروحـاء ،موسى بن عـمران صلى هللا علٌه وسلم فً سبـعٌن ألفـا ً من بنوً إسوـرابٌل،
علٌه

 1حٌٔ١خٌش ٝ٘ٚ :أٚي َِكٍش  ً٘٤حٌّيٕ٠ش اًح أٍحىٚح ِىش حٔظَ حٌلّ)101/5(ٞٛ
 2فككَٕ ٍِككً ٘ٚ :ك ٚ ٛحى ٠زعككي ػّخٔ١ككش ٚع٘ككَِ ٓ٠كك ٩١عككٓ حٌّيٕ٠ككش ٚل١ككً رؤٔككٗ ٓككٍِّ ٟككً ٌظٍّككً حٌٕككخّ رككٗ حٔظككَ حٌلّكك)317/8(ٞٛ؛
حٌلَر)441(ٟ؛ حٌعزخٓ)422(ٟ
 3ف )َ(ٟحٌؼّخَٚ ،حٌٜوَ١حص ِِٕي ر ٓ١حٌٔ١خٌش ٚفَٕ حٔظَ حٌلّ)180/5(ٞٛ
 4ف(ٟى) لزٍٛ
 5عَق حٌظز١ش ٛ٘ٚ :عٍ ٝػ٩ػش أِ١خي ِٓ حٌَٚكخء ِّخ  ٍٟ٠حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)279/6(ٞٛ
 6ف(ٟى) ٠ٚزمٝ
 7وؼ١ككَ رككٓ عزككيهللا رككٓ عّككَ ٚرككٓ عككٛف حٌِّٔكك ٟحٌّككئ(ٟص٘163ككـ) ٘ٚككِ ٛلككيع ٠ ٨لككظؾ رككٗ ٌ٠ككعفٗ حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن
حٌىز)217/7(َ١؛ حرٓ كزخْ()226/2؛ حٌٔوخ)393/2(ٞٚ
 8عزيهللا رٓ عَّ ٚرٓ عٛف حٌِّٔ ٟحٌّئِ ٛ٘ٚ ٟليع ػمش حٔظَ حٌزوخٍ)154/5(ٞ؛ حٌٔوخ)63/2(ٞٚ
 9عّكككَ ٚركككٓ عكككٛف ركككٓ ُ٠كككي ركككٓ ٍِوكككش حٌِّٔككك ٟحٌّكككئٛ ٟكككلخر ٟوخٔكككض أٚي ِ٘كككخ٘يٖ غكككِٚس حٌوٕكككيق حٔظكككَ حٌزوكككخٍ ،ٞحٌظكككخٍ٠ن
حٌىز)307/6(َ١؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()9/3
 10ح٤ركٛحء :لَ٠كش ِكٓ أعّكخي حٌفكَ ِكٓ حٌّيٕ٠كش رٕٙ١كخ ٚركك ٓ١حٌـلفكش ِّكخ ٍ٠ك ٟحٌّيٕ٠كش ػ٩ػكش ٚع٘كَِ ْٚك٩١ي حٔظكَ حٌلّكك)73/1(ٞٛ؛
حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()5
 11ف )َ(ٟأٟخف ٕ٘خ لخي
ٓ 12ـخٓؾ :أ ٞأْ ٘ٛحثٗ ِعظيي  ٨كَ ف ٗ١حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)193(ّٛ
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[عباءتان] 1قطوانٌتان 2على ناقة له ورقاء ،وال تقوم الساعة حتى ٌمر بهوا عٌسوى بون مورٌم
حاجا ً أو معتمرً ا ،أو ٌجمع هللا له ذلك".
وذكر أبو عبٌد البكري 3أن قبر مضر بون نوزار بالروحواء علوى لٌلتوٌن مون المدٌنوة ،بٌنهموا
أحد وأربعون مٌبلً.4
وفً صحٌح مسلم ما بٌن الروحاء والمدٌنة ستة وثبلثون مٌبلً وهللا أعلم.
ومسجد فً آخر وادي الروحاء طرؾ الجبل على ٌسارك وأنت ذاهب الى مكة ،لم ٌبق منه
الٌوم إال عقد البابٌ ،عرؾ الٌوم بمسجد الؽزالة 5هو من المساجد التً صلى فٌها رسول هللا
هللا صلى هللا علٌه وسلم /وعن ٌموٌن الطرٌوق إذا كنوت بهوذا المسوجد وأنوت مسوتقبل النازٌوة
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موضع كان عبدهللا بن عمر رضً هللا عنهما ٌنزل فٌه ،وٌقول :هذا منزل رسوول هللا صولى
هللا علٌوه وسولم ،وكوان ثوم شوجرة ،كوان ابون عمور إذا نوزل هوذا المنوزل وتوضوأ صوب فضول
[وضوبه] 7فً أصول الشوجرة ،وٌقوول :هكوذا رأٌوت رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ٌفعول،
وورد انه كان ٌدور بالشجرة أٌضا ً ثم ٌصب الماء فً أصلها أتباعا ً للسنة.8
ولٌس الٌوم بطرٌق مكة مسجد ٌعرؾ ؼٌر هذه الثبلثوة مسواجد ،وإذا كوان اإلنسوان عنود هوذا
المسجد المعروؾ بمسجد الؽزالوة ،كانوت طرٌوق النبوً صولى هللا علٌوه وسولم الوى مكوة علوى
ٌساره مستقبل القبلة ،وهً الطرٌق المعهودة من قدٌم الزمان ،تمر على ببر ٌقال لها السقٌا،
ثم على ثنٌة (هرشى) ،9وهً طرٌق األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم [والطرٌق الٌووم] 10مون
طرؾ الروحاء على النازٌة الى مضٌق الصفراء.11
والمساجد التً من الروحاء الى مكة مذكورة فً كتب الصوحاح وؼٌرهوا ،ولوٌس منهوا الٌووم
شًء ٌعرؾ وهللا أعلم.

 1ف ٟح ًٛ٤عزخطخْ
 2لطٛحْ ٝ٘ٚ :أكي ٜلََّٓ ٜلٕي حٔظَ حٌلّ)71/7(ٞٛ
 ٛ٘ٚ 3عزيهللا رٓ عزيحٌعِ ِ٠رٓ ِلّي رٓ ِٜعذ حٌزىَ(ٞص ٘487كـ) ٌٚكٗ حٌعي٠كي ِكٓ حٌّٜكٕفخص ِٕٙكخ ِعـكُ ِكخ أٓكظعـُٚ ،أعكَ٩
حٌٕزٛسٚ ،حٌّٔخٌه ٚحٌّّخٌه حٔظَ حٌزغيحى)453/1(ٞ؛ هٍ١فش() 1737،1664/2
 4حٌزىَ)683/2(ٞ
 5حٌَّحغ)160(ٟ؛ حٌعزخٓ)216(ٟ
 6حٌٕخُ٠شِ :خ أٍطفع ِٓ ح ٍٝ٤عّخ كٌٙٛخ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()916/2
 7ف ٟحٟٚ ًٛ٤ئٗ٠
 8حٌَّحغ)160(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)1011/3(ٞ؛ حٌعزخٓ)216(ٟ
 9ف(ٟى) َ٘ٗخ ٟ٘ٚ ،ػٕ١ش لَ٠زش ِٓ حٌـلفكش فك ٟحٌّٕظٜكف ركِ ٓ١ىكش ٚحٌّيٕ٠كش حٔظكَ حٌلّك)472/8(ٞٛ؛ حٌعزخٓك)219(ٟ؛ حٌكز٩ى،ٞ
لٍذ حٌلـخُِ ،ىش حٌّىَِش ،ىحٍ ِىش)130(َ1985 ،
(ِٓ 10ى) )َ( ٚ
 11حٌٜفَحءٚ :حى رمَد حٌّيٕ٠ش وؼ َ١حٌٕوٚ ً١حٌٍِ ف٠َ١ ٟك حٌلـخؽ حٔظَ حٌلّ)193/5(ٞٛ؛ حٌعزخٓ)354(ٟ
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قلت :ذكر ذلوك البخواري رحموه هللا فوً صوحٌحه وؼٌوره ،وكوذلك ذكور ابون زبالوة منهوا عودة
مسواجد فووً أموواكن معروفووة ،لكوون المسوواجد ال تعوورؾ فمنهووا مسووجد كووان علووى ٌمووٌن الطرٌووق
المذكورة فً مكان سهل بطحاء ،1تجده حٌن تفضً من أكمة دون الروٌثة 2بمٌلٌن،
تحت سرحة 3ضخمة قد انكسر أعبلها فانثنى فً جوفها وهً قابمة على ساق.4
[قلت] :5والروٌثة معروفة هناك.
ومنها مسجد بطرؾ تلعة 6من وراء العرج 7وأنت ذاهب الى مكة عن ٌمٌن الطرٌق ،على
رأس خمسة أمٌال من العرج ،الى هضبة هناك ،عندها ثبلثوة [قبوور] 8ورضوم 9مون حجوارة
بٌن سلمات 10هناك ،كان عبدهللا بن عمر رضوً هللا عنهموا ٌوروح مون العورج بعود أن تمٌول
الشمس بالهاجرة ،فٌصلً الظهر فً هذا المسجد ،والعرج معروؾ.11
ومسجد عن ٌسار الطرٌق وأنت ذاهب الى مكة فً مسٌل دون ثنٌة هرشى ،الى سرحة هوً
أقرب السرحات الى الطرٌق وهوً أطوولهن ،وعقبوة هرشوى معروفوة سوهلة المسوالك ،وفٌهوا
طول.
ومنها مسجد [باألثاٌة] ،12ولٌست معروفة الٌوم.
ومنها مسجد فً المسٌل الذي بوادي مر الظهران ،13حٌث تهوبط مون الصوفراء وأنوت علوى
ٌسار الطرٌق وأنت ذاهب الى مكة ،ومور الظهوران هوو بطون مور المعوروؾ ولوٌس المسوجد
بمعروؾ الٌوم.
ومنها مسجد بذي طوى ،كان رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم ٌنوزل بوذي طووى وٌبٌوت فٌوه
حتى ٌصلً الصبح ،ووادي طوى هو المعـروؾ الٌوم بمـكة بٌن الثنٌتٌن 14ومصـلى رسول

 1ف(ٟى) ً ٞرطلخء
 2حٌَ٠ٚؼش ًِٕٙ ٟ٘ٚ :رِ ٓ١ىش ٚحٌّيٕ٠ش عٍٔ ٝلٓ ٛظ٩١ِ ٓ١ي ِٓ حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)449/4(ٞٛ؛ حٌعزخٓ)329(ٟ
َٓ 3كش :أٗ ٞـَس عظّ١ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)223(ّٛ
 4حٌَّحغ)160(ٟ
(ِٓ 5ى) )َ( ٚ
 6حٌظٍعش :حٌمطعش حٌَّطفعش ِٓ ح ٍٝ٤حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)707(ّٛ
ي
 7حٌعَؽ ٛ٘ٚ :حُٓ ِٟٛع رِ ٓ١ىش ٚحٌّيٕ٠ش وّخ ٠طٍك عٍ ٗ١حٌّعَ١ؽ ٚحٌّعَؽ ٠مع عٍٔ ٝل ٛػّخٔ١ش ٓٚكظِ ٓ١كِ ٩١كٓ حٌّيٕ٠كش حٔظكَ
حٌعزخٓ)366(ٟ؛ حٌز٩ى)134(ٞ
 8ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن ألزَ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
ٛ :ٍُٟ 9و ٍٛعظخَ ٟٛ٠ع رعٙ٠خ فٛق رع ٞف ٟح٤رٕ١ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1114(ّٛ
ٍّٓ 10خص :حٌٍّٔش َٟد ِٓ حٗ٤ـخٍ حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()446/1
 11حٌَّحغ)161(ٟ
 12فككك ٟؿّ١كككع حٌٕٔكككن ح٤ػخػكككش ٚحٌٜكككٛحد حٌّؼزكككض ٘ٚكككِٟٛ ٛكككع فككك٠َ١ ٟكككك حٌـلفكككش ٠مكككع عٍككك ٝهّٔكككش ٚع٘كككَ ٓ٠فَٓكككوخ ي حٔظكككَ
حٌلّ)81/1(ٞٛ؛ حٌّٔٛٙى)1012/3(ٞ؛ حٌعزخٓ)231(ٟ
 َِ 13حٌظَٙحْ ٛ٘ٚ :أكي أٚى٠ش حٌلـخُ عٍَِ ٝكٍش ِٓ ِىش ٚرٗ عٔٚ ْٛ١وً حٔظَ حٌلّ)247/8(ٞٛ
 14ػٕ١ش حٌّمزَس ٚحٌؼٕ١ش حٌوَ٠حء حٔظَ حٌّٔٛٙى)1022/3(ٞ
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هللا صلى هللا علٌه وسلم على أكمة سوداء ،تدع من األكمة عشورة أذرع أو نحوهوا ٌمٌنوا ً ،ثوم
تصلً تستقبل الفرضتٌن 1من الجبل الطوٌل الذي بٌنك وبٌن الكعبة.2
 /ولٌست [بمعروفة]3الٌوم هذه المساجد فً طرٌق رسول هللا صولى هللا علٌوه وسولم الٌسورى
إذا خرجت من وادي الروحاء ثم تٌاسرت واستقبلت القبلة الى مكة.
وذكر أٌضا ً أن رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم نوزل بالدبوة دبوة المسوتعجلة 4مون المضوٌق،
واستقى له من ببر الشعبة الصابة أسفل من دبة( ،فهً) 5ال ٌفارقها ماء ً
أبدا.
قلووت :والمسووتعجلة هووً المضووٌق الووذي ٌصووعد منووه الحوواج إذا قطووع النازٌووة وهووو متوجووه الووى
الصفراء.
وذكر ابن إسحاق أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نزل بشعب سٌر وهو الشعب الذي بٌن
المستعجلة والصفراء ،وقسم به ؼنابم أهل بدر ،6وال ٌزال فٌه الماء ؼالبا ً.
وذكر ابن زبالة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فوً مسوجد الصوفراء ،وفوً مسوجد آخور
بموضع ٌسمى ذات (أجدال) 7من مضوٌق الصوفراء ،وفوً مسوجد آخور بوذفران واد معوروؾ
ٌصب فً الصفراء من جهة الؽرب ،وأنهم حفوروا ببورً ا فوً موضوع سوجود النبوً صولى هللا
علٌه وسلم فوجدوا لمابها فضبلً من العذوبة على ما حولها.8
قلوت :وموات عبٌودة بوون الحوارث بون المطلووب بون عبودمناؾ 9مون جراحووه التوً أصوابته ببوودر
بالصفراء فدفنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بها ،وكان أسن بنوً عبودمناؾ ٌومبوذ رحموه
هللا ورضً عنه.
وذكر أٌضا ً أنه صلى هللا علٌه وسلم نزل فً موضع المسجد الذي بالبرود 10من (موضع)
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الفرع ،12وصلى فٌه ،وصلى صلى هللا علٌه وسلم مطلعه من طرٌق مبرك فً مسجد هنواك
بٌنه وبٌن [رعان] 13ستة أمٌال.
فهذه المساجد التً ذكر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فٌها ما بٌن مكة والمدٌنة.

 1حٌفَٟش ٟ٘ٚ :حٌفَؿش حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()683/2
 2حٌَّحغ)161(ٟ
 3ف ٟحِ )َ(ٚ ًٛ٤عَٚف ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ِٓ(ى)
 4حٌيرشِٟٛ :ع ر ٓ١أٟخفَ ٚريٍ ٍٓىٗ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١حٌ ٝريٍ حٔظَ حٌلّ)288/4(ٞٛ؛ حٌعزخٓ)317(ٟ
 5ف(ٟى)  )َ( ٚفٛٙ
 6حرٓ ٘٘خَ()193/3
 7ف(ٟى) أكىخي ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 8حٌَّحغ)162(ٟ
 9أر ٛحٌلخٍع عز١يس رٓ حٌلخٍع رٓ حٌّطٍذ رٓ عزيِٕخف رٓ ل ٟٜحٌمَٗٛ ٟلخر ٟؿٍ١كً ِكٓ حٌٔكخرم ٓ١حٌك ٝحٓ٦كٗٚ َ٩كخٍن رزكيٍ
ٚلطعض ٍؿٍٗ فّخص ِظؤػَح رـَحكٗ رخٌٜفَحء حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()437/2؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()442/2
 10حٌزَٚىِٟٛ :ع رٚ ًٍِ ٓ١رَ١ ٓ١ف ؿزً ؿٕ١ٙش حٔظَ حٌلّ)321/2(ٞٛ
 11ف(ٟى) ِ١٠ك
 12حٌفَ  :لَ٠ش ِٓ لَ ٜحٌّيٕ٠ش وؼَ١س حٌٕوً ٚحٌّخء حٔظَ حٌعزخٓ)388(ٟ
 13ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن ُعخْ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزضٍ ٚ ،عخْ :حُٓ ِٟٛع ف ٗ١عٔٚ ٓ١و ً١ر ٓ١حٌٜفَحء ٕ٠ٚزع حٔظَ حٌلّ)408/4(ٞٛ
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وذكر محمد بن إسحاق فً سٌرته ،وكوذلك محمود بون الحسون بون زبالوة ،والحوافظ عبودالؽنً
رحمهم هللا المساجد التً صلى فٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌن المدٌنة وتبووك منهوا
مسجد بتبوك ،قال ابن زبالة :وٌسمى مسجد التوبة ،قلت :هوو مون المسواجد التوً بناهوا عمور
بن عبدالعزٌز رحمه هللا.
ومسجد بثٌنة مدران 1بفوتح الموٌم وكسور الودال المهملوة تلقواء تبووك .ومسوجد بوذات الوزراب
بتشدٌد الزاي وكسرها وبعدها راء مهملة على مرحلتٌن من تبووك .ومسوجد باألخضور علوى
أربع مراحل من تبوك .ومسجد بوذات (الخطوم) 2بفوتح الخواء المعجموة ثوم طواء مهملوة ،علوى
خمس مراحل من تبوك[.ومسجد بأال بفتح أوله وثانٌه على خمس مراحل أٌضا ً من تبوك].3
تبوك] .3ومسجد بطرؾ (البتراء) 4تأنٌث أبتر ،قال ابن إسحاق من ذنب كواكب ،5وقال أبوو
أبو عبٌد البكري :6إنما هو كوكب وهللا أعلم ،وهو جبل فً تلك الناحٌة فً ببلد بنً الحارث
الحارث بن كعب.
ومسجد بشق تارا بالتاء المثناة من فوق ثم راء مهملة.7
قال ابن إسحاق وابن زبالة :ومسجد بذي الحلٌفة.
وقال الحافظ (عبدالؽنً المقدسً) 8عن الحاكم :ومسجد بالشوشق .9ومسجد بصدر حوض

10

حوض 10بالحاء المهملة والضاد المعجمة مقصور .ومسوجد بوالحجر .11ومسوجد بالصوعٌد
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صعٌد قزح .ومسجد بوادي القرى ،13قال الحافظ :قال الحواكم :فوً مسوجد الصوعٌد الموذكور
وهو الٌوم مسجد وادي /القرى.
ومسجد بالرقعة على لفوظ رقعوة الثووب قوال أبوو عبٌود البكوري :14أخشوى أن ٌكوون بالرقموة
بالمٌم من الشقة شقة بنً عذرة ،ومسجد بذي المروة.15
قلووت :وهووً موون أعمووال المدٌنووة بٌنهووا وبووٌن المدٌنووة ثمانٌووة بوورد ،كووان بهووا عٌووون ومووزارع
وبساتٌن ،أثرها باق الى الٌوم.
ِ 1يٍحِْٟٛ :ع ر ٓ١حٌّيٕ٠ش ٚطزٛن ،حٌ ٝحٌـٕٛد حٌغَر ِٓ ٟطزٛن ٚطزعي عٕٙخ ٔل ٛهّٔش ٚأٍرع ْٛو٩١ي حٔظَ حٌلّ)223/7(ٞٛ؛
حٌعط ،ٞٛطزٛن ليّ٠خ ٚكي٠ؼخ ،حٌَ٠خِ :ٝىظزش حٌظٛرش)62(َ1993 ،
 2ف(ٟى) حٌوطُ١
(ِٓ 3ى) )َ( ٚ
 4ف(ٟى) حٌزظَ
 5وٛحوذ :حُٓ ٌـزخي ر ٓ١حٌّيٕ٠ش ٚطزٛن حٔظَ حٌلّ)157/7(ٞٛ
ِ 6عـُ ِخ حٓظعـُ()224/1
 7حٌعط)63(ٞٛ
ٔ١ٌ 8ض ف(ٟى)
 ٌُ 9أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطعَ٠ف
 ٛ٘ٚ 10حُٓ ٌّٟٛع رٚ ٓ١حى ٞحٌمَٚ ٜطزٛن حٔظَ حٌلّ)195/3(ٞٛ
 11حٌلـَ :حُٓ ِٟٛع ى٠خٍ ػّٛى رٛحى ٞحٌمَ ٜر ٓ١حٌّيٕ٠ش ٚحٌ٘خَ حٔظَ حٌلّ)119/3(ٞٛ
 12حٌٜع١يٚ :حى لَد ٚحى ٞحٌمَ ٜحٔظَ حٌلّ)190/5(ٞٛ
ٚ 13حى ٞحٌمَٚ ٛ٘ٚ :ٜحى ر ٓ١حٌ٘خَ ٚحٌّيٕ٠ش ٌٚىؼَس حٌمَ ٜعٍ ٗ١عَف رٛحى ٞحٌمَ ٜحٔظَ حٌلّ)42/4(ٞٛ
ِ 14عـُ ِخ حٓظعـُ()666/2
 15حٌعزخٓ)226(ٟ
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ومسجد بالفٌفاء فٌفواء الفحلتوٌن ،قلوت :وهوً أٌضوا ً مون عمول المدٌنوة ،كوان أٌضوا ً بهوا عٌوون
وبساتٌن لجماعوة مون أوالد الصوحابة وؼٌورهم رضوً هللا عونهم ،مونهم أزهور بون مكمول بون
عوؾ بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشً الزهري ،1كان فاضوبلً ناسوكا ،وكوان ٌوذكر أنوه
سٌلً الخبلفة ،وأبوه ابن عم عبدالرحمن بن عووؾ رضوً هللا عنوه  ،موات بفٌفواء الفحلتوٌن،
وتووولى دفنووه بهووا ابوون عمووه حفووص بوون عموور بوون عبوودالرحمن بوون عوووؾ ،2والفٌفوواء مموودودة
(بفاءٌن).3
ومسجد بذي خشب بضم الخاء والشوٌن المعجموة وبواء موحودة ،علوى مرحلوة مون المدٌنوة ثوم
نزل صلى هللا علٌه وسلم بذي أوان موضع بٌنه وبٌن المدٌنة سواعة مون نهوار ،لوم ٌوذكر أنوه
صلى فٌه وهللا أعلم.4
قلت :وذكر ابن زبالة عدة مساجد بالمدٌنوة ال (تعورؾ) 5الٌووم وٌعورؾ بعوض أماكنهوا ٌوذكر
أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فٌها ،وهً فً قرى األنصار رضً هللا عونهم  ،وإنموا أخرنوا
ذكرهووا عوون مسوواجد المدٌنووة لكونهووا مجهولووة العووٌن ،وإنمووا قصوودنا تمووام الفابوودة بووالتعرٌؾ
بمواضعها ،وجهات القرى التً كان فٌها (وهللا الموفق).6
فمنها مسجد بنً زرٌق من الخزرج نقل (أنه) 7أول مسجد قورئ فٌوه القورآن بالمدٌنوة مسوجد
بنً زرٌق ،قبل هجرة النبً صلى هللا علٌه وسلم  ،وان رافع بون مالوك الزرقوً 8رضوً هللا
عنه لما لقً رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم فوً العقبوة 9أعطواه موا نوزل علٌوه مون القورآن
بمكووة 10الووى لٌلووة العقبووة ،وذكوور أن رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم توضووأ فٌووه ولووم ٌصوول،
وعجب من اعتدال قبلته.11
قلووت :وقرٌووة بنووً زرٌووق قبلووً سووور مدٌنووة رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم الٌوووم ،وقبلووً
المصلى ،وبعضها كان من داخل السور الٌوم ،بالموضع المعروؾ بوذروان أو ذي أروان
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ٚ 1ل ً١أٔٗ أَُ٘ رٓ عزيعٛف رٓ حٌلخٍع رٓ َُ٘س حٌمَٗ ٟحٌَِ٘ٚ ٞوخْ عَّ رٓ حٌوطكخد ٍٟك ٟهللا عٕكٗ لكي أٍٓكٍٗ ِكع ػ٩ػكش
ٌٟٛع أع َ٩حٌلََ حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()80/1؛ حٌفؤٓ)178/3(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()44/1
 2كف ٚرٓ عَّ رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ عٛف حٌَِِ٘ ٛ٘ٚ ٞليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)365/2(َ١
 3ف ٟح ًٛ٤رفآحٓ٠
 4حٌَّحغ)164(ٟ
 5ف٠ )َ(ٟعَف
 6ف(ٟى) ٚحٌلّي هلل
 7ف(ٟى)  )َ( ٚأْٚ ،حٌٜل١ق حٌّؼزض
ٍ 8حفع رٓ ِخٌه رٓ حٌعـ ْ٩ركٓ عّكَ ٚحٌٍِلك ٟحٜٔ٤كخٍ(ٞص ٘3كـ) ٚلكي ٗكٙي ر١عظك ٟحٌعمزكش حٌٚ٤كٚ ٝحٌؼخٔ١كش ٚحٓظ٘كٙي رغكِٚس أككي
حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()483/1؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()487/1
 9حٌعمزش ٟ٘ٚ :رِٚ ِٕٝ ٓ١ىش عٍِ ِٓ ٓ١ٍ١ِ ٝىش ِٕٙٚخ طَِ ٝؿَّس حٌعمزش حٔظَ حٌلّ)336/6(ٞٛ
 10ف(ٟى) َٗفٙخ هللا طعخٌٝ
 11حٌَّحغ)144(ٟ
ِٟٛ ٛ٘ٚ 12ع رطَ٠ك حٌ٘خَ رٕ١ش ٚر ٓ١حٌّيٕ٠ش ٓخعش ِٓ ٔٙخٍ حٔظَ حٌلّ)373/4(ٞٛ؛ حٌعزخٓ)319(ٟ
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التً وضع لبٌد بن األعصم وهو من ٌهود بنً زرٌق السحر فً راعوفة ببرهوا ،1والحودٌث
مشهور.2
وذكر أنه صلى هللا علٌه وسولم صولى فوً مسوجد بنوً سواعدة مون الخوزرج ،رهوط سوعد بون
عبادة 3وجلس فً السقٌفة.4
روي عن عبدالمهٌمن بن عباس بن سهل بن سعد ،عن أبٌه ،عن جده قال :جلس رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فً سقٌفتنا التً عند المسجد ،واستسقى فخضت 5لوه وطبوة 6فشورب ثوم
قال :زدنً فخضت له [أخرى] 7فشرب فقال :كانت األولى أطٌب.8
قلت :وفً هذه السقٌفة كانت بٌعوة أبوً بكور الصودٌق األولوى رضوً هللا عنوه  ،9وقرٌوة بنوً
ساعدة عند ببر بضاعة ،والببر وسط بٌوتهم ،وشمالً الببر الٌوم الى جهة الؽرب بقٌوة أطوم
من آطام المدٌنة ،نقل أنه فً دار أبً دجانة 10رضً هللا عنه الصؽرى التوً عنود بضواعة،
وأبو دجانة من بنً ساعدة.
وروي أن النبً صلى هللا علٌه وسلم /صلى فً بقٌع الزبٌر 11ركعات [صوبلة] 12الضوحى،
فقووال لووه أصووحابه :إن هووذه لصووبلة مووا كنووت تصوولٌها ،فقووال :إنهووا صووبلة رؼووب ورهووب ،فووبل
تدعوها.
قلت :ولٌس هذا الموضع الٌوم بمعروؾ.
وروى أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فً المسجد الذي عند بٌوت المطرفً عند خٌوام
بنً ؼفار ،13وأن تلك المنازل كانت منازل آل أبً رهم كلثوم بن الحصوٌن الؽفواري رضوً
هللا عنه  ،14ولٌست الناحٌة بمعروفة الٌوم.

ٍ 1حعٛفكش حٌزجكَٛ :كوَس طىكك ْٛفك ٟأعٍك ٝحٌزجكَ ٠ـٍككْ عٍٙ١كخ حٌّٔكظم ٟأ ٚفكك ٟأٓكفٍٗ ٠ـٍكْ عٍٙ١كخ ِٕمكك ٟحٌزجكَ حٔظكَ حٌفَُٚ١آرككخى،ٞ
حٌمخِ)814(ّٛ
 2حٌزوخٍ ،ٞحٌٜل١ق()5766
ٓ 3عي رٓ عزخىس رٓ ىٌ ُ١رٓ كخٍػش رٓ كَحَ رٓ هِّ٠ش حٜٔ٤خٍ(ٞصٚ 15ل٘16ً١ـ) ٛلخر ٟؿٍ٘ٚ ً١كٓ ٛك١ي حٌوكٍِؽ ٚأككي ٔمزكخء
ر١عش حٌعمزش ٚحٗظ َٙرخٌـٛى ٚحٌىََ ٚوخٔض ٌٗ ؿفٕش طيِ ٍٚع حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١ف ٟرٛ١ص أُٚحؿٗ حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()32/2؛
حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()27/2
 4حٌٔم١فش ٟ٘ :ؿّع ِٓ حٌٛ٤حف طٟٛع ٌٔ١ظظً رٙخ حٌٕخّ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)820(ّٛ
 5ه ٞحٌٍزٓ أ ٞطلَ٠ىٗ ر٘يس حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)641(ّٛ
١ٚ 6زش :أٓ ٞمخء حٌٍزٓ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)142(ّٛ
 7ف ٟح ًٛ٤أهَ ٚحٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
 8حٌَّحغ)145(ٟ
 9حرٓ ٘٘خَ()78/6
ّٓ ٛ٘ٚ 10خن رٓ هَٗش رٓ ًٌٛحْ رٓ عزكي ٚى ركٓ ػعٍزكش حٜٔ٤كخٍ ٞحٌٔكخعيٛ ٞكلخر ٟؿٍ١كً ٗكٙي ركيٍيح ٚأككي وّكخ ٗكخٍن رلكَٚد
حٌَىس حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()59/4؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()59/4
 11رم١ع حٌِرِٟٛ :َ١ع رخٌّيٕ٠ش ِـخٌّٕ ٍٚخُي رٕ ٟغُٕ َٗٚلِٕ ٟخُي رٕ٠ٍُ ٟك حٔظَ حٌّٔٛٙى)1153/4(ٞ
 12ف ٟحٚ ٍٝٛ )َ(ٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى)
 13حٌعزخٓ)193(ٟ
 14وٍؼ َٛرٓ حٌل ٓ١ٜرٓ هخٌي رٓ ػ ٍٛرٓ غفخٍ ٛلخر ٟؿٍٙٗ ً١ي غِٚس أكي ٚحٓظوٍفٗ حٌَٓٛي ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ عٍك ٝحٌّيٕ٠كش
َِط ٓ١حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()71/4؛ حٌٔوخ)397/2(ٞٚ
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وروى أن النبً صلى هللا علٌه وسلم خط المسجد الذي لجهٌنة ،ولمن هاجر من بلً ،وقوال:
حدثنا إبراهٌم بن عمر ،1عن سمعان ،2عن خارجة بن الحارث بن رافع بن مكٌث الجهنً،3
الجهنً ،3عن أبٌه ،4عن جوده 5قوال :جواء رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ٌعوود رجوبلً مون
أصحابه من بنً الربعة من جهٌنة ٌقال له أبو مرٌم ،فعاده بٌن منزل بنً قٌس العطار الذي
فً األراكة ،6وبٌن منزلهم اآلخر الذي ٌلً دار األنصار ،فصلى فً المنوزل ،فقوال نفور مون
جهٌنة ألبً مورٌم :لوو لحقوت رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم فسوألته أن ٌخوط لنوا مسوجداً،
فقال :احملونً فحملوه فلحق النبً صلى هللا علٌه وسلم فقوال :موا لوك ٌوا أبوا مورٌم؟ فقوالٌ :وا
ً
مسجدا ،قال :فجاء الى مسجد جهٌنة وفٌه خٌام لبلً فأخذ ضلعا ً أو
رسول هللا لو خططت لنا
محجنـا ً 7فخط لهم به ،فالمنزل لبلً ،والخطة لجهٌنة.8
قلت :وهذه الناحٌة الٌوم معروفة ،ؼربً حصن صاحب المدٌنة والسوور القودٌم ،بٌنهوا وبوٌن
جبوول سوولع المعووروؾ المشووهور ،وعنوودها أثوور بوواب موون أبووواب المدٌنووة خووراب ،وٌعوورؾ الووى
تارٌخ هذا الكتاب وهو أخر سنة أربعٌن وسبعمابة بدرب جهٌنة ،والناحٌة من داخل السوور،
وبٌن حصن األمٌر صاحب المدٌنة.
ونقل قاضً القضاة شمس الدٌن بن خلكان 9أن هذا السور القدٌم بناه عضد الدولة بن بوٌه

10

بوٌه 10بعد الس تٌن وثبلثمابة من الهجرة فً خبلفة اإلموام الطوابع هلل بون المطٌوع ،11ثوم تهودم
على طول الزمان وخرب بخراب المدٌنة ،ولم ٌبق إال آثواره ورسومه ،حتوى جودد لهوا جموال
الدٌن محمد بن علً بن أبً منصور األصفهانً سوراً محكما ً حول مسجد رسول هللا صولى
هللا علٌه وسلم على رأس األربعٌن وخمسمابة من الهجرة.12
ثم كثر الناس من خارج السور ،ووصل السلطان الملك العادل نور الدٌن محمود بن زنكوً
بن آق سنقر فً سنة سبع وخمسٌن وخمسمابة الى المدٌنة الشرٌفة بسبب رؤٌا رآها ،ذكرها
 ٌُ 1أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 ٌُ 2أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 3هخٍؿش رٓ حٌلخٍع رٓ ٍحفع رٓ ِى١غ حٌـِ ٛ٘ٚ ٟٕٙليع ػمش حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()73/3؛ حٌٔوخ)312/1(ٞٚ
 4حٌلككككخٍع رككككٓ ٍحفككككع رككككٓ ِى١ككككغ حٌـٕٙكككك ٟحٌَرعكككك ٟحٌّككككئ٘ٚ ٟككككِ ٛلككككيع ػمككككش حٔظككككَ حرككككٓ كـككككَ ،طٙككككٌ٠ذ حٌظٙككككٌ٠ذ()141/2؛
حٌٔوخ)255/1(ٞٚ
ٍ 5حفكككع ركككٓ ِى١كككغ حٌـٕٙكككٛ ٟكككلخر ٟؿٍ١كككً ٗكككٙي ر١عكككش حٌَٟكككٛحْ ِّٚكككٓ كّكككً أٌ٠ٛكككش ؿٕ١ٙكككش ٠ككك َٛفكككظق ِىكككش حٔظكككَ حركككٓ كـكككَ،
حٛ٦خرش( ،)487/1ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()231/3
 6حٍ٤حوشٗ ٟ٘ٚ :ـَس حٌّٔٛحن حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()14/1
 7حٌّلـٓ :أ ٞحٌعٜخ حٌّعطٛف ٍأٓٙخ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1188(ّٛ
 8حٌَّحغ)145(ٟ؛ حٌعزخٓ)192(ٟ
 ٛ٘ٚ 9أر ٛحٌعزخّ أكّي رٓ ِلّي رٓ ارَح٘ ُ١رٓ أر ٟرىَ حٍ٤رٍ٘681-606(ٟـ) حٌّعكَٚف ركخرٓ هٍىكخْ ٌٚكٗ وظكخد ٚف١كخص ح٤ع١كخْ
ف ٟأٔزخء أرٕخء حٌِِخْ حٔظَ حٌٌ٘ز ،ٟحٌعزَ()334/5؛حٌزغيحى)99/1(ٞ
 10حٌٍٔطخْ فٕخهَٔ ٚرٓ كٔٓ رٓ ر ٗ٠ٛحٌي(ٍّٟ٠ص٘372ـ) ٍٓطخْ حٌعَحق ٚفخٍّ ٚطٍٓ ٌٝٛطٕش فخٍّ رعكي عّكٗ عّكخى حٌيٌٚكش وّكخ
أٔٗ لخطً حرٓ عّٗ عِ حٌيٌٚش ٚلظٍٗ فخٔظِ حٌعَحق ِٕٗ حٔظَ حرٓ هٍىخْ()218/3؛ ِ)1292/3(ٝٓٛ
 ٛ٘ٚ 11حٌوٍ١فش حٌعزخٓ ٟأرك ٛرىكَ عزكيحٌىَ ُ٠ركٓ حٌّط١كع هلل حٌف٠كً ركٓ حٌّمظكيٍ ركخهلل ركٓ حٌّعظ٠كي ركخهلل أكّكي(ص٘393كـ) ٚلكي وخٔكض
ه٩فظكككٗ ػّخٔ١كككش ع٘كككَ عخِكككخ فّ١كككخ رككك٘381-363(ٓ١كككـ) ا ٨أْ حٌلكككً ٚحٌعمكككي ٌكككُ ٠ىكككٓ ر١كككيٖ حٔظكككَ حٌ١كككخفع)446/2(ٟ؛ حركككٓ طغكككَٞ
رَى)208/4(ٞ؛ ِ)1191/3(ٝٓٛ
 12حٌَّحغ)146(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)768/2(ٞ؛ حٌعزخٓ)341(ٟ
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بعض الناس وسمعتها من الفقٌوه علوم الودٌن ٌعقووب بون أبوً بكور المحتورق أبووه لٌلوة حرٌوق
المسووجد ،عوون موون حدثووه (عوون) 1أكووابر موون أدرك أن السوولطان محمووود المووذكور ،رأى النبووً
صلى هللا علٌه وسلم ثبلث مرات فً لٌلة واحدة وهو ٌقول له فً كل واحدة منهاٌ :ا محمود
أنقذنً من هذٌن ،لشخصٌن أشقرٌن تجاهه ،فاستحضر وزٌره 2قبل الصوبح ،فوذكر لوه ذلوك،
فقال له :هذا أمر حدث فً مدٌنة النبً صلى هللا علٌه وسلم لوٌس لوه ؼٌورك ،فتجهوز وخورج
على عجل بمقدار ألؾ راحلة وما ٌتبعها من خٌل وؼٌر ذلك ،حتى دخول المدٌنوة علوى ؼفلوة
موون أهلهووا والوووزٌر معووه ،وزار وجلووس فووً المسووجد ال ٌوودري مووا ٌصوونع ،فقووال لووه الوووزٌر:
أتعرؾ الشخصٌن إذا رأٌتهما؟ قوال :نعوم ،فطلوب عاموة النواس للصودقة /وفورق علوٌهم ذهبوا ً
كثٌرً ا وفضة ،وقال :ال ٌبقٌن أحد بالمدٌنة إال جاء ،فلم ٌبق إال (رجبلن) 3مجاوران من أهل
أهل األندلس( ،نوازالن) 4فوً الناحٌوة التوً تلوً قبلوة حجورة النبوً صولى هللا علٌوه وسولم مون
خووارج المسووجد ،عنوود دار آل عموور بوون الخطوواب رضووً هللا عنووه التووً تعوورؾ الٌوووم بوودار
العشرة ،فطلبهما للصدقة فامتنعا ،وقواال :نحون علوى كفاٌوة ،موا نقبول شٌبوـا ً ،فجود فوً طلبهموا
فجًء بهما ،فلما رآهما قال للوزٌر :هما هذان ،فسألهما عون حالهموا ،وموا جواء بهموا ،فقواال:
لمجوواورة النبووً صوولى هللا علٌووه وسوولم ،فقووال :أصوودقانً ،وتكوورر السووؤال حتووى أفضووى ال وى
معاقبتهما ،فأقرا أنهما من النصارى ،وأنهما وصبل لكً ٌنقبل مون فوً هوذه الحجورة الشورٌفة
المقدسة ،باتفاق من ملوكهم ،ووجدهما قد حفرا نقبا ً تحت األرض ،مون تحوت حوابط المسوجد
القبلً ،وهما قاصدان الى جهة الحجرة الشرٌفة ،وٌجعبلن التراب فً ببر عندهما فً البٌوت
الذي هما فٌه ،هكذا حدثنً عمن حدثه ،فضرب أعناقهما عند الشباك الذي فً شرقً حجورة
النبً صلى هللا علٌه وسلم خارج المسجد ،ثم أحرقا بالنار آخر النهار ،5وركب متوجهـا ً الى
الى الشام فصاح به من كوان نوازالً خوارج السوور واسوتؽاثوا ،وطلبووا أن ٌبنوً علوٌهم سوورً ا
(ٌحفظ)[ 6أبنابهم] 7وماشٌتهم ،فأمر ببنواء هوذا السوور[الموجوود] 8الٌووم فبنوً فوً سونة ثموان
وخمسٌن (وخمسمابة) 9وكتب اسمه على البقٌع فهو باق الى (الٌوم).10

 1ف(ٟى) ِٓ
ٌ 2ككي ٜحٌَّحغكك )146(ٟحٌكك٘ َ٠ُٛككِٛ ٛفككك حٌككي ٓ٠هخٌككي رككٓ ِلّككي رككٓ ٜٔككَ حٌمٜ١ككَحٌٔٚ ،ٟككي ٜحٌٔككّٛٙى )648/2(ٞؿّككخي حٌككيٓ٠
حٌٍّٟٛٛ
 3ف(ٟى) ٍؿٍٚ ٓ١حٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
 4ف(ٟى) ٔخٌُٚ ٓ١حٌّؼزض ٘ ٛحٌٜل١ق
ٔٚ 5مً طٍه حٌمٜش ِٓ حٌّطَ ٞوً ِٓ حٌَّحغ)146(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)648/2(ٞ؛ حٌعزخٓ)129(ٟ
 6ف(ٟى) ٌلفع
 7ف ٟح ًٛ٤أرٕآُ٘
 8ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤حٌّـيى ٚحٌّؼزض ِٓ(ى)
ٔ١ٌ 9ض ف(ٟى)
 10ف(ٟى) طخٍ٠ن ٌ٘ح حٌىظخد ٚهللا أعٍُ
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[وذكر] 1أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد دار النابؽة ،وصولى فوً مسوجد بنوً
عدي بن النجار.2
قلووت :وهووذه الوودار ؼربووً مسووجد رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم ،وهووً دار[عوودي بوون
النجار] ،3ومسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وما ٌلٌه من جهة المشرق دار بنً ؼنم بن
بن مالك بن النجار.
وروي عن القاسم بن [عبٌد هللا] ،4عن أبً بكر بن عمر ،5عن هشام بن عروة أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد بنً خدرة.
وروى عن ٌعقوب بن محمد بن أبً صعصعة ،6أن رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم صولى
فً بعض منازل بنً خدرة ،فهو المسجد الصؽٌر الذي فً بنً خدرة ،مقابل بٌت الحٌة.7
قلت :ودار بنً خدرة عند ببر البصة ،وعندها أطم مالك بون سونان أبوو أبوً سوعٌد الخودري،
وأثره (باق) 8الى الٌوم.
وروى أٌضً ا عن إبراهٌم بن محمد ،عن عمرو بن ٌحٌى بن عمارة ،عون أبٌوه ،9أن رسوول
هللا صلى هللا علٌه وسلم وضع مسجد بنً مازن بن النجار بٌده وهٌأ قبلته ،ولم ٌصل فٌه.10
وروي عن محمد بون موسوى بون أبوً ؼزٌوة ،عون ٌعقووب بون محمود بون أبوً صعصوعة ،أن
رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم صولى فوً بٌوت أم بوردة 11فوً بنوً موازن ،قلوت :ودار بنوً
مازن بن النجار قبلً ببر البصة ،ودار بنً خدرة المذكورة قبل ،و(تسومى) 12الناحٌوة الٌووم
أبو مازن ؼٌرها أهل المدٌنة ،وأما العقود القدٌمة فمكتوب فٌها بنو مازن ،وكان إبراهٌم ابن
النبً صلى هللا علٌه وسلم مسترضعا ً فٌها كما ورد عند امرأة أبً سٌؾ القٌن ،13وروي عن
القاسم بن [عبٌدهللا] ،14عن أبً بكر بن عمر ،عن ٌوسؾ /األعرج 15وربٌعة بن عثمان ،أن
 1ر١خ ٝف ٟحٚ ًٛ٤حٌّؼزض ِٓ(ى) )َ(ٚ
 2حٌَّحغ)148(ٟ
 3ف ٟح ًٛ٤رٕ ٟعيٚ ٞحٌّؼزض ِٓ(ى)
 4ف ٟح ًٛ٤عزكيهللا ٚحٌّؼزكض ِكٓ(ى)٘ٚ ،ك ٛأركِ ٛلّكي حٌمخٓكُ ركٓ عز١كيهللا ركٓ عزكيهللا ركٓ عّكَ ركٓ حٌوطكخد ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ
حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)165/7(َ١؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()325/8؛ حٌٔوخ)376/2(ٞٚ
 5أر ٛرىَ رٓ عَّ رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ عزيهللا رٓ عَّ رٓ حٌوطخد ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)13/9(َ١
 ٌُ 6أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 7حٌَّحغ)149(ٟ
 8ف(ٟى) رخل١ش
٠ 9ل١كك ٝرككٓ عّككخٍس رككٓ أركك ٟكٔككٓ حٌّككئ ٟحٜٔ٤ككخٍ٘ٚ ٞككِ ٛلككيع حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()295/8؛ حرككٓ كـككَ ،طٙككٌ٠ذ
حٌظ٠ٌٙذ()259/11
 10حٌَّحغ)149(ٟ
 11أَ رَىس رٕض حٌٌٍّٕ رٓ ُ٠ي رٓ ٌز١ي حٜٔ٤خٍ٠ش َِٟ ٟ٘ٚكعش اركَح٘ ُ١حركٓ حٌٕزكٛ ٟكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٚلكي ِكخص اركَح٘ ُ١عٕكي٘خ
حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()418/4
 12فّٝٔ٠ )َ(ٟ
 ٛ٘ٚ 13حٌزَحء رٓ أ ّٚرٓ هخٌي رٓ حٌـعي رٓ عٛف رٓ عَّ ٚرٓ غُٕ رٓ ِخُْ رٓ حٌٕـخٍ ُٚ ٛ٘ٚؽ أَ رَىس َِٟعش ارَح٘ ُ١عٍ١كٗ
حٌٔ َ٩حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()141/1؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()146/1
 14ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن عزيهللا ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض ٚلي ٓزمض طَؿّظٗ
 ٌُ 15أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
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النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسوجد بنوً حدٌلوة بالحواء المهملوة وهوو مسوجد أبوً بون
كعب رضً هللا عنه .1
قلت :ودار بنً حدٌلة عند ببر حاء شمالً سور المدٌنة من جهة المشرق ،وقود صوارت ببور
حووواء ألبوووً بووون كعوووب وحسوووان بووون ثابوووت ،2حوووٌن دفعهوووا إلٌهموووا أبوووو طلحوووة ،كموووا ورد فوووً
الصحٌحٌن 3وؼٌرها من (كتب) 4الصحاح ،وبنو حدٌلة هم بنو معاوٌة بون عمورو بون مالوك
بن النجار بن الخزرج.
وذكر أٌضا ً أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد بنً دٌنار عند الؽسوالٌن ،وأن أبوا
بكر الصدٌق رضً هللا عنه تزوج امرأة من بنً دٌنار بن النجار فاشتكى ،فكان رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ٌعوده فكلموه أن ٌصلً لهم فً مكان ٌصولون فٌوه ،فصولى فوً المسوجد
الذي فً بنً دٌنار عند الؽسالٌن .5ودار بنً دٌنار بن النجار بوٌن دار حدٌلوة ،ودار معاوٌوة
بن عمرو بن مالك بن النجار أهل مسجد اإلجابة المتقدم ذكره فً المساجد.6
فهذه بطون بنوً النجوار كلهوا ودورهوم هوذه الموذكورة بالمدٌنوة الٌووم ،وموا حولهوا مون جهوة
الشمال الى جهة مسجد اإلجابة ،وهم بنو ؼنم بون مالوك بون النجوار ،وبنوو عودي بون النجوار،
وبنو مازن بن النجار ،وبنو دٌنار بن النجار ،وبنو معاوٌة بون عمورو بون مالوك بون النجوار،
أخً ؼنم بن مالك رضً هللا عنهم ،وفٌهم قال رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ":خٌور دور
األنصار دار بنً النجار".7
وذكر أٌضا ً أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صلى فً المسجد الذي بأصول المنوارتٌن مون
طرٌق العقٌق الكبرى.8
قلت :وهذا المسجد ال ٌعرؾ وهو على طرٌق العقٌق كما ذكـر ،وذكر أٌضـا ً أن رسـول هللا

 1أر ٟرٓ وعذ رٓ ل ْ١رٓ عز١ي رٓ ُ٠ي رٓ ِعخ٠ٚش رٓ عَّ ٚرٓ ِخٌه رٓ حٌٕـخٍ(طٛف ٟف ٟه٩فش عَّ رٓ حٌوطكخد ٍٟك ٟهللا عٕكٗ
) ٛلخر ٟؿٍ ً١وّخ أٔٗ أكي وظزش حٌٛكٌٍَٓ ٟكٛي ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٚلكي ٗكٙي ركيٍح ِٚكخ رعكي٘خ حٔظكَ حركٓ عزكيحٌزَ()27/1؛ حركٓ
كـَ ،حٛ٦خرش()31/1
 2كٔخْ رٓ ػخرض رٓ حٌٌٍّٕ رٓ كَحَ رٓ عَّ ٚرٓ ِخٌه رٓ حٌٕـخٍ(ص٘54ـ) ٛلخر ٟؿٍٗٚ ً١كخعَ حٜٔ٤كخٍ فك ٟحٌـخٍ٘١كش ٗٚكخعَ
حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١رعي ح َ٩ٓ٦حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()334/1؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()325/1
ٛ 3ل١ق حٌزوخٍ)2769(ٞ؛ ٛل١ق ٍُِٔ()2316
 4ف(ٟى) حٌىظذ
 5حرٓ ٗزش()70/1؛ حٌَّحغ)149(ٟ؛ حٌعزخٓ)196(ٟ
ٚ 6لي أٗخٍ وً ِٓ حٌّٔٛٙى)828/3(ٞ؛ ٚحٌعزخٓ )176(ٟحٌ ٝأْ ِٔـي ح٦ؿخرش ٌزِٕ ٟعخ٠ٚش ركٓ ِخٌكه ركٓ عكٛف ركٓ حٌٚ ّٚ٤كْ١
ٌزٕ ٟحٌٕـخٍ
ٓ 7زك طوَ٠ـٗ
 8حٌّٔٛٙى)351/3(ٞ
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صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد بنً حارثة مون األوس ،وقضوى فٌوه شوأن عبودالرحمن
بن سهل ،1أخً عبدهللا بن سهل ،2ابنً عم حوٌصة ومحٌصة 3المقتول بخٌبر.
[قلت] :4ودار بنً حارثة بٌثرب وقد تقدم ذكرها[ ،و] 5ذكر أنه صلى هللا علٌوه وسولم صولى
صلى فوً مسوجد بنوً عبداألشوهل ،رهوط سوعد بون معواذ ،6وأسوٌد بون (حضوٌر) 7رضوً هللا
عنهمووا ،وأن أم عووامر بوون ٌزٌ ود بوون السووكن 8أتووت رسووول هللا صوولى هللا علٌووه وسوولم بعوورق

9

فتعرقه ،وهو فً مسجد بنً عبداألشهل ثم قام فصلى ولم ٌتوضأ.10
وروي أٌضا ً أنه صلى هللا علٌه وسلم خرج الى بنً عبداألشهل أو بنوً [ظفور] 11وهوم بنوو
عم بنً عبداألشوهل أهول مسوجد البؽلوة المتقودم ذكوره فوأتً بخبوز ولحوم ،فأكول ثوم صولى ولوم
ٌتوضأ.
قلت :ودار بنً عبداألشهل قبلً دار بنً ظفر المذكورة ،مع طرؾ الحرة الشرقٌة ،وتعرؾ
بحرة واقوم ،12وهوً التوً كانوت فٌهوا وقعوة الحورة فوً أٌوام ٌزٌود بون معاوٌوة فوً سونة ثوبلث
وسووتٌن موون الهجوورة ،وقتوول فٌهووا موون الصووحابة وأبنووابهم موون المهوواجرٌن واألنصووار ،وقبابوول
العرب رضوان هللا علٌهم وبركاته.13
وروى ابن زبالة عن إبراهٌم بن محمد ،عن أبٌه قوال :أمطورت السوماء علوى عهود عمور بون
الخطاب رضً هللا عنه  ،فقال ألصحابه :هل لكم بنوا فوً هوذا المواء الحودٌث العهود بوالعرش
لنتبرك به ،ولنشرب منه ،فلو جاء من مجٌبوه راكوب (لتمسوحنا) 14بوه ،فخرجووا حتوى أتووا /
حرة واقم وشراجها 15تطرد فشربوا منها ،وتوضبوا ،فقال كعب :أما وهللا ٌا أمٌور الموؤمنٌن

 1عزيحٌَكّٓ رٓ ٓ ًٙرٓ ُ٠ي رٓ وعذ رٓ عخَِ رٓ عي ٞرٓ كخٍػش حٜٔ٤كخٍ ٞلكيَ حٌَٓكٛي ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٠طٍكذ ىَ أه١كٗ
عزيهللا حٔظَ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش( ،)394/2ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()191/6
 2عزيهللا رٓ ٓ ًٙرٓ ُ٠ي رٓ وعذ رٓ عكخَِ ركٓ عكي ٞركٓ كخٍػكش حٜٔ٤كخٍٚ ٞوكخْ لكي هكَؽ ّ٠ظكخٍ ِكٓ ه١زكَ ٚؿّكع ِعكٗ ػكُ ٚؿكي
ِمظٛي ِٚطَٚف ف ٟعٕ٘ ٓ١خن حٔظَ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()314/2
ّ٘ٚ 3ككخ أرٕككخ ِٔككعٛى رككٓ وعككذ رككٓ عككخَِ رككٓ عككي ٞرككٓ كخٍػككش حٜٔ٤ككخٍٚ ٞوككخْ كٜ٠ٛككش أٓككٓ ٚلككي ٗككٙي أكككي ٚحٌوٕككيق ِٚككخ رعككي٘خ
ِٚلٜ١ش أليَ آِ٩خ ي ِٕٗ حٔظَ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()368/362،3/2
(ِٓ 4ى)
(ِٓ 5ى)
ٓ 6عي رٓ ِعخً رٓ حٌٕعّخْ رٓ حَِة حٌم ْ١رٓ ُ٠ي رٓ عزيح ًٙٗ٤حٜٔ٤خٍ(ٞص٘5ـ) ٛلخر ٟؿٍ١كً ٘ٚكٓ ٛك١ي حٗٚ ّٚ٤كٙي ركيٍيح
 ِٓ ٛ٘ٚح٘ظِ ٌّٛطٗ عَٕ حٌَكّٓ وّخ ٍٚى ف ٟحٌٜل١ل ِٓ ٛ٘ٚ ٓ١كىُ فك ٟرٕك ٟلَ٠ظكش حٔظكَ حركٓ عزكيحٌزَ()25/2؛ حركٓ كـكَ،
حٛ٦خرش()35/2
 7ف )َ(ٟه ٛ٘ٚ ،َ١٠أٓ١ي رٓ حٌل َ١٠رٓ ّٓخن رٓ عظ١ه رٓ حَِة حٌم ْ١رٓ ُ٠كي ركٓ عزيحٗ٤ك ًٙحٜٔ٤كخٍ(ٞص٘20كـ) ٛكلخرٟ
ؿٍٚ ً١أكي حٌٕمزخء ٌٍ١ش حٌعمزش حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()31/1؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()64/1
٠ 8مخي أْ أّٓٙخ فىٙ١ش ٚل ً١أّٓخء حٔظَ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()450/4
 9حٌعَق :حٌعظُ حٌٌ ٞأوً ٌلّٗ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)908(ّٛ
 10حٌَّحغ)150(ٟ
 11ف ٟح ًٛ٤ظَفٚ ،حٌّؼزض ِٓ(َ)
 12كَس ٚحلُ ٟ٘ٚ :أكي ٜكَط ٟحٌّيٕ٠ش  ٟ٘ٚحٌلَس حٌَ٘ل١ش حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()112
 13حٔظَ حرٓ ح٤ػ ،َ١حٌىخًِ()310/3
 14ف(ٟى) ٌّ١ظلٕخ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 15حٌَ٘ؽ ٛ٘ٚ :عزخٍس عٓ ِٔ ً١حٌّخء ِٓ حٌلَس حٌ ٝحٌٔ ًٙحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)19(ّٛ

136

لتسٌلن هذه الشراج [بدماء] 1الناس كموا تسوٌل بهوذا المواء ،فقوال عمور رضوً هللا عنوه  :أٌهوا
[اإلنسان] 2دعنا من أحادٌثك ،قال :فدنا منه ابن الزبٌر ،فقالٌ :ا أبا إسحاق ومتى ذلك؟ وفً
وفً أي زمان؟ فقال كعب :إٌاك ٌا عبٌس أن ٌكون ذلك على رجلك أو ٌدك.3
وروي أٌضا ً عن كعب األحبار أنه قال :إنا نجد فً كتاب هللا حرة بشرقً المدٌنوة ٌقتول فٌهوا
مقتلووة ،تضووا وجوووههم ٌوووم القٌامووة ،كمووا ٌضووا القموور لٌلووة البوودر ،وفووً هووذه الحوورة قووال
عبدالرحمن بن سعٌد بن زٌد 4أحد العشرة أبوه ،وحضرها مع عبدهللا بن مطٌع 5ومحمود بون
بن حنظلة:6

فنحن على اإلسبلم أول من قتل

فإن تقتلونا ٌوم حرة واقم

وأبنا بأسـبلب لنا منـكم نـفـل

ونحـن قتلناكم ببـدر أذلة
فإن ٌن منها عابذ البٌت سالم ًا

فكل الذي قد نابنا منكم جـلل

7

ٌعنً عبدهللا بن الزبٌر ،وكان قد سمى نفسه عابذ البٌت رضً هللا عنه .8
وذكر أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد بنً الحبلى (وهم) 9رهط عبدهللا بن أبوً بون
سلول ،10وصلى فً مسجد بنً الحارث بن الخزرج.11
[قلت] :12ودار بنً الح بلى بٌن قباء وبٌن دار بنً الحارث بن الخوزرج ،ودار بنوً الحوارث
شرقً وادي بطحان ،وشرقً صعٌب الذي ٌؤخذ من ترابه للحمى ،وتعرؾ الٌووم بالحوارث
بإسقاط بنً.
كذلك ذكر أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسوجد بنوً أمٌوة بون زٌود بوالعوالً فوً الكبوا

13

عند مال نهٌك بن أبً نهٌك.14
قلت :ودارهم شرقً دار بنً الحارث بن الخزرج ،وفٌهم كان عمر بن الخطاب رضوً هللا
عنه نازالً بامرأته األنصارٌة ،أم عاصم بنت أو أخت عاصم بن ثابت بن أبوً أفلوح رضوً

 1ف ٟح ًٛ٤ريِخ
 2ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤حٚ ْ٢حٌّؼزض ِٓ(ى)
 3حٌَّحغ)151(ٟ؛ حٌّٔٛٙى)1188/4(ٞ
 4عزيحٌَكّٓ رٓ ٓع١ي رٓ ُ٠ي رٓ عَّ ٚرٓ ٔف ً١رٓ عزيحٌعِ ِٓ ٛ٘ٚ ٜحٌظخرع ٓ١حٌّليػ ٓ١حٌؼمخص حٔظَ حرٓ ٓعي()38/5
 5عزيهللا رٓ ِط١ع رٓ حٛٓ٤ى رٓ حٌّطٍذ رٓ أٓي ركٓ عزكيحٌعِ(ٜص٘73كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع حٔظكَ حركٓ كـكَ ،طٙكٌ٠ذ حٌظٙكٌ٠ذ()36/6؛
حرٓ ح٤ػ ،َ١حٌىخًِ()312/3
ِ 6لّككي رككٓ كٕظٍككش رككٓ ِلّككي رككٓ عزككخى رككٓ ؿعفككَ حٌّوِِٚكك٘ٚ ٟككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()68/1؛ حرككٓ
لظ١زش()172؛ حرٓ كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()135/9
ًٚ 7وَ حٌفَُٚ١آرخى ٞأْ لخثً ٌٖ٘ ح٤ر١خص ِ٘ ٛلّي رٓ رلَس حٌٔخعي ٞحٔظَ حٌّغخُٔ()114
 8حٌَّحغ)151(ٟ
 9ف(ٟى) ٛ٘ٚ
 ٛ٘ٚ 10عزيهللا رٓ أر ٟرٓ ِخٌه رٓ حٌلخٍع ٍٛٓٚي حُٓ ؿيطٗ ٤رٍ ٛ٘ٚ ٗ١أّ حٌٕفخق ف ٟحٌّيٕ٠ش حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()295/2
 11حٌَّحغ)152(ٟ
(ِٓ 12ى) )َ( ٚ
 13وزخ :حُٓ ٌّٟٛع رٛحى ٞرطلخْ رخٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)116/7(ٞٛ
 ٌُ 14أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
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هللا عنووه  ،1حووٌن كووان ٌتنوواوب النووزول الووى المدٌنووة ،هووو وجوواره موون األنصووار كمووا جوواء فووً
الصحٌح.
[وذكر] 2أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد بنً خودارة إخووة بنوً خودرة ،عنود األطوم
الذي بجرار سعد ،ووضع ٌده صلى هللا علٌه وسلم على الحجر الذي فً أطم سعد بن عبوادة
رضً هللا عنه .
قلت :وهذه الودار قبلوً دار بنوً سواعدة وببور بضواعة ،مموا ٌلوً سووق المدٌنوة ،وكوان سووق
المدٌنة (عرصة) 3مابٌن المصلى الى جرار سعد الموذكورة ،وهوً جورار كوان ٌسوقً النواس
فٌها الماء ،كما ورد بعد وفاة أمه رضً هللا عنهما.4
[وذكر] :5أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد النور وال ٌعلم الٌوم مكانه ،وكذلك صلى
صلى فً مسجد بنً واقؾ ،وهو موضع بوالعوالً كانوت فٌوه منوازل بنوً واقوؾ مون األوس
رهط هبلل بن أمٌة الواقفً رضً هللا عنه  ،6أحود الثبلثوة الوذٌن تواب هللا علوٌهم فوً تخلفهوم
عن ؼزوة تبوك ،وال ٌعرؾ مكان دارهم الٌوم إال أنها بالعوالً.
وذكر أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فوً المسوجد الوذي فوً دار سوعد بون خٌثموة 7رضوً هللا
عنه [بقباء] 8وجلس فٌه.
قلت :وبٌت سعد بن خٌثمة أحد الدور /التً قبلً مسجد قباءٌ ،دخلها النواس إذا زاروا مسوجد
قباء ،وٌصلون فٌها ،وٌتبركون بها .9وهناك أٌضا ً دار كلثووم بون الهودم ،وفوً تلوك العرصوة
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نازالً قبول خروجوه الوى المدٌنوة ،وكوذلك أهلوه صولى هللا
علٌه وسلم وأهل أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه حٌن قدم بهم علً بن أبوً طالوب رضوً
هللا عنه  ،بعد خروج رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم مون مكوة ،وهون سوودة بنوت زمعوة،10

 ٛ٘ٚ 1عخ ُٛرٓ ػخرض رٓ أر ٟح٤فٍق ل ْ١رٓ عّٜش رٓ حٌٕعّخْ حٜٔ٤خٍٛ ٛ٘ٚ ٞلخر ٟؿٍ ِٓ ً١حٌٔخرم ٓ١حٌ ٝح َ٩ٓ٦وّكخ أِكَٖ
ٍٓككٛي هللا ٛككٍ ٝهللا عٍ١ككٗ ٓٚككٍُ عٍكك ٝأكككيٓ ٜككَح٠خٖ ٘ٚكك ٛؿككي عخٛككُ رككٓ عّككَ رككٓ حٌوطككخد حٔظككَ حرككٓ ٓككعي()31/2؛ حرككٓ كـككَ،
حٛ٦خرش()235/2
)َ(ِٓ 2
 3ف(ٟى) عَٟٗ
 4حٌَّحغ)152(ٟ
)َ(ِٓ 5
٩٘ 6ي رٓ أِ١ش رٓ عخَِ رٓ ل ْ١رٓ عزيح٤عٍُ رٓ عخَِ رٓ وعذ رٓ ٚحلف حٜٔ٤خٍٛ ٞلخر ٟؿٍٙٗ ً١ي ركيٍيح ِٚكخ رعكي٘خ ا ٨أٔكٗ
وخْ أكي حٌؼ٩ػش حٌٌ ٓ٠طوٍفٛح عٓ غِٚس طزٛن فؤِٔي هللا ٓزلخٔٗ طٛرظٗ عٕ ُٙحٔظَ حرٓ ه١خ)83( ١؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()574/3
 7أر ٛه١ؼّش ٓعي رٓ ه١ؼّش رٓ حٌلخٍع رٓ ِخٌه رٓ وعذ رٓ حٌٕلخ( ١ص٘2ـ) ٛلخر ٟؿٍٚ ً١أكي حٌٕمزخء رز١عكش حٌعمزكش ٚوكخْ ٍٓكٛي
هللا  ٍٝٛهللا عٍ٠ ٍُٓٚ ٗ١ـٍْ ٌٍٕخّ ف ٟر١ظٗ وّخ عَف ر١ظٗ رز١ض حٌعِحد ٚلي حٓظ٘ٙي رزيٍ حٔظَ حرٓ عزكيحٌزَ()30/2؛ حركٓ كـكَ،
حٛ٦خرش()23/2
)َ(ِٓ 8
 9حٌَّحغ)153(ٟ
 10أَ حٌّئِٕٛٓ ٓ١ىس رٕض ُِعش رٓ ل ْ١رٓ عزيّْٗ ٚلي طِٚؿٙكخ ٍٓكٛي هللا ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ رعكي ٚفكخس ُٚؿٙكخ حٌٔكىَحْ ركٓ
عَّٚٚ ٚفخس ُٚؿظٗ هي٠ـش حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()213/2؛ حرٓ عزيحٌزَ()317/4
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وعابشة وأمها أم رومان ،1وأختها أسماء 2وهً حامول بعبودهللا بون الزبٌور فولدتوه بقبواء قبول
نزولهم المدٌنة ،فكان أول مولود ولد من المهاجرٌن بالمدٌنة.
والمنازل المذكورة الٌوم خراب لٌس فٌها إال حٌطان قابمة ،وآثار ٌتبرك بها.
وذكر أنه صلى هللا علٌه وسلم صولى فوً مسوجد التوبوة بالعصوبة عنود ببور [هجوٌم] 3ولٌسوت
بمعروفة الٌوم ،قلت :أما العصبة فهً ؼربً مسوجد قبواء ،فٌهوا موزارع وآبوار كثٌورة ،وهوً
منازل بنً جحجبا بن كلفة بطن من األوس.
وذكر أنه صلى هللا علٌوه وسولم صولى فوً مسوجد بنوً أنٌوؾ ،4روى عاصوم بون سووٌد 5عون
أبٌه ،6قال :سمعت مشٌخة بنً أنٌؾ ٌقولون :صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌما كان
كان ٌعود طلحة بن البراء 7رضً هللا عنه قرٌبًا من أطمهم ،قال عاصم :قال أبً :فأدركتهم
فأدركتهم ٌرشون ذلك المكان وٌتعاهدونه ،ثم بنوه بعد ،فهو مسجد بنً أنٌؾ بقباء.8
قلت[ :تكون] 9دار بنً أنٌؾ ،وهم بطون مون األوس أٌضً وا بوٌن قرٌوة بنوً عمورو بون عووؾ
وبٌن العصبة ،وهللا أعلم.
وذكر أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فً المسوجد الوذي عنود الشوٌخٌن ،10قلوت :وهوو موضوع
بٌن المدٌنة وبٌن جبل أحود علوى الطرٌوق الشورقٌة موع الحورة الوى جبول أحود ،وذكور أنوه مون
هناك ؼدا الى أحدٌ ،وم أحد ،ألن نزول قرٌش ٌوم أحد بالمدٌنة كان ٌوم الجمعوة ،وقوال ابون
إسحاقٌ :11وم األربعاء ،فنزلوا برومة من وادي العقٌق ،وصلى رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم الجمعة بالمدٌنة ،ثم لبس المتوه وخورج هوو وأصوحابه علوى الحورة الشورقٌة حورة واقوم
المذكورة ،وبات بالشٌخٌن الموضع المذكور ،وؼدا صوبح ٌووم السوبت الوى أحود ،ففٌوه كانوت
وقعة أحد فً النصؾ من شهر شوال سنة ثبلث من الهجرة.12

 ٟ٘ٚ 1ىعي رٕض عخَِ رٓ ىّ٘خْ رٓ ع َّ٠ٛرٓ عزيّْٗ رٓ عظخد (ص٘6ـ) ٚلي أهظٍف ف ٟحّٓٙخُٚ ٟ٘ٚ ،ؿش أرك ٟرىكَ حٌٜكي٠ك
ٍ ٟٟهللا عٕٗ ٚأَ عخث٘ش ٚعزيحٌَكّٓ حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()430/4؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()432/4
 2أّٓخء رٕض أر ٛرىَ حٌٜي٠ك  ٛ٘ٚعزيهللا رٓ عؼّخْ رٓ عخَِ رٓ عَّ ٚركٓ وعكذ ركٓ ٓكعي ركٓ طك ُ١حٌّعَٚفكش ركٌحص حٌٕطكخل٘ٚ ٓ١كٟ
ُٚؿش حٌِر َ١رٓ حٌعٛحَ ٍ ٟٟهللا عٕٗ حٔظَ حرٓ ٘٘خَ()13/3؛ حٌفؤٓ)366/6(ٟ؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()224/4
 3ف ٟح(ٚ ًٛ٤ى)٘ـُ ٚ ُ٘ )َ(ٚحٌّؼزض ِٓ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()69؛ حٌعزخٓ)202(ٟ
 4حٌَّحغ)154(ٟ
 5عخ ُٛرٓ ٓ٠ٛي رٓ عخَِ رٓ ٠ِ٠ي رٓ ؿخٍ٠ش حٓٚ٤ك ٟحٜٔ٤كخٍ٘ٚ ٞك ٛاِكخَ ِٔكـي لزكخء وّكخ أٔكٗ ِلكيع حٔظكَ حٌزوكخٍ ،ٞحٌظكخٍ٠ن
حٌىز)489/6(َ١؛ حٌَحُ)344/3(ٞ؛ حٌٔوخ)3/2(ٞٚ
٘ٚ 6ككٓ ٛكك٠ٛي رككٓ عككخَِ رككٓ ٠ِ٠ككي رككٓ ؿخٍ٠ككش حٓٚ٤كك ٟحٜٔ٤ككخٍ٘ٚ ٞككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حٌزوككخٍ ،ٞحٌظككخٍ٠ن حٌىز١ككَ()145/4؛
حٌٔوخ)435/1(ٞٚ
ٍ١ 7لككش رككٓ حٌزككَحء رككٓ عّ١ككَ رككٓ ٚرككَس رككٓ ػعٍزككش حٌزٍكك ٞٛكٍ١ككف رٕكك ٟعّككَ ٚرككٓ عككٛف حٔظككَ حرككٓ كـككَ ،حٛ٦ككخرش()218/2؛
حٌٔوخ)470/1(ٞٚ
 8حٌَّحغ)154(ٟ
 9ف ٟح٠ ًٛ٤ىٚ ْٛحٌّؼزض ِٓ(ى) )َ( ٚ
ٚ 10حٌ٘١وخْ ّ٘خ حُٓ ّ١٤خْ ٔٔزش حٌ١ٗ ٝن ١ٗٚوش وخٔخ ٠ظليػخْ عٕيّ٘خ حٔظَ حرٓ ٗزش()72/1؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()212
 11حٌَٔ١س()303
 12حرٓ آلخق()303
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وذكر أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد بنوً خطموة وأنوه صولى فوً مسوجد العجووز
ببنً خطمة ،1وهً امرأة من سلٌم ،وصلى فً مسجد بنً وابل [قبٌلتان] 2من األوس.
[قلت] :3ومنازلهم ال ٌعرؾ مكانها الٌوم ،إال أن األظهر أنهم كانوا بوالعوالً ،شورقً مسوجد
الشمس ،الن تلك النواحً كلها دٌار األوس ،وما أسفل من ذلوك الوى المدٌنوة دٌوار الخوزرج،
وهللا أعلم.
[وذكر] 4أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى فً مسجد بنً بٌاضة من الخزرج.
قلوت :وكانوت دارهوم فٌموا بوٌن دار بنوً سووالم بون عووؾ بون الخوزرج ،بووادي رانونواء عنود
مسجد الجمعة ،الى وادي بطحان قبلً دار بنً موازن بون النجوار ،ألن رسوول هللا صولى هللا
علٌه وسلم /حٌن صلى الجمعة فً بنً سالم بن عوؾ برانوناء ،ركب راحلتوه فانطلقوت بوه
حتى وازنت دار بنً بٌاضة تلقاه زٌاد بن لبٌد ،5و فروة بن عمرو 6فً رجال بنوً بٌاضوة،
بٌاضة ،ونقل عن محمد بن طلحة ،عن موسى بن محمد بن إبراهٌم بن الحوارث ،عون أبٌوه،
عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك ،وكذلك ر وى عون محمود بون إسوحاق عون محمود بون أبوً
أمامة بن سهل بن حنٌؾ ،7عن أبٌه أبً أمامة ،عن عبدالرحمن بن كعب ،وروٌناه أٌضا ً فً
فً سنن أبً داود قال :كنت قابد أبً بن كعب حٌن ذهب بصوره ،فكنوت إذا خرجوت بوه الوى
الجمعة فسمع اآلذان (بها) ،8صلى على أبً أمامة أسعد بن زرارة ،فمكث حٌنـًا على ذلك ال
ال ٌسمع اآلذان للجمعة إال صلى علٌه واستؽفر له ،فقلوت فوً نفسوً :وهللا إن هوذا بوً لعجوز
أن ال أسأله ،ما له إذا سمع اآلذان ٌوم الجمعة صلى على أبً أماموة أسوعد بون زرارة؟ قوال:
فخرجت به فً ٌوم جمعة كما كنت أخرج ،فلموا سومع اآلذان بالجمعوة صولى علٌوه واسوتؽفر
له ،قال :فقلت له ٌا أبه ما لك إذا سمعت اآلذان بالجمعوة صولٌت علوى أبوً أماموة؟ فقوال :أي
بنً كان أول من جمع بنا بالمدٌنة فً هوزم 9النبٌوت مون حورة بنوً بٌاضوة بموضوع ٌقوال لوه
(نقٌع) 10الخضمات ،11قال قلت :وكم أنتم؟ قال :أربعون رجبلً.12
 1حرٓ ٗزش()70/1؛ حٌَّحغ)155(ٟ
 2ف ٟحٚ ًٛ٤رم١ش حٌٕٔن لزٚ ْ٩١حٌٜل١ق حٌّؼزض
(ِٓ 3ى)
(ِٓ 4ى)
٠ُ 5خى رٓ ٌز١ي رٓ ػعٍزش رٓ ٕٓخْ رٓ عخَِ حٜٔ٤خٍٛ ٞلخر ٟؿٍٗ ِّٓ ً١كٙي ر١عكش حٌعمزكش ٚركيٍ ٚوكخْ عخِكً ٍٓكٛي هللا ٛكٍ ٝهللا
عٍ ٍُٓٚ ٗ١عٍ ٝكَِٛ٠ص ِ ٛ٘ٚليع حٔظَ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()540/1؛ حٌٔوخ)363/1(ٞٚ
 6فَٚس رٓ عَّ ٚحٌز١خ ٟٟحٜٔ٤خٍٛ ٞلخر ٟؿٍ ً١حٔظَ حٌٔوخ)372/2(ٞٚ
٘ٚ 7ككِ ٛلّككي رككٓ أٓككعي رككٓ ٓكك ًٙرككٓ كٕ١ككف حٓٚ٤كك ٟحٜٔ٤ككخٍ٘ٚ ٞككِ ٛلككيع ػمككش حٔظككَ حرككٓ كـككَ ،طٙككٌ٠ذ حٌظٙككٌ٠ذ()67/9؛
حٌٔوخ)451/2(ٞٚ
 8فٌٙ )َ(ٟخ
 9حٌِ ٛ٘ٚ : َِٙخ حّ١ؤْ ِٓ ح ٍٝ٤أِ ٞخ حٔوفِٕٙ ٞخ حٔظَ حٌلّ)477/8(ٞٛ
 10ف(ٟى) رم١ع
 11حٌو٠ككّخصِ :ككٓ حٌو٠ككّ١ش أ ٞحٌٕزككخص ح٤ه٠ككَ حٌٕككخعُ ٘ٚكك ٛحٓككُ ٌككٛحى ٞفكك ٟحٌلـككخُ ِٜككزٗ ٔلكك ٛحٌّيٕ٠ككش حٔظككَ حٌفَُٚ١آرككخى،ٞ
حٌّغخُٔ()415
 12حٌَّحغ)155(ٟ
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ومن المساجد التً صلى فٌها رسول هللا صولى هللا علٌوه وسولم مسوجد بفٌفواء الخبوار ،1ذكوره
محمد بن إسحاق فً سٌرته فوً ؼوزوة العشوٌرة ،2أن رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم سولك
على نقب بنً دٌنار ،ثم على فٌفاء الخبار ،3فنزل تحت شجرة ببطجاء ابن أزهرٌ ،4قال لهوا
لها ذات الساق ،فصلى عندها فوثم مسوجده ،وصونع لوه طعوام عنودها فأكول منوه ،وأكول النواس
معه ،فموضع أثافً 5البرمة 6معلوم هناك ،واستقى له من ماء ٌقال له (المشترب).7
قلت :وفٌفاء الخبار ؼربً الجماوات الموذكورة قبول ،وهوً [الجبوال] 8التوً فوً ؼربوً وادي
العقٌق ،وهً أرض فٌها سهولة ،وفٌها حجورة وحفواٌر ،والفٌفواء [بفواءٌن] 9بٌنهموا ٌواء مثنواة
من تحت ،والخبار بخاء معجمة وباء موحدة ثم ألؾ وراء مهملة ،وهو الموضع الذي كانوت
ترعى فٌه إبل الصدقة ،ولقاح رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ألنه ورد فً رواٌة أنهوا إبول
الصودقة ،وفووً أخورى أنهووا لقواح رسووول هللا صولى هللا علٌووه وسولم ،وأنهووا كانوت ترعووى بووذي
الجدر

10

ؼربً جبل عٌر على ستة أمٌال من المدٌنة ،والرواٌتان صوحٌحتان ،ووجوه الجموع

أن النبوً صولى هللا علٌوه وسولم كانووت لوه إبول مون نصوٌبه موون المؽونم ،وكوان ٌشورب ألبانهووا،
وكانت ترعى مع إبل الصدقة ،فأخبر مرة عن إبله ،ومورة عون إبول الصودقة ،وأن النفور مون
عكل أو من عرٌنة اجتووا 11المدٌنة فأمرهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌلحقووا بإبول
الصدقة ،فٌشربوا من أبوالها وألبانها ،فلحقوا بها ،فلما سمنوا وصوحوا قتلووا الراعوً ،وكوان
اسمه [ٌسواراً] 12مون مووالً رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم ،واسوتاقوا اإلبول فبلوػ رسوول/
صلى هللا علٌه وسلم الخبر ،فبعث فً أثرهم عشرٌن فارسا ً ،واستعمل علٌهم كرز بون جوابر
الفهري.13
ونقل ابن سعد

14

عن ابن عقبة أن أمٌر الخٌل ٌومبذ سعٌد بن زٌود ،أحود العشورة رضوً هللا

عنهم ،فأدركوهم وأحواطوا بهوم ،فربطووهم وأردفووهم علوى خوٌلهم وردوا اإلبول ،ولوم ٌفقودوا
منها إال لقحة واحدة من لقاح رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،تدعى الحنا ،فسأل عنها فقٌل:
 1ف١فخء حٌوزخٍِٟٛ :ع لَد حٌّيٕ٠ش غَرٚ ٟحى ٞحٌعم١ك حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()127
 2حٌعَ٘١س :حُٓ ٌّٟٛع ِٓ ٔخك١ش ٕ٠زع رِ ٓ١ىش ٚحٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)331/6(ٞٛ
 3حرٓ ٘٘خَ()143/3
 ٌُ 4أعؼَ ٌٙخ عٍ ٝطعَ٠ف
 5أػخف :ٟأ ٞح٤كـخٍ حٌظٟٛ٠ ٟع عٍٙ١خ حٌميٍ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)791(ّٛ
 6حٌزَِش :حٌميٍ ِٓ حٌلـخٍس حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1079(ّٛ
 7ف(ٟى) حٌَّ٘١د
 8ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن ح٤ؿزً ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 9ف ٟح ًٛ٤رفآحٓ٠
 ًٞ 10حٌـيٍ ٝ٘ٚ :عٍٓ ٝظش أِ١خي ِٓ حٌّيٕ٠ش رٕخك١ش لزخء حٔظَ حٌلّ)38/3(ٞٛ؛ حٌعزخٓ)287(ٟ
 11حؿظ :ٜٛأ ٞأٛخرٗ حٌَّ ٝأ ٚططخٚي عٍ ٗ١حٌَّ ٝحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1271(ّٛ
 12ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن ٔ٠خٍ ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض وٙٔٛخ هزَ وخْ
 13وَُ رٓ ؿخرَ رٓ كًٔ رٓ ٨كذ رٓ كز١ذ رٓ عَّ ٚحٌمَٗ ٟحٌف(َٞٙص٘8ـ) ٛكلخر ٟؿٍ١كً حٔظكَ حركٓ عزكيحٌزَ()292/3؛ حركٓ
كـَ ،حٛ٦خرش()274/3
 14حٌطزمخص حٌىزَ)62/2(ٜ
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نحروها ،فلما دخلوا بهم المدٌنة كان رسول هللا صولى هللا علٌوه وسولم بالؽابوة أسوفل المدٌنوة،
فخرجوا نحوه فلقوه بالزؼابة ،وهو راجع الى المدٌنة ،وهو موضع معروؾ الٌوم ٌجتمع فٌه
سٌل قناة وسٌل بطحان ،فوأمر بهوم صولى هللا علٌوه وسولم فقطعوت أٌودٌهم وأرجلهوم وسوملت
أعٌنهم ،وصلبوا هناك.2
هذه المساجد المذكورة بالمدٌنة التً ال تعرؾ إال نواحٌها.

ٍّٓ 1ض حٌع :ٓ١أ ٞفمؤ٘خ حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1016(ّٛ
 2حرٓ ٘٘خَ()54/6
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1

ذكر[المشهور] من المساجد فً الغزوات
وغٌرها
منها مسجد (بعصر) ،1وهو موضع على (مرحلة) 2من المدٌنوة ،صولى فٌوه النبوً صولى هللا
علٌه وسلم عند خروجه الى خٌبر.
ومنها مسجد بالصهباء ،3وهً من أدنى خٌبر ،روى مالك 4رحمه هللا بسونده الوى سووٌد بون
النعمان 5رضً هللا عنه أنه خرج مع رسول هللا صلى هللا علٌوه وسولم عوام خٌبور ،حتوى إذا
كانوا بالصهباء ،وهوً مون أدنوى خٌبور ،نوزل فصولى العصور ثوم دعوا بواألزواد فلوم ٌوؤت إال
بالسوٌق ،6فأكل وأكلنا ،ثم قوام الوى المؽورب فمضومض ومضمضونا ،ثوم صولى ولوم ٌتوضوأ،
ومسجده بها معروؾ.
ومنها مسجد ببدر ،7كان عند العرٌش الذي بنً لرسول هللا صلى هللا علٌه وسولم ٌووم بودر،
وهو معروؾ الٌوم ببدرٌ ،صلى فٌه ببطن الوادي بٌن النخٌل ،والعٌن قرٌبة منه.8
ومنها مسجد بالعشٌرة من بطن ٌنبع ،مسجد كبٌر هناك معروؾ .ومنها مسجد بالحدٌبٌوة 9ال
ال ٌعرؾ الٌوم ،قلت :ولم أر فً أرض مكة شرفها هللا تعالى أحداً ٌعرؾ الٌوم الحدٌبٌوة وال
ٌتحقق مكانها أٌن هو ،إال الناحٌة ال ؼٌر.
ومنها مسجد بلٌة ،من أرض الطابؾ ،10وبوٌن وادي الطوابؾ ووادي لٌوة قرٌوب مون ثمانٌوة
أمٌال.
قال ابن إسحاق :سـلك رسـول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن فـرغ من حنٌن 11متوجها ً الى

 1ف(ٟى) رعٚ
 2ف(ٟى) َِكٍظٓ١
 3حٌٜٙزخءِٟٛ :ع ر ٓ١حٌّيٕ٠ش ٚه١زَ حٔظَ حٌلّ)211/5(ٞٛ
 4حٌّ١ٛؤ()37/1
 ٛ٘ٚ 5أر ٛعمزش ٓ٠ٛي رٓ حٌٕعّكخْ ركٓ ِخٌكه ركٓ عكخَِ ركٓ ِـيعكش حٌوٍِؿك ٟحٜٔ٤كخٍٛ ٞكلخر ٟؿٍ١كً ٗكٙي أككي ِٚكخ رعكي٘خ ٘ٚكٛ
ِليع حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)141/4(َ١؛ حرٓ عزيحٌزَ()113/2؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()99/2
 6حٌٔ٠ٛك١ :عخَ ٠ظوٌ ِٓ ِيلٛق حٌلٕطش ٚحٌ٘ع ّٟٓٚ َ١رٌٌه ١ٔٔ٨خلٗ ف ٟحٌلٍك حٔظَ ِـّع حٌٍغش حٌعَر١ش()465/1
 7ريٍِ :خء ِ٘ ٍٛٙرِ ٓ١ىش ٚحٌّيٕ٠ش أٓفً ٚحى ٞحٌٜفَحء حٔظَ حٌلّ)284/1(ٞٛ
 8حٌَّحغ)165(ٟ؛ حٌعزخٓ)223(ٟ
 9حٌلي٠ز١ش ٟ٘ٚ :لَ٠ش عٕكي ِٔكـي حٌ٘كـَس ك١كغ طّكض ِزخ٠عكش حٌَٓكٛي ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ طلظٙكخ فك ٟحٌٔكٕش حٌٔخىٓكش ِكٓ حٌٙـكَس
ٚعٕي٘خ طُ ٍٛق حٌلي٠ز١ش  ٝ٘ٚعٍَِ ٝكٍش ِٓ ِىش ٚعٍ ٝطٔع َِحكً ِٓ حٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)126/3(ٞٛ
 10حٌطكككخثف٘ٚ :كككٚ ٛحىٚ ٞؽ حٌّ٘كككٚ ٍٛٙوخٔكككض طعكككَف ركككٛؽ وّكككخ أٔكككٗ رككك٩ى لزٍ١كككش ػم١كككف رٕٙ١كككخ ٚركككِ ٓ١ىكككش ٓكككظِ ْٛككك ٩١حٔظكككَ
حٌلّكك)241/6(ٞٛ؛ حٌلّ١ككَ ،ٞحٌككَ ٝٚحٌّعطككخٍ فكك ٟهزككَ ح٤لطككخٍ ،طلم١ككك :اكٔككخْ عزككخّ ،ر١ككَٚصِ :ىظزككش ٌزٕككخْ،
)379(َ1984
 11كٕٚ ٛ٘ٚ :ٓ١حى رِ ٓ١ىش ٚحٌطخثف ٠زعي عٓ ِىش ر٠عش عَ٘ ِٚٚ ٩١لعكض ف١كٗ غكِٚس كٕك ٓ١فك ٟحٌٔكٕش حٌؼخِٕكش ِكٓ حٌٙـكَس حٔظكَ
حٌلّ)190/3(ٞٛ
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الطابؾ على نخلة الٌمانٌة ،ثوم علوى قورن 1وهوو مهول أهول نجود ،ثوم علوى الملوٌح ،2ثوم علوى
ً
مسجدا وصلى فٌه.4
بحرة [الرؼاء] 3من لٌة ،فابتنى بها
قلت :وهذا المسجد الٌوم معروؾ وسط وادي لٌة رأٌته ،وعنوده أثور فوً حجور ٌقوال أنوه أثور
خؾ ناقة النبً صلى هللا علٌه وسلم ،وأقاد 5صولى هللا علٌوه وسولم ببحورة الرؼوا حوٌن نزلهوا
بدم ،وهو أول دم أقٌد فً اإلسبلم ،رجل من بنً لٌث قتل رجل من بنً هذٌل فقتله به.6
قال ابن إسحاق :ثم سلك من لٌة على نخب وهً عقبة فً الجبل حتى نزل تحت سدرة ٌقال
لها الصادرة ،ثم ارتحل فنزل بالطابؾ ،وكان قد نزل قرٌبا ً من حصن الطابؾ ،فقتل جماعة
من أصحابه بالنبل ،فانتقل منه الى موضع مسجده الذي بالطابؾ الٌوم.7
قلت :وهو جامع كبٌر ،فٌه منبور عوال ،عمول فوً أٌوام اإلموام الناصور لودٌن هللا أبوً /العبواس
أحموود بوون المستضووًء ،وفووً ركنووه األٌموون القبلووً قبوور أبووً العبوواس عبوودهللا بوون العبوواس بوون
عبدالمطلب 8رضً هللا عنهما ،فً قبة عالٌوة ،ومسوجد رسوول هللا صولى هللا علٌوه وسولم فوً
صحن هذا الجامع ،بٌن قبتٌن صؽٌرتٌنٌ ،قال :إنهما بنٌتا فً موضع قبتً زوجتٌه صلى هللا
علٌه وسلم اللتٌن كانتا معه عابشة وأم سلمة رضً هللا عنهما.9
قلت :ورأٌت بالطابؾ شجرات من سدر عمرٌاتٌ ،10ذكر أنهون مون عهود رسوول هللا صولى
هللا علٌه وسلمٌ ،نقل ذلك خلؾ أهل [الطابؾ] 11عن سلفهم ،فمنهن واحدة دور جذرها خمسة
وأربعووون شووبراً ،وأخوورى تزٌوود عوون األربعووٌن ،وأخوورى سووبعة وثبلثووون ،وكوول ذلووك شووبرته،
وأخرى ٌذكر أنه صلى هللا علٌه وسلم مر بها وهو على راحلته ،فانفرق جذرها [نصفٌن]

12

ٌدخل الراكب بٌنهماٌ ،ذكرون أن ناقته صلى هللا علٌه وسلم دخلوت مون بٌنهموا وهوو نواعس،
وهللا أعلم بصحة ذلك .رأٌتها قابمة وجذرها مفترق ٌدخل الراكب منه ال ٌلحق رأسه ،وذلوك
فً سنة ست وتسعٌن وستمابة ،وأكلت من ثمرها ،وحملت منه الى المدٌنة للبركة ،ثم دخلت

 1لَْ ٛ٘ٚ :لَْ حٌّٕخُي ١ِ ٛ٘ٚمخص أً٘ ٔـي ٌٍلؾ ٠ٚزعي عٓ ِىش أكيٚ ٜهّٔ٩١ِ ْٛي حٔظَ حٌلّ)37/7(ٞٛ
 2حٌٍّ١ق ٛ٘ٚ :حُٓ ٤كي أٚى٠ش حٌطخثف حٔظَ حٌلّ)319/8(ٞٛ
 3ف ٟح(ٚ ًٛ٤ى) حٌَغخ ٚحٌّؼزض ِٓ(َ)
 4حرٓ ٘٘خَ()154/5
 5ألخى :أ ٞألظٚ ٚحٌمٛى حٌمٜخ ٙحٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)313(ّٛ
 6حرٓ ٘٘خَ()154/5؛ حٌَّحغ)165(ٟ
 7حرٓ ٘٘خَ()154/5
 8عزيهللا رٓ حٌعزخّ رٓ عزيحٌّطٍذ رٓ ٘خُٗ حٌمَٗ ٟحٌٙخّٗ(ٟص٘68ـ)  ٛ٘ٚحرٓ عُ حٌَٓكٛي ٛكٍ ٝهللا عٍ١كٗ ٓٚكٍُ ٛكلخر ٟؿٍ١كً
ِٚليع ػمش ٚلي ىعٍٛٓ ٌٗ ٝي هللا  ٍٝٛهللا عٍ ": ٍُٓٚ ٗ١حٌٍ ُٙفمٗ ف ٟحٌيٚ ٓ٠عٍّكٗ حٌظؤ٠ٚكً" فىكخْ كزكَ حِ٤كش ٚطَؿّكخْ حٌمكَآْ
حٔظَ حرٓ عزيحٌزَ()342/2؛ حرٓ كـَ ،حٛ٦خرش()322/2؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()33/1
 9حٌَّحغ)166(ٟ
 10عَّ ٞحٌ٘ـَ :أ ٞليِٚ ّٗ٠خ ١خي عَّٖ ٚحٌٔيٍ ٘ٗ ٛـَ حٌٕزك حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)445،405(ّٛ
 11ف ٟؿّ١ع حٌٕٔن حٌطخ٠ف ٚحٌٜل١ق حٌّؼزض
 12ف ٟح )َ(ٚ ًٛ٤رٕٜفٓ١
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الطابؾ فً سنة تسع وعشرٌن وسبعمابة فرأٌتها قد وقعت ،وٌبست وجوذرها ملقوى ال ٌمسوه
أحد ،وال ٌؽٌره من مكانه لحرمته بٌنهم.1
وذكر ابن زبالة أٌضً ا أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن وصل الى خٌبر نزل بٌن أهل
الشق ،2وأهل النطاة ،3وصلى الى عوسجة هنالوك ،وجعول حوول مصوبله أحجواراً (ٌعورؾ)

4

(ٌعرؾ) 4بها[ ،وأنه] 5صلى هللا علٌه وسلم صلى على رأس جبل بخٌبر ٌقال له شمران فثم
فثم مسجد من ناحٌة سهم بنً النزار.6
قلت :وٌعرؾ هذا الجبل بمشمران بالشٌن المهملة[ ،روي] 7أنه صولى هللا علٌوه وسولم قوال":
مٌبلن فً مٌلٌن من خٌبر مقودس" ،وأنوه قوال صولى هللا علٌوه وسولم":نعوم القرٌوة فوً سونٌات
المسووٌح خٌبوور" ٌعنووً الوودجال ،وروي أٌض وا ً عوون عبوودالعزٌز بوون محموود ،عوون عكرمووة بوون
عبدالرحمن ،8عن محمد بن عكرمة ،9عون سوعٌد بون المسوٌب أن رسوول هللا صولى هللا علٌوه
وسلم قال ":خٌبر مقدسة ،والسوارقٌة 10مؤتفكة".11
وروي عن مروان بن معاوٌة ،عن كبٌر المؤذن ،12عن عطاء بن أبً رباح ،13عن عابشة
رضً هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":من بنى هلل بٌتـًا بنى هللا له بٌتـًا
فً الجنة ،ولو مثل مفحوص القطواة ،14قالوت فقلوتٌ :وا رسوول هللا ،والمسواجد التوً بوٌن مكوة
والمدٌنة؟ قال :نعم".15
والحمد هلل رب العالمٌن وصلوات وسبلمه على سٌدنا محمد وآله وصحبه وسبلمة ،وحسبنا
هللا ونعم الوكٌل.
كمل بتارٌخ ٌوم األربعاء رابع شهر ربٌوع األول سونة تسوع وخمسوٌن وسوبعمابة مون الهجورة
النبوٌة ،أحسن هللا تقضٌها فً خٌر وعافٌة.

 1حٌَّحغ)166(ٟ
 2حٌ٘ك ٛ٘ٚ :حُٓ ٤كي ك ْٜٛه١زَ حٔظَ حٌلّ)150/5(ٞٛ
 3حٌٕطخس ٟ٘ٚ :أكي ك ْٜٛه١زَ ٚل ً١أٔٙخ عِ ٓ١خء ربكي ٜلَ ٜه١زَ حٔظَ حٌلّ)392/8(ٞٛ
 4ف(ٟى) ٌ١عَف
)َ(ِٓ 5
 6حٌَّحغ)166(ٟ
)َ(ِٓ 7
 8أر ٛعزيهللا عىَِش رٓ عزيحٌَكّٓ ركٓ حٌلكخٍع ركٓ ٘٘كخَ ركٓ حٌّغ١كَس ركٓ عزكيهللا حٌمَٗك(ٟص٘103كـ) ٘ٚكِ ٛلكيع ػمكش حٔظكَ حركٓ
كـَ ،ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()260/7؛ حٌٔوخ)268/2(ٞٚ؛ حٌَحُ)10/6(ٞ
 9أر ٛعزيهللا ِلّي رٓ عىَِش رٓ عزيحٌَكّٓ رٓ حٌلخٍع رٓ ٘٘خَ رٓ حٌّغَ١س رٓ عزيهللا حٌمَِٗ ٛ٘ٚ ٟليع ػمش حٔظَ حركٓ كـكَ،
ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ()348/9؛ حٌٔوخ)539/2(ٞٚ
 10حٌٔٛحٍل١ش٠ٚ :مخي حٌَٔ٠ٛل١ش  ٟ٘ٚلَ٠ش رِ ٓ١ىش ٚحٌّيٕ٠ش حٔظَ حٌلّ)88/5(ٞٛ؛ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌّغخُٔ()189
 11حٌَّحغ)166(ٟ
 ٌُ 12أعؼَ ٌٗ عٍ ٝطَؿّش
 13أرِ ٛلّي عطخء رٓ أٍُٓ (ص٘114ـ) ِ ٝ ٌٛآي أر ٟه١ؼُ حٌمَِٗ ٛ٘ٚ ٟكٓ أعك َ٩حٌظكخرعِٚ ٓ١١لكيع ػمكش وّكخ أٔكٗ ِفظك ٟأ٘كً ِىكش
حٔظَ حٌزوخٍ ،ٞحٌظخٍ٠ن حٌىز)463/6(َ١؛ حٌَحُ)330/3(ٞ؛ حٌٌ٘ز ،ٟطٌوَس حٌلفخظ ()75/1
ِ 14فل ٚحٌمطؤس :حٌّفل ٛ٘ ٚحٌّمعي أ ٞعٖ ٚحٌمطخ ٔ ِٓ ٛحٌطٍٛ١حٔظَ حٌفَُٚ١آرخى ،ٞحٌمخِ)1325،625(ّٛ
ٍٚ 15ى حٌـِء حٚ٤ي ِٓ ٌ٘ح حٌلي٠غ ف ٟحٌعي٠ي ِٓ وظذ حٌلي٠غ حٔظَ ٍُِٔ()1189؛ حرٓ كٕزً()76/1
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وذلك [ؼرة] 1األربعاء بالجامع األزهور بالمقصوورة الوذي أنشوأها سوعد الودٌن بشوٌر الجمودار
الملكً الناصري ،عامله هللا بلطفه ،والمسلمٌن والحمد هلل رب العالمٌن وصلواته على محمد
وآله وصحبه أجمعٌن.2

 1ف ٟح ًٛ٤غَص
ٚ 2لي ٚؿي ِٓ حٌظعٍ١مخص ف ٌٖ٘ ٟحٌٜفلش ِخ ٠ف١ي ِمخرٍش ٌٖ٘ حٌٕٔوش وخٍِش ِع ح ًٛ٤عٍ٠ ٝكي حركٓ حٌّئٌكف ٚروطكٗ فمكخي :رٍكغ ِمخرٍكش
رؤ ٍٗٛرخٌلََ حٌَ٘٠ف حٌٕز ،ٞٛكٔذ حِ٦ىخْ ٚحٌطخلش ،فٜكلض ٚحٌلّكي هلل ٚككيٖ ،وظزكٗ عزكيحٌَكّٓ ركٓ ِلّكي ركٓ أكّكي حٌّطكَٞ
ٌطف هللا رًٌٗٚ ،ه ف َٛ٠ ٟحٌؼ٩ػخء هخِْ عَ٘ ٗٛٗ َٙحي ِٓ ٕٓش ٓظٓٚ ٓ١زعّخثش أكٔٓ هللا طمٙ١٠خ عٕٗ ٚوَِٗ آِ ٓ١آِٓ١

146

أوال  :فهرس اآلٌات القرآنٌة
رقمها  /السورة

اآلٌة
وقل رب أدخل مدخل صدق وأخرجنً مخرج صدق

الصفحة

/86اإلسراء

14

/13األحزاب

91

 برٌح طٌبة

ٌ/22ونس

91

 والطٌبات للطٌبٌن

/26النور

91

 إذ همت طابفتان منكم أن تفشبل وهللا ولٌهما

 /122آل عمران

91

 /128التوبة

33

 إن هللا ومبلبكته ٌصلون على النبً

 /56األحزاب

36

 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

 /92آل عمران

99

 فٌه رجال ٌحبون أن ٌتطهروا

 /168التوبة

80

 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم

 /16األحزاب

111

 فلم تجدوا ماء فتٌمموا صعٌدا طٌبا

 /43النساء

120

واجعل لً من لدنك نصٌر
 وإذ قالوووت طابفوووة مووونهم ٌوووا أهووول ٌثووورب ال مقوووام لكوووم
فارجعوا

 لقد جاءكم رسوول مون أنفسوكم عزٌوز علٌوه موا عنوتم
حرٌص علٌكم بالمؤمنٌن رءوؾ رحٌم

147

ثانٌا  :فهرس األحادٌث و اآلثار
الصفحة

الحدٌث واألثر
ابتونً بوضوء

17

أتانً اللٌلة

112

أتدرون ما اسم هذا

125

أحد جبل

76

أحد ركن

77

أراكم ٌا بنً حارثة

5

أصبروا ٌا أهل

16

أقرئ عمتك السبلم

119

التمس لً ؼبلما

76

اللهم أجعل بالمدٌنة

7

اللهم بارك لنا فً ثمرنا

13

اللهم بارك لنا فً مدٌنتنا

13

اللهم حبب إلٌنا

8

أقبل رسول هللا

105

أمرت بقرٌة تأكل

3؛12

إن اإلٌمان لٌأرز

5

إن إبراهٌم حرم

9

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌزور

118

إن هللا تعالى سمى

12

إن الماء طهور

166

أنا أول من تنشق

71

أنا خاتم األنبٌاء

25

148

الصفحة

الحدٌث واألثر
أن رسول هللا حرم

114

إنا مطرنا ذات

118

إنا نجد فً كتاب هللا

137

أنه حمى الشجر

118

إنما ٌسافر الى

24

إنها حرم آمن

11

إنها صبلة رؼب ورهب

131

إنً أحرم ما بٌن

16

بات رسول هللا

122

تفتح الٌمن فٌأتً

5

حرم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الشجر

117

حرم ما بٌن البتً

5

خرج موسى وهارون

77

خٌبر مقدسة

145

خٌر دور األنصار

67

ذهب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الى ببر جمل

165

رأٌت اللٌلة أنً

98

ركب رسول هللا

112

صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً مسجد الشجرة

123

صبلة فً مسجدي

22؛23

صبلة فً مسجد رسول

23

ؼبار المدٌنة

15

قوابم المنبر

36

كان أبو طلحة أكثر

99

149

الصفحة

الحدٌث واألثر
كان خٌر فرساننا

126

كل دافعة دفعت

118

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا وضع

122

كان رسول هللا ٌأتً قباء

81

كان رسول هللا ٌأتً الشهداء

98

ال تشد الرحال

21؛24؛25

ال تقوم الساعة

169

ال ٌدخل المدٌنة رعب

6

لما تجلى هللا

77

لما قدم رسول

7

لو زٌد فً هذا

46

لٌس من بلد

6

على أنقاب المدٌنة

11

ما بٌن بٌتً ومنبري

27؛28

ما بٌن قبري ومنبري

28

ما بٌن حجرتً الى منبري

29

ما بٌنً وبٌن المدٌنة

119

ما زٌد فً مسجدي

46

ما عندنا شًء إال

4

مالك ٌا أبا مرٌم

132

ما لكم ٌا بنً حارثة

87

المدٌنة حرم ما بٌن

4

المدٌنة مهاجري

15

مقبرتان تضٌبان

71

من أراد أهل

13
150

الصفحة

الحدٌث واألثر
من بنى هلل بٌتا

145

من توضأ فأسبػ

82

من خرج على طهر

26

من دخل مسجدي

26

من دفناه فً مقبرتنا

72

من سمى المدٌنة ٌثرب

18

من صبر على

13

من ٌحفر ببررومة

162

من ٌشتري ببررومة

162

مٌبلن فً مٌلٌن

145

نجدها فً التوراة

72

نعم الحفٌرة

162

هذه طابة

4

هل تدرون أٌن

88

هل لكم بنا فً هذا الماء

136

والذي نفسً بٌده

82

وهللا ألن أصلً

82

ٌأتً الدجال

6

ٌا بنً النجار

66

ٌقولون ٌثرب

18

ٌهل أهل المدٌنة

124

151

ثالثا  :فهرس األشعار
بٌت الشعر

الصفحة

جزم الجمٌع بأن خٌر األرض ما

قد حاط ذات المصطفى وحواها

2

كل امرئ مصبح فً أهله

والموت أدنى من شراك نعله

7

أال لٌت شعري هل أبٌتن لٌلة

بواد وحولً أذخر وجلٌل

7

سبلما تضوع عن مسـكه

ٌجر بدارٌن ذٌبلً طوٌبل

43

حٌث النبوة جرت من ذواببها

فضبلً وأجرت ٌنابٌعً ا من الحكم

43

خلٌلً هذا ربع عـزة فاعـقـبل

قلوصٌكما ثم انزال حٌث حلت

47

أال ٌا سارًٌا فً قفر عمر

ٌكابد فً السرى وعرً ا وسهبلً

14

ما ربع مٌة معموراً ٌطٌؾ به

ؼٌبلن أبهى ربًا من ربعها الخرب

994

فإن تقتلونا ٌوم حرة واقم

فنحن على اإلسبلم أول من قتل

947
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رابعا  :فهرس األعالم
الصفحة

العلم
األعمش

4

إبراهٌم بن دٌنار

12

إبراهٌم بن سعد

5

إبراهٌم بن عبدهللا

89

إبراهٌم بن محمد األسلمً

17

إبراهٌم بن محمد المصري

86

إبراهٌم بن المنذر المدنً

4

إبراهٌم بن ٌزٌد التٌمً

4

أبو البركات عبدالوهاب بن المبارك

14

أبو بكر بن أحمد السبلمً

62؛97

أبو الحسن عبدا لرحمن بن محمد الداوودي

3؛24؛81؛99

أبو عبد هللا الحسٌن بن المبارك الزبٌدي

3؛99

أبو عبد هللا محمد بن محمود بن النجار

14؛15؛16؛38؛39؛46؛
42؛44؛45؛47؛49؛56؛
55؛56؛57؛59؛64؛66؛
82؛83؛85؛86؛96؛98؛
166؛163؛165؛166

أبو الوقت عبداألول بن عٌسى السجزي

3؛27

أبو الٌمن عبدالصمد بن عساكر

3؛21؛99؛166

أبو محمد عبد هللا بن أحمد السرخسً

3؛24؛27؛81

أبو عبد هللا القراظ

12

أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري

3؛24؛25؛76؛81؛82؛
99؛112؛127

أبو عبد هللا محمد بن ٌوسؾ الفربري

3؛24؛27؛81؛99

أبً بن كعب

135؛146
153

الصفحة

العلم
أحمد بن الحسن الهاشمً(الخلٌفة الناصر لدٌن هللا)

62؛67؛79؛146

أحمد بن خلؾ

1

أحمد بن عبد هللا البدوي

21

أحمد بن عبد هللا الطبري(المحب الطبري)

73

أحمد بن عٌسى

122

أحمد بن محمد(ابن حنا)

54

أحمد بن محمد األربلً(ابن خلكان)

134

أحمد بن محمد بن حنبل

18

أحمد بن منٌع البؽوي

81

أحمد بن موسى

99

إدرٌس بن محمد الظفري

87

أسامة بن زٌد

165

إسحاق بن عبد هللا األنصاري

6؛166

إسحاق بن منصور المروزي

23

إسحاق بن ٌعقوب العطار

9

أسد الدٌن شٌركوه بن شاذي(الملك المنصور)

66

أسعد بن زرارة األنصاري

141

أسماء بنت أبو بكر الصدٌق

139

إسماعٌل بن إبراهٌم

81

إسماعٌل بن جعفر

7؛11؛76

154

الصفحة

العلم
إسماعٌل بن عبد هللا بن أبً أوٌس

5؛86

إسماعٌل بن محمد بن ثابت

16

إسماعٌل بن مسلم

89؛92

إسماعٌل بن المعبل

26

أسٌد بن الحضٌر

137

اللٌث بن سعد الفهمً

6

أم بردة بنت المنذر

134

أم بشر سبلفة األنصارٌة

91

أم قٌس بنت محصن األسدٌة

76

أمٌة بن خلؾ

8

أنس بن عٌاض

4

أنس بن مالك

6؛55؛76؛97

أٌوب بن سلمة

112

أٌوب بن كٌسان

81

بدر الدٌن ودي بن جماز

79

البراء بن أوس

134

بشر بن سعٌد

114

بٌان األسود

65

ثابت بن مسحل

123

جابر بن سمرة

12

جابر بن عبد هللا األنصاري

85

جابر بن عتٌك

77

جابر بن ٌاسٌن

53

جبلة بن عمرو األنصاري

61

155

الصفحة

العلم
جرٌر بن حازم

7

جعفر بن سلٌمان بن علً

49

جعفر بن محمد الخواص

14

جعفر بن محمد بن علً بن الحسٌن

68

جبلل الدٌن بن خوارزم شاة

41

جندب بن جناد(أبو ذر)

94

جوهر الطواشً

65

حاتم بن إسماعٌل

166

الحارث بن فضٌل

85

حبٌب بن أوس(أبوتمام)

113

حجاج بن محمد

69

حسان بن ثابت

135

الحسن بن أحمد بن على الحداد

14

الحسن بن الحسن بن علً

75

الحسن بن علً بن أبً طالب

72

الحسن بن علً العسكري

62

الحسن بن علً التمٌمً(ابن المذهب)

88

الحسن بن عمر األصفهانً

26

الحسن بن محمد البؽدادي

26

الحسٌن بن أبً الهٌجاء

89

الحسٌن بن إسماعٌل المحاملً

22

الحسٌن بن صفوان البردعً

32

حرام بن عثمان

118

حرملة بن ٌحٌى

122

156

الصفحة

العلم
حفص بن عاصم بن عمر العدوي

4

حفص بن عمر الزهري

136

حكٌم بن العداء

92

حماد بن أسامة الكوفً

7

حمزة بن عبدهللا

123

حمزة بن عبدالمطلب الهاشمً

19

حمٌد بن أبً حمٌد البصري

7

حمٌد بن زٌاد المدٌنً

24

حنبل بن عبد هللا الرصافً

88

حًٌ بن أخطب

111

خارجة بن الحارث

132

خالد بن زٌد (أبو أٌوب األنصاري)

68

خالد بن مخلد القطوانً

4

خالد بن الولٌد

61

خبٌب بن عبدا لرحمن األنصاري

4

خدٌجة بنت خوٌلد

72

داوود بن مدرك

25

دعد بنت عامر(أم رومان)

139

دعل بن أحمد

86

ذاكر بن كامل البؽدادي

17

ذكوان المدنً

13

رافع بن خدٌ

16

رافع بن مالك

136

رافع بن مكٌث

132

ربٌح بن عبدالرحمن

98
157

الصفحة

العلم
ربٌعة بن عثمان القرشً

66

رزٌن بن معاوٌة

45

رفاعة بن عبدالمنذر

31؛51

ركن الدٌن بٌبرس بن عبد هللا(الملك الظاهر)

42؛96

رٌطة بنت أبً العباس السفاح

42؛61

الزبٌر بن بكار القرشً

17؛26؛43؛72؛73؛88؛93؛
95؛98؛99؛161؛163؛165؛
114؛116؛126؛121؛124؛
125؛126؛127

زهٌر بن حرب

13

زٌاد بن عبٌدهللا

87

زٌد بن أسلم

14؛166

زٌاد بن لبٌد

142

زٌد بن خارجة

87

زٌد بن رباح

25

زٌد بن سهل النجاري(أبو طلحة األنصاري)

77؛166؛137

زٌن الدٌن كتبؽا المنصوري

67

سالم بن أبً المواهب الحسن

29

سالم بن عبد هللا بن عمر العدوي

16؛125؛126

سالم بن عتبة األنصاري

68

سالم بن معقل

83

سعد بن مالك بن أهٌب القرشً(سعد بن أبً وقاص)

6؛17؛167؛114

سعد بن مالك بن سنان(أبو سعٌد الخدري)

7

سعد بن معاذ

137
132؛139

سعد بن عبادة
158

الصفحة

العلم
سعٌد بن الحسٌن المأمونً(أبو المفاخر)

6؛22؛76؛95؛122

سعٌد بن زٌد األزدي

98

سعٌد بن زٌد بن عمرو

113؛114؛141

سعٌد بن العاص

113

سعٌد بن عبدا لرحمن

97

سعٌد بن عبدالعزٌز الحلبً

28

سعٌد بن عثمان الجرجانً

32

سعٌد بن المسٌب المخزومً

91؛96؛145

سعٌد بن ٌسار

12

سفٌان بن أبً زهٌر األزدي

5

سفٌان بن عٌٌنة الكوفً(ابن عٌٌنة)

23؛81

سبلم بن سلٌم

12

سلمى بنت عمرو

67

سلمان األؼر المدنً

23

سلمان الفارسً

96

سلمة بن دٌنار المخزومً

26

سلمة بن عمرو

119

سلٌمان بن األشعث(أبوداود)

166؛161؛114؛115؛118؛146

سلٌمان بن عبدالملك

49

سلٌمان بن ببلل التٌمً

4؛16؛95

سلٌمان بن زٌد األنصاري

72

سلٌمان بن فٌروز

11

سلٌمان بن ٌسار

114

سماك بن حرب

12

سماك بن خرشة

131

159

الصفحة

العلم
سهل بن بشر الدمشقً

77

سهل بن حنٌؾ

11

سهل بن سعد األنصاري

26؛78؛161

سهٌل بن ذكوان

13

سودة بنت زمعة

138

سوٌد بن عامر

139

سوٌد بن النعمان

143

سٌؾ الدٌن أبو بكر محمد بن أٌوب

68

سٌؾ الدٌن قبلوون

63

شرحبٌل بن سعد الخطمً

81

شرٌك بن عبد هللا القرشً

69

شعبة بن الحجاج

161

شمس الدٌن ٌوسؾ بن علً بن رسول(الملك المظفر)

41

شهاب الدٌن ؼازي بن محمد

68

شٌبان بن فرو البصري

53

شٌبة بن ربٌعة

8

صالح بن شجاع المدلجً

9

صفٌة بنت عبدالمطلب

74

صبلح الدٌن ٌوسؾ بن أٌوب(الملك الناصر)

66؛74

الضحاك بن عثمان

114

طلحة بن البراء

139

طلحة بن خراش

77

عابشة بنت سعد

83؛93

عاتكة بنت عبد هللا

41

عاصم بن ثابت

138
160

الصفحة

العلم
عاصم بن الحسن

14

عاصم بن سوٌد

139

عاصم بن عمرو المدنً

17

عامر بن سعد بن أبً وقاص

16؛11؛113

عباد بن تمٌم األنصاري

9؛27؛28

عباس بن سهل بن سعد الخزرجً

4

العباس بن عبدالمطلب

32

عبد بن حمٌد الكشً

22

عبدالحمٌد بن جعفر األوسً

14

عبدا لرحمن بن الحسن المقابري

26

عبدا لرحمن بن زٌد بن أسلم

165

عبدا لرحمن بن سالم بن عتبة

67

عبدا لرحمن بن سعد األنصاري

24

عبدا لرحمن بن سعٌد

137

عبدا لرحمن بن سهل

136

عبدا لرحمن بن صخر(أبو هرٌرة)

3؛4؛5؛11؛12؛21؛22؛
23؛24؛25؛27؛43؛46؛
71؛92؛165؛113؛123

عبدا لرحمن بن عبد هللا المدنً

71؛86

عبدا لرحمن بن علً البؽدادي

53

عبدا لرحمن بن عمر النحاس

84

عبدا لرحمن بن عوؾ

5؛73؛136

عبدا لرحمن بن مجمد الداوودي

3؛27؛81؛99

عبدا لرحمن بن هرمز األعرج

71

عبدا لرحمن بن ٌعقوب

11
161

الصفحة

العلم
عبدالرزاق بن همام

12

عبدالسبلم بن أبً الجنوب

15؛92

عبدالسبلم بن محمد البصري

27؛69؛86؛116

عبدالعزٌز بن أبً حازم المخزومً

26؛43

عبدالعزٌز بن أحمد الناقد

77

عبدالعزٌز بن عبدالسبلم السلمً

21

عبدالعزٌز بن عبد هللا

5

عبدالعزٌز بن عمران

117

عبدالعزٌز بن محمد الدراوردي

9؛18

عبدالعزٌز بن مسلم

81

عبدالؽافر بن محمد الفارسً

9؛27؛69؛76؛86؛95؛
116؛122

عبدالؽنً بن سعٌد(المقدسً)

166

عبدالقوي بن عبد هللا

85

عبدالكرٌم بن المطٌع هلل(الخلٌفة الطابع هلل بن المطٌع)

132

عبد هللا بن أبً(عبد هللا بن سلول)

137

عبد هللا بن إبراهٌم الزهري

23

عبد هللا بن أحمد الشٌبانً

88

عبد هللا بن أحمد الطوسً

22

عبد هللا بن أنٌس الجهنً

56

عبد هللا البسكري

2

عبد هللا بن جحش

78

عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب

73

عبد هللا بن الحارث األنصاري

85

عبد هللا بن درة المزنً

81
162

الصفحة

العلم
عبد هللا بن ذكوان المدنً

71

عبد هللا بن رفاعة

85

عبد هللا بن الزبٌر

5؛139؛141

عبد هللا بن زٌد األنصاري

9

عبد هللا بن سبلم

118

عبد هللا بن سهل

136

عبد هللا بن العباس

144

عبد هللا بن عبدا لرحمن بن ٌحنس

12

عبد هللا بن عبدا لرحمن األنصاري

88

عبد هللا بن عبدا لرحمن الدمشقً

29

عبد هللا بن عبدا لرحمن الزهري

21

عبد هللا بن عبدالعزٌز(أبو عبٌد البكري)

126؛129

عبد هللا بن عبد هللا األصبحً

86

عبد هللا بن عثمان

161

عبد هللا بن عبٌدهللا القرشً(ابن أبً ملٌكة)

32

عبد هللا بن عمر العدوي

13؛57؛81؛88؛122؛
123؛124؛126

عبد هللا بن عمرو المدنً

125

عبد هللا بن قٌس(أبو موسى األشعري)

95

عبد هللا بن كثٌر المكً

69

عبد هللا بن كعب

117

عبد هللا بن محمد األشبٌلً

83

عبد هللا بن محمد بن أبً شٌبة

16

عبد هللا بن محمد الحجري

16

عبد هللا بن محمد بن عبدالعزٌز(البؽوي)

53؛77
163

الصفحة

العلم
عبد هللا بن محمد بن عبٌد البؽدادي

32

عبد هللا بن محمد بن علً الهاشمً

32

عبد هللا بن مسلمة المدنً

16

عبد هللا بن مطٌع

137

عبد هللا بن منصور بن الظاهر(الخلٌفة المستعصم باهلل)

46

عبد هللا بن نافع الصابػ

28؛72

عبد هللا بن وهب الفهري

24؛69

عبدهللا بن ٌوسؾ

3

عبدالملك بن جابر بن عتٌك

77

عبدالملك بن عبدالعزٌز بن جرٌ

12

عبدالملك بن عمرو البصري

88

عبدالملك بن محمد البؽدادي

86

عبدالملك بن هشام

84

عبدالمؤمن بن خلؾ الدمٌاطً

9؛95؛122

عبدالمهٌمن بن عباس

162؛132

عبدالواحد بن محمد الفارسً

15

عبدالوهاب بن جعفر الدمشقً

71

عبدالوهاب بن الحسٌن الكبلبً

28

عبده بن سلٌمان الكوفً

11

عبٌد بن إسماعٌل الكوفً

7

عبٌدة بن الحارث

128

عبٌدهللا بن الحسٌن األصؽر

62

عبٌدهللا بن سلمان األؼر

25

عبٌدهللا بن عبد هللا العدوي

122

عبٌدهللا بن عبد هللا الهذلً

6
164

الصفحة

العلم
عبٌدهللا بن عمر بن حفص العدوي

4

عبٌدهللا بن ٌحٌى القرطبً

16

عتبة بن ربٌعة

8

عتبة بن مسلم المدٌنً

16

عتٌك بن الحارث

88

عثمان بن أحمد البؽدادي

15

عثمان بن جبلة

161

عثمان بن حكٌم األنصاري

16

عثمان بن خالد بن عمر

71

عثمان بن عبدا لرحمن الشافعً

32

عثمان بن عمر البصري

13

عثمان بن محمد الثقفً

91

عثمان بن محمد العبلؾ

32

عثمان بن مظعون

73

عدي بن زٌد

118

عروة بن الزبٌر

5

عزة بنت جمٌل

37

عطاء بن أبً مروان األسلمً

18

عطاء بن أسلم

145

عطاء بن ٌسار

69

عقٌل بن أبً طالب

73

عقٌل بن خالد

6

عكاشة بن محصن

119

عكرمة بن عبدا لرحمن

145

العبلء بن عبدا لرحمن

11
165

الصفحة

العلم
علً بن إبراهٌم بن العباس

28

علً بن أبً طالب

17؛51؛74؛96؛94؛116
؛139

علً بن أحمد الؽرافً

14؛166؛114

علً بن حجر المروزي

11

علً بن الحسن السلمً

29

علً بن الحسن الشافعً

84

علً بن الحسٌن الزبٌنً

28

علً بن زٌد البصري

29

علً بن سالم

89

علً بن شعٌب السمسار

22

علً بن عبد هللا المؽربً

33

علً بن محمد الفارسً

26

علً بن مسهر

11؛122

علً بن مطرؾ

166

عمار بن معاوٌة الدهنً

36

عمار بن ٌاسر

92

عمر بن أبً بكر الموصلً

46

عمر بن أحمد البؽدادي

77

عمر بن عبدالعزٌز

31؛46؛49؛55؛57؛58؛
66؛63

عمر بن عثمان

112

عمر بن محمد بن طبرزد

21

عمران بن أبً أنس العامري

24

عمرو بن العاص

61؛62
166

الصفحة

العلم
عمرو بن أبً عمرو مٌسرة

76

عمرو بن عوؾ

125

عمرو بن محمد البؽدادي

23

عمرو بن ٌحٌى المازنً

4

عوٌم بن ساعدة األنصاري

86

عٌاض بن موسى المالكً

83

عٌسى بن عبد هللا بن أنٌس

56

عٌسى بن حفص

13

عٌسى بن دٌنار الخزاعً

18

عٌسى بن المنذر الحمصً

23

عٌسى بن مٌسرة

119

عٌٌنة بن حصن

119

فاطمة بنت أسد

74

فاطمة بنت الحسٌن

167

فاطمة بنت محمد صلى هللا علٌه وسلم

54؛56؛57؛58؛72؛73؛
167

فروة بن عمرو

146

الفضل بن الحسٌن الحمٌري

29

فناخسرو بن حسن(عضد الدولة)

132

القاسم بن سبلم

116

القاسم بن عبدهللا

124

قاسم بن عثمان العبدي

28

القاسم بن علً بن عساكر

26

قاسم بن مهنا الحسٌنً

64

قتٌبة بن سعٌد الثقفً

7؛9؛12؛27؛29؛69؛
161
167

الصفحة

العلم
قصً بن كبلب

34

كثٌر بن زٌد

88

كثٌر بن الصلت

92

كثٌر بن عبدا لرحمن الخزاعً(كثٌر عزة)

37

كرب بن حسان الحمٌري(تبع)

113

كرز بن جابر

141

كعب بن مالك

117

كعب بن مانع الحمٌري(كعب األحبار)

18؛72؛137

كلثوم بن الحصٌن

131

كلثوم بن الهدم

86

لؤي بن ؼالب

34

مارٌة بنت شمعون

86

مالك بن حمزة

161

مالك بن ربٌعة

161

مالك بن سنان

99؛134

المبارك بن حسن الشهرزوري

32

مبارك بن فضالة العدوي

53

المبارك بن كامل الظفري

43

المبارك بن محمد(ابن األثٌر)

114

محمد بن إبراهٌم األصفهانً

117

محمد بن إبراهٌم بن إسماعٌل

15

محمد بن إبراهٌم بن الحارث

119

محمد بن إبراهٌم بن عبدوس

26

محمد بن أحمد األزجً

43

محمد بن أحمد البؽدادي

76
168

الصفحة

العلم
محمد بن أحمد الدمشقً

29

محمد بن أحمد الرمٌلً

26

محمد بن أحمد بن شكروٌه

89

محمد بن أحمد القرطبً

29

محمد بن أحمد القسطبلنً

16

محمد بن إدرٌس

126

محمد بن إسحاق السراج

29

محمد بن إسحاق القرشً

84؛129؛146؛141

محمد بن أسعد

146

محمد بن بشار

4

محمد بن خازم

116

محمد بن سمعان

166

محمد بن عثمان القرشً

71

محمد بن عقبة القرظً

86

محمد بن علً(المارزي)

116؛117

محمد بن عمر الفقٌه

77

محمد بن حاتم المروزي

12

محمد بن حبان التمٌمً

36

محمد بن حرب الحمصً

23

محمد بن الحسن المخزومً(ابن زبالة)

17؛18؛19؛38؛39؛43؛44؛56؛61؛67؛71؛
72؛85؛86؛87؛92؛98؛166؛161؛162؛
164؛165؛166؛112؛113؛118؛119؛122؛
123؛124؛125؛127؛128؛129؛136؛136؛
145

محمد بن سعد الزهري(ابن سعد)

68؛116؛142

محمد بن طلحة التٌمً

68؛163؛141
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الصفحة

العلم
محمد بن عباد بن الزبرقان

15؛124

محمد بن عبدا لرحمن بن زكرٌا(المخلص)

53

محمد بن عبدا لرحمن العامري

46

محمد بن عبدالسبلم بن سعدان

29

محمد بن عبد هللا البزاز

21

محمد بن عبد هللا بن الحسن

75

محمد بن عبد هللا بن محمد(الخلٌفة المهدي بن المنصور)

39؛49؛56

محمد بن عبد هللا المرسً

16؛27

محمد بن عبد هللا النٌسابوري

36

محمد بن عبدوس السلمً

76

محمد بن عثمان

71

محمد بن عكرمة

145

محمد بن العبلء

13

محمد بن علً األصفهانً(جمال الدٌن األصفهانً)

59؛66؛83؛132

محمد بن علً بن أبً طالب(ابن الحنفٌة)

56

محمد بن عقبة

86

محمد بن عبدالرحمن المخزومً

17؛43؛97؛165؛115

محمد بن عمار

92

محمد بن عمر (الواقدي)

67

محمد بن عمران المرزبانً

25

محمد بن عمرو اللٌثً

21

محمد بن عٌسى الجلودي

9؛27؛69؛76؛86؛95؛
116؛122

محمد بن ؼسان الحمصً

28

محمد بن فضالة األنصاري

87
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الصفحة

العلم

9؛27؛69؛76؛86؛95؛

محمد بن الفضل الفراوي

116؛122
محمد بن قبلوون(الملك الناصر)

42؛66

محمد بن قٌس بن مخرمة

69

محمد بن كعب القرظً

72

محمد بن المبارك البؽدادي

76

محمد بن محمد البزاز

21

محمد بن محمد الطوسً(الؽزالً)

54

محمد بن محمد القسطبلنً

15

محمد بن محمود األنصاري

22

محمد بن مسلم الزهري

55

محمد بن مسكٌن

95

محمد بن موسى(أبو ؼزٌة)

82؛134

محمد بن المنكدر القرشً

29

محمد بن مٌمون

15

محمد بن هبة هللا الشٌرازي

28

محمد بن الولٌد الحمصً

23

محمد بن ٌحٌى اإلسفرابنً

86

مروان بن الحكم

16؛38؛56؛63؛164

مروان بن معاوٌة

11؛145

مسدد بن مسرهد البصري

27؛81

مسلم بن الحجاج

9؛22؛23؛24؛27؛28؛
69؛76؛81؛84؛95؛116
؛122؛126
55

مسلم بن السابب
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الصفحة

العلم
معاوٌة بن أبً سفٌان

38؛39؛164

المؽٌرة بن شعبة

74

منصور بن الظاهر(الخلٌفة المستنصر باهلل)

46

منٌؾ بن شٌحة الحسٌنً

46؛68

موسى بن إبراهٌم

62

موسى بن إسماعٌل

81

موسى بن عقبة األسدي

18؛122؛123

موسى بن محمد

119

موسى بن هارون

77؛117

المؤٌد بن محمد الطوسً

27

معقل بن ٌسار المزنً

15

معمر بن راشد البصري

22

معمر بن المثنى التٌمً

19

المقداد بن عمرو

119

نافع بن جبٌر

16

نجم الدٌن أٌوب بن شاذي

66

النعمان بن ثابت(أبو حنٌفة)

126؛121

نعٌم بن عبدهللا

11

نفٌع بن الحارث

6

نمٌر بن عرٌب الهمدانً

16

نور الدٌن علً بن عز الدٌن أٌبك(الملك المنصور)

41

نور الدٌن محمود بن زنكً

132

هارون الرشٌد

63

هارون بن سعٌد األٌلً

24؛76

هارون بن كثٌر

89
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الصفحة

العلم
هبة هللا بن أحمد

89

هبة هللا بن محمد بن الحصٌن

21

هشام بن حسان األزدي

7

هشام بن سعد المدنً

43؛93

هشام بن عروة بن الزبٌر

5

هبلل بن أمٌة

138

هناد بن السري

13

هند بنت المؽٌرة

36

الولٌد بن عبدالملك

48؛59؛86؛167

الولٌد بن مسلم الدمشقً

6

وهب بن جرٌر

7

ٌازكوج

61

ٌحٌى بن أٌوب المقابري

11

ٌحٌى بن ثابت البؽدادي

26

ٌحٌى بن حسان

95

ٌحٌى بن الحسٌن األوانً

32

ٌحٌى بن خالد البرمكً

63

ٌحٌى بن سعٌد

3؛12؛16؛24

ٌحٌى بن سعٌد البصري التمٌمً

3

ٌحٌى بن عبد هللا القرطبً

16

ٌحٌى بن عمارة

134

ٌحٌى بن علً الطراح

53

ٌحٌى بن ٌحٌى النٌسابوري

6

ٌزٌد بن األصم العامري

22

ٌزٌد بن حٌان التٌمً

4
173

الصفحة

العلم
ٌزٌد بن عبد هللا بن الهاد

28

ٌزٌد بن هارون السلمً

4

ٌسٌر بن عمرو الشٌبانً

11

ٌعقوب بن حمٌد بن كاسب

26

ٌعٌش بن علً األسدي

22

ٌوسؾ بن طهمان

26

ٌوسؾ بن القاسم المٌانجً

29

ٌوسؾ بن عبدهللا

162

ٌونس بن عبد هللا القرطبً

16

ٌونس بن محمد القرطبً

16

ٌونس بن ٌزٌد األٌلً

7
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خامسا  :فهرس األماكن
الصفحة

المكان
األبواء

125

األثاٌة

127

األخضر

129

اإلسكندرٌة

14

أشراؾ مخٌض

117؛118

أكرى

116

األذخر

7

األندلس

133

إٌلٌاء

24

ببر أرٌس

95؛96؛98

ببر البصة

98؛134

ببر بضاعة

166؛161؛131؛138

ببر جمل

165؛166

ببر حاء

99؛161؛135

ببر ؼرس

98

ببر هجٌم

139

بحرة الرؼاء

144

بدر

167؛143

البرود

128

بسكرة

2

بصرى

116

بطن نخل

47

بؽداد

14؛22؛41

بقٌع الزبٌر

131

175

الصفحة

المكان
البقٌع

59؛69

بٌت المقدس

21؛43؛45؛82

تارا

129

تبوك

4؛129؛138

الثمام

125

ثنٌة الحفٌاء

118

ثنٌة المحدث

118

ثنٌة مدران

129

ثنٌة هرشى

126؛127

ثنٌة الوداع

93

الجبانة

46
76؛77؛78؛79؛111؛
116؛117؛118؛118؛

جبل أحد

126؛126؛139
جبل ثبٌر

77

جبل ثور

78؛116؛117؛126

جبل حراء

77

جبل رات

111

جبل سلع

75

جبل طور سٌناء

77

جبل عٌنٌن

79؛116

جبل عٌر

78؛116

جبل ورقان

78

جبل وعٌرة

169؛117؛126

الجرؾ

91؛163؛113
176

الصفحة

المكان
جلٌل

7

الجحفة

8؛111

الحجر

129

الحدٌبٌة

143

حرة واقم

136؛137؛139

ذي خشب

136

ذي طوى

127

ذي قرد

119؛126

رعان

128

الروحاء

78؛125؛126؛128

رومة

161؛162؛163؛168؛
169؛138

الروٌثة

127

الزؼابة

116؛142

سرؾ

72

السقٌا

17؛166؛167؛126

السوارقٌة

145

شامة

8

الشق

145

شمران

145

الشوشق

129

صدر حوض

129

صعٌب

86؛87؛137

الصعٌد

129

الصهباء

143
177

الصفحة

المكان
الطابؾ

143؛144؛145

طابة

1؛4؛12؛17؛18

طفٌل

8

طٌبة

1؛18

العرصة

2؛113؛114

عرق الظبٌة

125

العرٌض

88؛168

عسقبلن

71

العشٌرة

141؛143

العصبة

168؛139

العقبة

136

عٌن األزرق

19؛75؛93؛164

عٌون حمزة

119

الؽابة

116؛118؛118؛119؛
126؛142

ؼراب

116

فرش ملل

125

فٌفاء الخبار

141

فٌفاء الفحلتٌن

136

قباء

55؛67؛86؛81؛82؛83؛
84؛85؛86؛95؛97؛98؛
164؛168

قرن

144

قطوان

126

كواكب

129
178

الصفحة

المكان
الماجشونٌة

87

المجتهر

117

مجنة

8

المزدلؾ

84

مشٌرب

118

مصر

21؛41؛42؛74؛89؛
116

الملٌح

144

الموصل

22؛64

مٌافارقٌن

68

نجد

144

النقمى

116؛111

النقٌع

168

هراة

29

وادي أحٌلٌٌن

169

وادي إضم

169

وادي بطحان

8؛86؛89؛93؛164؛
168؛137؛146؛142

وادي جفاؾ

168

وادي الخضمات

146

وادي رانوناء

84؛168؛146

وادي الصفراء

126؛127؛128

وادي العقٌق

26؛91؛92؛163؛
168؛116؛111؛112
؛113؛114؛124
179

الصفحة

المكان
وادي القرى

129

وادي مذٌنب

168

وادي مر الظهران

127

وادي مهزور

168

ٌثرب

3؛12؛18؛19؛111؛
137
5؛41؛42؛99

الٌمن
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سادسا  :المصادر والمراجع
 - 1القرآن الكرٌم
 - 2ابن األثٌر ،علً بن محمد ( ت  630هـ )
الكامل فً التارٌخ ،القاهرة :دار الطباعة المنٌرٌة1951 ،م.
 - 3ابن األثٌر ،المبارك بن محمد(ت606هـ)
جامع األصول فً أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،تحقٌق :أٌمن شعبان ،بٌروت:
دار الكتب العلمٌة1998 ،م
 - 4أحمد ،مهدي رزق هللا
السٌرة النبوٌة فً ضوء المصادر األصلٌة ،الرٌاض :مركز الملك فٌصل للبحوث
والدراسات1992 ،م
 - 5األصبحً ،مالك بن عبد هللا(ت179هـ)
الموطأ ،مصر :مطبعة مصطفى الحلبً وأوالده1950 ،م
 - 6األزرقً ،محمد بن عبد هللا بن أحمد(ت250هـ)
أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار ،تحقٌق :رشدي ملحس ،مكة المكرمة ،المطبعة
الماجدٌة1932 ،م
 - 7األلبانً ،محمد بن ناصر الدٌن
سلسلة األحادٌث الصحٌحة ،الرٌاض :مكتبة المعارؾ2002،م
 - 8ضعٌؾ سنن أبً داود ،الرٌاض :مكتبة المعارؾ2000 ،م
 - 9صحٌح سنن أبً داود ،الرٌاض :مكتبة المعارؾ2000 ،م
- 10ضعٌؾ الجامع الصؽٌر وزٌادته ،بٌروت :المكتب اإلسبلمً1990 ،م
- 11األنصاري ،عبدالقدوس
آثار المدٌنة المنورة ،جدة :دار المنهل  ،الطبعة الخامسة1999 ،م
- 12ابن إسحاق ،محمد بن ٌسار(ت151هـ)
سٌرة ابن إسحاق المسماة كتاب المبتدأ والمبعث والمؽازي ،تحقٌق :محمد حمٌدهللا،
المؽرب :معهد الدراسات واألبحاث للتعرٌب مطبعة محمد الخامس1976 ،م
- 13البخاري ،إسماعٌل بن إبراهٌم(ت256هـ)
التارٌخ الكبٌر ،القاهرة :الفاروق الحدٌثة للطباعة والنشر2006،م
 - 14صحٌح البخاري  ،بٌروت :دار الكتب العلمٌة1419 ،هـ
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 - 15البؽدادي ،إسماعٌل باشا
إٌضاح المكنون فً الذٌل على كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون ،بٌروت :دار
إحٌاء التراث1951 ،م
 - 16هدٌة العارفٌن أسماء المؤلفٌن وآثار المصنفٌن ،بٌروت :دار إحٌاء التراث العربً،
1951م
- 17البكري ،عبد هللا بن عبدالعزٌز(ت487هـ)
معجم ما أستعجم من أسماء الببلد والمواضع ،تحقٌق :مصطفى السقا ،القاهرة :مكتبة
الخانجً1996 ،م
 - 18الببلدي ،عاتق
قلب الحجاز ،مكة المكرمة :دار مكة1985 ،م
- 19ابن تؽري برديٌ ،وسؾ بن تؽري بردي األتابكً(ت874هـ)
النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة ،مصر :مطبعة دار الكتب المصرٌة1930 ،م
- 20أبو تمام ،حبٌب بن أوس(231هـ)
دٌوان أبً تمام ،تحقٌق :محمد عزام ،مصر :دار المعارؾ1951،م
- 21حٌـخَٓ ،كّي
ٍٓخثً ف ٟطخٍ٠ن حٌّيٕ٠ش ،حٌَ٠خ :ٝىحٍ حٌّ١خِشَ1972 ،
- 22ابن جنٌدٌ ،حٌى بن محمود
المستعصم باهلل العباسً ،بٌروت :الدار العربٌة للموسوعات2008 ،م
- 23ابن الجوزي ،عبدالرحمن بن علً بن الجوزي(ت597هـ)
المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم ،الهند :دابرة المعارؾ العثمانٌة ،الطبعة األولى،
1358هـ
- 24ابن حبان ،محمد بن حبان البستً(354هـ)
المجروحٌن من المحدثٌن ،تحقٌق :حمدي السلفً ،الرٌاض :دار الصمٌعً ،الطبعة
الثانٌة2007،م
- 25ابن حجر ،أحمد بن علً العسقبلنً(ت852هـ)
اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ،بٌروت :دار الكتاب العربً
- 26تهذٌب التهذٌب ،بٌروت :دار صادر1968،م
- 27الدرر الكامنة فً أعٌان المابة الثامنة ،تصحٌح:عبدالوارث محمد علً ،بٌروت :دار
الكتب العلمٌة1997،م
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- 28الحربً ،إبراهٌم بن إسحاق(ت285هـ)
كتاب المناسك وأماكن طرق الح ومعالم الجزٌرة ،الرٌاض :دار الٌمامة1969 ،م
- 29الحمويٌ ،اقوت بن عبد هللا(ت626هـ)
معجم البلدان ،بٌروت :دار إحٌاء التراث العربً1997،م
- 30ابن حنبل ،عبد هللا بن أحمد(ت241هـ)
المسند ،مصر :المطبعة المٌمنة1313،هـ
- 31حٌلِّ ،َٞ١لّي رٓ عزيحٌلّ١ي
حٌَ ٝٚحٌّعطخٍ ف ٟهزَ ح٤لطخٍ ،طلم١ك :اكٔخْ عزخّ ،رَٚ١صِ :ىظزش ٌزٕخْ،
َ1984
- 32ابن خطٌب ،أحمد بن علً (ت463هـ)
تارٌخ بؽداد ،القاهرة :مكتبة الخانجً1931 ،م
- 33ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد(ت808هـ)
تارٌخ ابن خلدون ،مراجعة :دروٌش الجوٌدي ،بٌروت :المكتبة العصرٌة2007 ،م
- 34خلٌفة ،حاجً
كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون ،بٌروت :دار إحٌاء التراث العربً1951،م
- 35ابن خلكان ،أحمد بن محمد(ت681هـ)
وفٌات األعٌان وإنباء أبناء الزمان ،تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبدالحمٌد ،القاهرة:
مكتبة النهضة1948 ،م
- 36الخٌاري ،أحمد بن ٌاسٌن
تارٌخ معالم المدٌنة المنورة قدٌما وحدٌثا ،تعلٌق :عبٌدهللا كردي ،جدة :دار العلم،
الطبعة الرابعة1993 ،م
- 37ابن خٌاط ،خلٌفة بن خٌاط العصفري(ت240هـ)
الطبقات ،تحقٌق :أكرم العمري ،بؽداد :مطبعة العانً1967 ،م
- 38ابن الدبٌثً ،محمد بن سعٌد(ت637هـ)
ذٌل تارٌخ مدٌنة السبلم بؽداد ،تحقٌق :بشار معروؾ ،بؽداد :دار الحرٌة1974 ،م
- 39الذهبً ،محمد بن أحمد بن عثمان(ت748هـ)
تارٌخ اإلسبلم ،تحقٌق :عمر تدمري ،بٌروت :دار الكتاب العربً2001 ،م
 - 40العبر فً خبر من ؼبر ،تحقٌق :صبلح الدٌن المنجد ،الكوٌت :وزارة اإلرشاد
واألنباء1963 ،م
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 - 41مٌزان االعتدال فً نقد الرجال ،تحقٌق :علً البجاوي ،مصر :دار إحٌاء الكتب
العربٌة1963 ،م
- 42تذكرة الحفاظ ،بٌروت :دار الكتب العلمٌة ،الطبعة الثانٌة2007 ،م
- 43الرازي ،عبدالرحمن بن أبً حاتم محمد(ت327هـ)
الجرح والتعدٌل ،الهند :دابرة المعارؾ العثمانٌة1952 ،م
- 44حرٓ ٍحفع حٌِٔ ،ِٟ٩لّي(ص٘774ـ)
طخٍ٠ن عٍّخء رغيحى ،طعٍ١ك :عزخّ حٌعِح ،ٞٚرغيحىِ :طزعش ح٘٤خٌَ1938 ،ٟ
- 45الرفاعً ،صالح بن حامد
األحادٌث الواردة فً فضل المدٌنة ،المدٌنة المنورة :مكتبة العلوم والحكم،الطبعة
الرابعة2005،م
- 46الزركلً،خٌر الدٌن
األعبلم ،الطبعة الثانٌة ،مطبعة كوستاتسوماس1954،م
- 47السخاوي ،محمد بن أبً بكر بن عثمان(ت902هـ)
التحفة اللطٌفة ،بٌروت :دار الكتب العلمٌة1993 ،م
- 48ابن سعد ،محمد بن سعد بن منٌع البصري الزهري(ت230هـ)
الطبقات الكبرى ،تحقٌق :محمد عطا ،بٌروت :دار الكتب العلمٌة ،الطبعة الثانٌة،
1997م
- 49السمهودي ،نور الدٌن علً بن عبد هللا(ت911هـ)
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ،تحقٌق :محمد محً الدٌن عبدالحمٌد ،بٌروت :دار
إحٌاء التراث العربً .
- 50السلمً ،محمد بن صامل
منه كتابة التارٌخ اإلسبلمً ،الرٌاض :دار طٌبة1986،م
- 51السهمً ،حمزة بن ٌوسؾ(ت427هـ)
تارٌخ جرجان ،الهند :دابرة المعارؾ العثمانٌة ،الطبعة األولى1950 ،م
- 52السهٌلً ،عبدالرحمن بن عبد هللا(ت581هـ)
الروض األنؾ فً تفسٌر السٌرة النبوٌة ألبن هشام ،تعلٌق :مجدي منصور ،بٌروت:
دار الكتب العلمٌة
- 53أبو شامة ،عبدالرحمن بن محمد بن إسماعٌل (ت665هـ)
الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن ،القاهرة :مطبعة وادي النٌل1287 ،هـ
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- 54ابن شبة ،عمر بن شبة النمٌري(ت262هـ)
أخبار المدٌنة النبوٌة ،تحقٌق :فهٌم شلتوت ،بٌروت :دار التراث1990 ،م
- 55عاشور ،سعٌد عبدالفتاح
مصر والشام فً عصر األٌوبٌٌن والممالٌك ،بٌروت :دار النهضة العربٌة
- 56العباسً ،أحمد بن عبد الحمٌد(ت ق10هـ)
عمدة األخبار فً مدٌنة المختار ،تصحٌح :حمد الجاسر ،المدٌنة المنورة :المكتبة
العلمٌة
- 57ابن عبدالبرٌ ،وسؾ بن عبد هللا(ت463هـ)
اإلستٌعاب فً أسماء األصحاب ،بٌروت :دار الكتاب العربً
- 58ابن عساكر ،عبدالصمد بن عبدالوهاب(ت686هـ)
إتحاؾ الزابر وأطراؾ المقٌم الزابر ،تحقٌق :مصطفى منبل ،المدٌنة المنورة:مركز
بحوث ودراسات المدٌنة2005 ،م
- 59عسٌبلن،عبدهللا
وقفات مع مؤرخً المدٌنة ،دراسات حول المدٌنة كتاب رقم( ،)98المدٌنة المنورة:
نادي المدٌنة المنورة األدبً1994،م
- 60العطوي ،مسعد
تبوك قدٌما وحدٌثا ،الرٌاض :مكتبة التوبة1993 ،م
- 61ابن العمرانً ،محمد بن علً بن محمد(ت580هـ)
تحقٌق :قاسم السامرابً ،الٌدن :المعهد الهولندي لآلثار المصرٌة1973 ،م
- 62العٌاشً ،إبراهٌم بن علً
المدٌنة بٌن الماضً والحاضر ،المدٌنة المنورة :مكتبة الثقافة ،الطبعة الثانٌة1994 ،م
- 63الفأسً ،محمد بن أحمد(ت832هـ)
العقد الثمٌن فً تارٌخ البلد األمٌن ،تحقٌق :محمد عطا ،بٌروت :دار الكتب العلمٌة،
1998م
- 64ابن فرحون ،عبد هللا بن محمد(ت769هـ)
نصٌحة المشاور وتعزٌة المجاور ،تعلٌق :حسٌن شكري ،بٌروت :دار األرقم بن أبً
األرقم
- 65ابن فهد ،محمد بن فهد المكً(ت871هـ)
لحظ األلحاظ ،بٌروت :دار الكتب العلمٌة2007،م
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- 66الفٌروزآبادي ،مجد الدٌن بن ٌعقوب(817هـ)
القاموس المحٌط ،بٌروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة السادسة1998،م
- 67المؽانم المطابة فً معالم طابة ،تحقٌق :حمد الجاسر ،الرٌاض :دار الٌمامة1969،م
- 68ابن قتٌبة ،عبد هللا بن مسلم(ت276هـ)
المعارؾ ،تحقٌق :محمد الصاوي ،مصر:المطبعة اإلسبلمٌة1934،م
- 69ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد(ت620هـ)
المؽنً ،تحقٌق :عبدهللا التركً وعبدالفتاح الحلو ،الرٌاض :دار عالم الكتب1999 ،م
- 70الكتبً ،محمد شاكر(ت764هـ)
فوات الوفٌات ،تحقٌق :محمد عبدالحمٌد ،القاهرة :مكتبة النهضة 1951 ،م
- 71كحالة،عمر رضا
أعبلم النساء فً عالمً العرب واإلسبلم ،دمشق :المطبعة الهاشمٌة1940 ،م
- 72مجمع اللؽة العربٌة
المعجم الوسٌط ،مصر :دار المعارؾ1972 ،م
- 73المراؼً ،محمد بن الحسٌن(ت816هـ)
تحقٌق النصرة بتلخٌص معالم دار الهجرة ،تحقٌق :محمد األصمعً ،المدٌنة المنورة:
مكتبة الثقافة1981 ،م
- 74مسلم ،مسلم بن الحجاج النٌسابوري(ت261هـ)
الجامع الصحٌح ،مراجعة :هٌثم الطعٌمً ،بٌروت :المكتبة العصرٌة2002 ،م
- 75معروؾ ،ناجً
تارٌخ علماء المستنصرٌة ،بؽداد :مطبعة العانً1959 ،م
- 76المقرٌزي ،أحمد بن علً (ت845هـ)
السلوك لمعرفة دولة الملوك ،القاهرة :دار الكتب المصرٌة1934 ،م
- 77موسى ،محمد بن حسن
نزهة الفضبلء تهذٌب سٌر أعبلم النببلء ،جدة:دار األندلس الخضراء1998 ،م
- 78ابن النجار ،محمد بن محمود(ت643هـ)
الدرة الثمٌنة فً تارٌخ المدٌنة ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدٌنٌة1995 ،م
- 79النٌسابوري ،علً بن أحمد الواحدي(ت468هـ)
أسباب النزول ،بٌروت :دار الكتب العلمٌة1991،م
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- 80ابن هشام ،عبدالملك بن هشام(ت213هـ)
السٌرة النبوٌة ،تحقٌق :طه سعد ،بٌروت :دار الجٌل
- 81الواقدي ،محمد بن عمر(ت207هـ)
المؽازي  ،تحقٌق :مارسدن جونس ،القاهرة :دار المعارؾ1965 ،م
- 82الٌافعً ،أبو محمد عبد هللا بن أسعد بن علً(ت768هـ)
مرآة الجنان وعبرة الٌقظان فً معرفة ما ٌعتبر من حوادث الزمان ،بٌروت :مؤسسة
األعظمً1970 ،م
- 83الٌحصبً ،عٌاض بن موسى(ت544هـ)
الشفا بتعرٌؾ حقوق المصطفى صلى هللا علٌه وسلم ،مراجعة :هٌثم الطعٌمً و نجٌب
ماجدي ،بٌروت :المكتبة العصرٌة2006،م
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المالحق:

نسخ المخطوطة
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