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 المختصرات والرموز

 : أشير إلى المصادر والمراجع في الحواشي حسب النمط التالي .1

ثددم , الكلمدة اسولددى مدن اسددم كتابده, أو شددهرته, ى اسدم المصدددر كداآلتي اسددم المؤلدنيشدار إلدد .أ 
 .الجزء

 :مثالد , رقم الصفحة, (إن كان له جزء)
 092 , 1ا, تاري , الطبري. 

 74 , مختصر, المقدسي, ابن قدامة 

 

, كتابددهالكلمددة اسولدى مددن اسدم , اتسدم اسول, أو العائلددة, اسددم الشدهرة: يشدار إلدى المراجددع كداآلتي .0
 :مثالد 

 303 , 3ا, تاري , جرجي, زيدان. 

 002 , 5ا, بالدنا, مصطفى, الدباغ. 

 

 : الرموز التالية تعني ما يلي .ب 

 .صفحة:  
 .سطر: س
 .جزء: ا
 .قسم: ق
 .طبعة: ط
 .هجري: هد
 .ميالدي  : م
 .توفي: ه
 .مجلد: م
 .مصدر نفسه: م. ن
 . دون طبعة: ط. ب
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 .بدون تاري  وفاة: ه. ب
 .تاري  نشردون : ه. د
 .دون مكان نشر: م. د
 .دون ناشر: ن. د

 .الكلمة التي تحمل نجمة في المتن ُمع رفة بالهامش*: 
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 عرةأبو  عايد مصطفى فارس

 إشراف
 عدنان ملحم. د

 الملخص

 العثماني دة الد ولدةفدي  (م1750/ ه653)دك بدن حسدين بدن آمدن حيداد سدنة نو محمدود بدن سد كدان
وعاصددر تحولهدا إلدى إمبراطوريدة عظمددى  ,(م1761 -1394/ ه663 -622)فدي الفتدرة الممتددة مدن 

 . مترامية اسطران وعاصمتها القسطنطينية
وأهدددا  , "مدينددة والقدددس وخليدل الددرحمنوال مك دة: ائل الدبالد اسربعددةفضدد"ن بددن سدوندك كتابدده أل د

: وذكدددر غايتددده مددن تدددالين كتابددده فدددي مقدمتددده بقولددده, (م1750/ ه654)للصدددر اسعظدددم خليدددل باشدددا 
, "أن يقصدد هدذ  المددن اسربعدة والمقامداه والمدزاراه المدذكورة أرادليصبح هدذا دلديال مرشدداد لكدل مدن "

إبدددراز مكاندددة هدددذ  المددددن للصددددر اسعظدددم خليدددل باشدددا  أرادطدددوط تبدددين أنددده ومدددن خدددالل دراسدددة المخ
 .الد ولةالنفوذ المطلق ب صاحب

وذكدر , وفضدل تعجيدل الحد   , فتنداول آداب سدير الحجداا, مك دةتحدث بن سوندك عن فضدائل 
ددوتحدددث عددن فضددل الن  , الكعبددة وكيفيددة بنائهددا أصددلَ  ع التددي وتندداول المواضدد, الة فيهدداظددر إليهددا والص 

دد, ثددم بددين المواضددع واسمدداكن الشددريفة فددي منددى, مك ددةيقبددل بهددا الدددعاء ب فا والمددروة وذكددر فضددائل الص 
 .مك ةوبين فضل المرض والموه في , وعرفاه ومنى

, اهلل عليدده وسدددلم صددل ى الن بددي  وتحددددث عددن فضددل زيددارة قبدددر , هدداكانتوأظهددر فضددل المدينددة وم
وبددين فضددائل , الشددريفة بالروضددة وفضددلها وعددن سددبب تسددمية اسعمدددة, وفضددل الصددالة فددي مسددجد 

, إلددى المدينددة الس ددالمعليدده  الن بدي  وتحدددث عددن هجددرة , ل طدور سدديناءوجبدد, والبقيددع, وأحددد, مسدجد قبدداء
اهلل عليدده  صددل ى الن بددي  بهددا  صددل ىولحيدداة الخلفدداء الراشدددين وذكددر المسدداجد التددي  ,وأورد ترجمددة لحياتدده

 . بار التي شرب منهاوسلم واآل



ص  

وفضدددل الصدددالة , فتحددددث عدددن كيفيدددة بنددداء المسدددجد اسقصدددى, مكاندددة القددددس وفضدددلهاوتنددداول 
ددخرةوفضدل , قة واآلذان فيهددادواإلحدرام والصددوم والصد ووضددح  ,الس دالمعليدده  الن بدي  وكيفيدة معددراا  الص 

 .وتحدث عن فضل ميا  بيه المقدس, وبيه المقدس مك ةالعالقة بين 
 ,ويوسددددن ,إبددددراهيم: ء وهددددمنبيددددالحيدددداة اس راضددددهعوذكددددر فضددددل مدينددددة الخليددددل مددددن خددددالل است

سددددماعيلو  سدددددحاقو  ,ا  دددددالمعلددددديهم  ا  ددددد, كتابددددده بدددددذكر للمدددددزاراه ومقامددددداه اسنبيددددداء وأتدددددم  , الس  , حابةوالص 
 .والعلماء في هذ  البلدان وغيرها وهي مصر ودمشق وحم , واسولياء
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 المقدمة

ددددة والمدي نددددة والقدددددس وخليددددل اهتمددده كتددددب الفضددددائل والتدددداري  ب لقدددداء الضددددوء علدددى فضددددائل مك 
فمك ة هي قبلدة المسدلمين والمديندة دار هجدرة , سهم يتها  الدينية والتاريخية على مر العصور ,الر حمن
ومسددرى رسددول , والقدددس أولددى القبلتددين وثالددث الحددرمين, صددل ى اهلل عليدده وسددل م وثدداني الحددرمين الن بددي  

يددده الس دددالم عندددد هجرتددده مدددن مدينتددده أور والخليدددل فيهدددا سدددكن إبدددراهيم عل, اهلل صدددل ى اهلل عليددده وسدددل م
 . السومرية
والمدزاراه , لكل من أراد أن يقصدد هدذ  المددن د بن سوندك من تالين كتابه أن يصبح دليالد ار أ

حيدددث احتلددده هدددذ  المددددن , وفدددي غيرهدددا مدددن البلددددان وهدددي مصدددر ودمشدددق وحمددد , الموجدددودة فيهدددا
 . المسلمينعنداسربعة مكانة دينية عالية 

خاصدددة فدددي اسدب المتعلدددق بفضدددائل هدددذ  المددددن , مدددام بشدددكل كبيدددر بكتدددب الفضدددائلهتبددددأ ات
ددددة والمدينددددة والقدددددس فددددي القددددرن : وقداسددددتها فكثددددره , (القددددرن الثددددامن المدددديالدي  / الثدددداني الهجددددري  )مك 

إذ بلغدده عدددد , المؤلفدداه التددي اهتمدده بهددا بهدددن حددث الندداس علددى اتهتمددام واترتبدداط واإلقامددة بهددا
القدرن الخدامس / التاسدع الهجدري  )بدن سدوندك فدي القدرن إوله فضائل البالد فدي عصدر الكتب التي تنا
وخاصدددة بعدددد تحريرهدددا سدددنة , تسدددعة مؤلفددداه تنددداول معظمهدددا فضدددائل بيددده المقددددس( عشدددر المددديالدي  

 (.م1164/ ه653)
ي ددة كبيددرة وقمددُه , وجغرافيددة, وتاريخيددة, لمددا يحويدده مددن معلومدداه دينيددة ,هددذا المخطددوط ذو أهم 

وترجمدددة  ,مدددن جميدددع نصوصددده هتحققدددو , منهجيدددة لجميدددع نسددد  المخطوطدددةث بدراسدددة علميدددة كباحددد
ددعبة وتصددحيح الر  , والمواقددع الجغرافيددة, لجميددع اسعددالم للكلمدداه وقددد قمدده  سددم اإلمالئددي  واسلفدداظ الص 

 .أيضاد بدراسة كاملة لمنهجية المؤلن
بالجواندب التدي تتحددث  يتعلدق الفصدل اسول: قسم الباحث موضوع أطروحته إلى ثالثة فصدول

 . واجتماعياد , وثقافياد , واقتصادياد , سياسياد : وعصر , اسمه: عن المؤلن من حيث
ه فدي فتناول المنه  الذي اعتمد  ابن سوندك في التالين مدن حيدث منهجيتد: أما الفصل الثاني

, ديدددث النبويدددةواتستشدددهاد باسحا, سدددناد  واتستشدددهاد بدددالقرآن الكدددريمومصدددادر معلوماتددده وا  , التدددالين
 . واستخدامه للتاري , واستخدامه للشعر

 .فاشتمل على تحقيق ن  المخطوط: أما الفصل الثالث
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 منهج التحقيق

دددة والمديندددة والقددددس وخليدددل : فضدددائل الدددبالد اسربعدددة"بعدددد الحصدددول علدددى نسددد  المخطدددوط  مك 
تحقدق مدن نصوصدها وتدم قمده بدراسدتها والفقدد , "بن سدوندك بدن حسدين بدن آمدنامحمود "لدددِ " الرحمن

وقدد وقدع : "والسبب في اختياري أنده ورد فدي نهايدة المخطدوط, "أ"لرمز اعطائها ا  اختيار النسخة اسم و 
مدددن لعشدددر خلددده مدددن جمدددادى آالفدددراغ مدددن تجميعددده علدددى يدددد العبدددد الحددداا محمدددود بدددن سدددوندك بدددن 

تهددا أن الددذي نسددخها وقددد ورد فددي نهاي, "ب"والنسددخة الثانيددة مددن المخطددوط أخددذه الرمددز , .."اسخددرى
 ".محمد بن أبي بكر أفندي"

بهدددن , علددى يمددين الصددفحة...( , 9, 3, 3)ورقمدده الددن  المطبددوع بوضددع اسرقددام المفددردة 
وهدذا مدا سيتضدح بالهدامش , ولمقارنة النس  مع بعضدها, حالته إلى مصادر  اسصليةا  و , تحديد الن 

 . اسول
وتصددددحيح الرسددددم , واسلفدددداظ الصددددعبة, الجغرافيددددةوالمواقددددع , أمددددا الترجمدددداه المتعلقددددة بدددداسعالم

 .هامش التعريفاه والتوضيحاه, سيتضح بالهامش الثاني وهذا ما, اإلمالئي للكلماه
واسددتخرجه اسحاديدددث , اآليددداه القرآنيددة إلدددى ُسددورها وأرقامهددا مدددن الكتدداب العزيدددز كمددا أوعددزهُ 
شددعار سصددحابها كلمددا تمكندده مددن اس وغيرهددا مددن كتددب اسحاديددث ونسددبهُ , السددتةالنبويددة مددن الكتددب 

 .ذلك
ضددافة مددا سددقط , ووضددعه العندداوين للددن , واخرجددُه النصددو  التددي بحاجددة إلددى اسددتخراا وا 

 : ]    [.المربعة اإلشارة لذلك باستخدام اسقواس هوتم, من النسخة اسصلية وورد بالنس  اسخرى
 سدددمردهدددا بمدددا يالئدددم والر  ححُه الرسدددم اإلمالئدددي لكثيدددر مدددن الكلمددداه واسسدددماء التدددي أو كمدددا َصددد

صدددل ى اهلل = صدددلعم, عليددده الس دددالم= ع م, الصدددالة= الصدددلوة, إسدددماعيل= اسدددمعيل: مدددثالد , اإلمالئدددي  
ولددم , المالئكددة= يكددة المال: وضددبطُه جميددع الكلمدداه التددي قلبدده همزتهددا إلددى يدداء مثددل, عليدده وسددلم
 .عىد= مثل دعا, واستبدلتها باسلن الممدودة, ن المقصورةيستخدم اسل

 
وأشدرُه إلدى الصدفحة التدي علدى يمدين , احتوه كل ورقة من أوراق المخطوطدة علدى صدفحتين

واعتمددُه تدرقيم اسوراق كمدا جداء فدي , (ب)والصفحة التي على يسدارها بدالحرن , (أ)الورقة بالحرن 
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ووضددعُه , النهايددة بشددرطتين مددائلتين وأشددرُه إلددى رقددم كددل صددفحة فددي نهايتهددا محدددداد تلددك, اسصددل
 :مثالد , مها على يسار الصفحةرق

 
 .ب/ 3// ,   أ/ 3//   
 .تعني نهاية الصفحة//: 

 (.3)التي تقع على يمين الورقة رقم ( أ)تعني نهاية الصفحة : أ/ 3
 (.3)التي تقع على يسار الورقة رقم ( ب)تعني نهاية الصفحة : ب/ 3
 

وفهددرس , الموضدوعاهفهددرس : كمدا وضدعه جملددةد مدن الفهددارس لخدمدة الكتداب والفهددارس هدي
 .وفهرس لألشعار, وفهرس اسحاديث النبوية, اآلياه القرآنية

 
 



   7

 نسخ المخطوطة

وتوجددد , (3357)النسددخة اسم وحملدده رقددم : اعتمددده فددي تحقيددق الكتدداب علددى نسددختين وهمددا
وتوجدددد فدددي المكتبدددة ( 50612/ 1625)فتحمدددل رقدددم ( ب)والنسددخة , فددي مكتبدددة قسدددطموني فدددي تركيدددا

 . القاهرة اسزهرية في
وتحتدددوي كدددل ورقدددة علدددى , ورقدددة( 40)وبلدددد عددددد أوراقهدددا , وهدددي النسدددخة اسصدددل(: أ)النسدددخة 

(  12 -9)ويتدراوح عددد كلمداه السدطر الواحدد مدن  , اد سدطر ( 17)وتتكدون كدل صدفحة مدن , صفحتين
وفدي نهايدة المخطوطدة أشدار المؤلدن , مع صعوبة لمعرفة بعض الكلمداه, كلماه ُكتبه بخط واضح

 (.م1750/ ه653)فرغ من تاليفها لعشر خله من جمادى اسخرة عام أنه 
وتتكدون كددل , واشددتمله كدل ورقدة علدى صدفحتين, ورقدة( 120)بلدد عددد أوراقهدا (: ب)النسدخة 
, ُكتبدده بخددط واضددح. كلمددة( 9 -6)ويتددراوح عدددد كلمدداه كددل سددطر مددن , أسددطر( 12)صددفحة مددن 

 ".فندي سخيه الكبير الح  موسىأن الذي نسخها أبو بكر أ"وقد ورد في نهايتها 
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 (أ)الصفحة األولى من النسخة 
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 (أ)الصفحة األخيرة من النسخة 
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 (ب)الصفحة األولى من النسخة 

 



   6

 (ب)من النسخة  األخيرةالصفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 اسمه وعصره
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 اسمه

ولددددم تددددذكر  ,(1)(م1750/ ه653)سددددنة محمددددود بددددن سددددوندك بددددن حسددددين بددددن آمددددن حيدددداد كددددان 
 . المصادر المتوف رة أيه معلوماه أخرى عنه

وعاصددر فتددرة , الخددامس عشددر مدديالدي  / اسددع الهجددري  القددرن التعدداش محمددود بددن سددوندك فددي 
دددر اسعظددم خليددل باشددا  , وتشددير الدددتئل إلددى وجددود عالقددة مددا بينهمددا, (م1753/ ه654)حكددم الص 
, أحدددد أبددرز وأهدددم (2)لددن أنددده يقدددمها هديدددة عرفددان للددوزير خليدددل باشدداحيددث ورد بدايددة مخطوطدددة المؤ 

 .ولعبه دوراد مهما في الحياة السياسية آنذاك, الشخصياه التي عاصرها
دددر اسعظددم بعددد  بددنا بددن إبددراهيم باشددااتددولى خليددل باشددا  خيددر الدددين باشددا الكبيددر منصددب الص 

رة الجاندرليدددددة الدددددذين تولدددددوا منصددددددب وكدددددان رابدددددع أفددددددراد اسسددددد, (م1709/ ه609)وفددددداة والدددددد  سدددددنة 
دددارة , وكدددذلك تمتعددده عائلدددة جانددددرالي (4)تباعددده فدددي الجددديش واإلدارة سدددلطة نافدددذةأ, فشدددكل مدددع (3)الص 

دددلطة خدددالل فتدددرة الد ولدددة العثمانيدددة نصدددن  مدددن مره تتمتدددع بهدددذا النفدددوذ لمددددة تقدددربتواسددد, بدددالن فوذ والس 
فتقلدد أفرادهدا أرفدع المناصدب فدي الد ولدة فتولدوا  ,(6)كونها إحدى اسسر التركمانيدة اتسدتقراطية ,(5)عام

در اسعظم, والوزارة, والعسكر, القضاء  .(7)والص 
-1751/ ه663-655)يدددة حكددددم السددددلطان محمددددد الفدددداتح أهددددى ابددددن سددددوندك كتابدددده فددددي بدا

فهددددل أراد المؤلددددن تركيددددز اهتمددددام الددددوزير , (م1753/ ه654) (*)وقبددددل فددددتح القسددددطنطينية ( م1761
أم أن دده أراد الت قددرب مددن شخصددية , والخليددل, والقدددس, والمدينددة, مك ددة: شددا إلددى المدددن المقد سددةخليددل با

قوي دددة ذاه نفدددوذ هددددام فدددي حركدددة اسحددددداث داخدددل الد ولددددة العثمانيدددة  ت توجدددد معلومدددداه ُتجيدددب عددددن 
دددابقين دددؤالين الس  لدددى وهدددل أقدددام المؤلدددن إ, وت توجدددد معلومددداه عدددن مكدددان اسدددتقرار المؤلدددن وتنقلددده, الس 

در اسعظم  أسئلة ت إجابة عليها أيضاد   .جانب الص 

                                         
(1)
.429ص,لفضائ,ابنسوندك

(2)
.92ص,م.ن

 (3)
(119,123)ص,القرون,ناهد,دسوقي.49ص,تاريخ,محمودسيد.32ص,تاريخ,وليد,العريض,241ص,معجم,رامبادر

(4)
.411ص,تاريخ,سيد,محمود,24ص,الدولة,اكمال,أوغلي.32ص,تاريخ,وليد,العريض.23ص,تاريخ,خليل,اينالجليك

(5)
.221ص,2م,تاريخ,يلماز,وزاأوزت

(6)
.133ص,الدولة,أحمد,كونذر.113-114ص,تاريخ,سيد,محمود

(7)
133ص,الدولة,أحمد,كونذر.212ص,الدولة,كمال,أوغلي

 .223ص,انظرنصالمخطوطة(*)
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ددددددارة بعدددددد قيدددددام السدددددلطان محمدددددد الفددددداتح بفدددددتح  ُعدددددزل الدددددوزير خليدددددل باشدددددا عدددددن منصدددددب الص 

و  ,(1)(م1753/ ه654)أمددر ب عدامدده سددنة  ,القسددطنيطنية فقيددل  ,يدداه فددي سددبب اعدامددهاواختلفدده الر 
دددارة  , وقيددل أن ذلددك يعددود (2)خددا  باسددرة جاندددراليأن السددلطان الفدداتح لددم يرغددب ببقدداء منصددب الص 

دددلطان الفددداتح لفدددتح القسدددطنطينية خوفددداد مدددن إثدددارة اسوروب ين ضدددد الد ولدددة يدددإلدددى معارضدددته لخطدددوة الس 
 . (4), فكان أول صدر أعظم يتم إعدامه(3)العثمانية

تبددد مددن عددرض أبددرز اسحددداث السياسددية ,بددن سددوندك اشدده وإلظهددار صددورة العصددر الددذي عا
فمدن خدالل حصدر الفتدرة  ,المنطقدة فدي تلدك الفتدرة ماعية واتقتصادية والثقافية التي طرأه علىواتجت

نهدددددا إيمكدددددن القدددددول ( م1761 -1394/ ه663 -ه622)الزمنيدددددة التدددددي عاشدددددها والممتددددددة مدددددا بدددددين 
 . والثقافية, اشتهره بالعديد من التغيراه السياسية واتقتصادية واتجتماعية

, سددددنة( 09)وعمددددر  العددددرش  (م1720-م1396/ ه625-ه490)  األولبايزيــــد اعتلددددى سياســــيًا 

تمثلددده و , (6)وُعدددرن بلقدددب الصددداعقة لخفتددده وحركتددده فدددي الحدددرب ,(5)عامددداد ( 13)وكانددده مددددة حكمددده 
, فكددان أول عمددل قددام بدده قتددل أخيدده الوحيددد حتددى ت يبقددى لدده منددافس (7)سياسددته ب قامددة دولددة مركزيددة

 .(8)بالملك
 
 
 

                                         
.141ص,1م,تاريخ,يلماز,أوتوزا.1142ص,تاريخ,خليل,اينالجيلك(1)

.141ص,1م,تاريخ,لمازي,أوتوزا(2)

.141ص,1م,تاريخ,يلماز,أوتوزا.13ص,تاريخ,سيد,محمود.1142ص,تاريخ,خليل,اينالجيلك(3) 

.221ص,1م,تاريخ,يلماز,أوتوزا(4)

.33ص,ريختا,شكيب,أرسالن.111ص,تاريخ,يلماز,وتوزا,12ص,تاريخ,خليل,اينالجليك.123ص,تاريخ,محمد,فريدبيك(5)

,أحمممد,كنمدوز.21ص,تةاريخ,يوسمم ,عزتلمو,بيمكأاما .11ص,الدولةةة,كممال,أوغلمي.33ص,الخالفةةة,عبمدالممنع ,الهاشممي

.91ص,الدولة

,يوسمم ,عزتلممو,بيممكأامما .11ص,الدولةةة,كمممال,أوغلممي.33ص,تةةاريخ,شممكيب,أرسممالن,21ص,تةةاريخ,خليممل,اينالجليممك(6)

.31ص, التاريخ,محمود,شاكر.21ص,تاريخ

.112,113ص,تاريخ,سيد,محمود.11ص,الدولة,كمال,أوغلي.42ص,تاريخ,وليد,العريض(7)

.11ص,الدولة,كمال,أوغلي.33ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.123ص,تاريخ,محمد,فريدبيك(8)
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تمك دن خاللهدا مدن السديطرة علدى , (*)والبلغار, (*)كبرى على أمراء الصربنجازاه إحقق بايزيد 
وبدددلك تمكددن مددن تشددكيل إمبراطوريددة تمتددد مددن نهددر  ,(1))*(وسدديطر علددى إمددارة القرمددانيين, )*(البلقددان

فدي  )*(لددى المماليدك البرجيدة فكانه اإلنجازاه التي حققها لها صدى واسدع   ,(2()*)الدانوب إلى الفراه
 .(3)منحه المتوكل لقب السلطانف  ,(*)دى الخليفة العباسي المتوكل على اهلل اسولىول, مصر

بددددين السددددلطان بايزيددددد اسول ( م1720/ ه625)التددددي وقعدددده سددددنة  ,(*)اعتُبددددره معركددددة أنقددددرة
مدددن أكبدددر الحدددروب الميدانيدددة التددددي ( هددددد111-1239/هدددد111-331) (*)المغدددولي تيمورلندددك الملدددكو 

السددلطان بايزيددد اسول  والتددي نددت  عنهددا هزيمددة( م1753/ م743)الوسددطى  حدددثه خددالل فتددرة القددرون

                                         
ثم خعمعتللدولمة,كانتخاضمعةللحكم البيزنطمي,انوعاامتهابلغرادتقعوسطالبلق,تأسستعلىضفتتينهرالدانوب:الصرب(*)

,11ج,الموسةوعة,مسمعود,الخوند:انظر(.م1133/هـ1232)العثمانيةلمدةأربعةقرونوحصلتعلىاستقاللهاكإمارةمستقلةسنة

-2191ص,4ج,الموسةةوعة,حسمينورخممرون,نصممار.91-13ص,13ج,الموسةةوعة,أحمممدورخمرون,الشمويخات.222-211ص

2191. 
ومنالجنوبتركيما,يحدهامنالغربالصرب,تقعفيشبهالجزيرةالبلقانيةمابيننهرالدانوبشماالًوالبحراألسودشرقاً:البلغار(*)

,دوحسمينورخمرونأحمم,الشمويخات:انظمر.حكمهماالعثوانيمونأكثمرممنخمسمينعامماً,واليونانومنالشمالرومانياعاامتهااوفيا

حسممين,نصممار.211-239ص,3ج,موسةةوعة,مسممعود,الخونممد.122ص,تةةاريخ,محمممد,زيممدبيممك.91-13ص,13ج,موسةةوعة

 .241ص,2ج,الموسوعة,ورخرون
جبالكريدوشبهسلسلةجبالالبلقانوهيجبالشبهجزيرةالبلقانومناشهرجبالهاجبالااللببالبوسنةوتتصلبهذهالسلسلة:البلقان)*(

 .377,ص0,مدائرةوجدي,محمدفريد,:انظر.جزيرةالبلقانوتشملممالكالدولةالعليةبأوروباورومانياواريباوبلغارياوالبوسنة
إحممدااالممماراتالتركمانيممةالتمميقامممتعلممىانقممااسمملطنةسممالجقةالممرومفممياسممياالصممغرابعممدزوالهمماعممام:امممارةالقرمممان)*(
 ,744,صتاريخ طقوش,محمد,:انظر.واتخذتمدينةقونيةعاامةلها(م1327/ه427)

.41ص,تاريخ,وليد,العريض.11ص,11ص,الدولة,أكمال,أوغلي.33ص,تاريخ,شكيب,أرسالن(1)

 .213ص,انظرنصالمخطوطة(*)
.123ص,تاريخ,سيد,محمود.11ص,الدولة,أكمال,أوغلي.21ص,تاريخ,خليل,اينالجيلك(2)
أوالشركسمميةأوالجركسمميةوهمم الفممر الثممانيللدولممةالمملوكيممةبمصممربممدأتبعممدالدولممةالبحرية,بممدأتبحكممم :المماليممكالبرجيممة)*(

الزيمدي,مفيمد,:انظمر.الظاهربرقوقوانتهتبحك االشر طومانباي,وسميتبالبرجيةالنممالكيهاكانوايسكونونابراجقلعةالجبمل

 .003,صمصرور,سعيد,عاش.45,صالعصر
,(م1231/ه332)تمولىالخالفمةسمنة,(م1243/ه343)ولدسمنة,المتوكلعلىهللاأبيعبدهللامحمدبنالمعتعدبنالمعتص باهلل(*)

,(م1211/ه391)ثم أعمادهللحكم سمنة,وولمىمكانمهعممربمنإبمراهي ,(م1212/ه313)خلعهعنالخالفةالملكالظاهربرقموقسمنة

 .33ص,3ج,األعالم,الزركلي:انظرأيعاً.ودفنبالمشهدالنفيسيخارجالقاهرة,(م1413/ه111)واستمرفيالخالفةحتىتوفيسنة
.123ص,تاريخ,سيد,محمود.11ص,الدولة,اكمال,أوغلي(3)

,ربنو منالماعزذاتالصو الحريريالطويلتشته,وانجورة,كانتقديماًتعر باس اشيرة,مدينةتقعفيوسطاألناضول:انقرة(*)

,تةاريخ,محممد,فريمدبيمك:انظمر.ويبلغعمددسمكانهامليموننسممة,أابحتبعدالحربالعامليةاألولىعاامةتركيابدالمناسطنبول

 .413-413ص,1م,موسوعة,أحمدورخرون,الشويخات.31ص,موسوعة,عبدالحك ,العفيفي.29ص
فميتركسمتاناعتلمىعمرش(م1223/ه343)ولمدسمنة,قببتيمموراألعمرج,قائدمنالتتارمغوليمنساللةجنكيزخان:نكتيمورل(*)

أسسأمبراطوريةلكنهاتفككمتبعمد,فتحالهندواستواعلىسورياوبغدادوهزمالعثمانيينفيمعركةأنقرة(م1239/ـه331)سمرقند

,3ج,الموسةوعة,أحممدورخمرون,الشمويخات.41ص,تةاريخ,محممد,فريمدبيمك:انظمر(.م1413/ـهم111)تموفيبمالحمىسمنة,موتمه

 ,12ص,3ج,الموسوعة,حسينورخرون,نصار.44ص,تاريخ,وليد,العريض.299ص
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وبذلك انهداره اتمبراطوريدة التدي ( م1720/ ه625)اسسر لدى المغول حتى توفي سنة في  ووقوعه
 .(1)شكلها بايزيد

ك لددحيددث ثدداره المما, كاندده الهزيمددة فددي معركددة أنقددرة نقطددة تحددول فددي تدداري  الد ولددة العثمانيددة
وكدددددذلك ثدددددار أمدددددراء , (*)يدددددة التدددددي أخضدددددعها السدددددلطان بايزيدددددد مثدددددل بلغاريدددددا والصدددددرب ورومانيددددداالبلقان

بعدددد أن قددددام تيمورلنددددك ,(2)قرمددددان اللدددذين اسددددتعادوا اسددددتقاللهم مددددن استددددراك مثدددل أمددددراء, (*)اسناضدددول
 . (3)ب طالق سراحهم من السجون

, سلمان: عشر عاما وهماستمر الصراع بين أبناء السلطان بايزيد على الحكم أكثر من إحد 
 ,(4)مما أدى إلى تجزؤ الد ولة العثمانية إلى إماراه صغيرة, ومصطفى, وموسى, ومحمد, وعيسى

  مانويل بيزنطة  مع إمبراطور  اد وعقد صلح, وأعلن نفسه سلطاناد عليها, (*)فاستقل سليمان في أدرنة
 
 
 

                                         
,لممنع عبمدا,الهاشمي.33ص,تاريخ,شكيب,أرسالن.111ص,تاريخ,يلماز,أوزتوزا.143-143ص,تاريخ,محمد,فريدبيك(1)

.42ص,تةةاريخ,يوسمم ,عزتلمو,بيمكأامما .111ص,العثمةةانيون,محمممد,حمرب.121ص,تمماريخ,سميد,محمممود.32ص,الخالفةة

.32ص,التاريخ,محمود,شاكر

شمالومنال,ومنالغرباربياوالمجر,يحدهامنالشرقالبحراألسود,مدينةتقعجنوبشرقيأوروباتعدمندولالبلقان:رومانيا(*)

اتحمدأمارتمامولمدانياوفاالكيماوشمكلتها,(م1133/ه1232)بعدمعركةالقرمسنة,عاامتهابوخارست,ومنالجنوببلغاريا,أوكرانيا

ورخرون,الشويخات.312-312ص,2م,تاريخ,يلماز,اوزتموزا:انظر.رومانيا ,الخونمد.411-412ص,11ج,الموسوعة,أحمد

 .233ص,معجم,محمد,عتريس.224-211ص,1ج,موسوعة,سعود
وكانتبوراة,ث أابحيطلقعلىجميعأراضيالدولةالعثمانيةفيرسيا,وهيجميعاألراضيالواقعةشرقيالبسفور:األناضول(*)

.312ص,2م,تاريخ,يلماز,اوزتموزا:انظر.أابحتكوتاهيةمركزها,(م1431/ه133)مركزاألناضولث أابحتأنقرةوفيعام

 .23ص,تاريخ,وليد,العريض
,تةةاريخ,سمميد,محمممود.21ص,الدولةةة,أكمممال,أوغلممي.33ص,الخالفةةة,عبممدالمممنع ,الهاشمممي.32ص,تةةاريخ,شممكيب,أرسممالن(2)

.33ص,التاريخ,محمود,شاكر.121ص

.21ص,الدولة,الكم,أوغلي.33ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.32ص,تاريخ,شكيب,أرسالن(3)

,العمريض,121ص,التةاريخ,شماكر,محممود.121,124ص,تةاريخ,شمكيب,أرسمالن.141-143ص,تماريخ,محممد,فريدبيك(4)

.22-21ص,تاريخ,خليل,اينالجليك.43ص,تاريخ,ابحي

/ه133)حتمىسمنة(م1231/ه332)لهم سمنةأتخمذهاالعثممانيونعااممة,مدينةتركيةأسسهااألمبراطورالروممانيأدريمان:أدرنة(*)

ألم (131)بلمغعمددسمكانها,اشتهرتبالعديدمنالصناعاتمثلاناعةالحريروالجلمودوغيرهما,واعتبرتمركزتجاري,(م1432

,1م,الموسةةوعة,حسممينورخممرون,نصممار.23ص,موسةةوعة,عبممدالحكمم ,العفيفممي.129ص,تةةاريخ,محمممد,انظممرفريممدبيممك.نسممخة

 .331ص,2م,تاريخ,يلماز,أوزتوزا.193ص
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وعن تجارة (*)وجدبدده عن مددددينددة سالونيكتددندازل بددمدد, (م1705 -1391/ه609-497ه ) (*)ادلثدداني
 .(1()*)البحر اسسود

أما عيسدى فقدد احتمدى فدي إحددى القدالع وجمدع حولده مدا تدوفر مدن الجندد وأعلدن نفسده سدلطاناد 
فددي حددين اعتصددم محمددد فددي احدددى القددالع فددي اسناضددول وتمكددن مددن تحريددر , (*)فددي مدينددة بورصددة

/ ه113)طفى فقددددد اختفددددى بعددددد معركددددة أنقددددرة سددددنة , أمددددا مصدددد(2)أخيدددده موسددددى مددددن أيدددددي المغددددول
 .(3)(م1412

ه اسدددتمره مددددة حكمددده ثمددداني سدددنوا (م1701-1713/هدددد607-613) "الجبلـــ "محمـــد األول 
يدددد أركانهدددا واسدددترجاع اإلمددداراه التدددي اسدددتقله عدددن الد ولدددة بعدددد وفددداة تمثلددده ب عدددادة بنددداء الد ولدددة وتوط

 .(4)ةووضع حد للنزاع بين اخوته على الس لط, والد 
يده مصدطفى الدذي ختده باسدتثناء أخو إنفراد بدالحكم بعدد الدتخل  مدن تمكن السدلطان محمدد بدات

 ذلك إت أن اتمبراطور رفض , حيث طلب تسليمه له, لدى اتمبراطور مانويل الثاني اد كان سجين
 

                                         
وفمميعهممدهسمميطر,(م1291/ه394)تممولىعلممىعممرشاالمبراطوريممةالبيزنطيممةسممنة(م1231/ه331)ولممدسممنة:مانويمملالثمماني(*)

حصلقسطنطينعلمىو,قس قبلوفاتهبالدهبينأبنائهفاعطىيوحناالقسطنطينية,العثمانيينعلىأغلبوالياتاألمبراطوريةالبيزنطية

,3ج,الموسةةوعة,حسممينورخممرون,نصممار.131ص,تةةاريخ,محمممد,فريممدبيممك:انظممر(.م1423/ه129)تمموفيسممنة,بممالدالمممورة

 .19-11ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.2111ص
(م.ق291)لىكسماندرالمتموفىسمنةوعنمدماتمو(ترمما)كاناسمها,تقعفيجنوببالدمقدونيا,مديةروميةبناهاسلوقس:سالونيك(*)

وُحّر االس علىمراألجيالفاابحسمالونيكوفتحهماالعثممانيينعمدةممراتواشمتراهاممنه ,اخل عليهاتسالونيك,ملكاًعلىمقدونيا

,الخالفةةة,نع عبممدالممم,الهاشمممي.122ص,تةةاريخ,محمممد,فريممدبيممك:انظممرأيعمماً.213-213ص,رحلممة,الرابممي:انظممر.البيمزنطيين

 .91ص
يربطهبالبحرالمتوسطمعيقالمدردينلومعميق,بحرداخلييقعفيالجزءالجنوبيالشرقيألوروباورسياالصغرا:البحراألسود(*)

.314ص,اثةارالقزوينمي,:انظمر.يصبفيهنهمرالمدانوبوالمدنيبروالدنيسمتروالمدون,أه موانئهأورساوباطوم,البسفوروبحرمرمرة

 .323ص,2ج,الموسوعة,حسينورخرون,نصار.211ص,1ج,المسالك,األندلسي
.33-33ص,الخالفةةة,عبممدالمممنع ,الهاشمممي.33-33ص,التةةاريخ,محمممود,شمماكر.141-143ص,تةةاريخ,محمممد,فريممدبيممك(1)

.124-122ص,تاريخ,سيد,محمود.22-21ص,تاريخ,خليل,اينالجليك

وأامبحتأول,(م1223/ه323)اسمتولىعليهماأورخمانسمنة,تقعفيالشمالالغربميممنتركيماقمرببحمرمرممرةمدينة:بوراة(*)

.وتشمتهربانتماجالفواكمهوالسمجاد,دفنفيهاأولثممانسمالطينعثممانيين,(م1412/ه113)عاامةللدولةالعثمانيةواستمرتمنحتى

,حسمممينورخمممرون,نصمممار.331-349ص,2م,تةةةاريخ,يلمممماز,اوزتممموزا.119-111ص,موسةةةوعة,عبمممدالحكممم ,العفيفمممي:انظمممر

 .113ص,2ج,الموسوعة
,محمود.33-33ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.33-33ص,التاريخ,محمود,شاكر.141-143ص,تاريخ,محمد,فريدبيك(2)

.124-122ص,تاريخ,سيد

.33-33ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي(3)

عبمد,الهاشممي.32ص,تةاريخ,شكيب,ارسالن.113-113ص,تاريخ,يلماز,أوزتوزا.149-141ص,تاريخ,محمد,فريدبيك(4)

.43ص,تاريخ,وليد,العريض.39-31ص,الخالفة,المنع 
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 .(1)ووعد  أت يطلق سراحه ما دام السلطان محمد على قيد الحياة
ه ) (*)ة صددددوفية ذاه أبعدددداد سياسددددية بقيددددادة الشددددي  بدددددر الدددددينظهددددره حركددددة عقائديددددة دينيدددد

اتضددددطراباه التددددي كاندددده  مسددددتغالد , الددددذي أعلددددن الثددددورة علددددى الد ولددددة العثمانيددددة, (م1413/ ه111
لقداء القدبض عليده , تحصل في الد ولة, فقام السلطان محمد بقيادة الجيش لحربه وتمكدن مدن هزيمتده وا 

 .(2)تخل  السلطان من جميع اسزماه الداخلية وبذلك( م1421/ ه122)وأعدمه سنة 
وسداعد  فدي ذلدك العديدد مدن اسمدور , وتمكن السلطان محمد من إعادة الوحدة للدولة العثمانية

, التدددي كانددده تددددؤمن للسدددلطان تفوقددداد علدددى منافسددديه فدددي الحددددروب )*(فرقدددة الجددديش اتنكشدددارية: منهدددا
 .(3)ظل اإلدارة المركزية والفالحين والتجار الذين وجدوا مصالحهم أفضل في

, عامدددداد ( 14)العددددرش وعمددددر   (م1751-1700/ه655-605) الســــلطان مــــراد ال ــــان تددددولى 
 .(4), سنة( 09)بلغه مدة حكمه 

, واسددتمره لمدددة ثددالث سددنواه, ظهددره العديددد مددن اسزمدداه عندددما تددولى السددلطان مددراد الحكددم
بالمقابدل , سدلطاناد علدى وتيداه البلقدان وقد أطلدق البيزنطيدون سدراح مصدطفى بدن بايزيدد, واعترفده بده

وقددن الجدديش اتنكشدداري والعلمدداء فددي صددن السددلطان مددراد الثدداني, الددذي اتخددذ مددن بورصددة عاصددمة 
وقرمدددان حتدددى يتفدددرغ لبسدددط سددديطرته علدددى الوتيددداه , فقدددام بعقدددد معاهدددداه صدددلح مدددع المجدددر, (5)لددده

 .(6)العثمانية
                                         

.39-31ص,الفةالخ,عبدالمنع ,الهاشمي.119ص,تاريخ,يلماز,أوزتوزا.131ص,تاريخ,محمد,فريدبيك(1)

,وكانوالدهقاضياًبها,ولدفيقلعةسماونةفيبالدالروحين,بدرالدينمحمدبنإسرائيلبنعبدالعزيزالشهيربابنالقاضيسماونة(*)

أشعلحالة,وأسسحركةدينيةتقومعلىالمساواةفياألموالبينالناس,تولىمنصبقاضيالعسكر,أخذالعل عنوالدهوحفظالقررن

,طباشركرازارة:انظر(.م1413/ه111)فقتلهالسلطانمحمدسنة,وأرادالسيطرةعلىالحك ,الفوضىفيعهدالسلطانمحمدالحلبي

 .111ص,1م,تاريخ,يلماز,اوزتوزا.131-131ص,تاريخ,محمد,فريدبيك.23-22ص,الشقائق
,سميد,محممود.13-11ص,الخالفةة,عبمدالممنع ,الهاشممي.111ص,تةاريخ,يلمماز,أوزتموزا.131ص,تةاريخ,محممد,فريدبيك(2)

.144-142ص,تاريخ
فرقةعسكريةمنالمشاةالعثمانيون,شكلواتنظيماًخااابهم بثكنماته وشماراته ,كانوااقموافمرقالجميشالعثمماني:الجيشاالنكشاري)*(

اسراالحروبمنالغلمانوالشبانالمسيحينوكانيت تربيته تربيةاسالميةوفقم,تكونوامن1307ظهرتفيعهدأورخاناالولسنة

 .107,صتاريخاينالجليك,خليل,:انظر".الدوشرومة"مبدأالتجنيد
.22ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(3)

.139-132ص,تةاريخ,محممد,فريمدبيمك.43-43ص,تةاريخ,عزتلو,بيكراا .111-13ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي(4)

.11-11ص,التاريخ,محمد,شاكر

.43-43ص,تةاريخ,يوسم ,عزتلمو,راما ,بيمك.19-11ص,الخالفةة,عبمدالممنع ,الهاشممي.33ص,تاريخ,خليل,اينالجيلك(5)

.11-11ص,التاريخ,محمود,شاكر

,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.33ص,تاريخ,شكيب,أرسالن.132ص,تاريخ,محمد,فريدبيك.24ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(6)

.43-43ص,تاريخ,يوس ,عزتلو,بيكرواا .19-11ص



13 



 
دددددن مددددددراد الثددددداني مددددددن هزيمددددددة عمددددده مصددددددطفى سدددددنة وقددددددام بحصددددددار , (م1700/ ه605) تمك 

علنددوا وأ, غل أمددراء اسناضددول هددذا الحصدداربالمقابددل اسددت, التددي كاندده تدددعم منافسدديه (*)القسددطنطينية
وقدددام  ,فدددع الحصدددار عدددن القسدددطنطينيةر تمدددردهم وقددداموا بحصدددار بورصدددة ممدددا دفدددع مدددراد الثددداني إلدددى 

 .(1)بعقاب أمراء اسناضول على تمردهم
وتمكدددن مدددن فدددتح سدددالونيك سدددنة , لندددكيم العثمانيدددة التدددي فصدددلها تيمور الاسدددترد مدددراد جميدددع اسقددد

 .(2)التي فتحها العثمانيون أكثر من مرة واستردها منهم البيزنطيين( م1732/ ه637)
تبندده محمددد الفدداتح بدددعوى شددعور  ( م1777/ ه676)تنددازل السددلطان مددراد عددن العددرش سددنة 

وتحددالفوا للسدديطرة علددى  ,جددر وأهددل القسددطنطينيةن ذلددك وعلددى رأسددهم الميددو فاسددتغل اسوروب, بالتعددب
ددر اسعظدم خليدل لثاني الحكم بعد مناشدة الجيش اتفعاد وتولى مراد ا, الد ولة العثمانية نكشاري والص 

دددروهنددا يتبددين أن الجدديش ات ,(3)باشددا بضددرورة عودتدده للحكددم مدداء واسسددر اسعظددم والعل نكشدداري والص 
 .(4)م دور فعال في سياسة الحكمكان له المتنفذة وجماعة اتعيان
وكانددده بددددالد ( م1751/ ه655)الحكدددم بعدددد وفدددداة والدددد  سدددنة  محمـــد الفــــات تدددولى السدددلطان 

فكددان الهدددن الرئيسددي للفدداتح إعددادة , اسناضددول تحدده سدديطرة الد ولددة العثمانيددة باسددتثناء إمددارة القرمددان
 .(5)لدانوب إلى الفراه في الجنوبالس لطة المركزية للدولة العثمانية على اسراضي الممتدة من ا

 

                                         
 .223ص,انظرالمخطوط(*)

,أرسمالن.122-121ص,1م,تماريخ,يلمماز,اوزتموزا.134-132ص,تةاريخ,محمد,فريدبيك.24ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(1)

.11ص,تاريخ,يوس ,عزتلو,بيكرواا .19ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.33ص,ختاري,شكيب

,التاريخ,محمود,شاكر.91ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.134ص,تاريخ,محمد,فريدبيك.23ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(2)

.12-11ص

,بيمكرواما .93ص,الخالفةة,عبمدالممنع ,الهاشممي.31ص,تةاريخ,يبشمك,أرسمالن.131-133ص,تاريخ,محمد,فريدبيك(3)

,الدولةةة,أحممد,كونمدز.131-133ص,تةاريخ,سمميد,محممود.12-11ص,التةاريخ,محممود,شمماكر.41ص,تةاريخ,يوسم ,عزتلمو

.114-112ص

,عبدالممنع ,الهاشمي.31ص,تاريخ,شكيب,أرسالن.131-133ص,تاريخ,محمد,فريدبيك.111ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(4)

.12-12ص,التاريخ,محمود,شاكر.41ص,تاريخ,يوس ,عزتلو,بيكرواا .93ص,الخالفة

,عبمدالممنع ,الهاشممي.13ص,تاريخ,شكيب,أرسالن.132-139ص,تاريخ,محمد,فريدبيك.29ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(5)

..113-113ص,تاريخ,سيد,حمودم.113-113ص,الخالفة
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بعدددد , (م1753/ ه654)تمكدددن السدددلطان محمدددد الفددداتح مدددن السددديطرة علدددى القسدددطنطينية سدددنة 
 .(1)واتخذها عاصمة للدولة المركزية ,يوماد ( 57)حصار دام 

 وتيدداه ميعددم جددضو , ليهاددرته عدديطددط سددة وبسدزيددمركدده الدتددددود دولددوسيع حددتدي داتح فددنجح الف
 ,(*)اليونان الددددددددضع بددتوأخ  (*)رسكددددةوالهدددسنددبودددددددددصرب والدددتي الدددملكددمتح ددوف, ةدندنطيددطددقسدددال

فتمكن بذلك من تاسيس , اد زواته شرقاد وغرباد وشماتد دون توقن على مدى ثالثين عامغواستمره 
 .(2)إمبراطورية الد ولة العثمانية

فدي التي استمره أكثر من نصدن قدرن الصراع على العرش إحدى أهم المشاكل السياسية  ُعدَّ 
والتي كاده تنهي الد ولة العثمانية عندما تنازع أبناء بايزيدد علدى الملدك لدذلك قدام , (3)الد ولة العثمانية 

القدانون  هدذا لطان تخوتده وقدد أجداز العلمداءالفاتح ب صدار قانون لحل هذ  المشكلة بضرورة قتل الس
 .(4)تخماد الفتنة

فددي كددل  نمك ددة والمدينددة والقدددس والخليددل أهددم اسمدداكن المقدسددة لجميددع المسددلمي مددن تمثددل كددل
 .فكانه خدمة هذ  اسماكن شرن يحر  الحكام على الظفر به, زمان ومكان

ة سدبدن سدوندك كانده مك دة والمديندة والقددس والخليدل تحده حكدم المماليدك الشراكاخدالل عصدر 
بدددن سدددوندك فدددي الفتدددرة الممتددددة مدددن إفكدددان تبدددد مدددن الوقدددون علدددى أوضددداع تلدددك المددددن فدددي عصدددر 

 (.م1761 -ه663/ م1394 -ه622)

                                         
.131ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.142ص,تاريخ,يلماز,اوزتوزا(1)

اعتنقسكانهااالسالمبعدأن,(ك 31129)تبلغمساحتها,تقعغربيشبهجزيرةالبلقانإلىالجنوبمننهرسافا:البوسنةوالهرسك(*)

,تاريخ,محمد,فريدبيك:انظر.حصلتعلىاستقاللهابعدتفككاتحاديوغسالفيا,وعاامتهاسراجيفوا,وقعتتحتحك الدولةالعثمانية

-31ص,معجم,محمد,عتريس.313-312ص,جغرافية,خميس,الزوكة.233-233ص,3ج,موسوعة,مسعود,الخوند.121ص

32. 
وترتفمععمن(2كم 121199)وتبلمغمسماحتها,وبيممنشمبهجزيمرةالبقماندولةاغيرةتقعجنوبيأوروباوتحتلالجزءالجن:اليونان(*)

ممنالدولممة(م1129/ه1243)ولمم تسمتعيداسمتقاللهاإالسممنة,عما(2111)وقعممتتحمتحكمم الغمزاةأكثمرمممن,(م2.913)سمطحالبحمر

,نصار.293-293ص,23م,موسوعة,رونأحمدورخ,الشويخات:انظر.نظامالحك فيهاجمهوريبرلماني,عاامتهاأثينا,العثمانية

 .1231-1221ص,معجم,محمد,عتريس.2333ص,3ج,عةالموسو,ورخرون,حسين
,الهاشممي.133-131ص,تةاريخ,محممد,فريمدبيمك.91-13ص,تةاريخ,شمكيب,أرسالن,41-42ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(2)

.91-11ص,التاريخ,محمود,شاكر.212ص,تاريخ,سيد,محمود.222-133ص,الخالفة,عبدالمنع 

.42,93ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(3)

.132ص,تاريخ,وليد,العريض.411-411ص,تاريخ,سيد,محمود(4)
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شهده مك دة والمديندة خدالل حكدم السدالطين الشراكسدة اضدطراباه سياسدية تمثلده فدي الصدراع 
جاندب اسميدر إلدى  حيدث وقدن سدالطين المماليدك, (1)بين اسشدران واسمدراء علدى إمدارة مك دة والمديندة

وانعكسده تلدك اتضدطراباه , (2)اسقوى الذي يستطيع أن يفرض اسمن ويحافظ على الطدرق التجاريدة
 .(3)السياسية سلباد على اسوضاع اتقتصادية في مك ة والمدينة

الحدامين باعتبدارهم , حر  سالطين الشراكسة طوال فترة حكمهم على اتهتمدام بمك دة والمديندة
إلددى إرسددال  ضددافةد إحيث قدداموا باعمددال التددرميم واإلصددالح للمسددجد الحددرام والكعبددة رفين,للحددرمين الشدد

وعملوا على اصالح طرق الح  وحفدروا اآلبدار والعيدون علدى طدول , كسوة الكعبة كل سنة من مصر
 .(4)طرق الح 

دددة والمديندددة حيدددث أقدددام السدددالطين الشراكسدددة العديدددد مددد ن ازدهدددره الحيددداة العلميدددة والثقافيدددة بمك 
 .(5)المدراس وبذلوا اسموال للمدرسين وأرسلوا الكتب من مصر لكي تدرس في مك ة والمدينة

تمتعدددده القدددددس خددددالل عصددددر السددددالطين الشراكسددددة بحالددددة مددددن اسمددددن واتسددددتقرار السياسددددي 
نيابدة مسدتقلة مرتبطدة مباشدرة مدع ( م1293/ ه111)إذ أصبحه حدوالي سدنة , (6)وحظيه باهتمامهم
وأصدددبح نائدددب القددددس يسدددمى بنددداظر الحدددرمين الشدددريفين فدددي القددددس , (7)ي بالقددداهرةالسدددلطان المملدددوك

 .(8)والخليل
 

                                         
.44-42ص,المدينةة,عبمدالمرحمن,الممديرس.113ص,3ج,الموجزة,الموسوعة.242-222ص,2ج,تاريخ,أحمد,السباعي(1)

.224ص,بالد,فيصل,الشلى.21-11ص,الحياة,عبدالحفيظ,لسالميا

.222ص,2ج,تاريخ,أحمد,السباعي(2)

.22ص,الحياة,عبدالحفيظ,السالمي.113-113ص,المدينة,عبدالرحمن,المديرس(3)

.43-29ص,الحياة,عبدالحفيظ,السالمي.114ص,3ج,الموجزة,الموسوعة.212-233ص,2ج,تاريخ,أحمد,السباعي(4)

.249-242ص,المدينةةة,عبممدالممرحمن,المممديرس.114ص,3ج,المةةوجز,الموسمموعة.232ص,2ج,تةةاريخ,أحمممد,السممباعي(5)

.41ص,الحياة,عبدالحفيظ,السالمي

.33,31ص,القدس,علي,علي(6)

,المفصل,عار ,العار .19ص,تاريخ,يونس,غواغة.24ص,سالقد,علي,علي:انظرأيعاً.212ص,2ج,األنس,الحنبلي(7)

.12ص,المدينة,مروان,بكير.12ص,دراسات,عالء,رزق.221ص

.221ص,المفصل,عار ,العار .31ص,القدس,علي,علي8))
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مددن اسزمدداه اتقتصددادية بسددبب  بيدده المقدددس خددالل فتددرة المماليددك الشراكسددة لعديدددٍ  هتعرضدد
ورافددق ذلددك , (3)وحدددوث الددزتزل ,(2)وانتشددار اسمددراض واسوبئددة والمجاعدداه ,(1)تدداخر سددقوط اسمطددار

 .(4)عاصمة المماليك مصر وضاع اتقتصادية في سوء اس
شددداء المسددداجد نابعدددا مدددن حدددر  السدددالطين علدددى إن وعلميددداد  ثقافيددداد  كمدددا شدددهده القددددس ازدهددداراد 

يقددان اسوقددان التددي يعددود إ ممددا دفددع , (5)المدددارسو نتاجهدا علددى المسدداجد والزوايددا والزوايدا والمدددارس وا 
 . (6)بيه المقدسمن العلماء وطلبة العلم لإلقامة ب كثيراد 

فبعدد تاسديس نيابدة بيده , تمتعه الخليل باسمن واتستقرار السياسي الذي شدهدته مديندة القددس
ذي أصداب مديندة لدوانعكس سدوء اسوضداع اتقتصدادية ا, (7)أصبحه الخليل وتية تابعة لها, المقدس

 .(8)القدس سلباد على مدينة الخليل
لوجددود الحددرم اإلبراهيمددي وعملدددوا و لمكانتهددا الدينيددة  ,اهددتم السددالطين الشراكسددة بمدينددة الخليددل

صدالح الحدرم اإلبراهيمدي اآلبدار  واواقداموا العديدد مدن المددارس والزوايدا والمسداجد وحفدر , على ترميم وا 
 .(9)والعيون

فقددد شدددك ل اتقتصددداد عنصدددراد هامددداد فدددي تحدددول اإلمدددارة العثمانيدددة  قتصـــاديةاالوأمددا مدددن الناحيدددة 
فكددان اتقتصدداد والجدديش والمددال مددن أهددم الدددعائم الرئيسددية التددي اسددتنده , مركزيددةالصددغيرة إلددى دولددة 

وتسددديطر علدددى , وأفريقيدددا, وأوروبدددا, عليهدددا لقيدددام دولدددة متراميدددة اسطدددران تمتدددد فدددي ثدددالث قددداراه آسددديا
 . التجارة في الشرق والغرب

                                         
.222-31,211ص,القدس,علي,علي:انظرأيعاً.319ص,4ج,السلوك,المقريزي.114ص,2ج,بدائع,ابناياس(1)

.222-31,211ص,القدس,علي,علي(2)

.134ص,تاريخ,عار ,العار .31ص,م.ن(3)

.222-221ص,القدس,علي,علي(4)

,غوانمة.99-93ص,المفصل,عار ,العار .122ص,القدس,علي,علي:انظرأيعاً.333-341ص,2ج,األنس,الحنبلي(5)

.43-44ص,تاريخ,يوس 

.122ص,القدس,علي,علي.393,339ص,2ج,األنس,الحنبلي(6)

.31ص,مدينة,تيسير,جبارة(7)

.32ص,القدس,علي,علي:انظرأيعاً.319ص,4ج,السلوك,المقريزي.114ص,2ج,بدائع,ابناياس(8) 

-133ص,الخليةل,محممد,أبوامالح.14ص,تاريخ,يونس,غواغة.39ص,المدينة,مروان,بكير.31ص,مدينة,تيسير,جبارة(9)

133.
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تطددور حاجدداه وجدداء تطددور  مددع , قائمددا علددى دعددائم متينددة ماليدداد  كمددا أسددس العثمددانيون نظامدداد 
وتمثلددده مهامددده فدددي , (2)وتدددرأس هدددذا النظدددام موظدددن يعدددرن بالددددفتر دار ,(1)الد ولدددة وتوسدددع أراضددديها

عددددداد الميزانيددددة السددددنوية للدولددددة التددددي يقددددددمها  اتحتفدددداظ بسددددجاله اسراضددددي وتوزيددددع اإلقطاعدددداه وا 
 .(4)اسولوقد ظهر هذا النظام في عهد بايزيد , (3)وجباية الضرائب بكافة أشكالها, للسلطان

وحدددة النقدددد اسساسدددية   (*)فكانددده اسقجدددة, وعمددده الد ولدددة العثمانيدددة منددذ تاسيسدددها لسدددك النقددود
حيددث قددام , (م1439/ ه114)واسددتمره كقطعددة نقددد أحاديددة المعدددن حتددى عددام , (5)للدولددة العثمانيددة

ممدا يددل علدى , (6)ةسول مدرة فدي الد ولدة العثمانيد" الليدرة" السلطان محمدد الفداتح بضدرب النقدود الذهبيدة
 .الرخاء اتقتصادي الذي كانه تحظى به الد ولة العثمانية في عهد الفاتح

فكانده مدورداد , ومن المصادر الرئيسة التي اعتمده عليها الد ولة في دعدم اقتصدادها الضدرائب
فوجدددددددده ضدددددددريبة العشدددددددر والخدددددددراا , (7)بدددددددن سدددددددوندكاهامددددددداد مدددددددن مدددددددوارد الد ولدددددددة خدددددددالل عصدددددددر 

افه الد ولدة إلددى تلددك الضدرائب ضددريبة جديددة ُعرفدده بضددريبة المزرعدة يؤديهددا الرعايددا وأضدد,(8)والجزيدة
وضددريبة الددرأس ويؤديهددا الرعايددا غيددر المسددلمين وهددي تقابددل , علددى اسرض التددي يزرعونهدداالمسددلمون 

وهنددداك ضدددرائب يجدددري تحصددديلها مدددن الرعايدددا علدددى اسشدددياء التدددي يملكونهدددا مثدددل , ضدددريبة المزرعدددة
وضدريبة اسغندام التدي تفدرض علدى , ن التي تفرض علدى معاصدر الزيتدون والطدواحينضريبة الطواحي

 . (9)الرعايا الذين يملكون اسغنام

                                         
.321ص,الدولة,أكمال,أوغلي(1)

.13ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.414ص,تاريخ,سيد,محمود,م.ن(2)

.414ص,تاريخ,سيد,محمود(3)

.13ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.413-414ص,تاريخ,سيد,محمود.321ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(4)

(1.2)ووزنها(91)وكانتمنالفعةعيار,(م1221/ه329)فيعهدالسلطانأورخانسنةتضرب,أولوحدةنقدعثمانية:األقجة(*)

,(م1393/ه1111)واستمرتاألقجةوحدةالنقدالرئيسةحتىعمام,غرامإالأنهطرأتعيراتعلىجمعهاووزنهاخاللالعهدالعثماني

,الموسوعة,أحمد,الشويخات:انظر.ول يعدلهاوجوداإلفيحساباتالحكومةالدقيقة,(م1111/ه1224)ربهاسنةوت التوق عنض

 .333ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي.293ص,تاريخ,ابحي,العريض.249ص,1ج
.333ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي.233ص,2م,تاريخ,يلماز,أوزتوزا(5)

.332ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي.113,222ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي(6)

.233ص,2م,تاريخ,يلماز,أوزتوزا.13ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.341-329ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(7)

.343-342ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(8)

349ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(9)
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فسدددعه خدددالل القدددرن الخدددامس , نعاشدددها بكدددل الوسدددائلإوعملدددوا علدددى  بالتجدددارةاهدددتم العثمدددانيون 
الفالحدددين  إصدددالح وتدددرميم الطدددرق إلدددىفاوكلددده مهمدددة  ,سدددين الطدددرق التجاريدددةعشدددر مددديالدي  إلدددى تح

وأقامده العديددد مدن الخاندداه والمصدلياه والمضددافاه  ,(1)عفددائهم مدن بعددض الضدرائب الطارئددةإمقابدل 
 .(2) الصغيرة والزوايا على طول الطرق

فكاندده مدينددة بورصددة مددع نهايددة , بالعواصددم المختلفددة لدددولتهم عنايددة خاصددةوأولددى العثمددانيون 
, (3)لسياسددي كدداكبر سددوق تجدداري بددين الشددرق والغددربالقددرن الرابددع عشددر مدديالدي  المركددز التجدداري وا

 .(4)وكذلك القسطنطينية التي  أصحبه المركز السياسي والتجاري اسول للدولة العثمانية
للسديطرة علدى تجدارة  )*(بدن سدوندك حدروب طويلدة مدع البندقيدةاخاض العثمانيون خالل عصر 

انتهدده الحدددرب بسددديطرتهم علدددى  (م1432/ ه133)وبعدددد فددتح القسدددطنطينية سدددنة , (5)البحددر اسسدددود
يددددر  مبدددالد  اد ضدددخم اد تجاريددد اد تجددارة البحدددر اسسدددود فاصدددبح يشددكل مدددع القسدددطنطينية واسناضدددول محددور 

وصددول إلددى حالددة مددن علددى الالد ولددة العثمانيددة  مددل التددي سدداعدهوهددذ  أحددد العوا, طائلددة علددى الد ولددة
 . (6)الرخاء اتقتصادي

لد ولددة العثمانيدددة مدددراقبين للحفدداظ علدددى نظدددام التسدددعير أمددا فيمدددا يخددد  اسسددواق فقدددد وضدددعه ا
ن بحضدددور القاضدددي يحيدددث كانددده تجدددري عمليدددة تحديدددد لألسدددعار عدددن طريدددق التجدددار وزعمددداء الحدددرفي

واسددتمر , وكددان ربددح التجددار ومصددلحة الرعايددا يؤخددذ بعددين اتعتبددار, والمحتسددب كممثلددين عددن الد ولددة
 .(7)بن سوندكاالعمل بهذا النظام خالل عهد 

معيندة  اد سدلعي  قوانين منع وتحديدد  ضعه الد ولة العثمانية خالل القرن الخامس عشر الميالدو 
أعلدددى مدددن التجدددار  اد كددددفع التجدددار اسجاندددب أسدددعار , وذلدددك سهددددان تجاريدددة, خدددارا الد ولدددة للتصددددير

                                         
.223-223ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(1)

.444-442ص,تاريخ,سيد,محمود,م.ن(2)

.193,213-21,192ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(3)

.393ص,2م,تاريخ,يلماز,أوزتوزا.192,213,223ص.م.ن(4)
المساحةوهيعبارةعنجزرمتصملةببععمهامدينةتقعشمالايطالياوهيعاامةفينيتو,تعدأكبرالمدنمنحيثالسكانو:البندقية)*(

 .332,ص0مدائرة,وجدي,محمدفريد,:انظر.عنطريقجسوراخذتاسمهامنسكانهااالاليينالفينيت,تشتهربتصديرالكتان

.93ص,تاريخ,روبير,وانتران.213-214ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي.211ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(5) 

.223-211ص,تاريخ,خليل,الجيلكاين(6)

.332-332ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(7)
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وأخدددرى سياسدددية كمدددا حددددث فدددي عهدددد السدددلطان بايزيدددد حيدددث مندددع نقدددل الحبدددوب بسدددفن  ,(1)المحليدددين
 .(2)يدعم اقتصاد عدوهم التجاري والسياسي ت ية حتىالبندق

أما فيما يخ  الزراعة فاهتمه الد ولدة العثمانيدة خدالل القدرن الخدامس عشدر مديالدي  بالقطداع 
وذلددك  بتزويددد التجددار بمنتجدداه الفالحددين , الزراعددي الددذي شددكل عنصددرا أساسدديا مددن عناصددر التجددارة

ضدددافة إلدددى ذلدددك شدددكله الضدددرائب وا  , (3)وحبدددوب, ولحدددوم, وعسدددل, وزيتدددون, وفواكددده, مدددن خضدددرواه
 .(4)المفروضة على اسرض والفالحين مورداد أساسياد لخزينة الد ولة
إذ لدددم تسدددمح بتقسددديم اسرض أكثدددر مدددن  ,حرصددده الد ولدددة العثمانيدددة علدددى عددددم تفتيددده اسرض

مشدداركة أكثددر مددن اثنددين ف ندده يددتم زراعددة اسرض بال" الورثددة"قسددمين وفددي حددال كددان أصددحاب اسرض 
 . (5)بين الورثة

فقسددمه اسراضددي مددن حيددث  ,خددالل القددرن الخددامس عشددر مدديالدي  ظهددر مددا يسددمى باإلقطدداع
وأراضددي الوقددن وهددي موقوفددة لغددرض الدددين , أراضددي الميددري وهددي ملددك الد ولددة: الملكيددة إلددى قسددمين

تدددابع  قطددداعإ: فئددداهوكانددده أراضدددي الميدددري مقسدددمة إلدددى ثدددالث , كاإلنفددداق علدددى المددددارس والجوامدددع
قطدددداع , للسددددلطان مباشددددرة يطلددددق عليهددددا أراضددددي سددددلطانية قطدددداع , اسسددددرة الحاكمددددةُيمددددنح سفددددراد وا  وا 

 .(6)عسكري
للجنددود  التيمدار وهدو إقطدداع صدغير ُمدنح: فئدداه هدي إلدى ثدالثالعوائددد الماديدة  الدذي قسدم وفدق

يفددوق دخلدده  والزعامددة, تيمددارجي ويطلددق علددى صدداحبه, الفرسددان وت يتجدداوز دخلدده عشددرين ألددن أقجددة
أما اإلقطاع الخدا  فهدو أكبدر اتقطاعداه مسداحة يمدنح , اد ويسمى صاحبه زعيم, عشرين ألن أقجة

بددددن اواسددددتمر اتقطدددداع العسددددكري خددددالل عصددددر , للددددوتة المحليددددين ويتجدددداوز دخلدددده مائددددة ألددددن أقجددددة
 .(7)سوندك

                                         
.391,ص1م,الدولة,أكمال,أوغلي(1)

.211ص,تاريخ,خليل,اينالجليك.م.ن(2)

.139ص,1ج,تاريخ,روبير,مانتران(3)

,إسممماعيل,يماغي.192-192ص,تةاريخ,وليمد,يالعريفم.31ص,تةاريخ,خليمل,اينالجليمك.343ص,1م,الدولةة,أكممال,أوغلمي(4)

.13ص,الدولة

.333ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(5)

.221-223ص,تاريخ,الدين,زين,نج الدين.112ص,أوروبا,بيتر,شوجر(6)

.13-13ص,لةالدو,أحمد,ياغي.124-121ص,الدولة,عبدالعزيز,الشنادي.439-431ص,تاريخ,كارل,بروكلمان(7)
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فدددي  ُأنِشددئه خدددالل القدددرن الرابدددع عشدددر والخدددامس عشددر المددديالدي  بعدددض الصدددناعاه الصدددغيرة
ومكدددددابس , وبددددذر الكتدددددان, ومعاصددددر للزيتدددددون, والشدددددموع, والصددددباغة, المدددددن مثدددددل مصددددانع النسدددددي 

 .(1)وغيرها من الصناعاه الصغيرة, والصابون, ومصانع لفتل الحبال, لألقمشة
طبقدددة رجدددال , همدددا ُقسدددم المجتمدددع العثمددداني إلدددى طبقتدددين رئيسددديتين االجتماعيـــةومدددن الناحيدددة 

للحفدددداظ علددددى النظددددام  تمدددده الد ولددددة ببقدددداء كددددل فددددرد فددددي طبقتددددهواه, (2)رعيددددةالحكددددم واإلدارة وطبقددددة ال
 . (4)وت يتم اتنتقال من طبقة إلى أخرى إت بمرسوم خا  من السلطان, (3)السياسي واتجتماعي

يدددة مدددن علمددداء ومدرسدددين وقضددداة لمالجددديش ورجدددال الهيئدددة الع مدددنطبقدددة رجدددال الحكدددم  تكونددده
 قددو , وظيفدتهم بتطبيدق أحكدام الشدريعة اإلسدالمية والقدوانين العثمانيدةالدذين تمثلده , وموظفي الددواوين

 . (5)عفيه هذ  الطبقة من الضرائبأُ 
واعتمدده فدي تشدكيل الجدديش  ,ة للدولدة العثمانيدةاسعمددة الرئيسدد ىحددإواعتبدره طبقدة الجديش 

فدال كدل ثدالث فكان يتم تجميع اسط, على نظام الدفشرمة الذي طبق على البلدان المسيحية المفتوحة
دارةحسدددب قددددراتهم ومدددواهبهم بددد أو سدددبع سدددنين ويصدددنفون هم حسدددب ويدددتم تعلددديم, ين خددددم وعسدددكر وا 

ذين يتمتعددون بمواهددب خاصددة فكددان السددالطين يشددرفون شخصددياد علددى ل ددال أمددا, (6)المبددادا اإلسددالمية
 .(7)تعليمهم

السدلطان محمدد الفداتح  واستمر استخدام المماليك بالد ولة العثمانية للخدمة العسكرية حتى عهدد
العلمداء مدن المسدلمين اسحدرار لتلدك  يدتم اختيدار وكدان, اهم المراكدز فدي الد ولدةبدالذي أخذ يعهد إليهم 

 .(8) المراكز قبل ذلك

                                         
.111ص,1ج,تاريخ,روبير,مانتران(1)

,تةةاريخ,وليممد,العممريض.31ص,1م,التمماريخ.119-111ص,تةةاريخ,خليممل,اينالجليممك.323ص,1م,الدولةةة,أكمممال,أوغلممي(2)

.13ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.192-192ص

.13ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.112ص,أصول,أحمد,مصطفى(3)

.119ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(4)

,تةةاريخ,وليممد,العممريض.31ص,1م,التةةاريخ.119-111ص,تةةاريخ,خليممل,اينالجليممك.323ص,1م,الدولةةة,أكمممال,أوغلممي(5)

.13ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.192-192ص

,كمارل,بروكلممان.31-34ص,الدولةة,أحممد,كونمدز.12ص,تةاريخ,يلمماز,أوزتموزا.123-124ص,تةاريخ,خليل,اينالجليك(6)

.433-433ص,تاريخ

.123ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(7)

.122ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(8)
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ازداده أهميددة المماليددك فددي المجتمددع العثمدداني فددي النصددن الثدداني مددن القددرن الخددامس عشددر  
, وهددددن مدددن ذلدددك إلدددى سدددحق اسسدددتقراطية التركيدددة ةد,الوظدددائن كافدددحهم فقدددام الفددداتح بمدددن, المددديالدي  

بعادهدا عددن الحكددم واإلدارة  وت تدداري يددذكر ت نسددب لهدم  نمكدانهم باعتبددار أة فئددة الدفشددرمالل حدوا  , وا 
 .(1) قوة عائلية وت يعرن

تكوندده مددن جماعدداه وطوائددن مختلفددة و  ,انيددة فددي المجتمددع العثمددانية الطبقددة الث  عي ددشددكله الر  
وعددد ه هددذ  , (2)اليهددودو مددن ر ومددذاهب وأعددران متعددددة كددالعرب واليونددان والرومددان واس تنتمددي سديددان

, والزراعدددة, مدددن خدددالل عملهدددم فدددي التجدددارة, (3)الطبقدددة القطددداع المندددت  الدددذي يددددفع الضدددرائب للدولدددة
 .(4)والصناعة

ة دينيددة فسددمه كددل فئدد, ة الدينيددة كاسدداس للتقسدديم اإلداريبعي دداعتمددده الد ولددة العثمانيددة علددى الت  
ولكدل طائفدة زعديم يقدوم بالفصدل , وكانه جميع الملل غيدر اإلسدالمية مقسدمة إلدى طوائدن دينيدة, مل ة

وفدق القدوانين الخاصدة لكدل طائفدة ودون , بينهم بقضدايا اسحدوال الشخصدية كدالزواا والطدالق وغيرهدا
             باإلضددددددددددافة إلددددددددددى ذلددددددددددك تكوندددددددددده أحيدددددددددداء منفصددددددددددلة لكددددددددددل طائفددددددددددة وخاصددددددددددة , (5)تدددددددددددخل الد ولددددددددددة

واسددتمر العمددل , (7)وهكددذا منحدده الد ولددة العثمانيدة للرعايددا غيددر المسددلمين كيانداد خاصدداد بهددم, (6)بالمددن
 . (8)بنظام الملل خالل عهد ابن سوندك

سدددعه الد ولدددة العثمانيدددة خدددالل عصدددر ابدددن سدددوندك للحفددداظ علدددى نسددديجها اتجتمددداعي بتدددوفير 
فاوجددده مددا يسددمى ديددوان همددايون وهددو عبددارة  ,بل لددذلكووفددره كددل السدد, العدددل واسمددان بددين رعاياهددا

 . (9)يعقد هذا الديوان في أوقاه معينة لسماع الشكاوى ,عن محكمة تمثل أعلى جهاز بالحكومة

                                         
.149ص,تاريخ,روبير,مانتران.112ص,تاريخ,يلماز,اوزتوزا(1)

.91ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.13ص,سالطين,نزار,فازان.331ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(2)

,تةةاريخ,وليممد,العممريض.31ص,1م,التةةاريخ.119-111ص,تةةاريخ,خليممل,اينالجليممك.323ص,1م,الدولةةة,أكمممال,أوغلممي(3)

.13ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.192-192ص

.91ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.13ص,سالطين,نزار,فازان.331ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(4)

.91ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.13ص,سالطين,نزار,فازان(.332-331)ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(5)

.222ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(6)

.91ص,الدولة,إسماعيل,ياغي.13ص,سالطين,نزار,قازان(7)

(.332-331)ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(8)

(.413-414)ص,تةاريخ,سميد,محمود(.143-142)ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(.134-131)ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(9)

.433-433ص,تاريخ,كارل,بروكلمان



23 



وكددان السددالطين يسددتمعون إلددى شددكاوي الرعيددة حددين ينطلقددون فددي الحمدداله العسددكرية أو فددي 
قددددم بشدددكوا  إلدددى السدددلطان خ  أن يتفكدددان بوسدددع كدددل شددد, صدددالة الجمعدددة أو حدددين يدددذهبون للصددديد

 .(1)ض النظر عن وضعه اتجتماعيمباشرة بغ
فكدان الفداتح , وحر  السدالطين علدى تحقيدق العدالدة والرفاهيدة للرعيدة فدي جميدع أجدزاء الد ولدة

دددلطة المطلقدددة لرجدددال الددددين النصدددارى بدددالتجول فدددي أرجددداء الدددبالد العثمانيدددة لمعرفدددة أحدددوال  يمدددنح الس 
 . (2)يكتبون التقارير باوضاعهم للسلطان مباشرة وكانوا, الرعية

حيددث توقددن الفدداتح عددن , (م1433/ ه111)اسددتمر السددالطين بددالجلوس بالددديوان حتددى عددام 
وحتى يتمكن من سماع شدكاوى الرعيدة بشدكل شخصدي فدتح نافدذة مشدبكة تسدمح لده , ترؤس الجلساه

 .(3)متابعة ما يجري في الديوان
دوراد بدددددارزاد فدددددي الد ولدددددة العثمانيدددددة خدددددالل القدددددرن الخدددددامس عشدددددر كمدددددا لعبددددده الزوايدددددا والتكايدددددا 

وهدي , (5)وذلدك حسدب المنطقدة الموجدودة فيهدا, وكانده تسدمى تكايدا أو زوايدا أو خانكداه, (4)ميالدي  ال
تستضددافة , عبدارة عدن مؤسسدة خيريدة يؤسسددها درويدش أو شدي  تقدام علددى أطدران المددن والضدواحي

 . (6)المسافرين وتقديم الطعام لهم
حيدث , وشكله الزوايا نواة غالبيدة القدرى خدالل القدرنيين الرابدع عشدر والخدامس عشدر المديالدي  

, ويقيمددون عليهدا الزاويددة أو التكيددة, يحصدلون علددى قطعددة أرض مدن السددلطان" الدددراويش"كدان الفقددراء 
وافدددون ونظددراد لتمتددع سددكان الزاويددة باإلعفدداء مددن الضددرائب والحصددول علددى الطعددام المجدداني فكددان ال

 .(7)ياتون إليها جماعاه

                                         
.143-143ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(1)

.221ص,الخالفة,عبدالمنع ,الهاشمي(2)

.144ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(3)

.444-442ص,تاريخ,سيد,محمود.222-221ص,م.ن(4)

.19ص,تكايا,رايموند,ليفشيز(5)

.444-442ص,تاريخ,سيد,محمود.144ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(6)

.222-221ص,تاريخخليل,,اينالجليك(7)
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وقن الشيوخ والدراويش خالل القرن الخامس عشدر المديالدي  إلدى جاندب السدالطين العثمدانيين 
وهكددذا , مقابددل حصددولهم علددى قطددع اسراضددي والهبدداه والهدددايا التددي كاندده تخصدد  للزوايددا والتكايددا

 .(1)تكون فكرة رعاية التكايا والزوايا وحمايتها من قبل السلطان
ر لهددم السددلطان محمددد حيددث وف دد ,يعددد فددتح القسددطنطينية نقطددة تحددول لدددى الدددراويش والشدديوخ

 حتددددى أصددددبحه بشدددديوخها ودروايشددددها ُتجدددداري المدددددارس, الفدددداتح كددددل السددددبل إلقامددددة الزوايددددا والتكايددددا
 . (2)بالخدماه التي تقدمها للمواطنين

رق م علدى الط دامعظم الزوايدا التدي ت تقد ي مطلع القرن السادس عشر ميالدي  ألغه الد ولة العثمانية ف
وت تقدددددم خدددددماه للمددددواطنين ولعدددددم تمكددددن الد ولددددة مددددن اسددددتغالل أراضدددديها الموقوفددددة للزوايددددا والتكايددددا 

 .(3)سغراض عسكرية أو مالية
بددن سددوندك تطددوراد اشددهده الحركددة العلميددة بالد ولددة العثمانيددة فددي عصددر  ال قافيــةومددن الناحيددة 

نشددداء المؤسسدددداه  السددددالطين العثمدددانيين فدددي القدددرن الخددددامس عشدددر مددديالدي  بحيدددث أخدددد , وازدهددداراد 
 كددان للمؤسسدداه التعليميددة دور  ف, وأخددذ رجددال الد ولددة واسمددراء يقلدددون السددالطين فددي ذلددك, التعليميددة

العثمداني مدن  ون نسدي  المجتمدعباإلضافة إلى ذلك تك د, (4)في تطوير وانتشار الثقافة اسسالمية مميز  
 .(5)فاثر ذلك في اإلزدهار العلمي والثقافي بالد ولة العثمانية ,والعاداه والتقاليد لفة اسديانفئاه مخت

فكددان , أخددذ التعلدديم يتطددور شددكالد ونوعدداد خددالل القددرن الخددامس عشددر مدديالدي  بالد ولددة العثمانيددة
يدق شددي  أو وكددان التعلديم فيهددا يدتم عددن طر  ,تمثلده المرحلددة اسولدى فددي الكتاتيدب, يمدر بدثالث مراحددل

بعدض عمليداه  ومعرفدةوكدان الهددن منهدا تعلديم القدراءة والكتابدة وحفدظ القدرآن الكدريم , أحد المتعلمين
 .(6)الحساب

                                         
.24ص,تكايا,ليفشنيزرايموند(1)

.23ص,م.ن(2)

.222-221ص,تاريخ,اينالجليك(3)

.421-423ص,تاريخ,سيد,محمود(4)

.222ص,تاريخ,خليل,اينالجليك.433ص,2م,تاريخ,يلماز,اوزتوزا(5)

.211ص,تاريخ,وليد,العريض.449ص,2م,الدولة,أكمال,أوغلي(6)
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وكدان الهددن منهدا تخدري  اسئمدة , وتمثله المرحلة الثانيدة بدالتعليم بالمسداجد والزوايدا والمددراس
فدددي المددددارس العليدددا التدددي تخدددرا الفقهددداء  أمدددا المرحلدددة الثالثدددة فتمثلددده بدددالتعليم, والخطبددداء والمعلمدددين

 .(1)مثل مدارس صحن ثماني في مسجد الفاتح, ينفقثوالمفسرين والم
مددده  نمدددايفب, اقتصدددر التعلددديم فدددي المددددارس العثمانيدددة قبدددل عهدددد الفددداتح علدددى العلدددوم الدينيدددة ُحر 

أدخلدده العلددوم  وفدي عهددد الفدداتح, وكانده تدددرس فددي بيددوه العلمدداء, (2)العلدوم العقليددة وخاصددة الفلسددفة
واشددترط علددى المدددرس أن يكددون مددن الملمددين بددالعلوم العقليددة والدينيددة , العقليددة إلددى المنهدداا الدراسددية

 .(3)مثل الرياضياه والفلسفة والمنطق
زخددره منطقدددة اسناضدددول واإلمدداراه التركمانيدددة فدددي عهددد بايزيدددد بالعديدددد مددن العلمددداء واسدبددداء 

وعددد , وقام السلطان بايزيد ببناء العديد مدن المددارس, (4)التركية الذين أسهموا في ظهور معالم اللغة
فدددارتكزه الحيددداة العلميدددة فدددي ذلدددك الوقددده علدددى أسدددس , مدددن المؤسسددداه الخاصدددة بدددالتعليم والقضددداء

 .(5)متينة
بعددددد  اه التركمانيدددة إلددددى الجاندددب اسروربدددديمدددن العلمدددداء واسدبددداء ومشدددداي  اإلمددددار  كثيددددر  هدددرب 

وأخددذ سددليمان بددن بايزيددد , (م1412/ ه113)ولددة العثمانيددة إثددر معركددة أنقددرة الهزيمددة التددي حلدده بالد  
وسدداعد ذلددك , الددذي أعلددن نفسدده سددلطاناد علددى أدرنددة يجددذب العلمدداء واسدبدداء وعددين لهددم رواتددب عاليددة

 .(6)على تنشيط الحركة العلمية واسدبية في الد ولة العثمانية خالل هذ  الفترة
مددن اسدبدداء  كثيددر  تم فددي العلددم والعلمدداء حيددث نبددد فددي عصددر  أخددذ السددلطان محمددد الجبلددي يهدد

كدان حيدث , "عجائدب المقددور فدي اخبدار تيمدور"صداحب كتداب , )*(والشعراء على رأسهم ابن عربشدا 
 .(7)عربشا  معلماد سوتد السلطانإبن 

                                         
.211ص,تاريخ ,ابحي,العريض(1)

.433ص,2م,الدولة,أكمال,أوغلي(2)

.231-233,تاريخ,خليل,الجليكاين.433-433ص,م.ن(3)

.423ص,تاريخ,سيد,محمود(4)

.212ص,الدولة,أكمال,أوغلي(5)

.443ص,تاريخ,سيد,محمود(6)

بد في,فيدمشقونشأفيها(م1219/ه391)ولدسنة"ابنعربشاه"شهابالدينمحمدأحمدبنمحمدبنعبدهللابنإبراهي شهرته)*(

ولهالعديدممن,أقامفيأدرنةوترج العديدمنالكتبللسلطانمحمدالجبلي,شاءباللغاتالثالثةالفارسيةوالعربيةوالتركيةالكتابةواإلن

,الحنبلي.121ص,2ج,المنهل,بنتعريبردي:انظر(.م1431/ه134)توفيفيمصرسنة,العقدالفريدفيالتوحيد:المصنفاتمنها

 .221ص,1ج,األعالم,الزركلي:ظرأيعاًان.419ص,9ج,شذرات

.42ص,2م,الدولة,أكمال,أوغلي.32ص,تاريخ,شكيب,أرسالن(7)
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مدددن فقدددام ببنددداء العديدددد , (1)اهدددتم السدددلطان مدددراد الثددداني بالحركدددة العلميدددة والثقافيدددة فدددي عصدددر 
كما اهدتم بداسدب وخاصدة الشدعر ,  (3)"دار الحديث"فانشا مدرسة أطلق عليها , (2)المؤسساه العلمية

واهدتم بحركدة الترجمدة مدن اللغدة العربيدة , والشعراء فكان يدعو الشعراء إلدى مجلسده كدل اسدبوع يدومين
 .(4)إلى التركية
ثقافيدددة حيدددث توافدددد العلمددداء ر فدددتح القسدددطنطينية بشدددكل كبيدددر فدددي تطدددور الحركدددة اسدبيدددة والأث ددد

يددب الفدداتح وشددجعهم علددى ذلددك ترح ,عاصددمة الثقافددةوالشددعراء والفنددانون إلددى القسددطنطينية باعتبارهددا 
 .(5)بهم

مدددراس وضددعه تحدده اشددران  يقددام السددلطان محمددد الفدداتح بعددد فددتح القسددطنطينية ببندداء ثمددان
قدام ببنداء مسدجد ( م1431 -ه133/ م1432 -ه131)وخالل الفترة الممتدة من , (6)اشهر العلماء

وأشدددددرن عليهدددددا ثمدددددان علمددددداء " الصدددددحن الثمددددداني"مددددددارس ُعليدددددا ُعرفددددده باسدددددم  يحولددددده ثمدددددان اوأنشددددد
 . (7)مشهورين

وكانده هنداك , العثمانيدة فدي الدولدة أعلدى مؤسسدة للتعلديم" الصدحن ثمداني"ُعد ه هذ  المدارس 
 المجتمع العثماني حيث فكان للمكتبة مكانة خاصة في, (8)مكتبة مشتركة لتلك المدارس

 . (9)أسسوا المكتباه في المدارس والجوامع والمستشفياه 
ولعبددده دوراد , تميددزه اسعمددال اسدبيدددة قبددل عهددد الفددداتح باسعمددال الدينيددة والصدددوفية والشددعرية

 .(10)كساب اللغة التركية هويتها في مجال اسدبإمميزاد في 

                                         
.112-111ص,تاريخ,شكيب,أرسالن.423ص,تاريخ,سيد,محمود(1)

.423ص,تاريخ,سيد,محمود(2)

.233ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(3)

.112-111ص,تاريخ,شكيب,أرسالن.111ص,العثمانيون,محمد,حرب(4)

.113ص,تاريخ,شكيب,أرسالن.31ص,2م,الدولة,أكمال,أوغلي(5)

.233ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(6)

.193ص,تاريخ,وليد,العريض.421ص,تاريخ,سيد,محمود.222,233ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(7)

.233ص,تاريخ,خليل,اينالجليك(8)

.233ص,1م,الدولة,أكمال,أوغلي(9)

.193ص,تاريخ,وليد,العريض.49ص,2مالدولة,أكمال,أوغلي(10)
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ترجمددة اسدب مددن اللغددة اليونانيددة والعربيددة اتسددع مجددال اسدب فددي عهددد الفدداتح فظهددره حركددة 
وتددم تدددوين العدداداه والتقاليددد , وظهددره اسعمددال التاريخيددة الملحميددة, (1)والفارسددية إلددى اللغددة التركيددة

 .(2)وظهره منشوراه أدبية حول فتوحاه السالطين
اتسددمه كتددب الفضددائل بطددابع دينددي وخاصددة الكتددب التددي تحدددثه عددن مك ددة والمدينددة والقدددس 

فكانده أولددى , (الثددامن مديالدي  / الثداني الهجدري  )فبددأ اتهتمدام فددي كتدب الفضدائل فددي القدرن , لخليدلوا
وكدددان الددددافع , (3)"فضـــائل مّكـــة", (م321/ ه111)ه (*)الكتدددب التدددي ُألفددده كتددداب الحسدددن البصدددري

ا ولحدددث النددداس علدددى زيارتهددد, ب فضدددائل المددددن هدددو التاكيدددد علدددى قداسدددتها الدينيدددةالرئيسدددي لكتابدددة أد
 .باإلضافة تحتوائها على قبور اسنبياء والصحابة والعلماء, (4)وجعلها محط أنظار المسلمين

شكل ه الحروب الصدليبة دافعداد رئيسدياد لتدالين كتدب فضدائل بيده المقددس والخليدل للتاكيدد علدى 
فكاندده حددوالي نصددن كتددب , (5)وحددث الحكددام للحفدداظ عليهددا مددن الحمدداله الصددليبة, أهميتهددا الدينيددة

الفضدددائل التدددي تحددددثه عدددن القددددس أدلفددده فدددي القدددرون الثالثدددة بعدددد تحريدددر بيددده المقددددس وهدددي القدددرن 
 . (6)السابع والثامن والتاسع

بدن سدوندك العديددد مدن كتدب الفضددائل والدرحاله التدي تناولدده الدبالد اسربعددة افدي عصددر  هألفد
وبلددد عددددها ( عشددر مدديالدي  الخددامس / التاسددع الهجددري  )خددالل القددرن , مك ددة والمدينددة والقدددس والخليددل

 :وسيتم ترتيبها ترتيباد زمنياد , "مخطوط"كتب ( 9)
 

/ ه133)عبددددد الوهدددداب الحسدددديني , "الــــروم المفــــرس فــــ  فضــــائل بيــــت المقــــدس"كتدددداب 
, الشدافعي, الحسديني, الدمشدقي, أبدو ناصدر, عبد الوهاب بدن عمدر بدن الحسدين بدن محمدد(: م1431

: مدن تصدانيفه, قاضي القضاة فدي حلدبو , اد فقيه, ا فيهاونش( م1293/ ه111)ولد بدمشق بعد سنة 

                                         
.21ص,الخالفة,محمد,فالحة.33ص,2م,الدولة,أكمال,أوغلي(1)

.33ص,2م,الدولة,أكمال,أوغلي(2)
 .172ص,انظرنصالمخطوط(*)

.21-21ص,فضائل,محمود, إبراهي.2ص,مخطوطات,كامل,العسلي(3)

.11ص,مثير,ابنتمي (4)

.12-11ص,م.ن(5)

.3ص,مخطوطات,كامل,العسلي(6)
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: ,وقددددام بتحقيقددددة(1)"بلددددوغ القاصددددد إلددددى أسددددنى المقاصددددد"و , "أوضددددح المسددددالك إلددددى تعلدددديم المناسددددك"
 (.م2119)زهيرغنايم ومحمد عبد الكريم سنة

ـــى زيـــارة القـــدس والشـــام"كتددداب  إلبدددن عمدددار , "منتهـــى المـــرام فـــ  تحصـــيل م يـــر الفـــرام إل
, المدددالكي, القددداهري, محمدددد بدددن عمدددار بدددن محمدددد بدددن ياسدددر شدددمس الددددين: (2) (م1441/ ه144ه)

عدالم , (م1233/ ه313)ولدد بمصدر سدنة , "ناصر الدين أبو عبد اهلل"لقبه بعض شيوخه , المصري
اسحكدددام فدددي شدددرح عمددددة "ومدددن مصدددنفاته , حفدددظ القدددرآن وألفيدددة الحدددديث, محددددث, بالفقددده والصدددرن

 .(3)"في شرح الجوامع زوال المانع"و , "اسحكام
عددز الدددين أبددو , حمددزة بددن أحمددد بددن علددي بددن محمددد: للحسدديني" فضــائل بيــت المقــدس"كتدداب 

/ ه111)ولددددد بدمشددددق سددددنة , مددددن فقهدددداء الشددددافعية, مددددؤرخ, الدمشددددقي, الشددددافعي, العبددداس الحسدددديني
ى فدددي المنتهددد"ولددده العديدددد مدددن المصدددنفاه منهدددا , حفدددظ القدددرآن وأليفدددة الحدددديث, ونشدددا فيهدددا, (م1413

 .(4)"طبقاه النحاة والنجاة"و , "ذيل مشتبه النسبة"و , "وفياه أولي النهى
لــى البيــت العتيــق"كتدداب  ه )للخددوارزمي ": إ ــارة التربيــب والتشــويق إلــى المســاجد ال ال ــة واع

 .(6)ودفن في مقبرة معال , ستون عاماد   توفي بمك ة وعمر , (5)(م1422/ ه123
 

تدوفي , المؤلدن مجهدول, "إلى زيارة القدس والشام للمقدس  المقتضب من م ير الفرام"كتاب 
 .(7)(م1421/ ه121)سنة 

                                         
.223ص,3ج,معجم,عمر,كحالة:انظرأيعاً.329ص,1ج,هدية,البغدادي.921ص,1ج,كشف,خليفة,حاجي1))

.111ص,ممعج,شهاب,بهادر:انظرأيعاً.193ص,2ج,هدية,البغدادي2))

,الزركلممي.34ص,11ج,معجةةم,عمممر,كحالممة:انظممرأيعمماً.194ص,2ج,هديةةة,البغممدادي.222ص,1ج,الضةةوء,السممخاوي3))

.211ص,3ج,األعالم

,عمر,كحالة:انظرأيعاً.223ص,1ج,هدية,البغدادي.1233ص,2ج,كشف,خليفة,حاجي.132ص,2ج,الضوء,السخاوي4))

.233ص,2ج,األعالم,الزركلي.33ص,4ج,معجم

,شمهابهللا,بهمادر.91ص,فضةائل,محممود,ابمراهي .12ص,مخطوطات,كامل,العسلي.41ص.9ج,معجم,عمر,كحالة:انظر(5)

.111ص,معجم

,األعالم,الزركلي.4ص,9ج,معجم,عمر,كحالة:وانظرأيعاً.113ص,2ج,هدية,البغدادي.122ص,3ج,الضوء,السخاوي(6)

.21ص,3ج

.112ص,معجم,شهابهللا,بهادر:انظر(7)
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/ ه122ه )للتددمري , "الّسـالمعليـ   إبراهيمم ير الفرام ف  فضل زيارة سيدنا الخليل "كتاب 
خطيددددب مقددددام , الشددددافعي, إسددددحاق بددددن إبددددراهيم بددددن أحمددددد بددددن محمددددد بددددن كامددددل التدددددمري(: م1422
 .(1)الخليل

ــد الخليــلالب"كتدداب  : (2) (م1449/ ه132ه )تبددن حجددر العسددقالني " نــاء الجليــل بحكــم بل
أصدله , المعدرون بدابن حجدر, شهاب الدين, أبو الفضل, أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني

ولده , رحدل إلدى الديمن والحجداز وغيرهدا, تعلدق بداآلداب والشدعر, من أئمة التاري  والعلم, من عسقالن
 . (3)"اإلصابة في تمييز الصحابة"صنفاه منها العديد من الم
ـــ ال "كتددداب  ـــة, فضـــائل المـــدن ال ـــدس, والمدينـــة, مّك كدددان حيددداد سدددنة : "محمدددد اليمندددي" والق

شدددي  , الهاشدددمي, شدددمس الددددين محمدددد بدددن حسدددين بدددن حسدددين اليمندددي: قيدددل أنددده(" م1441/ ه132)
 .(4)المدرسة الجوهرية بالقدس

محمددد بددن (: م1433/ ه111)للسدديوطي " األقصــى صــا بفضــائل المســجداتحــاف ا خ"كتداب 
ولدد فدي أسديوط , فاضدل مصدري, شمس الدين السيوطي, شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الخالق

دددة مددددة, ونشدددا فيهدددا( م1411/ ه112)سدددنة  , واسدددتقر بالقددداهرة ولددده العديدددد مدددن التصدددانين, سدددكن مك 
 . (5)"فضائل الشام: "منها

 
 
 

                                         
,الزركلممي.223ص,2ج,معجةةم,عمممر,كحالممة:انظممرأيعمماً.211ص,1ج,هديةةة,البغممدادي.233ص,2ج,الضةةوء,السممخاوي(1)

.113ص,معجم,شهاب,بهادر.13ص,مخطوطات,كامل,العسلي.292ص,1ج,األعالم

.121ص,معجم,شهابهللا,بهادر:انظرأيعاً.243ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر2))

.121ص,1ج,هدية,البغدادي.23ص,2ج,الضوء,السخاوي.322-322ص,13ج,النجوم,ابنتغريبردي3))

.123ص,معجم,شهابهللا,بهادر(4)

.293ص,1ج,معجةةم,عمممر,الممةكح:انظممرأيعمماً.231ص,1ج,كشةةف,خليفممة,حمماجي.14-12ص,3ج,الضةةوء,السممخاوي(5)

.224ص,3ج,األعالم,الزركلي





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 بن سوندك في تأليف كتابهإمنهج 
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 منهجيته في التأليف

فهدي المددن التدي , يمثل البعدان الديني والتاريخي حافزاد أساسياد للكتابة عدن فضدائل هدذ  المددن
دددة"وقدددد عندددي العلمددداء بتددداري  هدددذ  المددددن , خصدددها اهلل بالعديدددد مدددن الفضدددائل , والقددددس, والمديندددة, مك 

 . العصور ة في اإلسالم على مر  نظرا لمكانتها الديني, ا وأثارهاأحداثهفسجلوا " وخليل الرحمن
وأهدددا  للصدددر اسعظددم الددوزير (" م1750/ ه653)كددان حيدداد "الكتدداب ألفددة محمددود بددن سددوندك 

وذكر ابن سوندك في مقدمة كتابه أنه ألفه ليصدبح دلديالد مرشدداد لكدل مدن , خليل باشا بن إبراهيم باشا
 .وليوجه نظر السالطين لفتح هذ  البالد, المدنأراد أن يقصد هذ  

ويظهر ذلدك مدن خدالل اآليداه القرآنيدة , تبرز أهمية الكتاب تحتوائه على مادة دينية وتاريخية
وما اشتمله عليه مدن مناسدك ومقامداه , فذكر المدن اسربعة, واسحاديث النبوية المتعلقة بهذ  المدن

 . دينية
ثددم تحدددث عددن روايدداه بندداء , (1)ابدده عددن آداب سددير الحجدداابددن سددوندك فددي بدايددة كتاتحدددث 

فضدل وذكدر , (3)ثم تحدث عن ضدرورة تعجيدل الحد , (2)الكعبة كما ورده في كتب الفضائل والتاري 
وهددي الحجددر اسسددود والملتددزم وميددزاب  ,وذكددر المواضددع الشددريفة بمك ددة, (4)النظددر إلددى البيدده والكعبددة

وعندد مشددهد مك ددة , وبداب معددال, وفددي المددروة, م الخليدل وبئددر زمدزمالرحمدة وداخددل الكعبدة ومقددام إبددراهي
 .(5)وعند رمي الجمراه الثالثوجبل عرفاه وفي مزدلفة ومنى , كاوعند باب شبي

ل ميددا  فددذكر فضدد, (6)وبددي ن المواضددع الشددريفة فددي منددى وفددي حددوالي المدينددة باعتبارهمددا معددالم مهمددة
ددفا  ,(8)فضددل جبدل عرفدداه باعتبددار  أحددد أهددم مناسددك الحدد و  ,(7)والمددروة زمدزم وفضددل السددعي بددين الص 

                                         
.91_93ص,فضائل,ابنسوندك(1)

.111-99ص,م.ن(2)

.124123ص,م.ن(3)

.124-123ص,م.ن(4)

.144-141ص,م.ن(5)

.133_143ص,م.ن(6)

.133-131ص,م.ن(7)

.131-131ص,م.ن(8) 
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وتحدددث عددن فضددل المددرض والمددوه فددي , (1)وِمنددى وذكددر  للمشدداعر التددي يتوجددب علددى الحدداا فعلهددا
 . (2)مك ة

وذكددر فضدددل  ,(3) أمددا فيمددا يخدد  المدينددة فددذكر ابددن سدددوندك فضددل سددكن المدينددة علددى مك ددة
ثددم , (4)وذكدر  لألعمددة الشددريفة فيهدا, سدكاد هامداد للحدد صددل ى اهلل عليده وسدلم باعتبارهددا من الن بدي  روضدة 
قبداء باعتبدار  اهدم  ومسدجد, (5)وله أهمية دينية كبيدرة, باعتبار  أهم المساجد التي أسسه الن بي  لمسجد 
معلمداد دينيداد هامداد ولهمدا قيمدة تاريخيدة وذكدر  وجبدل أحدد باعتبارهمدا, ثدم ذكدر مقبدرة البقيدع, (6)المساجد

وبدين فضدل جبدل طدور , (7)ل استعراضه لألحاديث واآلياه التي تحث على زيارتهمافضلهما من خال
 . (8)له من قيمة تاريخية فهو الجبل الذي ناجى فيه موسى ربه سينا لما

صدل ى اهلل عليده وسدلم وبيعدة العقبدة اسولدى وبيعدة العقبدة الثانيدة وذكدر  الن بدي  وتحدث عن هجرة 
 الن بددي  وقدددم ترجمددة شدداملة لحيدداة  ,(9)م رمضددان وزكدداة الفطددرصددو : سددنواه نددزول بعددض الفددرائض مثددل

 .(10)صل ى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين
صددل ى اهلل  الن بددي  معلومدداه عمرانيددة مددن خددالل استعراضدده للمسدداجد التددي صددل ى بهددا  وقددد ذكددر

, وبصدة, سوغدر , أريدس: وهدي, الن بدي  وذكدر  لببدار التدي شدرب منهدا , (11)عليه وسدلم ومكدان تواجددها
 .(12)ورومة, وبضاعة, وحا

عدن  اد ايداه بنداء المسدجد اسقصدى فداورد حدديثلرو ذكر فضائل مدينة القدس مدن خدالل ذكدر   ثم  
 .(13)بناء داود وسليمان له م  تحدث عن بناء سام بن نوح للمسجد ثُ  م  أول بيه وضع للناس ثُ 

                                         
.131-131ص,فضائل,ابنسوندك(1)

.133-132ص,م.ن(2)

.139-133ص,م.ن(3)

.194-113,191-111ص,م.ن(4)

.191-113ص,م.ن(5)

.193-193ص,م.ن(6) 

.212-193ص,م.ن(7)

.213-214ص,م.ن(8)

.219-213ص,م.ن(9)

.211-221ص,م.ن(10)

.213-212ص,م.ن(11)

.294-219ص,م.ن(12)

.211-293ص,م.ن(13)
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ددوتطددر   دد ,نذاوات ,واإلحددرام ,الةق للعديددد مددن اسحاديددث فددي فضددل الص  دد ,وموالص  دقة فددي والص 
ددخرةوفضدل , (1)بيده المقدددس مدن المسددجد الحدرام إلددى المسددجد  الن بددي   سدراءإة فة وذكددر كيفي ددالمشدر   الص 

شددر الكعبددة لبيدده المقدددس يددوم حث فيدده عددن تحددد   وربددط بددين القدددس ومك ددة فدداورد فصددالد , (2)اسقصددى
 . (4)وفضل عين سلوان بانها من أنهار الجنة, (3)القيامة

فدددذكر ترجمدددة إلبدددراهيم الخليدددل عليددده , فتحددددث عدددن فضدددائل اسنبيددداء فيهدددا ,مديندددة الخليدددلأمدددا 
سحاق بن إبراهيم, الس الم وايداه تحدث علدى فضدل زيدارة قبدر إبدراهيم وتدرجم , وا  وذكر مجموعة مدن الر 

سماعيل بن إبراهيم, ليوسن بن يعقوب  .(5)وا 
فددذكر  ,(6)غيرهددا مددن البلدددان اسخددرىو , فددي تلددك المدددن ذكددر المقامدداه والمددزاراه المتواجدددةثددم 

 . عن صاحبه باختصارث وتحد  , صاحب المقام أو المزار
فاسدير واسحاديدث ذكر ابن سدوندك المدنه  الدذي اسدتند عليده فدي كتابده باعتمداد  علدى كتدب الت  

وايددداه واسحاديدددث ومدددن خدددالل تتب ددد الح  وأقددوال العلمددداء والُصددد ي عدددرن علدددى المدددنه  الدددذتم الت  سددديو ع الر 
 . كتابه عتمد  في عرض مادةا

فلدم يكدن هنداك تدوازن , فصدول المخطدوط بدين القصدر والطدول تفداوه منهجهعلى ومن المآخذ 
, ابددعالددث والر  اني أكبددر مددن الث  ل والث ددفكددان البدداب اسو  , بينهمددا مددن حيددث المسدداحة والمعلومدداه الددواردة

عندد حديثده عددن : سبدواب المخطددوط فمدثالد عندد ترتيبده  اد وواضددح اد معيند اد أو نهجد اد ه لدم يتبددع نمطدكمدا أن د
ليدورد ترجمدة لسديرة رسدول  ,ث عن أفضلية مك ة على المدينة وقطع حديثدهرة تحد  فضائل المدينة المنو  
 . ث عن فضائل المدينة المنورةثم عاد وتحد  , (7)اهلل وخلفائه الراشدين

يظهددر ذلددك بشددكل واضددح عنددد و  اد دمحددد   اد بددع نهجددة لددم يت  اريخي ددوكددذلك عنددد استعراضدده للمددادة الت  
 . (8)    خرى بالنسبأحياناد أالترجمة بالوفاة و  أحياناد يبدأ فكانترجمته لسيرة رسول اهلل وخلفائه 

                                         
.224-212ص.فضائل,ابنسوندك(1)

.231-222,233-223م,ص.ن(2)

.243-242م,ص.ن(3)

.231-243م,ص.ن(4)

.291-233م,ص.ن(5)

.292م,ص.ن(6)

.292-133ص,م.ن(7)

.211-221ص,م.ن(8)
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 فدداورد مددثالد ,  فددي مضددمون الددن   كددان يسددتخدم عنددوانين ت عالقددة لهمددا وفددي بعددض الفصددول
وعدن حديثده عدن , (1)سديناءفصالد عن أنس بن مالك وَسرَد تحه هذا العنوان رواياه عن جبدل طدور 

ددخرةفضددل  دد, (2)ذكددر فضددل الفددردوس الص  أورد أحاديددث عددن فا والمددروة وكددذلك فددي فصددل زمددزم والص 
كلمددة فصددل ويبدددأ بسددرد اسحاديددث  وأحياندداد ت يضددع عندداوين للفصددول ويكتفددي بددذكر, (3)فضددل العددالم

و   .(4)ياهاوالر 
فعنددما تحددث عدن أبدي , سدبة لهداباإلضافة إلى ذلك كان يذكر معلوماه في مواضيع غير منا

-13)أورد سددددددبب تسددددددمية عمددددددر بددددددن الخطدددددداب بالفدددددداروق (م337-330/ه13-11)بكددددددر الصددددددديق
 . ترجمة كاملة له تيانه علىإوبالرغم من  ,(5)(م373-م337/ه03

فعندددما تحدددث عددن مقبددرة البقيددع وحديثدده , عنصددر الخيددال فددي كتابدده بتوظيددن ابددن سددوندك قددام
حمدددزة رضدددي اهلل عنددده  امدددرأة عابددددة ركبددده يومددداد لزيدددارة قبدددرأن ", سددداطيرأورد أ, عدددن قبدددور الصدددحابة

 .(6) ..."فنزله في قربها في الوادي والغالم يمسك المركب
تناول المؤلدن فدي أحيدان قليلدة أراء العلمداء سدواء حدين اختلفدوا كداختالفهم علدى أولويدة الفضدل 

دددة والمديندددة دددالم أفضدددل موضدددع فدددي  ن بدددي  الضدددع دفدددن أو حدددين اتفقدددوا علدددى أن مو , (7)بددين مك  عليددده الس 
وجداء , (8)فحدر  علدى سدرد أسدماء العلمداء ومدوقفهم مدن ذلدك وتنداول حججهدم وأدلدتهم, اسرض كلهدا

ويظهددر موقفدده فددي اتخددتالن علددى تفضدديل مك ددة , مباشددر رأيدده الشخصددي ضددمناد دون كددالم ترجيحددي  
ر اخددتالن اليهددود والمسددلمين فددي كمددا ذكد ,(9)بددواب مخطوطتددهأمددن خددالل تقديمدده لمك دة فددي , والمديندة

رأي المسددلمين بتفضدديل  -ضددمناد –فضدديل بددين مك ددة والقدددس وأشددار لددرأي اليهددود ودلدديلهم لكندده رجددح الت  
 .(10)الكعبة على غيرها

                                         
.213-214,صفضائل,ابنسوندك(1)

.223م,ص.ن(2)

.131صم,.ن(3)

.222,241م,ص.ن(4)

.243م,ص.ن(5)

.212م,ص.ن(6)

.139-133م,ص.ن(7)

.133م,ص.ن(8)

.93ص,م.ن(9)

.122-121م,ص.ن(10)
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و  و , يدداه فددي فضددائل المدددن اسربعددةاحددر  ابددن سددوندك علددى سددرد جميددع الر  يدداه ابمددا فيهددا الر 
ه ) (*)وكعددددب اسحبددددار, (م357/ ه37ه) (*)ن منبددددهحيددددث أكثددددر الراويددددة عددددن وهددددب بدددد, اإلسددددرائيلية

و , (م350/ ه30 حيدث استرسدل فدي سدرد قصدة , ياه مع اسس النقدل أم لدم تتفدقاسواء اتفقه هذ  الر 
, الدذي قيدل أنده سدقط فدي ميدا  عدين سدلوان فدي القددس ودخدل الجندة مدن سدراديبها (*)شريك بن حباشدة

 . (1)وعاد للدنيا بورقة من أوراق الجنة
وهددددو مددددا اسددددتهل بدددده , سددددلوبه بددددالوعظ الخطددددابي المباشددددر القريددددب مددددن الروحيددددة الدينيددددةاتسددددم أ

ويظهددر أسددلوبه هددذا بوضددوح عندددما أخددذ  ,(2)..."الحمددد هلل الددذي جعددل طددوان بيتدده: "ه قددائالد تددمخطوط
 .(3)بسرد آداب الح  وأسرار 

, غددويقيددد الل  عوسدهلة بعيدددة عدن الت  , فكاندده واضدحة بسدديطة, زه لغددة ابدن سددوندك بالسدهولةتمي د
عنددد حديثدده عدددن : فمددثالد , وهددذا واضددح بشددكل مكددرر ,إضددافة لتفسددير  لددبعض اسلفدداظ والمصددطلحاه

, (5)"الكلخددددن"وفددددي بعددددض اسحيددددان اسددددتخدم كلمدددداه عاميددددة مثددددل , (4)الصددددفا والمددددروة فسددددرها لغويدددداد 
 .متعني صل ى اهلل عليه وسل" صلعم"و , وتعني عليه الس الم" ع م"واستخدامه للرموز مثل 

والشددرين "فمددثالد يقددول , اللفظيددة مددن جندداس وطبدداق البديعيددة باإلضددافة تسددتخدامه للمحسددناه
, (7)"الحمددد هلل علددى التمددام ولرسددوله أفضددل الس ددالم"و , (6)"وعليدده الددتكالن, فدداهلل المسددتعان, واسعيددان

ا سدددبب, وصدددير وقدددون عرفاتددده: "حيدددث يقدددول, وحدددر  علدددى صدددياغتها ضدددمن اسلفددداظ الجزلدددة أحيانددداد 
 (8)"لتهاتر آثام عصام اسنام

                                         
 .033ص,انظرنصالمخطوط(*)
 .130ص,انظرنصالمخطوط(*)
 .352ص,انظرنصالمخطوط(*)

.231ص.فضائل,ابنسوندك(1)

.91م,ص.ن(2)

.93م,ص.ن(3)

.131م,ص.ن(4)

.134م,ص.ن(5)

.92ص.م.ن(6)

.429م,ص.ن(7)

.91ص,م.ن(8)
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 مصادر معلوماته وإسناده

بعددد اسددتعراض نددد  المخطددوط وتحقيقددده, اتضددحه المصددادر التدددي اسددتقى منهدددا ابددن سدددوندك 
 :مادته ويمكن حصرها فيما ياتي

 سددبعين إحدددى و " يعددد القددرآن الكددريم أحددد المصددادر التددي اسددتند عليهددا ابددن سددوندك فاستشددهد بدددِ 
 .يز, استخدمها في مواضع مختلفة لتدعيم رأيه وإلبراز مكانة المدن الدينيةمن الكتاب العز " آية

فبلددد عددددها  ,واسدتند أيضدداد علددى اسحاديددث النبويددة الشددريفة, كدددليل علددى أهميددة المدددن اسربعددة
 .تشجيع على زيارتها والدعاء فيهال, وذلك ل"حديث وواحد وعشرينمئة "في المخطوط 

خيدة والدينيدة مدن المصدادر التاريخيدة وكتدب الفضدائل التدي صدنفها أخذ ابن سوندك مادته التاري
لهدذ  المددن, وهنداك بعدض المصدادر التدي أشدار إليهدا ابدن سدوندك فدي  اخدو المؤرخون الدذين سدبقو  وأر  

المخطددوط, وأخددرى اسددتطعه معرفتهددا مددن خددالل التحقيددق, وسدداقوم بعرضددها ترتيبدداد زمنيدداد مددن اسقدددم 
 . من كل مصدرلألحدث لمعرفة ما استفاد 

 :ومن المصادر التي أشار إليها
حمد بن محمد خطاب البستي المعرون بالخطابي, يكنى (: م991/ هد211ه)اإلمام الخطابي .1
, (4)(م921/ ه 219), ولد سنة (3)زيد بن الخطاب من نسل ,(2)محدث , قاضي(1)"أبو سليمان" بد 

, (6)راسان إلى ما وراء النهرخحجاز, وجال رحل إلى العراق وال ,(5)(من بالد كابل)من أهل بسه 
 .(7)وغيرها" واعالم السنن ف  شرح البخاري" , "بريب الحدي : " وله العديد من التصانين منها

مدا يتعلدق بكيفيدة بنداء " أعـالم الحـدي  فـ  شـرح صـحي  البخـاري" أخذ ابن سوندك من كتابده 
قيدل سدام بدن ندوح ثدم بندى علدى ذلدك ووسدعه المسجد اسقصى وبدان أول مدن بندى المسدجد احبداء اهلل و 

                                         
.22,ص13,جسيرالذهبي,.214,ص2,جوفياتابنخلكان,.413ص.2,جمعجمالحموي,(1)

.149,ص2,جتذكرة,22ص,13,جسيرالذهبي,(2) 

.23,ص13,جرسيالذهبي,.413,ص2,جمعجمالحموي,(3) 

.22,ص13,جسيرالذهبي,.214,ص2,جوفياتابنخلكان,.413,ص2,جمعجمالحموي,(4) 

.213,ص2,جوفياتابنخلكان,((5

.413,ص2,جمعجمالحموي,((6

.131,ص2,جتذكرةالذهبي,.214,ص2,جوفياتابنخلكان,((7



36 



كتداب أحاديدث اسنبيداء, بداب " , وقد ورده هذ  الروايدة فدي كتابده فدي (1)داود وسليمان عليهما الس الم
 .(2)"في حديث أبي ذر

 
بفريد الدين " محمد بن أبي بكر بن إسحاق الملقب (: م1192/ ه319) فريد الدين العطار. 2

ولد في قرية كدكن من أعمال نيسابور سنة " أبو حامد" يكنى بد  ,(4)"دينزين ال"وقيل  ,(3)"العطار
, كان والد  تقياد (م1133/ ه332ه)في عهد السلطان سنجر بن ملكشا  ( م1119/ ه 312)

وقيل انه شاعر صوفي وكان العلم النافع  ,(5)يعمل في العطارة ومنه ورث فريد الدين هذ  المهنة
الشي  : هخومن أشهر شيو  ,(6)سير والحديث فكان شغوفاد بسير السالطينفي عقيدته هو الفقه والتف
 . (7)(م1219/ ه 313ه)محمد الدين البغدادي 

 مددزاراهب ةتعلقددالممعلومدداه الفاخددذ جملددة مددن " تــذكرة األوليــاء" رجددع ابددن سددوندك إلددى كتابدده 
, وهددي مددن (8)تسددمذكددر سددبب تسددميتها بهددذا ا( م332/ ه123ه ) ()ار رابعددة العدويددةمددز كاسوليدداء 

وعندد  ,(9)المدزاراه الكائندة فدي القددس, ورده فدي كتداب التدذكرة بترجمدة رابعدة العدويدة وذكدر  لمناقبهدا
الكددائن فددي مدينددة حمدد  ذكددر بعضدداد مددن ( م331/ ه132ه )عددن مددزار إبددراهيم بددن ادهددم حديثدده 
 .(11)مناقبهمن  اد بعضذكر أيضاد ( م333/ ه23ه)ويس القرني أ, وعند حديثه عن (10)مناقبه

 

                                         
.293ص,فضائل,ابنسوندك((1

.1342,ص2ج,أعالمالخطابي,((2

.112,ص2,جهديةالبغدادي,.343,ص3,جاالعالمالطالبي,:أنظرأيعاً.11,جتذكرةفريدالدينالعطار,((3

.12,صمنطقفريدالدينالعطار,((4

.22-22,صمنطق.14–11,صتذكرةالعطار,نفريدالدي((5

.29–21منطق,ص.11,صتذكرةفريدالدينالعطار,((6

.14,صتذكرةفريدالدينالعطار,((7

((,229صأنظرنصالمخطوط.

.293ص,فضائل,ابنسوندك((8

.94,صتذكرةفريدالدينالعطار,((9

.423ص,فضائل,ابنسوندك((10

.422ص,م.ن((11
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, فهو كتاب متخصد  بسدير اسوليداء (1)ووجده هذ  في كتاب التذكرة عند ترجمة كل شخ 
 .وأصحاب المقاماه

وزي, القرشي, البغدادي, عبد الرحمن بن علي بن محمد الج(: م1211/ ه393ه) ابن الجوزي.2
 , ولد في بغداد سنة(2)عالمة عصر  في التاري  والحديث ا,أبو الفر 

عاش في مركز الخالفة العباسية في بغداد وعايش ستة من الخلفاء  ,(3)(م1114/ ه311)
, وله العديد من (م1131/ ه333ه )راهيم بن دينار النهرواني إب: , ومن أبرز شيوخه(4)العباسيين

 .(5)وغيرها" المنتظم ف  تاري  الملوك واألمم:" التصانين منها
ــا " اسددتفاد ابددن سددوندك مددن كتابدده        عنددد حديثدده عددن مقامدداه " بتعريــف فضــائل المصــطفىالوف

, يوجددد هددذا الحددديث (6)مديندة القدددس, حيددث أخددذ مندده حددديث عددن نددزول عيسددى بددن مددريم إلددى اسرض
 .(7)وبعثه وما يجري له صل ى اهلل عليه وسلم الن بي  في باب حشر 

ن بن هبة القاسم بن علي بن الحس(: م1212/ ه 311ه " )ابن عساكر" الحافظ بهاء الدين .4
سمع  ,(م1122/ ه323), ولد سنة (9)مؤرخ ومحدث ,(8)بهاء الدين" أبو محمد عساكر" اهلل 

, سمع من جمال اإلسالم علي بن المسلم (11)تولى مشيخة دار الحديث النورية بعد والد  (10)بدمشق
وله ( م1214/ ه311ه )أبو الحسن بن المفضل : نه, وروى ع(م1121/ ه 322ه)السلمي 
 .(12)ف  فضائل القدس كتاب الجهاد وما قصر في , ومجلد  : من التصانين منها العديد

                                         
.41,121,صتذكرةفريدالدينالعطارة,((1

.313,ص13,جالبدايةابنكثير,.92,ص4,جتذكرة.233,ص21ج,سيرالذهبي,.141,ص2,جوفياتبنخلكان,ا((2

.313,ص13,جالبدايةابنكثير,.92,ص4,جتذكرة.233,ص21,جسيرالذهبي,(9)

.311,ص13,جالبدايةابنكثير,.3,ص1,جالمنتظمبنالجوزي,ا((4

.313,ص13,جالبدايةابنكثير,.92,ص4,جتذكرةالذهبي,((5

.293ص,فضائل,ابنسوندك((6

.322,صالوفابنالجوزي,((7

,معجةمالمنجمدامالحالمدين,:أنظمرأيعماً.243,ص4,جشذراتالحنبلي,.1233,ص4,جتذكرة.413,ص21,جسيرالذهبي,((8

.31ص

.243,ص4,جشذراتالحنبلي,.1233,ص4,جتذكرة.413,ص21,جسيرالذهبي,((9

.243,ص4,جشذراتالحنبلي,.413,ص21ج,سيرالذهبي,((10

.243,ص4,جشذراتالحنبلي,((11

.243,ص4,جشذراتالحنبلي,.1239–1231,ص4,جتذكرة.413,ص21,جسيرالذهبي,((12
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, حينما "الجامع المستقصى ف  فضائل المسجد األقصى" من كتابه  ابن سوندكاستفاد 
 .(1)تحدث عن كيفية بناء المسجد اسقصى

د أمددا المصددادر التددي لددم يددذكرها, فقددد اسددتطعه معرفتهددا مددن خددالل تحقيددق ندد  المخطددوط وقدد
 .والتفسير ائل والفقه والتاري نوعه بين الفضت

 :فمن كتب الفضائل التي اعتمدها ابن سوندك كتاب
أبي المعالي, المشرن بن المرجا بن (": م1191/ ه 492ه )تبن المرجا" فضائل بيت المقدس.1

, عاش في المدينة عند استيال ء إبراهيم المقدسي, من علماء القدس في القرن الخامس الهجري 
 .(2)الصليبيين عليها

اسددتقى ابددن سددوندك مددن كتابدده جملددة وافددرة مددن المعلومدداه التددي خصدده بيدده المقدددس وفضددل 
ويدداه التدي أخددذها خمسدداد  زيدارة مدينددة الخليددل, وبلغده عدددد سده عشددرة روايددة : ن روايددة وهدديوثالثدي الر 

, (4)بيده المقددس, وفضدل زيدارة (3)سدبب تسدمية بيده المقددس ببيده الس دالم: عن بيه المقددس تناولده
, وفضدددل أهدددل القددددس علدددى (7), واتسدددتغفار والصدددوم(6), والصدددالة فيهدددا(5)وثدددواب زيدددارة بيددده المقددددس

بدرة ق, وفضدل م(10), ومكانة بيه المقددس عندد اهلل يدوم القيامدة(9), وفضل الوتدة والموه فيها(8)غيرهم
عددددن فضددددل جبددددل طددددور  , وروايددددة(13), وروايددددة عددددن السددداهرة(12), وروايددددة عددددن سلسددددلة داود(11)مدددامال
 .(14)سينا

                                         
.193ص,فضائل,ابنسوندك((1

الموسوعةالفلسطينية,.432,صمصنفواآلغا,ياسين,.24,صمخطوطاتالعسلي,كامل,:أنظرأيعاً.2,صفضائلبنالمرجا,ا((2

.223,ص2م

.121,صفضائلابنالمرجا,.223ص,فضائل,ابنسوندك((3

.111,صفضائلابنالمرجا,.211,صفضائل,ابنسوندك((4

.133-134,صفضائلابنالمرجا,.213-213,صفضائل,ابنسوندك((5

.213-111,صفضائلرجا,ابنالم.214-212,صفضائل,ابنسوندك((6

.222,243,صفضائلابنالمرجا,.221,224ص,فضائل,ابنسوندك((7

.431,213–433,صفضائلابنالمرجا,.234ص,فضائل,ابنسوندك((8

.232-232,صفضائلابنالمرجا,.232ص,فضائل,ابنسوندك((9

.121-121,صفضائلابنالمرجا,.223ص,فضائل,ابنسوندك((10

.234,صفضائلابنالمرجا,.232ص,فضائل,ابنسوندك((11

.131,صفضائلابنالمرجا,.242ص,فضائل,ابنسوندك((12

.222,صفضائلابنالمرجا,.231,صفضائل,ابنسوندك((13

.293-291,صفضائلابنالمرجا,.231-232,صفضائل,ابنسوندك((14
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روايددة عددن فضددل عددين سددلوان بانهددا مددن : وأورد ثددالث روايدداه عددن فضددل ميددا  بيدده المقدددس
 .(3), وسبب تسمية بئر الورقة(2)انها من الجنة عين فلوس وسلوان وزمزمورواية عن , (1)أنهار الجنة

ددخرةكمددا أورد ثمدداني روايدداه عددن فضددل قبددة  بددن مددروان لقبددة  روايددة عددن بندداء عبددد الملددك: الص 
ددددخرة ددددخرة, وفضددددل قبددددة (4)والمسددددجد اسقصددددى الص  , (6), وفضددددل الصددددالة فيهددددا(5)وكيفيددددة زيارتهددددا الص 

دددخرة, وهيئدددة (8), وخدددروا المددداء الحلدددو مدددن تحتهدددا(7)والمواضدددع التدددي يسدددتجاب الددددعاء فيهدددا يدددوم  الص 
خرة, ومفتاح (9)القيامة  .(10)الص 

, وروايدة (11)روايدة عدن بنداء المسدجد اسقصدى: وذكر ثالث رواياه عدن بنداء المسدجد اسقصدى
 .(13), وذبحه لألضاحي عند بنائه للمسجد(12)عن بناء سليمان بن داود للمسجد اسقصى

 الن بددي  , وبندداء (14)فضددل مدينددة الخليدل: وأخدذ ثددالث روايداه أخددرى عددن مديندة الخليددل ذكددر فيهدا
, وذكددر روايددة عددن هددالك بخدده (16)م, وفضددل زيددارة قبددر إبددراهي(15)سددليمان لقبددر إبددراهيم عليدده الس ددالم

 .(17)نصر
محمد بن محمود (: م1243/ ه 342ه)تبن النجار " الدرة ال مينة ف  تاري  المدينة "كتاب .2

/ ه331)بن الحسن بن هبة اهلل بن محاسن, أبو عبد اهلل محب الدين ابن النجار, ولد سنة 

                                         
.242-241,صفضائلابنالمرجا,.241-243,صلفضائ,ابنسوندك((1

.231,صفضائلابنالمرجا,.249ص,فضائل,ابنسوندك((2

.133-134,صفضائلابنالمرجا,.231-249ص,فضائل,ابنسوندك((3

.34-31,صفضائلابنالمرجا,.234,صفضائل,ابنسوندك((4

.133-11,13,134,صفضائلابنالمرجا,.232-213,231,صفضائل,ابنسوندك((5

.133–134,صفضائلابنالمرجا,.241-232,صفضائل,ابنسوندك((6

.134,صفضائلابنالمرجا,.213,صفضائل,ابنسوندك((7

.123-124,صفضائلابنالمرجا,.223,صفضائل,ابنسوندك((8

.121,صفضائلابنالمرجا,.221,صفضائل,ابنسوندك((9

.29-21,صفضائلابنالمرجا,.241,صفضائل,ابنسوندك((10

.13,صفضائلابنالمرجا,.293,صفضائل,ابنسوندك((11

.23-22,صفضائلابنالمرجا,.211-299,صفضائل,ابنسوندك((12

.22-22,صفضائلابنالمرجا,.213-213,صفضائل,ابنسوندك((13

.432,433,صفضائلابنالمرجا,.231,صفضائل,ندكابنسو((14

.431-433,صفضائلابنالمرجا,.212,صفضائل,ابنسوندك((15

.431-431,صفضائلابنالمرجا,.214,صفضائل,ابنسوندك((16

.42,صفضائلابنالمرجا,.214,صفضائل,ابنسوندك((17
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إلى الشام والحجاز ومصر وغيرها , رحل (3), من أهل بغداد(2)مؤرخ وحافظ للحديث ,(1)(م1112
 .(4)(م1211/ ه393ه)من البلدان, سمع الحديث من ابن الجوزي 

ائل المديندددة اسدددتفاد ابدددن سدددوندك مدددن كتابددده فدددي فصدددوله اسولدددى أثنددداء حديثددده عدددن فضددد
لبيعددددة العقبددددة : صددددل ى اهلل عليدددده وسددددلم تناولدددده ذكددددر  الن بددددي  روايدددداه عددددن  المنددددورة, فدددداورد أربددددع

, وفضددل (7)صددل ى اهلل عليدده وسددلم الن بددي  , ووفدداة (6)عليدده الس ددالم للمدينددة الن بددي   ,ودخددول(5)اسولددى
الن بي  زيارة قبر 

 .(9), ودرجاه منبر (8)
فضدل زيدارة : , تناولده(م323/ ه 2ه )( *)وأخذ رواية واحدة عن حمزة بدن عبدد المطلدب

 .(11), وأورد رواية عن فضل مك ة على المدينة(10)قبر 
عليدده وسدلم, فددذكر  الن بدي  ار خمدس روايدداه فيمدا يتعلددق بفضدل روضددة ونقدل عددن ابدن النجدد

, واسدددددطوانة (13)سدددددطوانة المهدددداجرينإ, وسددددبب تسددددمية (12)روايددددة عددددن فضدددددل الروضددددة الشدددددريفة
 .(16)سطوانة علي بن أبي طالبإ, وموقع (15)سطوانة الوفودا  , و (14)التوبة

 
 
 

                                         
.91,ص1,جقاتطبالسبكي,.23,ص4,جفواتالكتبي,((1

.91,ص1,جطبقاتالسبكي,((2

.99–91,ص1,جطبقاتالسبكي,.23,ص4,جفواتالكتبي,((3

.99–91,ص1,جطبقاتالسبكي,.23,ص4,جفواتالكتبي,((4

.43-43,صالدرةابنالنجار,.211-213,صفضائل,ابنسوندك((5

.33-32,صالدرةنجار,ابنال.213-212,صفضائل,ابنسوندك((6

.212-212,صالدرةابنالنجار,.221,صفضائل,ابنسوندك((7

.224,صالدرةابنالنجار,.112-112,صفضائل,ابنسوندك((8

.139,132,صالدرةابنالنجار,.211,صفضائل,ابنسوندك((9
.020ص,انطرنصالمخطوط(*)

.123صالدرة,نالنجار,اب.212,صفضائل,ابنسوندك((10

.22,صالدرةابنالنجار,.113ص,فضائل,ابنسوندك((11

.224,صالدرةابنالنجار,.114-111,صفضائل,ابنسوندك((12

.139,صالدرةابنالنجار,.191,صفضائل,ابنسوندك((13

.131-133,صالدرةابنالنجار,.192,صفضائل,ابنسوندك((14

.131,صالدرةابنالنجار,.194,صفضائل,دكابنسون((15

.131,صالدرةابنالنجار,.194,صفضائل,ابنسوندك((16
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ن فددددي جبددددل ن المدددددفوني, والمهدددداجري(2), ومقبددددرة البقيددددع(1)وروايددددة عددددن فضددددل مسددددجد قبدددداء
 .(3)أحد

(: م1241/ ه 341ه )للمطري " التعرين بما أنسه الهجرة من معالم دار الهجرة"وكتاب .2
محمد بن أحمد بن محمد بن خلن بن عيسى بن عباس بن عثمان المطري, ومن ألقابه أيضاد 

وَعَرَن , (م1232/ ه 331), ولد في مدينة المطرية بمصر سنة (4)اسنصاري ُيكنى ِبد أبو عبد اهلل
 .(5)علم بالمواقيه, بالتاري  والحديث
 :رواية في فصل فضل المدينة المنورة وهي ةبن سوندك احدى عشر إنقل عنه 

, ومقبددرة البقيددع (7)وروايددة عددن فضددل مسددجد قبدداء ,(6)أورد روايددة عددن فضددل المدينددة علددى مك ددة
 .(8)وعسقالن

عليدده الس ددالم وذكددر  لسددبب تسددمية اسددطوانة  الن بددي  واسددتفاد مندده أيضدداد عنددد حديثدده عددن روضددة 
 . (12)سطوانة علي بن أبي طالبإ, وموقع (11)سطوانة الوفودا  , و (10)سطوانة التوبةا  و  ,(9)المهاجرين

أحمد (: 1232/ ه333ه), تبن تميم المقدسي "م ير الفرام إلى زيارة القدس والشام"وكتاب .4
, من رجال (13)(م1214/ ه314)د, ولد سنة بن محمد بن إبراهيم بن جالل المقدسي, أبي محمو 

ابن سيد : العلم والحديث, رحل في طلب العلم ولقاء الشيوخ, وأخذ عن العلماء, من أبرز شيوخه
 .(14)(م1243/ ه 341ه ), والذهبي محمد بن أحمد (م1222/ ه 324ه)الناس 

                                         
.113,صالدرةابنالنجار,.193,صفضائل,ابنسوندك((1

.221,صالدرةابنالنجار,.211-193,211ص,فضائل,ابنسوندك((2

.213,صالدرةابنالنجار,.212-212,صفضائل,ابنسوندك((3

.33,صلحظابنفهد,.42,ص3,جالدرةابنحجر,.13,صالتعريفالمطري,((4

.33,صلحظابنفهد,.13-13,صالتعريفالمطري,((5

.33,صالتعريفالمطري,.131,صفضائل,ابنسوندك((6

.121,صالتعريفالمطري,.193,صفضائل,ابنسوندك((7

.119-111,صالتعريفالمطري,.211-111,211ص,فضائل,ابنسوندك((8

.91,صالتعريفالمطري,.191ص,فضائل,ابنسوندك((9

.92-91,صالتعريفالمطري,.192,صفضائل,ابنسوندك((10

.92,صالتعريفالمطري,.194,صفضائل,ابنسوندك((11

.92,صالتعريفالمطري,.194,صفضائل,ابنسوندك((12

131,ص2,جاالنسالحنبلي,.213,ص1,جالدرربنحجر,ا.22,صمثيرنتمي ,با((13

.213-213,ص1,جالدرربنحجر,ا.23-22,صمثيربنتمي ,ا((14
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المسددجد  وروايتددان عددن: نقددل ابددن سددوندك مددن كتابدده روايدداه تتعلددق بفضددل مدينددة القدددس هددي
وذبحدده لألضداحي بعددد اتنتهداء مددن , (1)اسقصدى روايدة عددن سدليمان بددن داود وبنائده للمسددجد اسقصدى

 .(2)بنائه
, (3)فضدل الصدالة فدي بيده المقددس: رواياه عدن بيده المقددس تناولده مدا يلدي ونقل عنه سبع

فضدل الددفن فدي , وأن القدس مدن بدالد الجندة, و (5), وفضل الصدقة في بيه المقدس(4)وثواب زيارتها
 .(6)مقبرة مامال بالقدس

, وروايتددان عددن فضددل قبددة (7)وروايددة عددن فضددل ميددا  بيدده المقدددس, تناولدده فضددل عددين سددلوان
خرة خرة, وخروا اسنهار من تحه (8)بذكر  لمواضع يستجاب الدعاء بها الص   . (9)الص 

محمد بن (: م1433/ ه 111ه )للسيوطي " اتحان اتخصا بفضائل المسجد اسقصى" كتاب. 3
, ولد سنة (10)شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الخالق, شمس الدين السيوطي, فاضل مصري

في اسيوط ونشا فيها, جاء بمك ة واستقر بالقاهرة وله العديد من المصنفاه ( م1411/ ه 112)
 .(11)"فضائل الشام: " منها

و  منهدا : الس دالم وبيده المقددس ياه الخاصة بذكر فضائل إبراهيم عليدهاأخذ بن سوندك عنه الر 
 .(12)روايتان عن مولد إبراهيم الخليل وهجرته لبيه المقدس

 

                                         
.144–142,صمثير,ابنتمي .212-191,صفضائل,ابنسوندك((1

.143,صمثير,ابنتمي .213-213,صفضائل,ابنسوندك((2

.211,صمثير,ابنتمي .211,212,صفضائل,ابنسوندك((3

.193,91,231,صمثير,ابنتمي .213-214,213-212,صفضائل,ابنسوندك((4

.191,صمثير,ابنتمي .224ص,فضائل,ابنسوندك((5

.249-241,صمثير,ابنتمي .232ص,فضائل,ابنسوندك((6

.231,صمثير,ابنتمي .243,صفضائل,ابنسوندك((7

.233,صمثير,ابنتمي .241-223,صفضائل,ابنسوندك((8

.213,صمثير,ابنتمي .229ص,فضائل,ابنسوندك((9

,االعالمالزركلي,.1113,ص2,جمعجمسركيس,:أنظرأيعاً.12,ص3,جالضوءالسخاوي,.19,ص1,جاتحافالسيوطي,((10

.224,ص3ج

:أنظممرأيعمماً.231,ص1ج,كشةةف,حماجيخليفممة.14-12,ص3,جالضةةوءالسممخاوي,.21-19,ص1,جاتحةةافالسميوطي,((11

.224,ص3,جاالعالمالزركلي,

.33–33,ص2,جاتحافالسيوطي,.233-233,صفضائل,ابنسوندك((12
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, وفضدل (1)سبب تسدمية بيده المقددس ببيده الس دالم: رواياه عن بيه المقدس وهي سبعوأورد 
, ومكاندة (4), والح  واتحدرام مدن بيده المقددس(3), وفضل الصالة واتستغفار(2)زيارتها وثواب زيارتها

, وروايدة عدن هددم بخده (6)عليده الس دالم الن بي  , ورواية عن معراا (5)ه المقدس عند اهلل يوم القيامةبي
 .(7)نصر لبيه المقدس

, وروايددة عددن جبدددل (8)وروايددة عددن السدداهرة وهددو المكددان الددذي يجتمدددع فيدده الخلددق عنددد مبعددثهم
, (10)ر موسدى عليده الس دالم, ونقل عنه عند حديثه عن مزاراه مدينة القددس فدذكر مكدان مدزا(9)الطور

 .(12)تان, وعند حديثه عن مسجد الخ(11)وعند حديثه عن مزار العزيز
, (13)فضددل عددين سددلوان وأنهددا مددن انهددار الجنددة: عددن فضددل ميددا  بيدده المقدددسونقددل روايتددين 
 .(14)ورواية عن بئر ورقة

ددخرةونقددل خمددس روايدداه عددن قبددة  ددروايددة عددن بندداء عبددد الملددك بددن مددروان لقبددة : الص   خرةالص 
دخرة, وكيفيدة الزيدارة لقبدة (15)وقبة السلسلة )*(والمسجد اسقصى دخرة, ومدا تكدون عليده قبدة (16)الص   الص 

خرة, وخروا الماء الحلو من تحه (18), والمواضع التي يستجاب الدعاء فيها(17)يوم القيامة  .(19)الص 

                                         
.122,ص1,جاتحافالسيوطي,.223ص,فضائل,ابنسوندك((1

.121,ص1,جاتحافالسيوطي,.211-211,صفضائل,ندكابنسو((2

.112,32,ص2ج112,112,ص1,جاتحافالسيوطي,.233-212,213,221,233,صفضائل,ابنسوندك((3

,اتحافالسيوطي,.222,صفضائل,ابنسوندك((4

,اتحافالسيوطي,.223ص,فضائل,ابنسوندك((5

.131-133,ص1,جاتحافالسيوطي,.231-233,صفضائل,ابنسوندك((6

.124,ص1,جاتحافالسيوطي,.214-212,صفضائل,ابنسوندك((7

.222-221,ص1,جاتحافالسيوطي,.231,صفضائل,ابنسوندك((8

.113,ص1,جاتحافالسيوطي,.231-232,صفضائل,ابنسوندك((9

.11,ص2,جتحافاالسيوطي,.292,صفضائل,ابنسوندك((10

.222,ص2,جاتحافالسيوطي,.293,صفضائل,ابنسوندك((11

.33–33,ص2,جاتحافيوطي,سال.424,صفضائل,ابنسوندك((12

.212,ص1,جاتحافالسيوطي,.243,صفضائل,ابنسوندك((13

.211-213,ص1,جاتحافالسيوطي,.231-249,صفضائل,ابنسوندك((14
 .لمسجداالقصىت علىيدالوليدبنعبدالملكبناءا)*(
.41,ص2,ج132-131,ص1,جاتحافالسيوطي,.234,صفضائل,ابنسوندك((15

.191-139,ص1,جاتحافالسيوطي,.224,صفضائل,ابنسوندك((16

.223,ص1,جاتحافالسيوطي,.221ص,فضائل,ابنسوندك((17

.199-132,191,ص1,جاتحافالسيوطي,.241-223,صفضائل,ابنسوندك((18

.133,ص1,جاتحافالسيوطي,.223,صفضائل,ابنسوندك((19
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د اتنتهدداء وأخددذ عندده روايددة عددن بندداء سددليمان بددن داود للمسددجد اسقصددى وذبحدده لألضدداحي بعدد
 .(1)من بنائه

ددخرةوروايددة علددى ان اسنهددار التددي تخددرا مددن تحدده  , وروايددة عددن (2)نهددار الجنددةأهددي مددن  الص 
 . (3)سبب تسمية الشام بهذا اتسم

ى كتددب الفقدده, ومددن لكتددب الفضددائل علدد ضددافةد إاعتمددد ابددن سددوندك فددي نقلدده لمددادة مخطوطتدده 
 :دها كتابالكتب التي اعتم

/ ه 134ه " )تبددن الضددياء"  مناســك المعتمــر والحــاا إلــى البيــت العتيــقالبحــر العميــق فــ  ".3
محمدد بدن احمدد بدن محمددد بدن سدعيد بدن محمدد المعددرون بدابن الضدياء, القرشدي, المكددي, (: م1431
, تلقددى العلددم علددى يددد علمائهددا ورحددل (5)فددي مك ددة ونشددا بهددا( م1213/ ه 319), ولددد سددنة (4)الحنفددي

, (7)المحدب أحمدد بدن أبدي الفضدل الندويري: , ومن شديوخه(6)من علمائها إلى القاهرة وسمع من العديد
 .(8)"النكه على الصحيح: " وله العديد من المصنفاه منها

أورد : استفاد ابن سوندك من كتابه بشكل واسدع عندد حديثده عدن فضدائل مك دة والمديندة والقددس
صددل ى اهلل عليدده وسددلم  الن بددي   عددن , وثمانيددة روايدداه(9)روايددة عددن فضددل سددليمان بددن داود ومعجزاتدده

 الن بددي  , وشدفاعة (11), وبيعدة العقبدة الثانيدة(10)بيعدة العقبدة اسولدى ومبايعدة نسداء المديندة للرسدول: وهدي

                                         
.123-113,122),ص1,جاتحافالسيوطي,.213-213,صفضائل,ابنسوندك((1

.133-133,ص1,جاتحافالسيوطي,.221ص,فضائل,ابنسوندك((2

.122,ص2,جاتحافلسيوطي,ا.232ص,فضائل,ابنسوندك((3

.123,صنظمالسيوطي,.14,ص3,جالضوءالسخاوي,.13,صتاريخابنالعياء,((4

.13ص,تاريخ,ابنالعياء((5

.م.ن((6

.14,ص3,جالضوءالسخاوي,.13ص.تاريخ,ابنالعياء((7

.11,صتاريخابنالعياء,((8

.214,ص1,جالبحرعياء,ابنال.233,صفضائل,ابنسوندك((9

.2391-2391,ص3,جالبحرابنالعياء,.219-213,صفضائل,ابنسوندك((10

.2391-2391,ص3,جالبحرابنالعياء,.211,صفضائل,ابنسوندك((11
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دددالم الن بدددي  , وغسدددل (1)لمدددن يددددفن فدددي البقيدددع , وذكدددر  (3), وفضدددل زيدددارة قبدددر  عليددده الس دددالم(2)عليددده الس 
الن بي  للمساجد التي صل ى بها 

 .(6), ودرجاه منبر  عليه الس الم(5)ار التي شرب منها, واآلب(4)
, وذكددر  خمدددس روايددداه تناولدده الحدددديث عدددن (7)وأورد روايددة عدددن قبددر حمدددزة بدددن عبددد المطلدددب

دددة المكرمدددة وهدددي , وذكدددر  لفضددديلة قبدددور اسنبيددداء بدددين الدددركن (8)فضدددل النظدددر إلدددى الكعبدددة: فضدددل مك 
, وروايدة عدن (11), وفضل السعي بين الصدفا والمدروة(10)منى, والمواضع الشريفة الكائنة في (9)والمقام

 .(12)حشر الكعبة لبيه المقدس يوم القيامة
يدددراد  (13)روايددة عدددن اسدددامي المديندددة: ونقددل سدددبع روايددداه تحددددثه عددن فضدددل المديندددة وهدددي , وا 

ددددة الن بدددي  , وفضدددل زيددددارة روضددددة (14)للروايددداه حددددول أفضددددلية المديندددة علددددى مك 
, وفضددددل اسددددطوانة (15)

, وفضدل الصدالة فدي مسدجد (18)سطوانة الوفدودا  , و (17)سطوانة التوبةا  , و (16)بب تسميتهاالمهاجرين وس
 . (19)قباء

 
 

                                         
.231,ص1,جالبحرابنالعياء,.211ص,فضائل,ابنسوندك((1

.2131,ص3,جالبحراء,ابنالعي.221-221,صفضائل,ابنسوندك((2

.2913,ص3,جالبحرابنالعياء,.214-111,صفضائل,ابنسوندك((3

.2122,2141–2119,ص3,جالبحرابنالعياء,.213-212,صفضائل,ابنسوندك((4

.2322,ص3,جالبحرابنالعياء,.291-219,صفضائل,ابنسوندك((5

.2331-2339,ص3,جالبحرابنالعياء,.219-211,صفضائل,ابنسوندك((6

.2341,ص3,جالبحرابنالعياء,.212,صفضائل,ابنسوندك((7

.193,ص1,جالبحرابنالعياء,.123,صفضائل,ابنسوندك((8

.112,ص1,جالبحرابنالعياء,.141ص,فضائل,ابنسوندك((9

.2322-2322,ص3,جالبحرابنالعياء,.133-143,صفضائل,ابنسوندك((10

.221,ص1,جالبحرابنالعياء,.132,صفضائل,ابنسوندك((11

.211,ص1,جالبحرابنالعياء,.242ص,فضائل,ابنسوندك((12

.241-229,ص1,جالبحرابنالعياء,.211ص,فضائل,ابنسوندك((13

.121,ص1ج,البحرابنالعياء,.131-133,صفضائل,ابنسوندك((14

.2192,ص3,جالبحرابنالعياء,.114,صفضائل,ابنسوندك((15

.233-233,ص1,جالبحرابنالعياء,.191ص,فضائل,ابنسوندك((16

.192,صفضائل,ابنسوندك((17

.194,صم.ن((18

.193,صم.ن((19
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, وفضدل المشدي إلدى (1)وأورد ثالث رواياه عن فضل الصالة في بيده المقددس وثدواب زيارتهدا
 .(3), وفضل جبل طور سيناء والجبال التي تكون منها(2)بيه المقدس

 :من الكتب التي اعتمدها كتابواعتمد كذلك على كتب التاري  و 
محمدد بدن (: م134/ ه 231ه )لإلمدام اتزرقدي " أخبار مّكة ومـا جـاء فيهـا مـن ا  ـار". 3

عبددددد اهلل بددددن أحمددددد بددددن الوليددددد بددددن عقبددددة بددددن اتزرق المكددددي, واسزرق نسددددبة إلددددى جددددد  اسزرق أبددددي 
أحمدد بدن محمدد بدن : نهم جدد , روى عن العديد مدن الشديوخ مد(5), ولد في القرن الثاني للهجرة(4)عقبة

 .(6) (م122 –ه 213ه )الوليد اسزرقي 
كمدا اسدتفاد مددن كتابده بشدكل واسددع فدي حديثده عددن فضدائل مك دة المكرمددة حيدث أورد اسحاديددث 

و   : ياه التي تظهر أهمية مك ة الدينية والتاريخيةاالشريفة والر 
, وبنداء المالئكدة (8)مالئكدة للكعبدة, وبناء ال(7)خلق عرصة الكعبة: أورد روايتين عن بدء الخلق
 . (9)للحجر اسسود والمقام من الجنة

, (11), وبنائدده للكعبدددة(10)روايدددة عددن مدددة مكوثددده بالجنددة: وثددالث روايدداه عدددن آدم عليدده الس ددالم
 .(12)وعدد حجامة

دددالم الن بدددي  روايتدددين عدددن كمددا أورد  منهدددا روايدددة عدددن رفدددع الكعبدددة إلدددى : ندددوح بدددن تمدددك عليدده الس 
 . (14), ووضع الحجر اسسود على جبل أبي قبيس أيام الطوفان(13)ي الطوفانالسماء ف

                                         
.212,233–231,212–233,ص1,جالبحرابنالعياء,.233-211,214,233,صفضائل,ابنسوندك((1

(.113),ص1,جالبحرابنالعياء,.231,صفضائل,ابنسوندك((2

.213-232,214,ص1,جالبحرابنالعياء,.231-214,234,صفضائل,ابنسوندك((3

.141,صالفهرستابنتمي ,.9,ص1,جأخباراألزرقي,((4

.141,صالفهرستابنتمي ,.(11–9),ص1,جأخباراألزرقي,((5

.11–9,ص1,جأخباراألزرقي,((6

.31,ص1,جأخباراألزرقي,.99,صفضائل,ابنسوندك((7

.32,ص1,جأخباراألزرقي,.111,صفضائل,ابنسوندك((8

.442,ص1,جأخباراألزرقي,.112,صفضائل,ابنسوندك((9

.12-12,ص1,جأخباراألزرقي,.113,صفضائل,ابنسوندك((10

.32-39,ص1,جأخباراألزرقي,.114-111,صفضائل,ابنسوندك((11

.13,ص1,جأخباراألزرقي,.113,صفضائل,ابنسوندك((12

.92-92,ص1,جأخباراألزرقي,.113-113,صفضائل,ابنسوندك((13

.113-114,ص1,جأخباراألزرقي,.111ص,فضائل,ابنسوندك((14
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, وأصدل الحجددر اسسدود الددذي (1)للكعبدة تناولده بندداء : عليده الس ددالم الخليدل إبددراهيموروايدة عدن 
 .(2)بنا  إبراهيم

, وروايدة عدن سدبب تسدمية (3)كما ذكر اسحاديدث الدواردة حدول قبدور اسنبيداء بدين الدركن والمقدام
, وذكددر  للمواضددع (6), وروايددة عددن فضددل النظددر إلددى الكعبددة(5), وروايدداه بندداء الكعبددة(4)"بكددة"ك ددة ِبددد م

 .(7)الشريفة الكائنة في المدينة
تفسدددير " معـــالم التنزيـــل فـــ  تفســـير القـــرآن  "واعتمدددد أيضددداد كتدددب التفاسدددير, منهدددا كتددداب . 1

حسددين بدن مسددعود بدن محمددد, الفددراء, ال(: م1113/ ه 311ه " ) البغددوي " البغدوي, لإلمددام الحدافظ 
بلددددددة " ا غدددددب" , ونسدددددبته (8)الفقيددددده الشدددددافعي المحددددددث المفسدددددر" ظهيدددددر الددددددين " البغدددددوي, الملقدددددب ِبدددددد 

/ ه 432ه ) , كددددان بحددددراد فددددي العلددددوم, وأخددددذ الفقدددده عددددن القاضددددي حسددددين بددددن محمددددد (9)بخراسددددان
 .(10) (م1131

المخطدوط, إذ كدان اسسداس الدذي  بن سوندك بشكل كبير على كتابه في جميدع فصدولااعتمد 
و   .ياه الواردة فيهااعتمد عليه عند تفسير  اآلياه القرآنية الواردة وأخذ  للعديد من اسحاديث والر 

, وروايددة عددن (11)خلددق اهلل لعرصددة الكعبددة: أورد ثددالث روايدداه عددن بدددء الخليفددة تمثلدده بروايددة
 . (13)عن سكن المالئكة لألرض , ورواية(12)جبل أبي قبيس بانه أول جبل وضع على اسرض

 

                                         
.113-113,ص1,جأخباراألزرقي,.111-113ص,فضائل,ابنسوندك((1

.113-113,ص1,جأخباراألزرقي,.111ص,فضائل,ابنسوندك((2

.121,ص1,جأخباراألزرقي,.141ص,فضائل,ابنسوندك((3

.113-114,ص1,جأخباراألزرقي,.119-111ص,فضائل,ابنسوندك((4

.211-119,211,ص1,جأخباراألزرقي,.111-113ص,فضائل,نسوندكاب((5

.311,ص1,جأخباراألزرقي,.123ص,فضائل,ابنسوندك((6

.113-114,ص2,جأخباراألزرقي,.133-143ص,فضائل,ابنسوندك((7

.41,ص12,جالوافيالصفدي,.429,ص19,سيرالذهبي,.123,ص2,جوفياتابنخلكان,((8

.123,ص2,جوفياتابنخلكان,((9

.41,ص12,جالوافيالصفدي,.441,ص19,جسيرالذهبي,.م.ن((10

.31,ص2,جمعالمالبغوي,.99,صفضائل,ابنسوندك((11

.292,ص4,جمعالمالبغوي,.111,صفضائل,ابنسوندك((12

.31,ص1,جمعالمالبغوي,.293,صفضائل,ابنسوندك((13
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ددددالم ذريتدددده فددددي  نروايددددة عددددن خلددددق آدم ودفدددد: ونقددددل ثددددالث روايدددداه أخددددرى عددددن آدم عليدددده الس 
, (4)إلدى مك دة , وعددد حجاتده(3), وبنائده للكعبدة مدن خمسدة اجبدل(2), ورواية عن رؤيتده لذريتده(1)التراب

 .(5)ومقتل ابنه هابيل
 .(6)نلكعبة إلى السماء في الطوفاوأورد رواية عن نوح بن تمك تمثله برفع ا

ن , وأورد سدده روايدداه عدد(7)صدالح بددن عبيددد تناولدده ذكدر أصددل بئددر برهدوه الن بددي  وروايدة عددن 
, وأصدل الحجددر اسسدود الددذي (9), وبنداء إبددراهيم للكعبدة(8)راهيم الخليددلمولدد إبد: إبدراهيم الخليدل تناولدده

 .(12)رواية عن دعائه سهل مك ة, و (11), ورواية عن نداء إبراهيم للح (10)وضعه إبراهيم
, وروايتددان (13)وروايددة عددن يعقددوب بددن إسددحاق تناولدده الحددديث عددن وفاتدده ووفدداة أخيدده العددي 

 . (15), وبيع يوسن للعزيز بمصر(14)رواية عن صفاه يوسن وجماله: عن يوسن بن يعقوب
: يشددا, وروايتدان عدن داود بدن ا(16)وفداة موسدى وهدارون: وروايدة عدن موسدى بدن عمدران تناولده

 .(18), ورواية عن رؤيته للميزان(17)رواية عن ملك داود

                                         
.143,ص2,جمعالمالبغوي,.141,صفضائل,ابنسوندك((1

.291,ص2,جمعالمالبغوي,.133-133ص,فضائل,ابنسوندك((2

.131,ص1,جمعالمالبغوي,.112-111,صفضائل,ابنسوندك((3

.131,ص1,جمعالمالبغوي,.113ص,فضائل,ابنسوندك((4

.234,ص3,جمعالمالبغوي,.422ص,فضائل,ابنسوندك((5

.291-291,ص3,جمعالمالبغوي,.113-113ص,فضائل,ابنسوندك((6

.291-291,ص3,جمعالمالبغوي,.131-131ص,فضائل,ابنسوندك((7

.144,ص1,جمعالمالبغوي,.233,صفضائل,ابنسوندك((8

.131ص,1,جمعالمالبغوي,.119,صفضائل,ابنسوندك((9

.131,ص1,جمعالمالبغوي,.111-111,صفضائل,ابنسوندك((10

.239-231,ص3,جمعالمالبغوي,.114-112,صفضائل,ابنسوندك((11

.149,ص1,جمعالمالبغوي,.141,صفضائل,ابنسوندك((12

.239,ص3,جمعالمالبغوي,.212ص,فضائل,ابنسوندك((13

.132,ص1,جمعالمالبغوي,.211-213ص,فضائل,ابنسوندك((14

.223,ص4,جمعالمالبغوي,.211,صفضائل,ابنسوندك((15

.41-21,ص2,جمعالمالبغوي,.294,صفضائل,ابنسوندك((16

.33,ص3,جمعالمالبغوي,.293,صفضائل,ابنسوندك((17

.221,ص3,جمعالمالبغوي,.132,صفضائل,ابنسوندك((18
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وروايدة عدن , (1)روايدة تناولده بنداء  المسدجد اسقصدى: ونقل سه رواياه عن سدليمان بدن داود
 تددابوهوروايددة عددن ,, (4)وروايددة عددن وفاتدده, (3)وذبحدده لألضدداحي تقربدداد هلل, (2)فراغددة مددن بندداء المسددجد

 .(5)وصفاتهبني اسرائيل 
عددن هدددم  وروايتدين, (6)ندده روايدة عددن زكريدا بددن برخيدا تناولدده بشدرى زكريددا لدوتدة يحيددىوأخدذ ع

 .(8)ورواية عن هالكه, (7)بخه نصر لبيه المقدس
 .(9)راوية عن مولد : ورواية عن عيسى بن مريم
دددالم الن بدددي  وأورد عشدددر روايددداه عدددن  للمديندددة وبنائددده مسدددجد  الن بدددي  روايدددة عدددن هجدددرة : عليددده الس 

ددددالم ,(10)قبدددداء ددددة, (11)ورؤيتددددده لجبريددددل عليددددده الس  ومبايعدددددة الجددددن للنبدددددي , (12)وتحويدددددل القبلددددة إلدددددى مك 
وروايددة عددن , (14)عنددد هروبدده مددن كفدار قددريش الن بدي  وروايددة عددن خدون أبددي بكددر علددى , (13)واسدالمهم

الن بددي  مكانددة مك ددة لدددى 
وسددبب , (17)وروايددة عددن النددداء علددى منبددر , (16)وروايددة عددن فضددل عائشددة, (15)

 .(19)وراوية عن فضل ابي بكر ومكانته, (18)سطوانة الوفودتسمية ا

                                         
.291,ص3,جمعالمالبغوي,.211-299,صفضائل,بنسوندكا((1

.242ص3,جمعالمالبغوي,.213,صفضائل,ابنسوندك((2

.42,ص2,جمعالمالبغوي,.213,صفضائل,ابنسوندك((3

.292,ص3,جمعالمالبغوي,.211,صفضائل,ابنسوندك((4

.299-291ص,1,جمعالمالبغوي,.239,صفضائل,ابنسوندك((5

.221,ص3,جمعالمالبغوي,.233,صفضائل,ابنسوندك((6

.291,ص3,جمعالمالبغوي,.214-212,صفضائل,ابنسوندك((7

.34,ص3,جمعالمالبغوي,.214,صفضائل,ابنسوندك((8

.212,ص3,جمعالمالبغوي,.233,صفضائل,ابنسوندك((9

.212,ص3,جمعالمالبغوي,.212,صفضائل,ابنسوندك((10

.411,ص3,جمعالمالبغوي,.233,صفضائل,ابنسوندك((11

.131-131,ص1,جمعالمالبغوي,.223,صفضائل,ابنسوندك((12

.223,ص1,جمعالمالبغوي,.133,صفضائل,ابنسوندك((13

.31,ص4,جمعالمالبغوي,.213,صفضائل,ابنسوندك((14

.212,ص3,جمعالمالبغوي,.212,صفضائل,كابنسوند((15

.29,ص3,جمعالمالبغوي,.243ص,فضائل,ابنسوندك((16

.113,ص1,جمعالمالبغوي,.211ص,فضائل,ابنسوندك((17

.91-91,ص4,جمعالمالبغوي,.194,صفضائل,ابنسوندك((18

.49ص4,جمعالمالبغوي,.241ص,فضائل,ابنسوندك((19



50 



وأخدذ , (1) (م311/ ه39ه ) (*)ونقل رواية عن اآلية التي نزله عند وفاة عبدد اهلل بدن عبداس
و  راويددددة عددددن سددددبب تسددددمية عمددددر بددددن الخطدددداب : يدددداه عددددن الصددددحابة منهددددااعندددده مجموعددددة مددددن الر 

 . (2)بالفاروق
 .(3)لفتنة التي حصله بعد وفاتها: ورواية عن عثمان بن عفان تناوله

روايددة عددن تضدداعن : التددي اختصدده بفضددائل المدددن منهددا روايدداهونقددل عندده مجموعددة مددن ال
 .(4)الحسناه والسيئاه في مك ة

, (5)عددن بنداء سددليمان للمسدجد اسقصددى روايتدين: منهدا, يداه عددن بيده المقدددسروا وأورد ثمداني
 . (6)ورواية عند فراغة من بنائه

خرةخمس رواياه عن فضل قبة وأورد        ومكاندة بيده , (7)راوية بانها قبلدة المسدلمين اتولدى: الص 
وأصددل المدداء العدددذب يخددرا مدددن , (9)وفضددل الصدددالة ببيدده المقددددس, (8)المقدددس عنددد اهلل يدددوم القيامددة

خرةتحه   .(10)الص 
راويددة و , (11)روايددة عددن خددروا الدابددة مددن الصددفا وصددفاتها: ونقددل أربددع روايدداه عددن يددوم القيامددة

 .(14)وميزان الحسناه والسيئاه يوم القيامة, (13)وساعة القيامة, (12)عن سبب تسمية الدنيا بالدنيا

                                         
 .125ص,انظرنصالمخطوط(*)

.423,ص1,جمعالمالبغوي,.239,صفضائل,ابنسوندك((1

.242-242,ص2,جمعالمالبغوي,.241-243,صفضائل,ابنسوندك((2

.39,ص3,جمعالمالبغوي,.233,صفضائل,ابنسوندك((3

.131-131,ص1,جمعالمالبغوي,.121,صفضائل,ابنسوندك((4

(.131,ص3,جمعالمالبغوي,.291ص,فضائل,ابنسوندك((5

.242,ص3,جمعالمالبغوي,.213,صفضائل,ابنسوندك((6

.131-131,ص1,جمعالمالبغوي,.223,صفضائل,ابنسوندك((7

.229,ص3,جمعالمالبغوي,.221,صفضائل,ابنسوندك((8

.42,ص3,جمعالمبغوي,ال.211-211,صفضائل,ابنسوندك((9

.432,ص3,جمعالمالبغوي,.223,صفضائل,ابنسوندك((10

.139,ص3,جمعالمالبغوي,.133,صفضائل,ابنسوندك((11

.32,ص1,جمعالمالبغوي,.121,صفضائل,ابنسوندك((12

.243,ص3,جمعالمالبغوي,.214,صفضائل,ابنسوندك((13

.131,ص4,حمعالمالبغوي,.221,صفضائل,ابنسوندك((14
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روايددة عددن رفددع كددل مددا فددي اسرض إلددى : وأورد سددبع راويدداه تحدددث فيهددا عددن الجنددة وصددفاتها
, (4)وأن جميددع ثمدار اسرض مددن الجنددة, (3)وصدفاه خمددر الجندة, (2)وصددفاه جندة الفددردوس, (1)الجندة

 . (6)حور العينالوصفاه , (5)وتفضيل اهلل سهل الجن ة
ونقدددل عنددده , (8)وطعدددام أهدددل الندددار الزقدددوم, (7)درجددداه النددار: أخددذ روايتدددين عدددن الندددار تمثلددده بددددِ 
واتخدددددتالن فدددددي معندددددى سدددددينا , (9)طدددددرق التوبدددددة النصدددددوح: ثددددالث روايددددداه تنوعددددده مواضددددديعها منهدددددا

 .(11)اتسم ورواية عن سبب تسمية الشام بهذا, (10)وسيناء

 استخدامه للقران الكريم

 شدهد بهداالتدي است اآليداهموضدعاد وجميدع  سدبعينو  واحددفدي  القرآنيدة بيداهلبن سوندك ا رجع 
رأيدده  وتدددعم , اسخددرىعلددى سددائر البلدددان  وأفضددليتها اسربعددةالدينيددة لهددذ  المدددن  اسهميددةتؤكددد علددى 

 .في النصو  الواردة 
عدددن فضدددل المسددداجد  وآيددداه ,باسنبيددداءاختصددده  آيددداه :مواضددديع عددددة منهدددا اآليددداهتناولددده 
 ,وفضدددل بعدددض العبددداداه وزيدددارة القبدددور ,وفضدددل المددددن ,وفضدددل الحددد  ,اسقصدددىوخاصدددة المسدددجد 

 .وفضل الصحابة والخلفاء والمزاراه
ار الترتيدددب الزمندددي بعددين اتعتبددد آخدددذاد مرتبددة بشدددكل موضدددوعي  اآليددداهوسدداقوم بعدددرض هدددذ  

منهدا جبدل  أجبدلدم للبيده وأخدذ  للحجدارة مدن خمسدة آعند ذكر  سمدر بنداء  نآيتي أورد: والتاريخي لها
واســـــتوت علـــــى " (13)الطوفدددددان أيددددداموهدددددو الجبدددددل الدددددذي اسدددددتقره عليددددده سدددددفينة ندددددوح  (12)(*)الجدددددودي

                                         
.412,ص3,جمعالمالبغوي,.229,صفضائل,ابنسوندك((1

.211,ص3,جمعالمالبغوي,.223,صفضائل,ابنسوندك((2

.31,ص3,جمعالمالبغوي,.222,صفضائل,ابنسوندك((3

.432,ص3,جمعالمالبغوي,.223,صفضائل,ابنسوندك((4

.32,ص4,جمعالمالبغوي,.222,صفضائل,ابنسوندك((5

.223,ص3,جمعالمالبغوي,.242,صفضائل,ابنسوندك((6

.43,ص3,جمعالمالبغوي,.211,صفضائل,ابنسوندك((7

.42,ص3,جمعالمالبغوي,.213,صفضائل,ابنسوندك((8

.223,ص3,جمعالمالبغوي,.242ص,فضائل,ابنسوندك((9

.414,ص3,جمعالمالبغوي,.213,صفضائل,سوندكابن((10

.1,ص3,جمعالمالبغوي,.232,صفضائل,ابنسوندك((11
 .112ص,انظرنصالمخطوط(*)

 .112,فضائل,ابنسوندك(12)
 .139ص,4ج,معالم,البغوي(13)
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عددن اهلل هددو آيددة فددذكر  (2)اسرضجبددل وضددع علددى  أول سنددهقبدديس  أبدديعددن جبددل آيددة و  ,(1)"الجــودي
 .(4)"وجعل فيها رواس  ,األرموهو الذي مد " ,(3) ثابتةوجعل فيها جباتد  اسرضالذي بسط 
ن ظهور الفساد فدي البدر عنددما قتدل آية عر ذكف ,(5)دم سخيه قابيلآعند قتل هابيل بن آية و 
 .(7)"ظهر الفساد ف  البر والبحر" ,(6)عندما غضب الملك الجائر السفينة والبحر أخا دم آاحد ابني 

فعندددما حصددل  ,(8)اهلل ببندداء السددفينة أمددر حينمددا  الس ددالميدده عددن نددوح بددن تمددك علآيددة وذكددر 
ـــ ذا"  ,(9)فدددار مدددن التندددانير مددداءالتدددى حعيونددداد تفدددور  اسرض أصدددبحه الطوفدددان ـــار  ف ـــا وف جـــاء أمرن
 .(10)"التنور

 إبددراهيمالتددي قرأهددا يددة اآلفدداورد  ,(11)إليددهللبيدده وحددث الندداس بددالح   إبددراهيمن عنددد بندداء ييتددآو 
 فــ  النــاس ذنأو " ,(12)بددان يصددعد جبددل قبدديس ويدداذن بالندداس اهلل وأمددر ء البيدده عنددد انتهائدده مددن بنددا

 (13)."يأتين من كل فج عميق ضامربالحج يأتوك رجااًل وعلى كل 
ــال  إذ" ,(14)حددين فراغدده مددن بندداء البيدده إبددراهيمهددا اعددن الدددعوة التددي دعآيددة و  رب  إبــراهيمق

 .(15) "من ال مرات أهل وارزق  أمنااجعل هذا البلد 
 
 

                                         
 (.44)يهر,سورةهود(1)
 .111ص,فضائلابنسوندك,(2)
 .292ص,4ج,معالم,البغوي(3)
 (.2)رية,سورةالرعد(4)
.422ص,فضائل,ابنسوندك(5)

 234ص,3ج,معالم,البغوي(6)
"44"رية,سورةالروم(7)

 .232ص,فضائل,بنسوندا(8)
 231ص,4ج,تفسير,ابنكثير(9)

 ".41"رية,سورةهود(10)
 .114ص,فضائل,ابنسوندك(11)
 .239ص,3,حمعالم,البغوي(12)
 "23"رية,الحجسورة(13)
 149ص,1ج,معالم,البغوي(14)
 123"رية,سورةالبقرة(15)



55 



ر اهلل فسدددخ ,(1)لتوبتددده وتسددخير الجبددال والطيدددر لدده وقبددول اهلل أيشددارعددن داود بدددن آيددة  وأورد
 .(4)دوالطير والنا ل  الحدي", (3)"سخرنا الجبال مع  أنا" ,(2)الجبال والطير لتسبيح معه

 ندده لددم يعمددل خطيئددة قددط ولددم يدداهِ أو  ,(5)ى بددن زكريددا واندده كددان مددن الصددالحينعددن يحيددآيددة و 
 .(7)"وسيدًا حصورًا ومن الصالحين" ,(6)النساء

حدين اختلدن المسدلمون  أوردهمدا ,(8)اسرضبيده وضدع فدي  أول بانهاعن فضل الكعبة آية و 
 .(9) بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً  أول" ,الكعبة على بيه المقدس أفضليةواليهود في 
وهددو الحجددر  بددراهيمإمقددام  ,(10)ن مددن دخلدده كددان أمنددا مددن كددل سددوءأو  إبددراهيمعددن مقددام آيددة و 

وقددد  ,(11)يدوم القيامددة مدن العددذاب إلددى آمنددان مدن حدد  كدان أو , وبده اثددر قدميدده إبددراهيمالدذي قددام عليده 
 .(12)"إبراهيمبينات مقام  آياتوفي  " ,عند استعراض رواياه بناء الكعبة ذكرهما

دددة أفضدددليةعدددن آيدددة  وأورد  ,(13)ضددداعن بهدددا كمدددا تضددداعن الحسدددناه فيهددداوان السددديئاه ت مك 
أوردهدددا فدددي فضدددل  وقدددد ,(14)لددديمأصدددية بالمسدددجد الحدددرام لددده عدددذاب مدددن يفعدددل المع أنعدددن آيدددة اورد فددد

 .(15)"ومن يرد في  بالحاد قذف  من عذاب اليم" ,الصالة في الكعبة
ددددة إتيدددانعدددن فضددددل المديندددة المنددددورة ,منهددددا  آيدددداهثدددالث  وأورد , (16)فضددددل المديندددة علددددى مك 

عددن المكددان التددي آيددة و  ,أي عدددتد  (17)"وســطاً  أمــةً كنــتم " القدددس,الكعبددة دون  إلددىفددي تحويددل القبلددة 

                                         
 .232ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .33ص,3ج,المعالم,البغوي(2)
 ."11"رية,سورةص(3)
 ."11"رية,سورةسبأ(4)
 .233ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 .29ص,3ج,معالم,البغوي(6)
 ."29"رية,سورةالعمران(7)
 .121ص,فضائل,ابنسوندك(8)
 .93"رية,سورةالعمران(9)

 .121ص,فضائلابنسوندك,(10)
 .31ص,2,جمعالم,البغوي(11)
 .93"ريةسورةالعمران(12)
 .121ص,فضائل,ابنسوندك(13)
 .223ص,3,جممعال,البغوي(14)
 .23"رية,سورةالحج(15)
 .139ص,فضائل,ابنسوندك(16)
 ."142"رية,سورةالبقرة(17)
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مكانــًا  أهلهــامــن  انتبــذت إذا" (1),عددن قومهددا شددرقي بيدده المقدددس )*(عمددران اعتزلدده فيدده مددريم بندده
 . (2)"شرقياً 

تحددث علددى القدددوم آيددة فددذكر  ,(3)صددل ى اهلل عليدده وسددلم الن بددي  ة روضددة عددن فضددل زيددار آيددة و 
جــاءوك  أنفسـهمظلمــوا  أنهـمولــو " ,اقتددرن احددهم شديئاد مددن المعاصدي إذاغفار واتسدت الن بدي  لروضدة 

 .(4)"دوا اهلل توبًا رحيمًا جفاستففروا اهلل فاستففر لهم الرسول لو 
فضدل زيدارة فدي آيدة , فدذكر اسقصدىلفضدل بيده المقددس والمسدجد آيدة  ةعشر  واستشهد بتسع

الجندة والندار هدو سدور  هنداك بداب بدين أنيدذكر  أنيدة اآلفدي هدذ   ارادو , (5)باب الرحمدة ووادي جهدنم
دخرةوذكرهما في فضل زيارة  ,(6)بيه المقدس فضرب بينهم بسور لـ  بـاب باطنـ  فيـ  الرحمـة " ,الص 

 .(7)"وظاهره من قبل  العذاب
 (*)عددن فضددل عددين سددلوان وعددين زمددزمآيددة  ,فددي فضددل ميددا  بيدده المقدددس آيدداه ثددالث وأورد

  الحسددنة وتنضدددخان هددذ  العيددون تجددري بالميددا نأيوضددح  أنمددراد هددو وال ,(8)مددن عيددون الجنددة بانهددا
 .(11)"فيهما عينان نضاختان"و, (10)"وفيهما عينان تجريان",(9)بالخير والبركة

ليشددير بددذلك بددان  ,(12)الددذي يجتمددع فيدده الخلددق عنددد مبعددثهموهددو المكددان  (*)عددن السدداهرةآيددة و 
 . (13)"هم بالساهرة  ف ذا" ,لقيامةالذي يحشر منه الخلق يوم ابيه المقدس هو المكان 

                                         
 .149انظرنصالمخطوط,ص)*(
 .222ص,3ج,معالم,البغوي(1)
 ."13"رية,سورةمري (2)
 .111ص,فضائل,ابنسوندك(3)
 ."34"رية,سورةالنساء(4)
 .223ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 .23ص,1,جمعالم,البغوي(6)
 ."12"رية,سورةالحديد(7)

.374ص,انظرنصالمخطوط(*)
 .243ص,فضائل,ابنسوندك(8)
 .433-432ص,3ج,معالم,البغوي(9)

 ."31"رية,نسورةالرحم(10)
 ."33"رية,سورةالرحمن(11)

 .231انظرنصالمخطوط,(*)

 .231,فضائل,ابنسوندك(12)
 ."14"رية,سورةالنازعات(13)
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ددددالم الن بددددي  عددددن معددددراا آيددددة و  ددددالمعندددددما نددددزل عليدددده جبريددددل عليدددده  ,(1)عليدددده الس  بصددددورة  الس 
 .(2)" م دنا فتدلى" ,اآلدميين
ددخرةعددن فضددل آيددة و  يددوم القيامددة مددن  بددان اسددرافيل ينددادي علددى الخلددق (3)ببيدده المقدددس الص 

 .(5)"المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي" ,(4)صخرة بيه المقدس
 إنـــ " ,(6)هدددو الجبددل الددذي كلددم اهلل موسددى فيددهو  ,عددن فضددل جبددل طددور سددينا آيدداه وخمددس

نبشــرك  إنــايــا زكريــا " ,(8)فيدده بشددر زكريددا بيحيددى عليدده الس ددالمو  ,(7)"رتيكم منهــا بخبــآنــارًا ســ آنســت
مدددا ندددزل بمدددريم بنددده  منهدددا اسنبيددداء أضددداحينددده الجبدددل الدددذي قبلددده فيددده أو  ,(9)"بفـــالم اســـم  يحيـــى

نـذرت لـك  إن "وفيه قبل نذر مريم  ,(11)"ع نخلة تساقط عليك رطبًا جنياً ذبج إليكوهزي " ,(10)عمران
 .(14)"في  سكينة من ربكم" ,(13)رفع من جبل الطور بانه تابوهعن الآية و  ,(12)"ما ف  بطن  محرراً 

 اسرضمقددس هددي بيده ال أنآيدة , منهدا فدي فضدل ارض بيده المقددس آيداه سدبعب استشدهدو 
ددىالتددي  رض المحشددر أالشددام وهددي  ة هدديالمباركدد اسرض أنيددة باآلوالمقصددود  ,(15)اهلل فيهددا لددوط نج 

 .(17)"الت  باركنا فيها للعالمين األرم الىنجيناه ولوطًا أو " ,(16)والمنشر
 
 

                                         
 .231ص,فضائل,ابنسوندك(1)

 ."9"ريةسورةالنج ((2
 .232ص,لفضائ,سوندكابن((3
 .233ص,3,جمعالم,البغوي(4)
"41"رية,سورةق(5)

 .232ص,فضائل,ابنسوندك(6)
 ."11"رية,سورةطه(7)
 .233ص,فضائلابنسوندك,(8)
 ."19"رية,سورةطه(9)

 .233ص,فضائلابنسوندك,(10)
 ."23"رية,سورةمري (11)
 "23"ريةسورةالعمران,(12)
 .231ص,فضائل,ندكابنسو(13)
 ".241"رية,سورةالبقرة(14)
 .231ص,فضائل,ابنسوندك(15)
 .292ص,3ج,معالمالبغوي,(16)
 ."31"ية,اآلسورةاالنبياء(17)
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 إن" ,(1)التدددي يرثهدددا عبددداد اهلل الصدددالحين اسرضرض بيددده المقددددس بانهدددا أعدددن فضدددل آيدددة و 
ق ومنهدا يحشدر باعتبار بيده المقددس ارض صددية اآلذكر هذ   ,(2)"ر ها عبادي الصالحيني األرم

 أمبـو  إسرائيللقد بوأنا بن  " ,(3)د الشام ومصر ونواحي بيه المقددسالعن بآية و , الناس يوم القيامة
 .(4)"صدق

 قصددىاسالمسدجد  إلدىمدن المسدجد الحددرام  اإلسددراءفكدان  ,(5)والمعدراا اإلسددراء عدنآيدة  وأورد
 .(7)"األقصىالمسجد   إلىبعبده لياًل من المسجد الحرام  أسرىسبحان الذي " ,(6)ببيه المقدس

 أمدرهمرزق السدماء  إسدرائيل وفعنددما رفدض بند ,(8)بيه المقدس ذاه خير وافدر أنعلى آية و 
 .(10)"ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حي  شئتم ربداً " ,(9)اهلل بدخول القرية بيه المقدس

والمقصددددددود بدددددالربوة ارض بيدددددده  ,(11)مددددددريم بنددددده عمدددددران إليهددددداالتدددددي لجدددددداه  اسرض نهددددداوا  
 .(13)"ة ذات قرار معينو بر اهما ينو آو آية  وأم وجعلنا ابن مريم ",(12)المقدس

 ,(15)د اهلل فيهدددا موسدددى وهدددي بيددده المقددددسعددداالتدددي و  اسرضفهدددي  ,(14)ارض مباركدددة وأنهدددا
 . (16)"األيمنوواعدناكم جانب الطور "

                                         
 .231ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 ."113"ريةاءيسورةاالنب(2)
 .149ص,4,جمعالم,البغوي(3)
 ."92"رية,سورةيونس(4)
 .232ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 31-33ص,3ج,معالم,البغوي(6)
 ."1"رية,سورةاالسراء(7)
 .232ص,فضائل,ابنسوندك(8)
 .99ص,1ج,معالم,البغوي(9)

 ."31"ريةسورةالبقرة,(10)
 .232ص,فضائل,ابنسوندك(11)
 419ص,3,جمعالم,البغوي(12)
 ."31"رية,سورةالمؤمنون(13)
 .232ص,فضائل,ابنسوندك(14)
 419ص,3ج,معالم,البغوي(15)
 "11"ية,اآلسورةطه(16)
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يتددان عددن فضددل يددوم آ ,ضددل الحدد فعددن  آيدداهمنهددا ثددالث  ,فددي العبدداداه آيدداه سدده وأورد
اليــوم " .(2)تحددريم أوأي تحليددل يددة اآلنددزل ولددم ينددزل بعددد نددزول هددذ   اإلسددالم أنآيددة فددذكر  ,(1)عرفددة
 .(5)"اهلل إلىواتقوا يومًا ترجعون في  ", (4)الرباآية نزله بعد نزول آية و  ,(3)"لكم دينكم أكملت

التدي تتحددث عدن شدروط دخدول يدة اآلفذكر  ,(6)فيها اسضاحيفضل المنى وفضل  عنآية و 
 .(8)"شاء اهلل امنين رؤوسكم ومقصرين ال تخافون إن",(7)المسجد الحرام وتقصير الشعر

ن وجددددوب تعجيددددل الزكدددداة عددددآيددددة منهددددا  ,عددددن فضددددل العبدددداداه اآليدددداهمجموعددددة مددددن  وأورد
 إلـى أخرتنـ لـوال " ,(10)يزكي فيمده وهدو كدافر أوح  يولم عن الذي يملك المال آية  فاورد ,(9)والح 

 .(11)"من الصادقين وأكناجل قريب فاصدق 
جـــاء  إذاحتـــى ",(12)يسدددال الرجدددوع للددددنيا ليعمدددل صدددالحاد عدددن حدددال الكدددافر عندددد المدددوه آيدددة و 

 .(13)"لعل  اعمل صالحًا فيما تركت أرجعون حدهم الموت قال رب أ
وان كـان م قـال " ,(15)وي مثلمدا عمدلحاه يؤتى بها ويفمن كان له حسن ,(14)عن العدلآية و 

 .(16)"حبة من خردل
 

                                         
 .131ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .13ص,2,جمعالم,البغوي(2)
 "2"ريةسورةالمائدة,(3)
 .243ص,1,جمعالم,البغوي(4)
 ."21"ةيرسورةالبقرة,(5)
 .132ص,فضائل,ابنسوندك((6

 .222ص,3,جمعالم,البغوي(7)
 ."23"ريةسورةالفتح,(8)
 .123ص,فضائل,ابنسوندك(9)

 .124ص,1ج,معالم,البغوي(10)
 ."11"رية,سورةالمنافقون(11)
 .421ص,1,جمعالم,البغوي(12)
 ".111_99"رية,سورةالمؤمنون(13)
 .132,فضائل,ابنسوندك(14)
 222-221ص,3,جمعالم,البغوي(15)
 ."43"رية,االنبياءسورة(16)
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ت تفددتح لهددم فالددذين لددم يؤمنددوا بالكتدداب بعددد مددوتهم  ,(1)شددركينعددن عدددم قبددول دعددوة المآيددة و 
 .(3)"السماء أبوابواستكبروا عنها ال تفت  لهم  بآياتناالذين كذبوا  إن",(2)السماء ومصيرهم جهنم

مـن " ,(5)ففي هذا اليوم تضاعفه الحسناه لمدن يعمدل حسدنة  ,(4)جمعةعن فضل يوم الآية 
 .(6)"أم الهاجاء بالحسنة فل  عشر 

وسددبب عنددد ترجمتدده لعمددر بددن الخطدداب آيددة منهددا  ,عنددد حديثدده عددن الخلفدداء آيدداه أربددع وأورد
هلل م يددرض المنددافق بقضدداء اورده حينمددا اختصددم المنددافق واليهددود لدددى عمددر ولدد ,(7)تسددميته بالفدداروق

 .(9)"إليكا انزل مامنوا ب أنهمالذين يزعمون  إلىالم تر " ,(8)ورسوله
مـن كفـر "آيدة و  ,(11)"فسيكفيكهم اهلل" ,(10)عند حديثه عن وفاة عثمان بن عفان آياه وثالث

الفتنددة التددي حصددله بعددد مقتددل عددن  اآليدداهوجميددع هددذ   ,(13)"هــم الفاســدون أولئــك"و ,(12)"بعــد ذلــك
 .عثمان

علددى اندده شددهد علددى  (15) (*) (م332/هددد42ه) مبددن سددال عبددد اهللللصددحابي عنددد ذكددر  آيددة و 
 .(17)"إسرائيلوشهد شاهد من بن  ",(16)سيدنا محمدنبوة 

                                         
 .131ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .234-232ص,1ج,معالم,البغوي(2)
 ."41"رية,سورةاالعرا (3)
 .121ص,فضائلابنسوندك,(4)
 .211ص,2ج,معالمالبغوي,(5)
 "131"ريةسورةاالنعام,(6)
 .241ص,فضائل,ابنسوندك(7)
 .242ص,2ج,معالم,البغوي(8)
 ."31"رية,سورةالنساء(9)

 .233ص,فضائلابنسوندك,(10)
 "123"رية,سورةالبقرة(11)
 "33"ريةور,نسورةال(12)
 ."12"رية,سورةالعمران(13)

 .141ص,انظرنصالمخطوط)*)
 .213ص,فضائل,ابنسوندك(15)
 .234ص,3,جمعالم,البغوي(16)
 ."11"رية,سورةاالحقا (17)
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 المهداجرين حددىأفهدو  ,(1) (313/هد11ه))*(صهيب بن سنان الرومي حديثه عن عندآية و 
دددةاللدددذين عدددذبتهم قدددريش ب حددددىأ أو اإلسدددالميةالددددعوة  يدددةافدددي بد  ,(2)فدددي حقهدددميدددة اآل فنزلددده هدددذ  مك 

 .(3)"والذين هاجروا ف  اهلل من بعدما ظلموا"
بددان  (4)(م313-313/ه13-33) (*)وفدداة عبددد الملددك بددن مددروان يددةارو وأيةعنددد حديثددة عددن 

ولقـد جئتمونـا فـرادى كمـا خلقنـاكم أول مـرة  (3)اتنسان يبعث يدوم القيامدة كمدا هدو دون مدال او خددم
 (3)"وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

 (5)(*)اسربعددين مددزارعنددد حديثدده عددن آيددة منهددا  ,عنددد حديثدده عددن المددزاراه آيدداهثددالث  وأورد
 .(7)"روالبحر المسجو ",(6)المزار وهو المكان الموقد بالحمىفتحدث عن مكان قرب 

التدددي نزلددده بالنمدددل حينمدددا مدددر سدددليمان وجلدددود  يدددة اآلوهدددي  ,(8)عندددد ذكدددر  لدددوادي النمدددلآيدددة و 
 .(10)"النمل ادخلوا مساكنكمب",(9)بوادي النمل
 ,(12)د بهددا غوطدددة دمشدددق وقيدددل بيددده المقددددسوالمقصدددو  (11)(*)عندددد ذكدددر  لفضدددل الربدددوة آيددة و 

 .(13)"ربوة ذات قرار ومعين إلى وآويناهما"

                                         
 .050صنظرنصالمخطوط,ا)*(
 .424ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 21ص,3ج,معالم,البغوي(2)
 "41"رية,سورةالنحل(3)

 .111صنظرنصالمخطوط,ا)*)
 347ص,فضائل,ابنسوندك(7)
 139,ص3البغوي,معال ,ج(5)
 "97"سورةاالنعام,اية(3)
 .413ص,انظرنصالمخطوط(*)

 .413ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 213ص,3,جمعالم,البغوي(6)
 "3"رية,سورةالطور(7)
 .413ص,لفضائ,ابنسوندك(8)
 .131ص,3ج,معالم,البغوي(9)

 ."11"اية,سورةالنحل(10)
 .423ص,انظرنصالمخطوط(*)

 .423ص,فضائل,ابنسوندك(11)
 .419ص,3,جمعالمالبغوي,(12)
 ."31"رية,سورةالمؤمنون(13)
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 حاديث النبويةاستخدامه لأل

تؤكد معظم اسحاديث الواردة في المخطوطدة علدى أهميدة المددن اسربعدة وعلدى مكانتهدا الدنيندة 
أنهدا ليسده علدى مسدتوى واحدد مدن الصدحة فمنهدا الصدحيح والحسدن والضدعين وورده معظمهددا  رغدم

 . في كتب الصحاح وكتب الفضائل
أشار فيهما إلدى المكاندة الرفيعدة التدي تميدزه بهدا , حديثاد وواحد وعشرين بن سوندك مئة اوأورد 

حدددر  علددى زيارتهمدددا وعلدددى خصوصدديتهما فدددي التقددديس وال, هددذ  المدددن بدددين سددائر البلددددان اسخددرى
فجميددع اسحاديددث التددي ذكرهددا سدددواء صددحيحة أم ضددعيفة فددي نظددر المحددديثين فددد ن , والصددالة فيهمددا

المؤلن ذكرهما في سياق الحث والترغيب لزيارة هذ  المدن والمقاماه المتواجددة بهدا ليزيدد مدن قيمتهدا 
 .التاريخية

, ختصده بدذكر فضدائل اسنبيداءبن سوندك اسحاديث إلى عدة مواضيع فهناك أحاديث ااوقسم 
, وفضدل الصدحابة, وفضدل المددن, وفضدل المسداجد, وفضدل الحد , وأحاديث خاصة بالحجر اسسدود

فكددل مديندة مددن هددذ  المدددن لهددا , وفضددل بعددض المددزاراه, وفضددل جبددل أحدد, وفضدل بعددض العبدداداه
اسمددر الددذي , لحينقداسددتها عنددد أهلهددا لمددا تحويدده مددن قبددور سحددد اسنبيدداء أو وجددود مقددام سحددد الصددا

, يضدددفي قداسدددة وأهميدددة تاريخيدددة ولهدددذا قدددام المؤلدددن بدددذكر مجموعدددة اسحاديدددث لتددددعيم وجهدددة نظدددر 
 :وسيتم ترتيب هذ  اسحاديث ترتيباد تاريخياد حسب الموضوعاه, وليحث القارا لزيارة هذ  المدن

ينددة الخليددل منهددا حددديثان ذكرهمددا فددي فضددل مد, أورد سددبعة عشددر حددديثاد خاصددة بددذكر اسنبيدداء
لددم يكددذب إبددراهيم عليدده الس ددالم إت بددثالث كددذباه ", (1)تحدددث فيهمددا عددن فضددل إبددراهيم عليدده الس ددالم

منهمدا اهلل قولده إنددي سدقيم وقولده لسددارة هدذ  اختدي وقيددل كلهدا مدذكورة فددي كتداب اهلل وهدو قولدده كدذبتين 
 . (2) (حديث صحيح), "لكوكب هكذا

ددددد حدددددديث , "اختدددددتن فددددي ثمدددددانين سددددنة بالقددددددوم", (3)الموحددددديث عدددددن اختتددددان إبدددددراهيم عليدددده الس 
 . (4)صحيح

                                         
.233ص,فضائل,ابنسوندك((1

.222ص,1ج, التعليقات,انبنحب((2

.414ص,فضائل,ابنسوندك((3

.241ص,1ج,صحيح,األلباني((4
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ذكرهمدا عنددد حديثدده عدن فضددل مدينددة , (1)وحدديثان عددن جمدال يوسددن بددن يعقدوب عليدده الس ددالم
عندددما : "وقولدده صددل ى اهلل عليدده وسددلم, (2) (حددديث صددحيح), "أعطددي يوسددن شددطر الحسددن: "الخليددل

 ".ررأيه ليلة أسري بي يوسن كالقمر البد, أسري بي
عنددد حديثدده عددن المددزاراه الكائنددة ,(3)وذكددر حددديثين عددن فضددل موسددى بددن عمددران عليدده الس ددالم

فددال تخيروندددي فددي موسددى فددد ن الندداس يصدددعقون فددي يددوم القيامدددة فاصددعق معهدددم ", فددي مدينددة القددددس
فاكون أول من يفيق ف ذا موسى بالحشر بجانب العرش فال أدري صدعق بصدعقة يدوم الطدور أو بعدث 

لدديس الخبددر كالمعاينددة فدد ن اهلل أخبددر موسددى بمددا صددنع قومدده فددي "حددديث , (4)(يث صددحيححددد), "قبلدده
 . (5)(حديث صحيح" )العجل فلم يبق اسلواح فلما عاين ما صنعوا ألقى اسلواح فانكسره

اسدتخدمهما عندد حديثده عدن المدزاراه , (6) وأورد حديثين عن يونس بدن متدى بانده خيدر اسنبيداء
حددديث " )ت ينفددع سحددد أن يقددول أنددا خيددر مددن يددونس بددن متددى حتددى شددفق", حمنالكائنددة فددي خليددل الددر 

 . (8) (حديث صحيح" )من قال انا خير من يونس بن متى كذب"و , (7) (صحيح
وذكدر  عنددد حديثدده عددن مدزار زكريددا الكددائن فددي , (9) وحدديث عددن زكريددا بددن لددن باندده كددان نجدداراد 

 . (10) (ححديث صحي), "كان زكريا نجاراد ", مدينة دمشق
مدا مدن آدمدي إت وقدد ", ذكدر  فدي فصدل فضديلة بيده المقددس, (11)وحديث عن يحيى بدن زكريدا

 . (12) (حديث ضعين), ...."عمل الخطيئة أو هم بها إت يحيى بن زكريا
 

                                         
.213ص,فضائل,ابنسوندك((1

.241ص,1ج,صحيح,األلباني((2

.292ص, فضائل,ابنسوندك((3

.1213ص,2ج,صحيح,األلباني((4

.1399ص,2ج,مشكاة,التبريزي((5

.411ص,فضائل,ابنسوندك((6

.399ص,2ج,صحيح,األلباني((7

.1391ص,2ج,مشكاة,التبريزي((8

.422ص,فضائل,ابنسوندك((9

.121ص,2ج,صحيح,األلباني((10

.233ص,فضائل,ابنسوندك((11

.321ص,9ج,البدر,ابنالملقن((12
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وذكر  أثناء حديثه عدن المدزاراه الكائندة فدي , (1)وحديث عن نزول عيسى بن مريم إلى اسرض
ويمكددث خمسدداد وأربعددين سددنة ثددم يمددوه , يم إلددى اسرض فيتددزوا ويولدد لددهينددزل عيسددى بددن مددر ", القددس

 . (2) (حديث ضعين), "فيدفن في قبر واحد بين أبي بكر وعمر
وأورد هدذ  اسحاديددث , (3)عليده الس دالم تحددث فيهمدا عدن  حدال  الن بدي  وأورد ثالثدة أحاديدث عدن 

صدل ى اهلل عليده وسدلم كدان  الن بدي  أن  (*)سدليمعدن ام ", صدل ى اهلل عليده وسدلم الن بدي  ترجمتده لحيداة  دعن
مددا ضددرب رسددول اهلل صددل ى اهلل عليدده وسددل م ": وحددديث, (4) (حددديث صددحيح), ...."ياتيهددا فيقددل عندددها

 .(5) (حديث صحيح), "شيئاد بيد  قط  إت  أن يجاهد في سبيل اهلل وما ضرب خادماد وت امرأة
 وسدلم عليدهاهلل  صدل ىكدان خداتم رسدول اهلل " :(6) إدريدسفدي بئدر  الن بدي  وحديث عن وقوع خداتم 

 .(7)(حديث ضعين) ,...." بكر أبيفي يد  وفي يد 
 منهدا حددديث ,عدن روايداه خلددق الكعبدةعندد حديثدده   ,(8)اسسدودوأورد أحاديدث خاصدة بددالحجر 

    حددددديث) ,"مددددن الجنددددة وهددددو أشددددد بياضدددداد مددددن اللددددبن فسددددودته خطايددددا بنددددي ادم اسسددددودنددددزل الحجددددر "
نورهددا ولددو لددم  تعددالىالجنددة طمددس اهلل  مواقيددهالددركن المقددام ياقوتتددان مددن  إن"وحددديث  ,(9)( صددحيح

 .(10)(حديث صحيح),"ما بين المشرق والمغرب  سضاءيطمس نورهما 
 ,اسسددودالبيدده والطددوان بدده اختصددا بددذكر فضددل الحجددر  إلددىن فددي فضددل النظددر يحددديث وذكددر
الجندة قبدل  إلدىيعيدد  تعدالىدونه عن زمدان قريدب تن اهلل استالم الحجر لعلكم تفق أكثروا"منها حديث 

ب يخددر " (12),, وحدديث عددن خدراب الكعبددة(11)(حدديث ضددعين),"ام السدداعة جميدع مددا هدو فددي الجنددة قيد

                                         
.293ص,فضائل,ابنسوندك((1

.14ص,14ج,سلسلة,األلباني((2

.224ص,فضائل,سوندكابن((3
 .007ص,انظرنصالمخطوط(*)

.1313ص,2ج,مشكاة,التبريزي((4

.1319ص,م.ن((5

 .292ص,فضائل,بنسوندكا((6
 .91ص,1صج,التعليقات,بنحبانا((7
 .112ص,فضائل,ابنسوندك((8
 .1144ص,2ج,صحيحااللباني((9

 .223ص,1ج.ن,م((10
 .412ص,3ج,سلسلة,االلباني((11
 .124ص,فضائل,ابنسوندك((12
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ددددة الدينيددددة  اسددددتخدمها ليزيددددد ,(1)(حددددديث صددددحيح),"الكعبددددة ذو السددددويقين مددددن الحبشددددة مددددن قيمددددة مك 
 .والتاريخية

فددي فضددل تعجيددل  أوردهمددافيهددا فضددل الحدد  ,منهددا حددديثان ن حددديثا ذكددر يوأورد ثالثددة وعشددر 
مددن لددم " ,وحددديث (3)(حددديث صددحيح),"ت يدددري مددن يعددرض لدده  أحدددكمعجلددوا الحدد  فددان " ,(2)الحدد 

حددديث )," شدداء يهوديدداد  إنسددلطان جددائر ومدداه فليمدده  أومددرض حددابس   أويمنعدده مددن الحدد  حاجددة 
 .(4)(ضعين

عددن حسددن  أحاديددث أربعددةمنهددا  يدده والطددوان بدده,الب إلددىسددتة أحاديددث فددي فضددل النظددر  وأورد
 تعددالىمددن جلدس مسددتقبل الكعبدة سدداعة محتسدباد هلل  الس دالمعليدده  الن بدي  قددال " ,الطدوان بالبيدده وفضدله

اتضدددح انددده روايدددة عدددن  عندددد البحدددث ,...."ن لددده كددداجر المعتمدددر المدددرابط ولرسدددوله تعظيمددداد للبيددده كدددا
اهلل عليدده وسددلم وطددان  صددل ىعتمددر رسددول اهلل ا": وحددديث ,(م321 /ه111ه) (5)الحسددن البصددري

مدن ": وحدديث ,(6)(حدديث صدحيح),..."خلن المقام ركعتين ومعه من يستر  من الناس صل ىبالبيه و 
, (7)(حدديث ضدعين),..." إيدذاءفدي كدل شدوط يسدتلم الدركن بغيدر واحددا د  أسدبوعاطان بالبيه كل يوم 

غروبهدا يخدرا  إلدىمس وبعدد صدالة العصدر طلدوع الشد إلدىمن طان من بعد صالة الفجدر ": وحديث
 .(8)(حديث ضعين ), "من ذنوبه كيوم ولدته أمه

مدن  أمدركلمدا "  (9)الدركن اليمداني وفضدل الددعاء عندد  وحديثان تحدث فيهما عن فضل استالم
طدان يدوم الفدتح علدى راحلتده  الس دالمعليده  الن بدي  ن ا  و " ,"هذا الدركن  تمأسلالركن اليماني قال لي ملك 

 .(10)(حديث ضعين), " هنحجبم اسركانتلم يس

                                         
 .1241ص,2ج,صحيح ,االلباني((1
 .124ص,فضائل,ابنسوندك((2
 .339ص,1ج,صحيح,االلباني((3
 .333ص,2,جمشكاة,التبريذي((4
 .123ص,فعائل,ابنسوندك((5
 .141ص,3ج,صحيح,االلباني((6

 .333ص,1,جالمقاصد,السخاوي(7)
 .239ص,2ج,شرف,الخركوشي(8)
 .121ص,فضائل,ابنسوندك(9)

 .191ص,9ج,سلسلة,االلباني(10)
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ل صداسدتخدمها فدي ف ,(1)أجدر وذكر حديث عن فضل السعي بين الصفا والمروة وما ينالده مدن
 ندديفكانمددا اعتددق سددبعين رجددالد مددن بمددن يسددعى بددين الصددفا والمددروة " ,فضدديلة الزمددزم والصددفا والمددروة

 .(2)"إسماعيل
ه مددن شددفاء وبركددة ,منهددا حددديث ذكددر  فددي فددي فضددل مدداء زمددزم ومددا فيدد أحاديددثخمسددة  وأورد
:   قدالاسبدرار, واشدربوا مدن شدراب اسخيدار صل ىصلوا في م" ,(3)بهالبيه والطوان  إلىفضل النظر 

 .(4)(حديث موقون) ,"زمزم ءما
بئددر  اآلبدداربئددر زمددزم وشددر  اآلبددارخيددر  إن" ,(5)الزمددزمل فضدديلة صددففددي  أحاديددث أربعددةوذكددر 

ه لصدديخومدداء الزمددزم يدددفع العطددش ويمنددع الجددوع وان شددرب لددداء "و ,(6)(حددديث ضددعين) ,"برغددوه 
 ,(8)(حدددديث صدددحيح),"زمددزم  ءامدددالحمددى مدددن حدددر جهددنم فبدددردو  ب إن", و (7)(حدددديث ضدددعين) ,"مندده
والنظدر  الوالددين, إلدى, والنظدر الكعبدة إلدىوالنظدر  ,المصدحن إلىالنظر : من العبادة أشياءوخمسة "

 .(9)(حديث ضعين) ."لنظر في وجه العالموا ,ط الخطاياحزمزم فهي ت إلى
هددر مددا فددي هددذا عرفدداه ليظ فضددل فصددل , وذكرهددا فددي(10)ن عددن فضددل يددوم عرفددةيحددديث وأورد

وحدديث  ,(11)(حدديث ضدعين),عتقاد من النار مدن يدوم عرفدة أكثرفما من يوم " ,اليوم من اجر وثواب
يدا  ,اد  الدذين وقفدوا فدي العرفداهفدي عبدوقدال اهلل عدز وجدل ", ا يناله الحاا من مغفرة يوم عرفدةعن م

 .(12)(حديث حسن),..."شعثاد  آتونيعبادي الذين  إلىمالئكتي انظروا 

                                         
 .134ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .213ص,12,جحسن,والبزا(2)
 .121ص,فضائل,ابنسوندك(3)
 .421ص,1ج,أخبار,ياالزرق(4)
 .131ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 .319ص,فضعي,االلباني(6)
 .421ص,1,جالتعليقاتبنحبان,ا(7)
 .421ص,ضعيف,االلباني(8)
.221ص,1,جالكامل,ابنعدي(9)

.131ص,فضائل,ابنسوندك(10)

 .191ص,2ج,مشكاة,التبريزي(11)
 .219ص,1ج,صحيحااللباني,(12)
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 أحدبمدا مدن عمدل "  مندى,ذكرهمدا فدي فضدل  ,(1)مندىفدي  اسضداحين فدي فضدل يحديث وأورد
وحدددديث  ,(2)(حدددديث صدددحيح ),..." ح اضدددحيهمالعبدددادة فدددي مندددا مدددن ذبددد أعمدددالمدددن  تعدددالىاهلل  إلدددى
 .(3)(حديث ضعين),"في الصراط مطاياكم ف نهاحاياكم عظموا ض"

ل المددرض والمددوه فددي مك ددة وفددي فددي فضدد أورد  ,عددن فضددل الصدددقة فددي الحدد  اذكددر حددديثو 
 ,"ا ودرهدم واحدد يعددل بسدبعمائة درهدمومن تصددق فدي طريدق الحد  كانمدا تصددق فدي الغدز " ,(4)غيرهم

 .(5)(حديث ضعين)
صدحيحة وعشدرة  أحاديدث أربعدةفداورد  ,دك فدي الصدحةبدن سدونا أوردهداالتي  اسحاديث هتفاوت
ورواية عن الحسن البصري اعتبرها حدديث وذلدك ليزيدد مدن , وحديث حسن, وحديث موقون ضعيفة,

هددا الدينيددة فهددي مدينددة مقدسددة لدددى المسددلمين كانتويددزد مددن م ,مك ددةقيمددة هددذ  المناسددك المتواجدددة فددي 
 . الثانية للمسلمين في صالتهم وبها المسجد الحرام والكعبة التي تعد القبلة

عدن فضدل الصدالة فدي المسدجد  عن فضل المسداجد ,منهدا حدديثان اد ديثن حيخمسة وثالث وأورد
 باإلمدددامفدددي المسدددجد الحدددرام  صدددل ىمدددن ", (6)ل فضددديلة الصدددالة فدددي الكعبدددةصدددفدددي ف أوردهمدددا الحدددرام,

 ,(7)(حدديث صدحيح),"صدالة ألدنصدالة خمدس مائدة  ألدنصالة ومائة  ألن ألنوالجماعة فله ثواب 
الصددددالة فددددي بيتدددده بمثددددل وفددددي مسددددجد محلددددة تعدددددل بخمددددس وعشددددرين صددددالة وفددددي الجمعددددة تعدددددل "و

صدددالة وفدددي مسدددجدي تعددددل  ألدددنتعددددل بخمدددس وعشدددرين  اسقصدددىبخمسدددمائة صدددالة وفدددي المسدددجد 
 . (8)(حديث ضعين),"صالة  ألنصالة وفي المسجد الحرام ومائة  ألنبخمسين 

ذكدر  فدي فضدل بيدان  ,اسنبياء صل ىففيه  ,(*)ة في مسجد الخينعن فضل الصال احديث وأورد
 سبعون نبياد منهم  صل ىمسجد الخين فيه " ,(9)منى وفي حوالي المدينةريفة في المواضع الش

                                         
 .131ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .432ص,1ج,مشكاة,التبريزي(2)
 .132ص,1ج,سلسلة,االلباني(3)
.132ص,فضائل,ابنسوندك(4)

 24ص,1ج,سلسلة,االلباني(5)
 .212ص,فضائل,ابنسوندك(6)
 .314ص,2ج,صحيح,االلباني(7)
 .312ص,ضعيف,االلباني(8)

 .143ص,مخطوطانظرنص(*)

 .143ص,فضائل,ابنسوندك(9)
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 .(1)(حديث حسن ),"موسى صلواه اهلل عليه وسالمه
 ., وحسنوضعين ,ث وذكر حديث صحيحبن سوندك على مدى صحة الحديالم يعتمد 

وفضددل الصددالة فيدده وفضددل المنبددر , منهدددا  الن بددي  عشددر حددديثاد فددي فضددل مسدددجد  إحدددى ذكددر
دددالم الن بدددي  لصدددالة فددددي مسدددجد حثددده علدددى فضدددل ا أحاديدددثسدددبعة   إتت تشدددد الرحددددال " ,(2)عليددده الس 

وحدديث مدن  ,(3)(ح حدديث صدحي), "اسقصدىوالمسدجد الحدرام والمسدجد  الن بي  للمساجد الثالث مسجد 
ذاد الصددالة فددي مسددجدي كتددب لدده فددي كددل مرحلددة حسددنة واحدددة  خددرا مددن بيتدده لقصدد ارتحددل منهددا  وا 

بلددددد  إنوكلمدددا يوسددددع فددددي مسدددجدي يددددزداد فضدددديلة " ,(4)(حددددديث صددددحيح ),"عندددده سدددديئة واحددددة محدددي
اهلل عليددده وسدددلم عدددن المسدددجد  صدددل ىسدددئل عدددن رسدددول اهلل " وحدددديث  ,(5)(حدددديث ضدددعين),"اءنعالصدد
 أخدددر وأندددا", (6)(حدددديث حسدددن ),..." اسحجدددارصدددبا وهدددي مدددن ح اد علدددى التقدددوى فاخدددذ كفددد أسدددسالدددذي 

فدددي مسدددجدي خمدددس صدددلواه  صدددل ىومدددن " ,(7)(حدددديث صدددحيح ), "المسددداجد آخدددرالرسدددل ومسدددجدي 
 وأحسدنومدن توضدا ", (8)(حدديث ضدعين) ,"اءتان مدن النفداق وبدراءة مدن النداريوماد كتب له بر  أربعين

 .(9)(ديث ضعين ح), "كتب له ثواب ح  مبرورالوضوء للصالة في مسجدي 
وجددزاء مددن  باندده روضددة مددن ريدداض الجنددة الس ددالمعليدده  الن بددي  عددن منبددر  أحاديددث أربعددة وأورد

ن ريدداض الجندة وان منبددري علددى مدا بددين منبدري هددذا ومنزلدي روضددة مد" ,(10)يحلدن كددذباد علدى المنبددر
ن وان حلد سدواك رطدب صدنمنبدري ولدو بغ دحلدن احدد كدذباد عندوت ي", (11)(حديث ضدعين) ,"حوض

                                         
 23ص,3ج,سلسلة,االلباني(1)
 .113ص,فضائل,ابنسوندك(2)
 .31ص,2,جصحيح,البخاري(3)
 .1213ص,2ج,صحيح,االلباني(4)
 .394ص,ضعيف,االلباني(5)
 .141ص,2ج,الترغيب,المنذري(6)

 .129ص,1ج,م.ن(7) 
 341ص,1ج,سلسلة,االلباني(8)
 .1222ص,3ج.من(9)

 .191ص,فضائل,ابنسوندك(10)
 .22ص,3ج,سلسلة,االلباني(11)
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حدددديث ),"الجندددة  أبدددوابمنبدددري علدددى بددداب مدددن  إن "و ,(1)(حدددديث صدددحيح),"مقعدددد علدددى الندددار فليتبدددوأ
 .(2)(صحيح

ل فضدديلة مسددجد صددذكرهددا فددي ف ,(3)عددن فضددل الصددالة فددي مسددجد قبدداء أحاديددثثالثددة  وأورد
 أيضددافيدده  صددل ىومددن " ,(4)(حددديث ضددعين),"صددل ى فددي مسددجد قبدداء تعدددل الحدد  نافلددةومددن " ,قبدداء

ول اهلل عدددن فضدددل المشدددي لمسدددجد وذكدددر حدددديث عدددن رسددد ,(5)(حدددديث ضدددعين),"اعتدددق رقبدددة  فكانمددا
 ,..."راكضدداد  أواهلل عليدده وسددلم يدداتي مسددجد قبدداء فددي كددل سددبه ماشددياد  صددل ىكددان رسددول اهلل ": قبدداء
 .(6)(حديث صحيح)

ة فهددي دار هجددر  ,علددى مكانددة وفضددل المدينددة المنددورةالددواردة تددم ذكرهددا لتاكيددد  اسحاديددثجميددع 
 .وثالثة ضعيفة صحيحة, أحاديث أربعةفذكر صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل 

,فداورد حدديثاد عدن كيفيدة  اسقصدىتحدثه عن فضدل الصدالة فدي المسدجد  أحاديثوذكر سبعة 
اهلل عليدده وسددلم أي مسددجد  صددل ىسدداله رسددول اهلل ": قددال (*)ذر أبدديعددن " ,(7)اسقصددىبندداء المسددجد 

 .(8)(حديث صحيح),.."الكعبة :فقال ,اسرضفي وجه  أوتد بني 
ل كيفيددة بندداء المسددجد صددفددي ف أورد  ,(9)اسقصددىعددن بندداء سددليمان بددن داود للمسددجد  اوحددديث

 الس دددالمعليددده  الن بدددي  بندددي سدددليمان  لمدددا"مسدددجد تاريخيددداد, السدددتعرض روايددداه بنددداء عندددد مدددا ا صدددىاسق
وسدال عنده أيضدداد بدان يعطدي ملكدداد  عددالىتموافقداد سمدر اهلل  أمددر يكدون كدل  أن تعددالىالمسدجد سدال اهلل 

 .(10)(حديث صحيح ),..." ت يعطيه سحد من بعد إيا 

                                         
 .1234ص,2ج,صحيح,االلباني(1)
 .1123ص,م.ن(2)
 .193ص,فضائل,ندكوبنسا(3)
 .91ص,1ج,الضعفاء,العقيلي(4)
.1221ص,3ج,سلسلة,االلباني(5)

 .221ص,1ج,مشكاةالتبريزي,(6)
 .123ص,فضائل,ابنسوندك((7
 .095ص.,انظرنصالمخطوط(*)

.223ص,1ج,مشكاة,التبريزي((8

 .213ص,فضائل,ابنسوندك(9)
 .421ص,1ج,صحيحااللباني,(10)
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عددل بخمسدة وعشدرين ت اسقصدىوفدي المسدجد ", (1)عن فضل الصالة في بيه المقددس اديثوح
دددةالصدددالة فدددي  أفضدددليةعدددن  اد , وحدددديث(2)(حدددديث ضدددعين),"ركعدددة  ألدددن مقددددس والمديندددة وبيددده ال مك 

صددالة وفدي بيدده  ألدنصدالة وفددي المديندة خمسددين  إلددنتعدددل مائدة  مك دةدة فددي صددالة واحد" ,ودمشدق
 (3)(.حديث ضعين),"صالة ألنصالة وفي دمشق ثالثين  ألن أربعينالمقدس 

بيددده المقددددس هدددي أرض  نأاظهدددر فيددده  الس دددالمعليددده  الن بدددي  عدددن ميموندددة زوجدددة  اوأورد حدددديث
فقدال  ه المقددس,لندا الزيدارة فدي بيد أفده:اهلل  قله يدا رسدول" ,(4)المحشر والمنشر وفضل الصالة فيها

حدديث ),..."صدالة  ألدنالمحشدر والمنشدر والصدالة فيده تعدادل  موضدعفيده فانده  صدل ىو  آتى إذا :لها
 .(5)(صحيح 

دخرةوحديث عن فضل الصالة في  , (6)ل فضديلة الصدالة فدي بيده المقددسصدفدي ف أورد  ,الص 
خرة من واسيسر اسيمنركعة في جانب  ألن صل ىمن "  ."فقط يدخل الجنة قبل موته الص 

ليؤكدددد علدددى مددددى قداسدددة بيددده  ,اضدددعيف اوواحدددد ,صدددحيحة أحاديدددثبدددن سدددوندك ثالثدددة اذكدددر 
ولهددذا فهددي مددن  وفيدده يجتمددع الخلددق يددوم الحشددر, اسرضالمقدددس وفضددله فهددو ثدداني بيدده وضددع فددي 

 .ى قداستهاالتي تبين مد اسحاديثلعديد من اذكر  بالمدن ولهذا اهتم المؤلن  أقدس
منهددا مددا ذكددر  عددن فضددل  ,اشددتمله علددى فضددائل بعددض المدددن اسحاديددثذكددر مجموعددة مددن و 

مدن مدرض " ,(7)الده الشدخ  مدن ثدوابنيومدا  مك دةحدديث عدن فضدل المدرض والمدوه فدي  فاورد مك ة
مدن مداه بعدد ", (8)(حدديث ضدعين ),"الصدالحة اسعمدالكتدب اهلل لده ثدواب سدنتين سدنة مدن  مك ةفي 

ددددددةيددددددر الحدددددد  فددددددي غ ذاغفددددددر لدددددده  مك  ثددددددواب الحدددددد  مدددددداه قبددددددل الحدددددد  كتددددددب اهلل فددددددي كددددددل سددددددنة  وا 
 .(9)(حديث حسن),..."المبرور

                                         
 .123ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .224ص,1ج,مشكاة,التبريزي(2)
 .112ص,تحذير,االلباني(3)
 .211ص,فضائل,ابنسوندك(4)
 .131ص,1ج,ضعيف,االلباني(5)
 .213ص,فضائل,ابنسوندك(6)
 .191ص,م.ن(7)
 .232ص,1ج,شرف,الخركوشي(8)
 .139ص,2ج,نصب,الزيلعي(9)
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فددي فضددل  أحاديددث أربعددةمنهددا  ,ختصدده بددذكر فضددائل المدينددة المنددورةا أحاديددث ةوذكددر تسددع
لزيدارتي بالمديندة مدن جداء " ,(1)اله الزائر من شدفاعة يدوم القيامدةوما ين الس المعليه  الن بي  زيارة روضة 

, "واري يدوم القيامدةومدن أتداني لقصدد الزيدارة فهدو فدي جد" ,(2)(حدديث موضدوع ),"شدفاعتي هعليد هوجب
 .(4)(حديث ضعين),"أذاني ومن ح  ولم يزرني فكانما",(3)(حديث ضعين)

مدن حفدظ نفسده فيهدا مدن المعصدية ", (5)المديندة أهدلوحدث بهدا بحفدظ  أحاديدث باربعدةواستشهد 
 أهددددلة ر منهددددا شددددرب مددددن طينددددة الخبددددال وهددددي عصدددديالقيامددددة ومددددن لددددم يحفددددظ  فانددددا شدددداهد عليدددده يددددوم

يمدددوه فدددي  أنمدددن اسدددتطاع " ,عدددن فضدددل المدددوه فدددي المديندددة ديثوحددد, (6)(حدددديث ضدددعين),"جهدددنم
 اهدددلب مدددن قصدددد شدددرا"ديث , وحددد(7)(حدددديث صدددحيح),"مددده بهدددا فاندددا اشدددفع لمدددن يمدددوه بهددداليفالمديندددة 

خوفده فعليده لعندة  أو يندةالمد أهدلومدن ظلدم ", (8)(صدحيح حدديث),"دينة يذيبه اهلل كالملح في الماءالم
 .(9)(حديث صحيح),"لفنفرض وت  منهت يقبل  أجمعيناهلل والمالئكة والناس 

فددي  ألددنالصدديام فددي المدينددة تعدددل الصدديام ", (10)ر حددديث عددن فضددل الصدديام فددي المدينددةوذكدد
 .(11)(حديث ضعين),"سائرها

ضددعيفة , فددذكر  أحاديددثوخمددس  ,حددديث موضددوعو  ,انن صددحيحيبددن سددوندك بحددديثااستشددهد 
 .صلى اهلل عليه وسلم المدينة فهي دار هجرة رسول اهلل أهلليعظم من  اسحاديثهذ  

عليده  الن بدي  زوجدة  سدلمه  أم عدن منها حدديثان ,عشر حديثاد في فضل بيه المقدس أربعة أورد
للعمدرة  أوحدرم للحد  أمدن ",(12)سالعمدرة مدن بيده المقدد أوللحد   لهدالواس اإلحدرامعدن فضدل  الس الم

 ,"وواجدب لده الجندة غفدر لده مدا تقددم مدن ذنبدهي تعدالىاعتمدر فداهلل سدبحانه و  أومن بيه المقددس فحد  
                                         

 .111ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .111ص,ضعيف,االلباني(2)
 .141ص,2ج,مشكاة,التبريزي(3)
 .324ص,1ج,المقاصد,السخاوي(4)
 .113ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 .23ص,3,جالكاملبنعدي,ا(6)
 .129,ص2,جمشكاة,التبريزي(7)
 .1129ص,2,جصحيح,االلباني(8)
 .232ص,3,حسلسلة,االلباني(9)

 .191ص,فضائل,ابنسوندك(10)
 .313ص,1ج,ضعيف,االلباني(11)
 .222ص,لفضائ,ابنسوندك(12)
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مدن احدرم فدي رمضدان مدن البيده المقددس فحد  كانمدا غدزا عشدرة مدراه مدع "و , (1)(الحديث ضعين)
 .من بيه المقدس إلحراماللدتلة على فضل  أوردها سلمه أم, وهي رواية عن "رسول اهلل 
رسدول  ,(*)سدال جدابر" ,(2)ة فدي بيده المقددسوالصدوم والصددق اآلذانن عدن فضدل يحديث وأورد

وبعددد  الشددهداء  ,اسنبيدداء: يددا رسددول اهلل فقددال أوتد مددن يدددخل الجنددة ": اهلل عليدده وسددلم فقددال صددل ىاهلل 
 .(3)(حديث ضعين...")من بيه المقدس  آذنوبعد  من 
يام بعددد شددهر رمضددان شددهر اهلل الصدد أفضددل" ,(4)الصدديام فددي بيدده المقدددسديث عددن فضددل وحدد

 .(5)(حديث صحيح ),"الصيام بعد الفريضة صالة الليل  وأفضل ,محرم
هلل ملكداد فدي بيده المقددس يندادي كدل ليلدة  إن" ,(6)ديث عن فضل الصدقة في بيده المقددسوح

 .(7)(حديث ضعين),"ن وت عدلر يقبل منه ص حراماد فلم أكلمن 
ددخرةعددن فضددل  أحاديددثخمسددة  وأورد  اذا سددالتم ,(8)باعتبارهددا مددن صددخرة الجنددة ,لمشددرفةا الص 

, "ش الرحمن ومنها تفجدر انهدار الجندةالجنة وأعلى الجنة وفوق عر  أواسطالفردوس فانه  وافسالالجنة 
دددخرة أن,وللدتلدددة علدددى (9)(حددديث صدددحيح) خلدددق  تعدددالىاهلل  إن"حدددديث  أوردمدددن صدددخور الجندددة  الص 
تدددي ت وعز ": وغددرس الفدددردوس ثددم قدددال : بيددد  خلدددق ادم بيددد  وكتدددب التددوراة بيدددد  ثددم قدددال أشدددياءالثددة ث

 .(10)(حديث صحيح),"وديوث  يدخلنها مدمن خمراد 
 

                                         
 .333ص,2,جمشكاة,التبريزي(1)
 .222ص,فضائل,ابنسوندك(2)
 .222ص,انظرنصمخطوط(*)

 114ص,4ج,ءالضعفا,العقيلي(3)
 .213ص,فضائل,ابنسوندك(4)
 .413ص,3ج,التعليقات,بنحبانا(5)
 .224ص,فضائل,ابنسوندك(6)
 .323ص,1,جالمغني,العراقي(7)
 .223ص,فضائل,ابنسوندك(8)
 .1113ص,2ج,مشكاة,التبريزي(9)

 .29ص,صفة,بنابيالدنياا(10)
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تخددددرا مددددن تحدددده  اسنهددددارنهددددار وجميددددع هددددذ  أاهلل انددددزل مددددن الجنددددة خمسددددة  أنحددددديث  وأورد
دددددخرة  والفدددددراه, ,(*)ودجلدددددة ,(*)ونحسدددددي ,(*)ونجيحددددد نهدددددارأاهلل اندددددزل مدددددن الجندددددة خمسدددددة  إن" ,(1)الص 

 .(3)(حديث موضوع),"(2()*)لوالني
دخرةبيه المقدس ارض المحشر والمنشر ويحكم بين النداس عندد  نأن يحديث وأورد ويددخل  الص 

اهلل وفددي قلبدده وزن شددعيرة مددن خيددر  إتيخددرا مددن النددار مددن قددال ت الدده "  ,(4)النددار أهددلو الجنددة  أهددل
وحدديث  ,(5)(حدديث صدحيح),..."مدن خيدر بدر اهلل وفدي قلبده وزن  إتت الده  ويخرا من النار من قدال

والنددار  بدالموه حتددى يجعددل بددين الجنددة يءالنددار وجدد إلددىالنددار  أهدلالجنددة و  إلددىالجنددة  أهددلصدار  إذا"
 إلدىالجندة فرحداد  أهدلفيدزداد  ,يدا أهدل الندار ت مدوه ,ثم يذبح ثدم يندادي مندادٍ مدن أهدل الجندة ت مدوه

 .(6)(حديث صحيح),"حزنهم  إلىالنار حزناد  أهلداد فرحهم ويز 
 : اهلل عليدده وسددلم صددل ىفاستشددهد بقولدده  ,(7)الرحمددة تنددزل علددى بيدده المقدددس إن حددديث  وأورد

, "لندداظرون للمصددليين وعشددرون  عددونوأربكددل يددوم مائددة وعشددرين رحمددة سددتون للطددائفين  مك ددةينددزل ب"
 .(8)(حديث موضوع)

سددول اهلل ر قلده ل: انده قددال" (9)اسقصددىالمسدجد الحددرام للمسدجد  وجداء بحدديث عددن المعدراا مددن
ددددةالعشدددداء بصددددليه  لمددددا : هلل  فقددددالاهلل عليدددده وسددددلم كيددددن صددددار المعددددراا يددددا رسدددول ا صدددل ى مددددع  مك 

ددددالمجبريددددل عليددددده  آتدددددانيفدددددي ظلمددددة الليدددددل  أصددددحابي , وكدددددان جبريدددددل يدددداتي رسدددددول اهلل بصدددددورة  الس 
 .(10)(حديث صحيح ), ..."اآلدميين

                                         
 .221ص,فضائل,ابنسوندك(1)

 .221ص,انظرنصالخطوط(*)

 .221ص.م.ن(*)

 .233ص,م.ن(*)

 .221ص,م.ن(*)

.229-221ص,فعائل,ابنسوندك(2)

.12ص,ازالة,الفاسي(3)

 .221ص,فضائل,بنسوندكا(4)
 .1222ص,2ج,صحيح,االلباني(5)
 .131ص,1ج,م.ن(6)
 .231ص,فضائل,بنسوندكا((7
 422ص,1ج,ةسلسل,االلباني((8
 .233ص, لفضائ,بنسوندكا((9

 .419ص,1ج,مسند,البزار((10
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مدر أ قيدام السداعة  إلدىما بدين ادم " ,(1)عن نزول الدجال في بيه المقدس أحاديثثالثة  وأورد
 ,"علددديهم السددديجان ألفددداسدددبعون  أمتددديويتبدددع الددددجال مدددن ", (2)(حدددديث صدددحيح ) ,"اكبدددر مدددن الددددجال

حددديث ),"وسدداا لدديمحلهددم ذو سددين ك يهوديدداد  ألفدداومددع الدددجال يومئددذ سددبعون " ,(3)(حددديث ضددعين)
 .(4)(صحيح

, وروايددة وحددديثان موضددوعان ,ضددعيفة وأربعددة ,صددحيحة أحاديددثبددن سددوندك بسددبعة اتشددهد اس
ذكرهدا ليزيدد مدن قيمدة هدذ  المديندة  إنمدافلدم يهدتم لمددى صدحة الحدديث  ,كحدديث أوردهدا سلمه أمعن 

 أفضدل اسقصدىوالمعراا ومنها يكدون الحشدر يدوم القيامدة والمسدجد  اإلسراءدينياد وتاريخياد فهي ارض 
 .جد بعد المسجد الحرام والمسجد النبويالمسا

 أبدديتحدددث بهددا عددن فضددائل بعددض الصددحابة ,منهددا حددديثان عددن فضددل  أحاديددثعشددرة  وأورد
 أخدديأبددا بكددر خلدديالد لكندده  تخددذهتخلدديالد  متخددذاولددو كندده ", (5)بكددر سبدديعنددد ترجمتدده  أوردهمددابكددر 

 أنددددهبكددددر  سبددددييدددده وسدددلم اهلل عل صددددل ىوقدددال رسددددول اهلل " , وحددددديث (6)(حددددديث صددددحيح)"وصددداحبي
 .(7)(حديث ضعين),"صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض

مكانددة عنددد ترجمتدده لعلددي ذكددر فيهمددا  أوردهمددا ,(8)طالددب أبدديوحددديثان عددن صددفاه علددي بددن 
ددددالم الن بددددي  علددددي عنددددد  ت نبددددي اندددده  إتمنددددي بمنزلددددة هددددارون مددددن موسددددى  أنددددهيددددا علددددي ", عليدددده الس 

 .(10)(حديث صحيح),"منك ناوأمني  أنه", وحديث (9)(حديث صحيح),"بعدي
 

                                         
 .239ص,فضائل,ابنسوندك((1

 .1313ص,2ج,مشكاة,التبريزي(2)
 .1313ص.م.ن(3)
 .1212-1212ص,2ج,صحيحااللباني,(4)
 .241ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 .1393ص,2ج,مشكاة,التبريزي(6)
 1399ص,م.ن(7)
 .133-133ص,فضائلبنسوندك,ا(8)
 .211ص,1,جصحيح,االلباني(9)

 م.ن(10)
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, ذكدددر  عدددن (م329/ هدددد11ه ) (*)فضدددل الصدددحابي أبدددو عبيددددة بدددن الجدددراحعدددن  اوذكدددر حدددديث
عبيددة بدن  أبدولكدل أمدة أمدين وأمدين هدذ  اسمدة .. " ,(1)عبيددة الكدائن فدي القددس أبدوزار مدحديثه عدن 

 (2)(حديث صحيح),"الجراح
عندد حديثده عدن  أوردهمدا ,وحبده للمسداكين (م329/هدد1ه)(*)رن عن فضل جعفر الطيايوحديث

حدديث ) ,"يطيدر فدي الجندة مدع المالئكدة راجعفدرأيده " ,(3)جعفدر الطيدار الكدائن فدي حمد  أبناءزار م
 صدل ىوكان جعفر يحدب المسداكين ويجلدس معهدم ويحدادثهم ويحادثونده وكدان رسدول اهلل " ,(4)(صحيح

 .(5)(صحيح  حديث) ," عليه وسلم يكنيه بابي المساكيناهلل
يثدددده عددددن مددددزار ذكرهمددددا عنددددد حد( م333/هددددد23ه) (*)ن عددددن فضددددل سددددليمان الفارسدددديوحددددديثي

كنددا جلوسدداد " ,فددي حقدده فددي سددورة الجمعددة التددي نزلدده اآليددةحددديث عددن  ,(6)مان الكددائن فددي مصددريسددل
قددال يلحقددوا بهددم  امددنهم لمدد وآخددرين :نزلدده سددورة الجمعددة فلمددا قددرأ إذاهلل عليدده وسددلم  صددل ى الن بددي  عنددد 
ثالثدداد,  أواهلل عليدده وسدلم حتددى سداله مددرتين  صددل ى الن بدي    فلمدا يراجعدده مددن هدؤتء يددا رسددول اهلل :رجدل
سددددليمان صدددداحب الكتددددابين يعنددددي القددددران "و  ,(7)(حددددديث صددددحيح ),"وفينددددا سددددليمان الفارسددددي : لقددددا

 .(8)(حديث صحيح)," واإلنجيل
عنددد حديثدده عددن  أورد د وقدد ,(م312/هددد32ه) (*)وحددديث ذكددر فددي فضددل عمددرو بددن العددا 

 .(10)(حديث حسن ),"اسلم الناس وأمن عمرو بن العا ", (9)مزار  الكائن في مصر

                                         
 .242صأنظرنصالمخطوط,(*)

 .242ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .1323ص,2,جمشكاة التربيزي,(2)

 .421صأنظرنصالمخطوط,(*)

 .421ص,فضائلابنسوندك,(3)
 .1323ص,2ج,مشكاة ,التبريزي(4)
 .221ص,12كنز,جالهندي,(5)

.317أنظرنصالمخطوط,ص(*)
 .413ص,فضائل,ابنسوندك(6)
 .14ص,2,جسلسلة,االلباني(7)
 .442ص,2ج,المستدرك,النيسابوري(8)

.232صأنظرنصالمخطوط,(*)

 413ص,فضائل,ابنسوندك(9)
 .223ص,1ج,صحيح,االلباني(10)
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صدددحيحة ,وحدددديث  أحاديدددثبدددن سدددوندك عندددد حديثددده عدددن فضدددائل الصدددحابة بثمانيدددة إاستشدددهد 
 .يعظم ويزيد من قيمة هذ  المزاراهويذكر مقابلة فضل الصحابي ل فكان يذكر المزار ,حسن

 أحاديددثمنهددا سددتة : تيكدداآلوهددي مرتبددة  ,رين حددديثاد تناولدده مواضدديع مختلفددةوعشددسددتة  وأورد
وقددد ذكرهمددا  ,(1)لصددالةمنهددا حددديثاد فددي النهددي عددن اتلتفدداه فددي ا ,ذكرهددا فددي فضددل بعددض العبدداراه

سدداله رسددول اهلل : سدداله عائشددة رضددي اهلل عنهددا قالدده" ,د حديثدده عددن فضددل الصددالة فددي الكعبددةعندد
الشددديطان فددي صدددالة  يختلسددههددو اخدددتالس  :فقددال عددن اتلتفددداه فددي الصدددالة, اهلل عليدده وسدددلم صددل ى
 وت يدزال اهلل عدز وجدل مقدبالد علدى العبدد مدا كدان فدي صدالته مدا لدم يلتفدده "  ,(2)(حدديث حسدن),"العبدد

 .(3)(حديث ضعين),"اعرض عنهفاذا التفه 
زمدددزم والصدددفا فضدددل فضددديلة الفددي  فاوردهمدددا ,(4)ن عدددن فضدددل العددالم علدددى العابدددديديثوذكددر حددد

شددد علددى أوفقيدده واحددد " ,(5)(حددديث حسددن)," أدندداكمفضددل العددالم علددى العابددد كفضددلي علددى " ,والمدروة
 .(6)(حديث موضوع ) ,"عابد ألنالشيطان من 
سدددياتي " مك ددةفدددي  المدددرض والمددوهل صددذكرهمددا فدددي ف ,(7)الزكددداة  إتيددانن عددن وجدددوب وحددديثي

ن النددددداس وعلمدددداؤهم للريددددداء وفقدددددرائهم للسددددؤال مدددد للتجدددددارة والتفددددرا أغنيددددائهمزمددددان علددددى أمتدددددي يحدددد  
فددي  ومسددالتهل النداس ولدده مددا يغنيده جدداء يددوم القيامدة سددا مددن" , وحدديث(8)(حددديث ضددعين),"والسدمعة

 .(9)(يححديث صح),"خدوش أووجهه غموس 
, قد ذكر  عند حديثده عدن فضدل المديندة فدي بيعدة العقبدة (10()*)وحديث عن فضل يوم عاشوراء

ا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يومداد يسدتر فيده الكعبدة فلمدا فدرض اهلل كانو "الثانية, 

                                         
 .123ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .33ص,4ج,صحيح,االلباني(2)
 .213ص,1ج,مشكاة,التبريزي(3)
 .139ص,فضائل,ابنسوندك(4)
 .34ص,1ج,مشكاة,التبريزي(5)
 .33ص,م.ن(6)
 .133ص,فضائل,ابنسوندك(7)
 .212ص,2ج,سلسلة,االلباني((8
 .331ص,1,جمشكاةالتبريزي,((9
 .013ص,انظرنصالمخطوط(*)

 .213ص,فضائل,وندكابنس(10)
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يتركدده  أنيصددومه فليصددومه ومددن شدداء  أنمددن شدداء : اهلل عليدده وسددلم  صددل ىرمضددان قددال رسددول اهلل 
 . (1)(حديث صحيح),"فليتركه

مدايددخل الجندة  إمداالفدرد فدي الددنيا فهدي التدي تحددد  أعمدالن عن وحديثي وقدد  (2)الندار يددخل وا 
منددزل فددي : ولدده مندزتن  إتحددد أمدا مددنكم مدن " ل فضدديلة الصددالة فدي بيدده المقدددس ,صدذكرهمدا فددي ف

خلدددق العبدددد للجندددة اسدددتعمله  إذا تعدددالىوان اهلل ", (3)(حدددديث صدددحيح),...", ومندددزل فدددي الندددار  ةالجنددد
 .(4)(حديث ضعين),"الجنة  أعمالالجنة  حتى يموه على عمل من  أهللعمل 

دم وفيدده تتضدداعن الحسددناه فهددو اليددوم الددذي خلددق فيدده ا ,(5)ثن عددن فضددل يددوم الجمعددةوحدددي
خيددر يددوم طلعدده عليدده الشددمس " ,حديثدده عددن فضدديلة الصددالة فددي الكعبددة دوقددد ذكرهمددا عندد ,والسدديئاه

زيدادة "و , (6)(حدديث صدحيح),"اسرض إلىيوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اخرا من الجنة وفيه اهبط 
 .(7)(حديث حسن ) ,"أمثالهامن جاء بالحسنة فله عشر "ك بان اهلل يقول وذل أيامثالث 

ل زيدارة القبدور واتسددتغفار عددن فضد منهدا,فدي فضددل زيدارة القبدور والمقابر أحاديدثخمسدة  وأورد
 أمدهقبدر  الس دالمعليده  الن بدي  زار " ,ل بيدان مواضدع قبدول الددعاء فدي مك دةوقدد ذكدر  فدي فضد ,(8)للميه
 .(9)(حديث صحيح) ,في أن استغفر لها فلم يستاذن لي ربي هستاذنا: وله فقال من ح وأبكىفبكى 

فدددي فضدددل  اسحاديدددثقدددد ذكدددر هدددذ  و  ,(10)فدددي فضدددل زيدددارة مقبدددرة البقيدددع أحاديدددثثالثدددة  وأورد
البقيدع  إلدىاهلل عليده وسدلم فخرجندا  صدل ىرسول اهلل  أخذ بيدي" :قاله (*)عن أم قيس" فضيلة البقيع, 

رجدددل  ألدددنيبعدددث يدددوم القيامدددة سدددبعون  :فقدددال ,نعدددم :قلددده  رأيددده هدددذ  القبدددورأقددديس يدددا أم  :ل لددديفقدددا
يددفن فدي مقبدرة البقيدع  مدن" و , (11)(حدديث ضدعين), "وجوههم مثل البدر فيدخلون الجنة بال حساب

                                         
 .132,صمختصر ,الترمذي(1)
 .213ص,فضائل,ابنسوندك(2)
 .1111ص,2,جصحيح,االلباني(3)
 .31ص,3,جسلسلة,االلباني(4)
 .121ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 .329ص,1ج,صحيح ,االلباني(6)
 .429ص,1ج,مشكاة,التبريزي(7)
 .141ص,فضائل ,ابنسوندك(8)
 .332ص,1ج,مشكاة ,لتبريزيا(9)

 .193ص,فضائل,ابنسوندك(10)
 .193صأنظرنصالمخطوط,(*)

 .149ص,11,جسلسلة,االلباني(11)
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اهلل عليده وسدلم فدي بيتدي  صل ىكلما باه رسول اهلل  :عن عائشة رضي اهلل عنها قاله" و ,"يشفع له 
ددددددالمالبقيددددددع ويسددددددلم عليدددددده ويقددددددول  إلددددددىالليددددددل ويرفددددددع  أخددددددر كددددددان يقددددددوم فددددددي علدددددديكم دار قددددددوم  الس 

مدددن بعدددث فدددي  أول إندددااهلل عليددده وسدددلم  صدددل ىقدددال رسدددول اهلل " و ,(1)(حدددديث صدددحيح ),"...مدددؤمنين
" ن الحددرمين سهددل مك ددةوننتظددر بددي أيضدداالبقيددع فيحشددرونهم  إلددىبكددر ثددم عمددر فنددروح  أبددوثددم  اسرض

 . 2(حديث ضعين),
العروسددددين  إحدددددى تعدددالىطدددوبى لمددددن اسددددكنه اهلل " ,(3) (*)ث عددددن فضدددل مقبددددرة عسددددقالنوحددددي

 .(4)(حديث ضعين ),"عسقالن وغزة 
أن جبددل أحددد "  ,ذكددر  فددي فضددل فضدديلة البقيددع واحددد وقددد ,(5)فددي فضددل جبددل أحددد احددديث وأورد
 .(6)(حديث صحيح ) ,"يحبني ونحبه
ضدل بيدان المواضدع الشدريفة فدي المندى وفدي ,وقد ذكر  في ف(7) (*)عن فضل غار حراء  اوحديث

بكدر وعمدر وعثمدان وعلدي  وأبدواهلل عليه وسلم كدان علدى حدراء  صل ىرسول اهلل  إن" حوالي المدينة ,
ددخرةوطلحددة والزبيددر فتحركدده   أونبددي  إتاهدددأ فمددا عليددك :اهلل عليدده وسددلم  صددل ىفقددال رسددول اهلل  الص 

 .(8)(حديث صحيح)وت يذكر علياد,وقا   أبيشهيد وزاد بعضهم سعد بن  أوصديق 
 أو معتمددراد  أوغازيدداد  تإت يددركبن رجددالد بحددراد ", (9)اسربعددينزار مددوذكددر حددديثاد عددن حديثدده عددز 

 .(10)(حديث ضعين ),"وتحه النار بحراد حاجاد فان تحه البحر نار 

                                         
 332ص,1ج,مشكاة,التبريزي(1)
 .1311ص,2ج.م.ن(2)

 .191صأنظرنصالمخطوط,(*)

 .199ص,فضائل,ابنسوندك(3)
 .294ص,1ج,سلسلة,االلباني(4)
 .111ص,فضائل,نسوندكاب(5)
 .121ص,2ج,مشكاة,التبريزي(6)

 .131صأنظرنصالمخطوط,(*)

.131-131ص,فضائل,ابنسوندك(7)

 .1323ص,2ج,مشكاةالتبريزي,(8)
 .413ص,فضائل,ابنسوندك(9)

 .391ص,1ج,سلسلة,االلباني(10)
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وا ت تسددب", بكددر الصددديق أبدديوقددد ذكددر  فددي ترجمددة  ,(1)النهددي عددن سددب الصددحابة ر حددديثاد وذكدد
 ,"هفوت نصددي مأحددده مددد دراكأبدداد مددا انفددق مثددل احددد ذه أحدددكم أنفددو الددذي نفسددي بيددد  لددو  أصددحابي

 .(2)(حديث صحيح)
: أصددنانثالثددة بالجددن  ان" ,عددن مسددجد الجددنذكددر  عنددد حديثده  ,(3)الجددن أصددنانعددن  اوحدديث
حدددددديث ) ,"ندددددونظعء وصدددددنن حيددددداه وكدددددالب يحلدددددون ويويطيدددددرون فدددددي الهدددددوا أجنحدددددةصدددددنن لهدددددم 

 .(4)(ضعين
كلدوا "ل فضديلة الصدالة ببيده المقددس صدوقدد اسدتخدمه فدي ف ,(5)عن فضدل الزيده احديث وأورد

 .(6)(حديث صحيح) "وادهنوا به فانه من شجرة مباركة الزيه
تناولدددده  سددددعة ضددددعيفة,وت ,صددددحيحة, وثددددالث حسددددنة أحاديددددثبددددن سددددوندك بتسددددعة ااستشددددهد 
 .مواضيع مختلفة

وايتدده وليظهددر مكانددة المدددن يدددعم ر لبدن سددوندك  ردهدداأو مدن خددالل استعراضددي لألحاديددث التددي 
بن سوندك ت يميز بدين الحدديث الصدحيح والضدعين والموضدوع  أنوتبين  ,الدينية والتاريخيةاسربعة 

 .تاكد من مدى صحة الحديث أوبالنقل دون نقد  اكتفى فقد ,سنوالح

                                         
 .241ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .1222ص,2,جصحيح,االلباني(2)
 .133-134ص,فضائل,ابنسوندك(3)
 .41ص,1,جسلسلةااللباني,(4)
 .219ص,فضائل,ابنسوندك(5)
 129ص,2ج,صحيح,االلباني(6)
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 استخدامه للشعر

ل فضدائل صدربعدة فدي فل الدبالد اسالشدعرية فدي مخطوطتده فضدائ اسبياهبن سوندك اوظن 
فدداورد سددبعة مقدداطع شددعرية احتددوه علددى سددتة عشددر  ,ندده لددم يكثددر مددن اسددتخدامهاأ إت ,لمدينددةوا مك ددة

تخد  المسدلمين  أمداكنوالمديندة الدينيدة ومدا فيهدا مدن  مك دةمكاندة  بدرازإبيتاد شعرياد ,كان الهدن منها 
تحقددق مددن قائلهددا ,ولعددل ذلددك يعتمددد علددى منهجدده ولددم ي ,الكعبددة وقبددر الرسددول عليدده الس ددالم وأعظمهددا

 .ي اعتمد  في عدم التحقق من السندالذ
 أتمكدنشدعرية لدم  أبيداه أربعدةالبيده والطدوان فيده ,فداورد  إلدىمنها مدا ورد فدي فضدل النظدر 
 (البحر الكامل: )(1)على الح  والطوان بالبيه الحرام من العثور على صاحبها ,ذكرها للحث

 الحددددددددددرام تهيئددددددددددوايددددددددددا زائددددددددددري البيدددددددددده 
 طوفدددددددوا بهدددددددذا البيدددددددده عندددددددد قدددددددددومكم

 ثدددددددددم اركعددددددددددوا راجدددددددددين رحمددددددددددة ربكددددددددددم

 اء بمدددددددددداء زمددددددددددزم وانزعددددددددددوافددددددددددردوا الو 

 

 نلدددددددددددددددتم مندددددددددددددددداكم بعددددددددددددددددد طددددددددددددددددول عندددددددددددددددداء 
 وحدددددددددددددددددالد ومشددددددددددددددددددياد مشدددددددددددددددددية الضددددددددددددددددددعفاء

 خلدددددددددددددددددددددق المقدددددددددددددددددددددام بخفيدددددددددددددددددددددة ورجددددددددددددددددددددداء

 بددددددددددددددددددددددالء العبقددددددددددددددددددددددرينزعدددددددددددددددددددددداد كنددددددددددددددددددددددزع 

 

 سبددرارذكرهمددا ( م119/هددد214ه) (*)إدريددسمحمددد بددن  ,شددعرية قائلهمددا الشددافعي أبيدداه ةوأورد ثالثدد
 (البحر الطويل): (2)فضل السعي بين الصفا والمروة

 ذنبدددددددددددددي فلمدددددددددددددا قرنتددددددددددددده تعظمندددددددددددددي
 

 أعظمدددددددددددددابعفدددددددددددددوك ربدددددددددددددي كدددددددددددددان عفدددددددددددددوك  
 

 مدن الددذنب لدم تددزل ومدا زلده ذا عفددو
 

 تجدددددددددددددددددددددددود وتعفدددددددددددددددددددددددوا منددددددددددددددددددددددده وتكرمددددددددددددددددددددددددا 
 

 عابددددددددددد إبلدددددددددديس بقدددددددددواولدددددددددوتك لددددددددددم 
 

 صدددددددددددددددددددفيك ادم أغدددددددددددددددددددوىفكيدددددددددددددددددددن وقدددددددددددددددددددد  
 

نسدبه  آيدةمنهدا مدا ورد فدي رو  ,شدعرية أبيداهئل المدينة المنورة فاورد فيها تسدعة ل فضاصف أما      
حدر الب): (3)التاليدة اسبيداهلقبدر رسدول اهلل وانشدد  أعرابدي,عنددما قددم (*)العتبدي عبدد اهللمحمد بدن  إلى

 (البسيط
 أعظمددددددهيددددددا خيددددددر مددددددن دفندددددده بالقدددددداع 

 

 فطددددددددددددداب مدددددددددددددن طيدددددددددددددبهن القددددددددددددداع واتكدددددددددددددم 
 

 سددددددددددداكنه أندددددددددددهنفسدددددددددددي فدددددددددددداء لقبدددددددددددر 
 

 فيدددددددددددددده العفددددددددددددددان وفيدددددددددددددده الجددددددددددددددود والكددددددددددددددرم 
 

                                         
 .129ص,فضائل,ابنسوندك(1)

 .139صأنظرنصالمخطوط,(*)

 .134ص,فضائل,كبنسوندا(2)
 .111أنظرنصالمخطوط,ص(*)

 .112ص,لفضائ,ابنسوندك(3)
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 ,(*)بددددددددن الحسدددددددين المصددددددددري عبدددددددد اهلل ,الفضدددددددل الجددددددددوهري أبددددددددووذكدددددددر بيتددددددداد شددددددددعرياد قالددددددده 
 (البحر الكامل: )(1)صل ى اهلل عليه وسلم الن بي  قبر قالها في وداع ( م1113/هد411ه)

 لدددددددددددددو كنددددددددددددده سددددددددددددداعة بيندددددددددددددا وبيندددددددددددددا
 

 وشددددددددددددددددهده كيددددددددددددددددن نكددددددددددددددددرر توديعددددددددددددددددداد  
 

ذكرهمددا بددن سددوندك عنددد  ,فددي المصددادر المتددوفرة مددن العثددور علددى قائلهمددا أتمكددنن لددم يوبيتدد
 (البحر السريع): (2)عليه الس الم الن بي  ه عن وداع قبر حديث

 

وهددو  ,(*) (م1222/هددد322ه)محمددد بددن علددي  ,جماعددةن مددن الشددعر قالهمددا ابددن يبيتددوأورد 
 (الوافرالبحر :)(3)الس المعليه  الن بي  لقبر في وداعه  أيضاذكرهما  ,من كنانة العدنانية

من  أتمكن,ولم  الس المعليه  الن بي  ند حديثه عن وداع قبر ع أيضاذكرهما  نآخرين يوبيت
 (البحر البسيط): (4)ر على قائلهاالعثو 

 

ن سوندك الطابع الروحي الديني الشعرية التي استشهد بها ب اسبياهعلى جميع  غلبو 
 .شجيع على زيارة هذ  المدنلتلالترغيبي وذلك 

  

                                         
 .112صنظرنصالمخطوط,ا(*)

 .112ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .112ص.م.ن(2)

 .112صنظرنصالمخطوط,ا(*)

 .112ص,فضائل,ابنسوندك(3)
 .114ص,م.ن(4)

دددددددددددددددددوَع عدددددددددددددددددن مسدددددددددددددددددكنه  سدددددددددددددددددالم تض 
 

 يجددددددددددددددددر  بدددددددددددددددددارين ذيددددددددددددددددالد طددددددددددددددددويالد  
 

 ويددددددددددددددنفح عددددددددددددددن نسددددددددددددددمٍة لددددددددددددددم تدددددددددددددددزل
 

 تعيدددددددددددددددد عليدددددددددددددددك الثنددددددددددددددداء الجمددددددددددددددديال 
 

 أحددددددددددددددن إلددددددددددددددى زيددددددددددددددارة حددددددددددددددي ليلددددددددددددددى
 

 ومهددددددددددددددددي مدددددددددددددددن زيارتهدددددددددددددددا قريدددددددددددددددبد  
 

 وكنددددددددده أظددددددددددن قدددددددددرب العهددددددددددد يطفددددددددددي
 

 لهيدددددددددددددب الشدددددددددددددوق فدددددددددددددازداد اللهيدددددددددددددب 
 

 تفدددددددددددددددوح أرواح نجدددددددددددددددٍد مدددددددددددددددن ثيدددددددددددددددابهم
 

 قددددددددرب العهددددددددد بالدددددددددارعنددددددددد القدددددددددوم ل 
 

 يدددددددا راكبدددددددان قفدددددددا لدددددددي واقضددددددديا وطدددددددري
 

 وخبراندددددددددددددددي عدددددددددددددددن نجدددددددددددددددٍد ب خبدددددددددددددددار 
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 رؤيته التاريخية

إذ أعطددى رأيده فدي بعددض , ابددن سدوندك مدن خددالل أسدلوبه فدي عددرض مدادة كتابدهتتجلدى رؤيدة 
وايدداه واسحاديددث كمددا هددو الحددال فددي حددث الندداس  القضددايا ضددمناد مددن خددالل سددرد عدددد كبيددر مددن الر 

وأحياناد أخدرى مدن خدالل المفاضدلة فدي المقارندة كمدا هدو الحدال فدي أفضدلية مك دة علدى , (1)على الح 
 .(2)المدينة

علددى الددرغم مددن طغيددان طددابع النقددل فددي كتابدده إت أندده لددم يعددرض بعددض رواياتدده عرضدداد زمنيدداد 
صدل ى اهلل  ففي أثناء حديثه عن فضدل المديندة سدرد ترجمدة الن بدي  , ولم تكن مترابطة تاريخياد , متسلسالد 

ثددم عدداد مددرة أخددرى لحديثدده عددن فضددائل المدينددة باإلضددافة إلددى ذلددك , (3)عليدده وسددلم وخلفائدده الراشدددين
وفددي بدداب فضددائل , (4)كددان كثيددراد يددورد روايدداه وأحاديددث ت تتناسددب مددع عنددوان الفصددل الددذي وضددعه

 .(5)الخليل اكتفى بسرد حياة اسنبياء
وصدن خلفداء : عددة مواضدع منهدامدن خدالل شدكل واضدح ن سوندك إلى بني أمية بكما يظهر ميل اب

واعتبددر قتلدددة , (6)ونعدده مددروان بددن عبددد الملددك بسدديد الخلفدداء الراشدددين, بنددي أميددة بالخلفدداء الراشدددين
 .(7)بالنعمة وعثمان بن عفان أول من جحدوا وكفر 
ن فدال يعكدر مدا وضدح مد, (8)بدن علدي خدامس الخلفداء الراشدديناأما اعتبار ابن سوندك للحسن 

واثنددوا عليدده ثندداء , بددن علدديإفدد ن عامددة فقهدداء التيددار اسمددوي أثبتددوا الخالفددة للحسددين , ميلدده لبنددي أميددة
مددة بعددد تنددازل الحسددن بددن كوندده أخددذها ب جمدداع اس, ة معاويددةليثبتددوا عبددر ذلددك شددرعية خالفدد, خاصدداد 

المواجهدددة وفدددي مخالفدددة صدددريحة منددده لدددنه  والدددد  علدددي الدددذي اتبدددع نهددد  , علدددي عنهدددا لمعاويدددة سدددالماد 
داندده مباشددرة لخددروا إكمددا أن هددذا الثندداء علددى الحسددن فيدده  ,المسددلحة مددع تمددرد معاويددة علددى خالفتدده

 .(9)عندما اختار خياراد مخالفاد لسلمية الحسن مع بني أمية, شقيقه الحسين على حكم يزيد
                                         

.123-91,124-93ص,فضائل,ابنسوندك(1)

.139-133ص.م,ن(2)

.211-221ص.م,ن(3)

.214,223ص.م,ن(4)

.291-233ص.م,ن(5)

.211ص,م.ن(6)

.233ص.م,ن(7)

.239ص,م.ن(8)

.219-211ص,الصحبة,حسين,المالكي(9)
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بدددن سدددوندك حديثددده عدددن فضدددائل مكدددة بسدددرد أداب الحجددداا ووصدددن أحدددوالهم وأوضددداعهم بددددأ ا
, ويظهدددر اهتمامددده بدددالح  لكونددده أحدددد أركدددان اإلسدددالم الرئيسدددة, حيدددث أورد (1)م أثنددداء مسددديرتهموهيئدددته

 ., فكان معظم حديثه مرتبط بالح  والكعبة(2)فصل تناول فيه ضرورة تعجيل الح   وعدم تاخير 
: أهميددة الكعبددة مددن خددالل سددرد  لروايدداه بندداء الكعبددة باختصددار, فاشددار الددى ذلددك بقولدده اظهددر

, فاسددتعرض الروايدداه منددذ بددددأ  (3) ..."فددي بندداء وهدددم الكعبددة كثيدددرة وت تحتمددل هددذ  اتوراق اتقددوال"
دددالم لهدددا, ثدددم قبيلدددة جدددرهم وقدددريش,  بدددراهيم عليهمدددا الس  الخليقدددة وبنددداء المالئكدددة لهدددا مدددروراد ببنددداء آدم وا 

 وضددحة وضددمن حديثده عددن الكعبدد, وتناولده لروايدداه ضددياع الحجدر اسسددود واسددترداد  زمدن العباسدديين
ع على ذلك  (4)فصل النظر والصالة الى الكعبة من خالل اسحاديث الش ريفة التي تحث وتشج 

والمواضدع الشددريفة , فدي نطداق حديثده عددن فضدل مكدة بدذكر  لمواضدع قبددول الدد عاء بهداتوسدع و 
, وتفاوتده (5)ومندى, وفضدل عرفداه, وحول المدينة وذكر  لفضل الس عي بدين الصدفا والمدروة, في منى

 .فصول التي أوردها بين الطول والقصر فكل تلك اسماكن مرتبطة بالح   ال
دل مكدة علدى المديندة ويظهدر ذلدك مدن خدالل تبين من خالل قراءة رواياه ا بن سدوندك أنده فض 

عددد ة اشدداراه فبدددأ كتابدده بالحددديث عددن فضددائل مك ددة, وفددي المفاضددلة بددين مك ددة وبيدده المقدددس اعتبددر 
 .(6)حية الدينيةمكة أفضل من القدس من النا

ابدددن سدددوندك اهدددتم ب ظهدددار مكاندددة المديندددة ندددة المندددو رة فيتضدددح مدددن حديثددده أن  أمدددا فصدددل المدي
المندددو رة علدددى بددداقي المددددن مدددن خدددالل حديثددده عدددن اسمددداكن التدددي نالددده قداسدددتها بارتباطهدددا بشخصدددي ة 

و  ضددة الش ددريفة واآلبددار رسددول اهلل صددل ى اهلل عليدده وسددلم, فددذكر مسددجد الن بددي  عليدده الس ددالم ومنبددر  والر 
التددي شددرب منهددا الن بددي  صددل ى اهلل عليدده وسددلم فعددرض بعددض اآلبددار واهددتم ب ظهددار قصددة بئددر أريددس 

                                         
.91-93ص,فضائل,ابنسوندك(1)

.123-124ص,م.ن(2)

.111ص,م.ن(3)

.122-99ص,م.ن(4)

.132-123ص,م.ن(5) 

.121ص,م.ن(6)



67 



ووقوع خاتم الن بي  به
, واسترسل بالحديث عن المساجد التي صل ى فيها الن بي  صدل ى اهلل عليده وسدلم (1)

 .(2)فذكرها بالتفصيل
ذلك من خالل ايدراد  سحاديدث تحدث  علدى سدكن المديندة  رفع من مكانة المدينة الد يني ة ويظهر

المندددو رة وحسدددن مجاورتهدددا وفضدددل المدددوه فيهدددا
تيانددده باحاديدددث تبدددين فضدددل اهدددل المديندددة علدددى (3) , وا 

 .(5), وعدم ايذاء اهل المدينة(4)غيرهم
ومددن ناحيددة أخددرى اظهددر مكانددة المدينددة تاريخيددا مددن خددالل ادراجدده لترجمددة كاملددة لسدديرة رسددول 

 .(6)صل ى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشديناهلل 
ويظهددر اهتمددام ابددن سددوندك بالمدينددة سنهددا دار هجددرة رسددول اهلل صددل ى اهلل عليدده وسددلم وكددذلك 

 .كانه مركز الد ولة اإلسالمي ة اتولى من الناحية السياسية في ذلك الوقه
من المددن الت دي لهدا قداسدة  اهتمامه فهي أيضاد  هادس فكانه ثالث المدن التي أوتأم ا مدينة الق

ابدن سدوندك فيهدا لكونهدا الدر حاله فكدان اهتمدام  وعبر العصور وألن  العلماء فيها العديدد مدن الكتدب 
 .ذاه أهمي ة ديني ة وتاريخي ة 

اظهدددر ابدددن سدددوندك أهمي دددة بيددده المقددددس الت اريخي دددة مدددن خدددالل ايدددراد  لروايددداه بنددداء المسدددجد 
تحددد ث فيده عددن أولدى المسدداجد التدي وضددعه  الدذي ذر الغفددارياسقصدى فجداء علددى حدديث عددن أبدي 

 .(7)على اسرض, وتتب ع بناء المسجد منذ عهد سام بن نوح حت ى عهد داود وسليمان عليهما الس الم
 

                                         
.294-219ص,فضائل,ابنسوندك(1)

.213-212ص,م.ن(2)

.113-111ص,م.ن(3)

.113ص,م.ن(4)

.113-113ص,م.ن(5)

.211-221ص,م.ن(6)

.293-293ص,م.ن(7)
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وايداه الت دي تظهدر ذلدك  اهتم ببيه المقدس لكونها أرض المحشدر والمنشدر فدذكر العديدد مدن الر 
, وهدددالك يدددداجوا (2), وندددزول الدددد جال فدددي بيددده المقددددس(1)لمقددددسروايدددة حشدددر الكعبدددة لبيددده ا: منهدددا

, وحديثدده عددن الس دداهرة وهددو المكددان الددذي تجتمددع فيدده الخالئددق يددوم الحشددر (3)ومدداجوا ببيدده المقدددس
خرة المشر فة(4)فذكر أنه موجود بالقدس  ., وأن إسرافيل ينادي على الخالئق يوم القيامة من الص 

دددددقة واآلذان ببيدددده باإلضددددافة إلددددى ذكددددر فضددددلها الددددد   ددددوم والص  ددددالة والص  يني  فددددذكر فضددددل الص 
 .(6), واعتبر ميا  بيه المقدس بانها من أنهار الجنة(5)المقدس

وباعتبارها أرض مقدسة أظهر ابن سوندك مكانتها الدينية ايضداد مدن خدالل ربطهدا بالعديدد مدن 
مكددان معددراا الن بددي  صددل ى اهلل  , وهددي(7)أنهددا اسرض الت ددي أنجددى اهلل تعددالى بهددا لددوط: اسحددداث منهددا

, واسرض التدي وجده اهلل (9), وهدي اسرض ال تدي وعدد اهلل تعدالى بهدا موسدى عليده الس دالم(8)عليده وسدل م
 .(10)تعالى بني اسرائيل إليها

اهتم بفضل الصخرة المشرفة فاورد فصدل عدن كيفيدة عدروا الن بدي  صدل ى اهلل عليده وسدلم إليهدا, 
 .(11)ي وغيرها من المواضع الش ريفة في القدسوذكر  آلداب زيارتها ه

أمدددا مديندددة خليدددل الدددر حمن فلدددم تحدددَظ باهتمدددام كبيدددر عندددد ابدددن سدددوندك  فتنددداول سددديرة خليدددل اهلل 
رحمن نسدددبة إليدده, باإلضدددافة لسدددرد  إبددراهيم عليددده الس ددالم ترتبددداط مديندددة الخليددل بددده فسدددميه خليددل الددد

 .(12)ترجمة لحياة بعض اتنبياء
 

                                         
.243-242ص,فضائل,ابنسوندك(1)

.239ص,م.ن(2)

.239ص,م.ن(3)

.231ص,م.ن(4)

.223-222ص,م.ن(5)

.221,243-223ص,م.ن(6)

.231ص,م.ن(7)

.233ص,م.ن(8)

.232ص,م.ن(9)

.232ص,م.ن(10)

.242,233-223,241-224ص,م.ن(11)

.291-233ص,م.ن(12)
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وندك اعتبددر مكانددة المددزاراه الد يني ددة ت تقددل أهميددة عددن مكانددة المدددن اسربعددة تبددين أن ابددن سدد
وذلدددك مدددا دفعددده لتت بدددع ُرفددداة كدددل َنبدددي  وصدددحابي  والصدددالحين فدددي المددددن اتربعدددة وغيرهدددا مدددن المددددن 

وحم  وقد اشار أن ده سديتم  ذكدر المدزاراه واتمكندة ال لطيفدة فدي هدذ  , ودمشق, منها مصر, المذكورة
 .(1)البلدان

إن  موضددوع فضدددائل المدددن واسدددع وشددامل, وحظيددده هددذ  المددددن باهتمددام العديدددد مددن البددداحثين 
والعلماء, وكان اتهتمام ينبدع حسدب احتياجداه كدل عصدر, فداراد ابدن سدوندك ان يجمدع فضدائل هدذ  
  المددن للفدده أنظددار المسدلمين والدولددة العثمانيددة الدى المسدداجد والمقامدداه والمدزاراه المتواجدددة فددي هددذ
: المدن حتى يستتب اتمر للعثمانيين في بالد الشام, وممدا يظهدر ذلدك لدذكر  للمقامداه والمدزاراه فدي

ودمشدددق, والمتتب دددع للتددداري  يدددرى بصدددورة واضدددحة مددددى أهميدددة وجدددود عالقدددة بدددين , وحمددد , مصدددر
اسنبيدداء والصددالحين فددي بقدداع معينددة, اسمددر الددذ ي يجعددل هددذ  البقدداع أفضددل مددن غيرهددا وجميددع هددذ  

والخليددل فاحتلدده مكانددة مميددزة بددين فضددائل المدددن, , والقدددس, والمدينددة, مكددة: المقدداييس انطبقدده علددى
واياه  .وقد أظهر ذلك باستشهاد  بالعديد من اآلياه واسحاديث الش ريفة والر 

فقددم لندا ابددن  ,مك دة والمدينددة والقددس ,وجميدع الكتدب التدي ألفده اشددتمله فضدائل المددن الدث الث
اشددتمل علددى فضددائل هددذ  المدددن اسربعددة باعتبددار الخليددل بلددد مقددد س فهددي مكددان هجددرة  اد سددوندك كتابدد

 .إبراهيم عليه الس الم
 ,ذاه صدددلة بالفضدددائل أحدددداثبدددن سدددوندك علدددى ذكدددر تدددواري  محدددددة لمدددا أورد مدددن احدددر  

ثده حدي فعندد ,بدزمن حددث هدامأخدرى يربطده  وأحيانداد مباشدر  لبشك أحيانافهو يشير للتاري   ,والمزاراه
 .مرتبة ترتيباد زمنياد وموضوعياد  اسحداثهذ   ذكر,وسيتم  تهانشا ة  المدن اتربعة ذكر بدايتعن هذ
 
 
 

                                         
.292ص,فضائل,ابنسوندك(1)
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أن اهلل خلدددق "فهدددو يدددروي  ,مغرقدددة فدددي اسسددداطير عدددن كيفيدددة بنددداء الكعبدددة كاندددهروايددداه  أورد
دم آقبدل خلدق  الكعبدة المالئكدة بنديمدن  أول أن" يدةاورو  ,(1)عدام بالفي ءشييخلق أي  أنالكعبة قبل 
 .(2)"بالفي عام

 أربعددين أوتد  وأوتد أوتد حتددى بلددد  الس ددالممددا مدداه ادم عليدده : دم عليدده الس ددالمآوذكددر  لوفدداة 
سدنة وعاشده حدواء بعدد  سدنة  ألدندم آ عليده ابنده شديث وكدان عمدر صل ىثم ماه يوم الجمعة و  ألن

 .(3)"واحدة 
عشدر خلده  ثندىإوصدل قبداء يدوم اتثندين "سدلم ,اهلل عليده و  صدل ىوأرخ لتاري  هجدرة رسدول اهلل 

مسدجد ثدم خدرا يدوم  أسدسيدوم الجمعدة حيدث  إلدىبقباء  وأقامحين امتد الضحى  اسولمن شهر ربيع 
 .(5)رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسلم وفاة ي وكذلك ضبط تار  ,(4)”أظهرهمالجمعة من بين 

تددوفي بالسددل ليلددة الثالثدداء "ق فددذكر بكددر الصدددي أبددييددوم وفدداة  :وأرخ لوفدداة بعددض الخلفدداء مددنهم
يدددوم "ووفددداة عمدددر بدددن الخطددداب  ,(6)...." اسخدددرىوقبدددل يدددوم الجمعدددة بسدددبع ليدددال بقدددين مدددن جمدددادي 

سدتة شدوال سدنة "عثمدان بدن عفدان  ووفداة ,(7)"قين من ذي الحجدة سدنة ثدالث وعشدرينلسبع ب اسربعاء
شدر ليلدة خلده مدن شدهر رمضدان سدنة ليلدة الجمعدة لسدبع ع" طالدب أبديووفاة علدي بدن  ,(8)"ثالثينو 

وأرخ لوفداة  ,(10)وأربعدين أربدعسدنة  اسولشهر ربيدع "طالب  أبيووفاة الحسن بن علي بن  ,(9)"أربعين
 .(11)"توفي في النصن الثاني من شوال سنة سه وثمانين "عبد الملك بن مروان  اسمويالخليفة 

نددين بدن عبدد المطلددب فدي سدنة اث مدداه العبداس"وأرخ لوفداة الصدحابي العبداس بددن عبدد المطلدب 
 .(12)"وثالثين

                                         
 .99ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .111ص.م.ن(2)
 .143م,ص.ن(3)
 .212ص,م.ن(4)
 .221-221ص.م.ن(5)
 .242ص.م.ن(6)
 .231ص.م.ن(7)
 .233ص.م.ن(8)
 .233ص,م.ن(9)

.239ص.م.ن(10)

 .234ص.م.ن(11)
 .239ص.م.ن(12)
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ين مددددن الهجدددرة ورسددددول اهلل ندددتوفيدددده سدددنة اث: "أرخ لوفددداة بندددداه الرسدددول مدددنهم رقيددددة فقدددال كمدددا
وأم  ,(2)..." صدددل ى اهلل عليددده وسدددلم بمائدددة يدددومتوفيددده بعدددد وفددداة رسدددول اهلل"وفاطمدددة الزهدددراء  ,(1)"ببددددر
 .(3)"توفيه سنة سبع" كلثوم

 ,(4)"اسولفدي الثداني والعشدرين مدن ربيدع "حمدد البددوي أسديد  :مدنهم اإلعدالم وذكر  لوفاة بعض
كدددان " ناندددةوالقاضدددي ك ,(5)"مددداه فدددي سدددنة سدددبع وثمدددانين ولددده مائدددة وعشدددرون سدددنة "والقاضددي شدددريح 

المهتددي كلهدم فدي  أيدامالمعتدز بداهلل ثدم فدي  أيدامالمسدتعين بداهلل ثدم  أيدامالمستنصر باهلل ثدم  أيامقاضياد 
سدنة سده  إلدىو مدائتين  وأربعدين أربدعومدن سدنة  ينمددة قضدائه تسدع سدن كاندهالعباسية و  د ولةالزمن 

 .(6)"وخمسين مائتين 
فرضددده زكددداة الفطدددر وحرمددده " زكددداة الفطدددر فدددذكر :رد تدددواري  لندددزول بعدددض الفدددرائض مثدددلوأو 

الخددون وفددي السددنة الرابعددة نزلدده صددالة "ونددزول صددالة الخددون  ,(7)"سددنين باربعددةالخمددر بعددد الهجددرة 
 صدل ىوفدرض الحد  فدي السدنة السادسدة بالحديبيدة وفيهدا " وفريضدة الحد   ,(8)"فدي غدزوة ذاه الرقداع 

" الهامدة كدزمن تددوين الددواوين زمدن عمدر بدن الخطداب  اسحدداثوزمن بعض  ,(9)"صالة اتستسقاء 
مددددل كا كمددددا خددددتم مخطوطتدددده بتدددداري  ,(10)وهددددو أول مددددن دون الدددددواوين وأول مددددن أرخ بعددددام الهجددددرة 

 .(11)تنتهائه من تدوين مخطوطته
 
 

                                         
 .221ص,فضائل,ابنسوندك(1)
 .222ص.م.ن(2)
 .221ص.م.ن(3)
.413ص.م.ن(4)

 .232ص.م.ن(5)
.412ص.م.ن(6)

 .413ص.م.ن(7)
.211ص.م.ن(8)

 .211ص,نم(9)
 .231ص,م.ن((10
.429ص.م.ن((11





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 

 النص
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

جعددل طددوان بيتدده ركندداد مددن أركددان اإلسددالم وصددي ر وقددون عرفاتدده سددبباد لتهدداتر ال ددذي الحمددد هلل 
الة على من هاجر من ال, ناماسآثام عصاة  أثدر , اسبهدى[ البشدر] (*)يفة إلدى اليثدربالش در  (*)مك ةوالص  3 

أبديهم خليدل (*)ن ابتغدوا مل دةال دذيعلدى آلده  الس دالمو , أم  أرواح اسنبياء ليلة المعراا في المسجد اسقصى
 .اسزكى (*)اهلل

 

 

____________________ 

 ,فددي أ" وقددون"وورده / فددي ب" َصددي رَ "وورده , فددي أ" صددي ر"وورده / فددي ب" ركندداد " فددي أ,وورده " ركنددا"ورده  0
/ فدي ب" سدبباد "وورده , فدي أ" سدببا"وورده / في ب" َعرفاِته"وورده , في أ" عرفاته"وورده / في ب" ُوقونَ "وورده 
 . في ب" لهاتر"وورده , في أ" لتهاتر"وورده 

دددلوة"ورده  3 دددلواة"فدددي أ, وورده " الص  ي أ, فددد" ام  "ورده  /وورده فدددي ب, فدددي أ[ البشدددر]وسدددقطه  /فدددي ب"  الص 
 / في ب" رام"وورده 

, فدددي أ" ابددديهم"وورده / فدددي ب" نال دددذي"وورده , فدددي أ" الدددذبن"وورده / فدددي ب" الددده"وورده , فدددي أ" آلددده"وورده  7
 .في ب" إبراهيم"وورده , في أ" إبراهيم"وورده / وسقطه في ب

 

                                         
(*)
أشمجارمّكمةواليوجمدب,وتحميطبالكعبمة,بيتهللاالحراموهيمدينةفيواٍدتشر عليهاالجبالمنجميمعالجوانمب:مّكة

أسممائهابكمةوممن,ألنمهاليفجمربهماأحمدمّكمةوسمميتب,وأطيمبربارهمازممزم,مثمرةوليسبهاماءجاريةإالميماهالسمماء

علمىممامّكمةويقالأنبكةاس يطلمقعلمىالبيمتالحمرامو,والبلداألمين,والحاطمة,ومعاد,وأمالقرا,والنساسةوأمُرح 
.1323ص,3م,مراصةةد,البغممدادي.161ص,5ج,معجةةم,الحممموي.042-039ص,1ج,معجةةم,البكممري:انظممر.حولممه

 .97,573ص,الروض,الحميري
(*)

,نوحمننزلهاهويثرببنقانيةبنسامببنأولسميتيثربألن,سلّ هللاعليهوالّىاس جاهليلمدينةالرسول:يثرب

,البغمدادي.136ص,7ج,معجةم,البكري:انظر.سماهاطيبةوطابةكراهيةللتثريبسلّ هللاعليهوالّىسولفلمانزلهاالر
 .314ص,الروض,الحميري.1074ص,3م,مراصد

(*)
لهميمعظم يموق,أواليهوديمة,الملةهيالنِحلةالتيينتحلهااإلنسانمنالدينأوالشريعةكملّةاإلسمالمأوالنصمرانية:ملّة

,تةا ,الزبيمدي.331ص,11م,لسان,ابنمنظور.101ص,1ج,جمهرة,ابندريد:انظر.الدينجملةمايجيءبهالرسل
 .119ص,6ج

(*)
,راهي بنتارخبنناحوربنساروغبنررغوابنفالغبنعابدبنشالخبنقينانبنارفخشندبنسمامنموحهوإب:إبراهي 

وقيملبكموثر,فيبابملممنأراالعمراق,ولدزمننمرود,والمنيب,الحلي ,األواه:سميعدةأسماءمنها,وهواس اعجمي

,مةرةة,سمبطابمنالجموزي.039-033ص,1ج,تاريخ,الطبري:انظر,دفنفيمغارةحبرابجنبسارة,"محلةبالكوفة"
 .330-307ص,1ج,البداية,ابنكثير.323-034ص
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شدر فها اهلل الملددك (*)منوخليددل الدر ح, (*)والقددس, والمديندة, مك ددةال, أمدا بعدد فهدذ  فضددائل الدبالد اسربعدة
الت فاسددير , وأخددذتها بنددذة, مددن اسحاديددث الددواردة فيهددا, ال تددي جمعتهددا, والقيددام, العددال م إلددى يددوم الحشددر

وأتممتهدا , وعدن أخبدار الصدلحاء الثقداه, وألحقه بها ما سمعه من أقوال العلمداء الث قداه, المنبئة بها 3 

وترغيبدداد وتحريضدداد , ليصددير هددذا دلدديالد ومرشددداد للطددالبين, واسمكنددة الل طيفددة, الشددريفة(*)بددذكر المددزاراه
 [أ/ 3] //وليحصل, للراغبين على الد عاء فيها واتستمداد منها

 

 
____________________ 

دةال"وورده / فدي ب" فضائل"وورده , في أ" فضايل"وورده / في ب" فهذ "في أ, وورده " َفهذ "ورده  1 , فدي أ" مك 
  .في ب" مك ةال"وورده 

 . في ب" المزاراه"وورده , في أ" المزاراه"وورده / في ب"  الثقاه"في أ, وورده " التقاه"ورده  3

فددي أو " مرشدددا"وورده / فددي ب" دلدديالد "وورده , فددي أ" دلدديالد "وورده / فددي ب" هكددذا"فددي أ, وورده " ه ددذا"ورده  7
 . في ب" مرشداد "وورده 

وورده / فدددددي ب" تحريضددددداد "وورده , فدددددي أ" تحريضدددددا"وورده / ب فدددددي" ترغيبددددداد "وورده , فدددددي أ" ترغيبدددددا"ورده  5
وورده , فدي أ" ليحصدل"وورده / فدي ب" وفيها"وورده , في أ" فيها"وورده / في ب" الدعاء"وورده , في أ" الدعاءِ "
 . في ب" يحصل"

 

                                         
(*)
وممنالغمرب,يحميطبهماممنالشمرقواديجهمن ,محاطةبسمورحصمين,مدينةفلسطينيةتقععلىقمةجبلموريا:القدس

نزلهماالكنعمانيون,بناهااليبوسيونوعرفتباسمه ,(ك 00)الميتتبتعدعنالبحر,ومنالجنوبواديالربابة,واديالزبل

,إيليماء,يبموس:وتحمملالمدينمةعمدةأسمماءمنهما,(م334/همـ15)فتحهماعممربمنالخطمابسمنة,م.منذأربعةاآل سمنةق

,الةةروض,الحميممري.1093ص,3م,مراصةد,البغممدادي.140-133ص,5ج,معجةةم,الحمموي:انظممر,وغيرهمما,أورشملي 
 .453ص,0ج,موسوعة,رمنة,أبوحجر:انظرأيعاً.553ص

(*)
أقطعهماالرسمول,والخليملموضمعفيهماحصمنوعممارةوسموق,تقعإلىالجنوبالغربيممنمدينمةالقمدس:خليلالرحمن

ونعليهااس الخليلنسبةلهسلّمولذاأطلقالم,فيهاقبرإبراهي الخليلعليهالسالم,لتمي بنأوسالداريسلّ هللاعليهوالّى
وراممةالخليملوكنيسمةالمسممكوبية,ممنأشمهرمقدسماتهاالمسمجداإلبراهيممي,ويطلمقعليهماأيعماًاسم حبمرون,عليمهالسمالم

:انظمرأيعماً.51ص,رحلةة,ابنبطوطمة.762ص,1م,مراصد,البغدادي.364ص,0ج,معجم,الحموي:انظر.وغيرها

 .375ص,معجم,محمد,شراب
(*)
:انظممر,يمماءولمممايممزارمممنأممماكناأل,لفممظعربممييشمميرإلممىتمموفيرالقبممورواألضممرحةوهمموموضممعالزيممارة:المممزارات

 .349ص,معجم,سورديل.544ص,القاموس,عبداللطي ,البرغوثي
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 . وأحسن المرشدين, إنه خير الميس رين, والعمل بمقتضاها زحمة, وجدانها بال كلفة
ولدددم يبلدددد الواصدددفون إلدددى كدددن  , فدددي كمدددال مدحددده المدددادحونإلدددى حضدددرة مدددن عجدددز وأهدددديتها 

فاه الحميدة مع ذاته, وصفه حت ى ت يتميدز الفدرع عدن أصدله سجدل أعرضده , كين وقد اتخذه الص  3 

خليدل باشدا بدن , وهو الدوزير بدن الدوزير, واكتفيه بذكر اسمه الشرين ونسبه, عم ا ت وسع لي بكشن
 .الدين باشا الكبير باشا بن خير إبراهيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

, فدي أ" انده"وورده / فدي ب" ح جة"وورده , في أ" زحمة"وورده / في ب" رجدانها"في أ, وورده " وجدانها"ورده  1
 . في ب" ان ه"وورده 

 . في ب" حونالمدا"وورده , في أ" المد احون"وورده / في ب"  أهديتها"في أ, وورده " آهديتها"ورده  0

 . في ب" اتحده"في أ, وورده " اتخذه"ورده  3

وورده / فددددي ب" اعترضدددده"وورده , فددددي أ" اعرضدددده"وورده / فددددي ب" تجلدددده"وورده , فددددي أ" تجددددل"ورده  7
 .في ب" اسم"وورده , في أ" اسمه"

 . في ب" إبراهيم"وورده , في أ" ابرهيم"ورده  5
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دداد علددى عددد و , مريبعددزة خليددك الكدد, مقددر  عددز ة فددي  ر يددا رب  أبدد بحرمددة حبيبددك  هوفرحدداد بمحبدد, غم 
مددن  ارجدداء قبولهدد, وم القيامددةإلددى يدد, (*)طددال بقدداهم كالثريددا, د  الكددراموتوادعددوا به ددذا الدددعاء س, الحلدديم

كه دية الن ملة إلى حضرة سليمان, أضعن إنسان
سدوى سدوء اسدب , مدالي بضداعة قدط  وت عرفدان, (*) 3 

ى من اإلخوانفكتبتها معت, بين اسقران  [ب/ 4]  //نددددددددددع والش ريدددددددددددددذراد من الوضيدددددددددومعت, مداد على عين الرض 
 . اب وخاتمةأبو وجعلتها على أربعة , فاهلل المستعان وعليه التُّكالن اندددواسعي

 

 
 
 

 

____________________ 

" مقددر"وورده , فددي أ" مقدر  "وورده / فددي ب" فدى"وورده , أوورده فددي / فددي ب" أبدد  ُ "فددي أ, وورده " ابدد  "ورده  1
, فدي أ" بمحب ة"وورده / في ب" عم ا"وورده , في أ" غم اد "وورده / في ب" بعز ة"وورده , في أ" بعزة"وورده / في ب
 .  في ب" لمحبة"وورده 

, فددي أ" بقدداهم"وورده / فدي ب" بهددذا"وورده , فدي أ" به ددذا"وورده / فددي ب"  ادعدو"فددي أ, وورده " ادعدوا"ورده  0
 . في ب" كالث ريا"وورده , في أ" كالثريا"وورده / في ب" بقائم"وورده 

 . في ب" سوى"وورده , في أ" سوي"وورده / في ب" قط"في أ, وورده " قط  "ورده  3

 .في ب"الر  ض ى"وورده , في أ" الرض ى"ورده  7

" وجعلتهدا"ورده / فدي ب" الدتك الن"وورده , في أ" نالتكال"وورده / في ب" معتذرا"وورده , في أ" معتذراد "ورده  5
 .في ب" جعلته"وورده , في أ

                                         
(*)

.135ص,12ج,المحيط,عبادابن:انظر.وسميتكذلكلكثرةكواكبهاواغرمررتها,وهيالكوكب,منالفعلثرا:الثريا
 .110ص,17م,لسان,ابنمنظور.3390ص,3ج,الصحاح,الجوهري

(*)
سمخرهللالمهالجمنواإلنمسوالطيمر,تولىأمربنيإسرائيلبعدوفاةوالمدهوكمانعممرهثالثمةعشمرةسمنة:سليمانبنداود

.ومدةملكهأربعونسمنة,عاشثالثوخمسونسنة,سريةوسبعمائة,وكانلهثالثمائةزوجة,ورتاهمعالملكالنبوة,والريح

-796ص,مةرةة,سبطابمنالجموزي.164-145ص,1ج,الكامل,ابناألثير.523-763ص,1ج,تاريخ,الطبري:انظر
 .353-303ص,0ج,البداية,ابنكثير.535
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, والب داب الثالدث فدي فضدائل القددس, والبا ب الثاني في فضدائل المديندة, مك ةفي فضائل ال ولالباب اس
دددحابة يددداء و ولوالخاتمدددة فدددي بيدددان مدددزاراه اسنبيددداء واس, والب ددداب الر ابدددع فدددي فضدددائل خليدددل الدددر حمن الص 
فدددددي بيدددددان و غيرهدددددا وفدددددى ن المددددددفونين فدددددي الدددددبالد المدددددذكورة والعلمددددداء المجتهددددددين والخلفددددداء الر اشددددددي 3 

 .الش ريفة فيها (*)المقاماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
ددددةال"وورده / فددددي ب" فددددى"وورده , فددددي أ" فددددي"وورده / فددددي ب" ولاس"فددددي أ, وورده " ولات"ورده  1 , فددددي أ" مك 

فدي " الثدانى  "وورده , فدي أ" الثداني"وورده / فدي ب" الب دابُ "وورده , فدي أ" الب اب"وورده / في ب" مك ةال"وورده 
" فددي"وورده / فددي ب" الث الددث"وورده , فددي أ" الثالددث"وورده / فددي ب" الب ددابُ "وورده , فددي أ" الب دداب"وورده / ب

فدي " فدى"وورده , فدي أ" فدي"وورده / فدي ب "الث الدث"وورده , فدي أ" الثالث"وورده / في ب" فى"وورده , في أ
 . في ب" فضائل"وورده , في أ" فضايل"وورده / ب

 .في ب" ياءولاس"وورده , في أ" ياولاس"وورده / في ب" الب ابُ "وورده , في أ" الب اب"ورده  0

دحابة"ورده  3 " المددذكورة" وورده/ فددي ب" فددى"وورده , فددي أ" فدي"وورده / فددي ب" آلصددحابة"فددي أ, وورده " الص 
 .في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" المذكورين"وورده , في أ

                                         
(*)

وقيملأنمهبنماءممدفون,حأحدالقديسينأوالدرويشبناًءأقي علىضري,مفردهاوهواإلقامةوموضعهاوزمانها:المقامات

,معجم,عبداللطي ,البرغوثي:انظر.ويتميزبوجودقبةواحدةأوأكثرعلىالسق ,ياءالصالحينولفيهأحدالصحابةأواأل
 .046ص,معجم,مجمعاللغةالعربيةاألردني.1275ص
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 المكّرمة مّكةفي فضائل ال ولالباب األ

 [آداب الح ]

 3 أن يرتددداد للطريدددق ولاس,  أن للحددد   آدابددداد ظددداهرة وأسدددراراد باطندددة أمدددا اآلداب فسدددبعةأوتد فددداعلم 

الح يدذكر الخيدر ويزجدر الشدر   صالحاد ونفقة طي بة حالتد فالزاد رفيقاد   , الحالل ينور القلب والر فيق الص 
لددددي يددددد  مددددن التجددددارة كددددي ت يتشددددعب فكددددر  وينقسددددم خدددداطر  وت يصددددفو للزيددددارة   ,صددددد قالث دددداني أن يخ 

فقداء والمكاري  الث الث أن يوسع في طريقه الط عام ويط يدب الكالم مع الر 
ف أن يترك الر ابدع, //(*)  6 [أ/ 6] ثددددالر 

والجددددال والت حددددث بالفضدددول وأمدددر الدددد نيا بدددل يقصدددر لسدددانه بعدددد مه مددداه حاجتددده علدددى الفكدددر والدددذ كر 
 متزين أغبر غير ون المحمل ويكون رث  الهيئة أشعثالخامس أن يركب راحلة د, وتالوة القرآن

 

____________________ 

 . في ب" اتداب"وورده " اآلداب"ورده  1

 . في ب" ياءولاس"وورده , في أ" ياولاس"وورده / في ب" يصفى"رده وو , في أ" يصفوا"ورده  7
ددحابة"ورده  3 , فدددي أ" المدددذكورة"وورده / فدددي ب" فدددى"وورده , فددي أ" فدددي"وورده / فدددي ب" آلصدددحابة"فدددي أ, وورده " الص 

 .في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" المذكورين"وورده 

 . في ب" مكارمال"وورده , في أ" المكارى"ورده  5

 في ب" باالفضول"وورده , في أ" بالفضول"ورده  3

وورده , في أ" الهيئه"وورده / في ب" فيكون"وورده , في أ" ويكون"وورده / في ب" القران"وورده , في أ" القرآن"ورده  4
 . في ب" الهيئة"

وقدارن الدن  . 53 -55  ,األربعـين, الغزالدي: انظدر تطدابق الدن  فدي[ غير متزين... اما اآلداب] 6س -3س
, م يـــر, ابدددن الجدددوزي. 137 -103, 30 , أســـرار. 035 -030 . 019 , 1ا, إحيـــاء, الغزالدددي: فدددي
, موعظـــة, القاسدددمي: انظدددر أيضددداد . 101 -114, 76 -73 , مختصـــر, ابدددن قدامدددة المقدسدددي. 65 -63 
 107- 105. 

                                         
(*)

وفميالحمجهمو,وهومشتقمنالّسيرأيعماًألنمهياسمايرالمكتمريمنمه,يكريالّدوابوغيرهاالّذيهوالّشخص:المكاري

.019-016ص,15ج,لسان,ابنمنظور.143ص,5ج,معجم,ابنفارس:انظر.يؤجرالدوابللمسافرينالّذيالشخص
 .430ص,الرائد,جبران,مسعود:انظرأيعاً
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ن يندزل عدن الد ابدة أحيانداد ترهيفداد دس أاالس د, بل على هيئة المساكين حتدى ت يكتدب فدي زمدرة المتدرفين
مدل الد ابدة مدا ت تطيدق بدل يرفدق بهدا , وتطيبداد لقلدب المكداري, للد ابة وتخفيفداد لألعضداء بدالتحرك وت يح 

سدران وأن يدرى ذلدك خوبما أصدابه مدن تعدب و , نفق نفقتهأالس ابع أن يكون طيب الن فس بما , ما أمكن 3 

 . همن آثار قبول الح   فيحتسب الثواب علي
ددا اسسددرار فكثيددرة لكددن نرمددز منهددا إلددى فددن  واحددد وهددو أن ل اهددذا الس ددفر وضددع علددى مثدد مثددل أم 

يد بكل عمل من أعماله أمراد من أمور اآلخرة موازيداد لده فيده تدذكرة للمتدذكرين ر سفر اآلخرة فليتذكر الم 6 

 . وعبرةد للمعتبر المستبصر
 

 
 
 
 

____________________ 
وورده / فدددددي ب" فيتحسدددددب"وورده , فدددددي أ" تسدددددبفيح"وورده / فدددددي ب" تطيدددددب"وورده , فدددددي أ" تطييبدددددا"ورده  0

 .في ب" المكارى"وورده , في أ" المكاري"

 . في ب" ياءولاس"وورده , في أ" ياولاس"وورده / في ب" يرى"وورده , في أ" يري"ورده  7

 .ب في" هذ"وورده , في أ" هذا"وورده / في ب" اما"في أ, وورده " آما"ورده  5

 في ب" اتخرة"وورده , في أ" اآلخرة"ورده  3

 .في ب" المتبصر"وورده , في أ" المستبصر"وورده / في ب" للمتعبر"وورده , في أ" للمعتبر"ورده  4

, 30 , أسـرار. 035 -037 , 1ا, إحيـاء, الغزالي: قارن الن  في[ ما امكن... تطيباد لقلب] 3س -0س 
 .105 , موعظة, القاسمي: وانظر أيضاد . 137 -109

, أســـرار. 035 , 1ا, إحيـــاء, الغزالدددي. انظدددر تطدددابق الدددن  فدددي[  الثدددواب عليددده.. ان يكدددون] 7س -3س 
 .105 , موعظة, القاسمي: انظر أيضاد . 133 

ددا اسسددرار]  4س -5س  . 035 , 1ا, إحيــاء, الغزالددي. انظددر تطددابق الددن  فددي[  المعتبددر المستبصددر.... آم 
 .105 , موعظة, القاسمي: انظر أيضاد  .76_74, مختصرلمقدسي,ابن قدامة ا.133 , أسرار



94 



 [ب/ 9] ن مفارقدةددددددددددددددددددوه ومددددددددددفي سكراه الم هلك وداع اسأهلوداعك // سفرك عند أولفتذكر من 
الوطن الخروا عن الدنيا ومن ركوب الجمل ركوب الجنازة ومن اتلتفان في أثواب اإلحرام  

 3 .في أثواب الكفن واتلتفان

مددة ومددن هددول امددا بددين الخددروا مددن الدددنيا إلددى ميقدداه القي (*)ومددن دخددول الباديددة إلددى الميقدداه
ك أهلددقطدداع الط ددرق سددؤال منكددر ونكيددر ومددن سددباع البددوادي عقددارب القبددر وديداندده ومددن انفددرادك عددن 

وكدددذلك مدددن سدددائر عندددد البعدددث [ تعدددالى]وحدتددده ومدددن التلبيدددة اجابدددة ندددداء اهلل و  وأقاربدددك وحشدددة القبدددر 6 

 اسعمددال فددد ن فدددي كدددل عمدددل سدددراد وتحتددده رمدددزاد ينتبددده لددده كدددل عبدددد بقددددر اسدددتعداد  للتنبددده بصدددفاِء قلبددده
 

 
____________________ 

, فدددي أ" مفارقددده"وورده / فدددي ب" سددكر"وورده , فدددي أ" سدددكراه"وورده / فددي ب" فدددى"وورده , فدددي أ" فددي"ورده  1
 .في ب" مفارقة"وورده 

 . في ب" اتلتفان"وورده , في أ" اتلتفاه"وورده / في ب" الخروا"وورده , في أ" الخروح"ورده  0

 . في ب" اتلتفان"وورده , في أ" اتلتفاه"ورده  3

 .وسقطه في ب, في أ" من الدنيا"وورده / في ب" عن"وورده , في أ" من"ورده  7

 .في ب" ديذانه"وورده , أفي " ديدانه"وورده / في ب" البوادى"وورده , في أ" البوادي"ورده  5

 . في ب" سائر"وورده , في أ" ساير"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

 ,أفي " استعداد "وورده / في ب" به"وورده , في أ" له"وورده / في ب" يتنبهه"وورده , في أ" يتنبه"ورده  4

 . في ب" للتنبه"وورده , في أ" للتببه"وورده / في ب" استعدادا "وورده  

 , أسرار.034 -035 , 1ا, إحياء, الغزالي: قارن الن  في[ أثواب الكفن... فتذكر من] 3س -1س

 177- 175. 

قدارن الدن  و .54 -53 , األربعـين, الغزالدي: انظدر تطدابق الدن  فدي[ بصفاء قلبه.. ومن دخول]  4س -7س
 .173 , أسرار. 34 , 1ا, إحياء, الغزالي: في

                                         
(*)

,األزهمري:انظمر,ومنمهمواقيمتالحمجلمواضمعاإلحمرام,قتللمكمانوقداستعيرالو,منالوقتوالجمعمواقيت:الميقات
 .126ح1ص,0ج,لسان,ابنمنظور.791ص,5ج,المحيط,ابنعباد,055ص,9ج,تهذيب
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دده علددى مه مددا ه الددد ين بددل فيدده أعمددال كثيددرة غريبددة ت يناسددب الطبددع والعقددل سددوى وقصددور هم 
جددة  الس ددالمقددال عليدده  "//محددض العبوديددة وأمثددال اسمددر مددن غيددر معاونددة باعددث آخددر ولددذلك لبيددك بح 

قا  3 (1) "حق ا تعبدا ور 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 " بحجه"وورده / في ب" معاونة"وورده , في أ" نهمعاو "وورده / في ب" امتثال"وورده , في أ" امثال"ورده  0

 .في ب" بحجة"وورده , في أ 

 . في ب" نعبدا"وورده , في أ" تعبدا"وورده   3

 .54 , األربعين, الغزالي: انظر تطابق الن  في[ مهماه الدين.. وقصور همه]1س 

 .54 -53 , األربعين, الغزالي: قارن الن  في[ تعبدا ورقا... وقصور همه] 3س -1س 

                                         
.003ص,3م,باباإلهاللوالتّلبية,كتابالحج,مجمع,الهيثمي.32ص,اإليضاح,النووي.015ص,17ج,تاريخ,البغدادي:انظر(1)
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 [أصل الكعبة وكيفيّة بنائها]

 وآخدراد حتدى ت يبقدى لدك ريدب فيهدا أوتد الكبعدة وكيفيدة بنائهدا  لصدأأيضاد عرفه هدذا اعدرن   ذاف
الكعبدة قبدل أن (*) خلدق عرصدة تعدالىأنده قدال أن اهلل سدبحانه و  (*)عدن مجاهدد (*)اسزرقدي اإلمامروى 

 3 . ء على الماء فُدحيه اسرض من تحتهازبدةد بيضا كانهو  مقدار ألفي عام ئاد يخلق شي

 
 
 

 

 

 

____________________ 

وورده , فدي أ" أهدل"وورده / فدي ب" هدذ "وورده , فدي أ" ه دذا"وورده / في ب"  ذاف"وورده , في أ"  ذاف"ورده  1
 . في ب" آخرا"وورده , في أ" اخر"وورده / في ب" كيفيته"وورده , في أ" كيفته"وورده / في ب" اصل"

" تعددالي"وورده / فددي ب" اترزوقددي"وورده , فددي أ" اتزرقددي"وورده / فددي ب" روي"وورده , فددي أ" روى"ورده  0
 . في ب" تعالى"وورده , في أ

, 3ا, جــامع, الطبددري. 36 , 1ا, أخبــار, اسزرقددي: قددارن الددن  فددي[ مددن تحتهددا... اإلمددامروي ] 3س –0س
, 6ا, مفاتي , الرازي. 073 , م ير. 323 , 1ا ,زاد, ابن الجوزي, 42 , 0ا, معالم, البغوي. 02 
 . 041 , 1ا, لباب, الخازن. 065 , مرآة, سبط ابن الجوزي. 093 

 

                                         
(*)
يمنياألالولمدفمي,أبوالوليدونسبةاألزرقيلجدهاألزرقبنأبيعقبةمنغسان,محمدبنعبدهللابنأحمداألزرقي

ومماجماءفيهماممنمّكمةوممنمصمنفاتهوأخبمار(م635/همـ052)توفيسمنة,عاارمحنةخلقالقررن,القرنالثانيالهجري
.74ص,1ج,اللبةةاب,ابممناألثيممر.021ص,1ج,األنسةةاب,السمممعاني.16-9ص,1ج,األخبةةار,األزرقممي:انظممر.اآلثممار

 .00ص,3ج,تاريخ,كارل,بروكلمان.709ص,1ج,معجم,سركيس:وانظرأيعاً
(*)

رواعمنابمن,(م370/همـ01)ولمدسمنة,مّكمةمفسرأهمل,تابعي,مولىبنيمخزوم,أبوالحجاجالمكيّ,مجاهدبنجبير
أثنمىعليمهالعلمماءفقيملعنمهشميخالقمراء,وعطماءبمنالسمائب,وطماووس,رواعنهعكرمة,وأبيهريرة,وعائشة,عباس

,سةير.90ج,1ج,تةذكرة,المذهبي.77-14ص,54ج,تةاريخ,ابنعساكر:انظر(.م400/هـ127)توفيسنة,والمفسرين

 .72-36ص,12ج,تهذيب,ابنحجر.757-779ص,7ج
(*)

:انظر,وقيلكلموضعمنالدارعراة,وقيلكلجوبهمنفتقةليسفيهابناء,ضعواسعالبناءفيهوهيكلمو:عراة
 .53ص,4ج,لسان,ابنمنظور.331ص,3ج,المحيط,ابنعباد.02ص,0ج,تهذيب,األزهري
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وروي عن علي  بن الحسين
كة قبل خلق آدم بالفي عام من بنى الكعبة المالئ أولأنه قال  (*)

 2 ي أخذها من خمسة أجبدلبعد هبوطه من الجنة باسحجار الت الس المعليه  الن بي  بناها آدم  وبعدها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 في ب" المالئكة"وورده , في أ" المالئكه"ورده  1

, فدددي أ" اللتددي"وورده / فدددي ب" آدم"وورده , فددي أ" ادم"وورده / فدددي ب" بندددى هددا"وورده , فددي أ" بناهددا"ورده  0
 في ب" التي"وورده 

, م يـــر, ابددن الجدددوزي. 42 -39 , 1ا, أخبـــار, اسرزقددي: قدددارن الددن  فدددي[ بدددالفي عددام.... وروى عددن] 1س 
. 136 , 7ا, الجــامع, القرطبددي. 065 , مـرآة, سدبط ابدن الجددوزي. 093 , 6ا, مفــاتي , الدزاري. 076 

 . 04 -03 , تاري , ابن ضياء. 722 , 5ا, اللباب, ابن عادل

, 1ا, معدددالم, البغدددوي. 43 , 1ا, أخبـــار, اسزرقدددي: قدددارن الدددن  فدددي[ خمسدددة اجبدددل... وبعددددها بناهدددا]0س 
, ابددن الضددياء. 176 , 1ا, شددفاء, الفاسددي. 079 -076 , مثيددر. 110 , 1ا, زاد, ابددن الجددوزي. 152 

 .06 -04 , تاري 
 

                                         
(*)
نمىأبموالحسمنوقيملأبمويك,الممدني,القرشمي,الهاشممي,عليبنالحسينبنعليبنأبيطالببنهاشم بمنعبمدمنما 

وأبمي,رويعمنأبيمه,(م356/همـ36)ولمدبالمدينمةسمنة,يمةاإلمامرابعاألئمةاالثنيعشرعنمد,يلقببزينالعابدين,محمد

-003ص,3ج,وفيةات,ابمنخلكمان.133ص,3ج,حليةة,األابهاني(.م356/هـ97)توفيبالمدينةسنة,وعائشة,هريرة
 .722-363ص,7ج,سير.45-47ص,1ج,تذكرة,الذهبي.039
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 1 (*)وجبل لبنان (*)في شط  بحر هندد (*)ومدين (*)وهو جبدل بين مصر (*)جبدل طدور سدينا

 
 
 

____________________ 

[ وهو جبل بين مصر/ ]في ب" طويسينا"وورده , في أ" طور سينا"وورده / ه في بوسقط, في أ" جبل"ورده  1
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ومدين في شط بحر الهند/ ]وسقط في ب, ورد في أ

ابدن . 152 , 1ا, معـالم, البغدوي. 43 , 1ا, أخبار, اسرزقي: قارن الن  في[ جبل لبنان... جيل طور] 1س
, تــــاري , ابددددن الضددددياء. 176 , 1ا, شــــفاء, الفاسددددي. 079 -076 , م يــــر. 110 , 1ا, زاد, الجددددوزي

 04- 06 . 

 

                                         
(*)

أقسم الّمذيويقالهموالجبمل,كل الهتعالىعليهموسىبنعمرانعليهالسالمالّذيوهوالجبل,جبلقربإيلة:طورسينا

,0م,مراصد,البغدادي,726,502ص,7ج,معجم,الحموي.694ص,3ج,معجم,البكري:انظر,هللابفعلهعلىالجبال

 .396-394ص,الروض,الحميري.534ص
(*)

,وهيالبالدالممتدةبينرفحوالعمريشإلمىأسموان,سميتباس منأحدثهاوهومصربنمصراي بنحامبننوح:مصر

سكنهامختلفو,هاجرإليهاجماعةمناألنبياءمنه يوس الصديقوموسىوهارونعليه السالم,وعرضهامنبرقةإلىإيلة

/همـ19)عمربنالخطمابسمنةأيامفتحهاعمروبنالعاص,ه القبطوالروموالعربوالبربرواألكرادوغيره األانا من
:انظر(.م607/هـ026ت)وفيهامنالمزاراتقبرالسيدةنفسيةبنتالحسنبنزيدبنالحسنبنعليبنأبيطالب,(م372

,الحميمري.1049-1044ص,3م,مراصةد,البغمدادي.173-134ص,5ج,معجم,الحموي.103ص,صورة,ابنحوقل

 .553-550ص.الروض
(*)
سمميتبمهالّمذيوممدين,سميتمدينبالقبيلةالتيكمانمنهماشمعيبعليمهالسمالم,تقعبالشامعلىساحلبحرالقلزم:مدين

يبلمغطولهماأحمدوسمتوندرحمة,السمالماستقىمنهاموسىعليمهالّذييوجدبهاالبئر,البلدةهومدينبنإبراهي عليهالسالم

,البغمدادي.46-44ص,5ج,معجم,الحموي.1021ص,7ج,معجم,البكري:انظر.وثلثوعرضهاتسعوعشروندرجة

 .503-505ص,الروض,الحميري.1073ص,3م,مراصد
(*)

فمبمدههممنمشمرقالصمينفموقخمطيسمىأيعاًالبحرالحبشيفهومنأعظم البحماروأوسمعهاوأكثرهماخيمراً:بحرالهند

ويخمرج,وبالدُسغالةالزنجحتىيصلإلىبالدبرابراوهنماكحجمزه,ويجريإلىجهةالغربفيجتازببالدالواق,االستواء

,وعرضهيختلم فميموضمعألم ميملوسمبعمائةوفيمهجمزركثيمرة,طولهثمانيةأال ميل"البحراألحمر"منخليجالقلزم
,1ج,نهايةة,النمويري.5ص,0ج,البةدء,البلخي:انظر.وفيهامناألم مااليعلمهإالهللا,يدعنعشرينأل وقيلأنهاتز

 .043ص,3ج,أخبار,القرماني.036-034ص
(*)
وفميتفاحمة,ممنأخصمبجبمالالمدينابمهأامنا ممنالفواكمهوعيمونالمماءوالظمالل,جبليطلعلىحممص:جبللبنان

واليخلوالجبلمن,توسطالنهرفاحترائحتهإذاف,أنهيحملإلىالشاموليسلهرائحةحتىيتوسطنهرالثلجالحجوبةوهي
 .026ص,ةثار,القزويني.130ص,أحسن,المقدسي.153ص,صورة,ابنحوقل:انظر,المنقطعينإلىهللاتعالىوالزهاد
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يتددون ويقددال أن الزيتددون  (*)وجبددل طددور زيت ددا (*)فددي وتيددة الش ددام  أولفددي القدددس وهددو جبددل وأشددجار الز 
 2 وهو الجبل  (*)بقرب الموصل (*)في جزيرة اليمن (*)نبه في الد نيا بعد الط وفان وجبل جودي

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وهو الجبل...في القدس] 0س –1س 

, 1ا, معــالم, البغدوي. 43 , 1ا, أخبــار, اسرزقددي: قدارن الددن  فددي[ جبددل الجددودي... فدي وتيددة] 0س – 1س 
ــــر. 110 , 1ا. 110 , 1ا, زاد, ابددددن الجددددوزي. 152  , 1ا, شــــفاء, الفاسددددي. 079 -076 , م ي
 . 06 -04 , تاري , لضياءابن ا. 176 

, معــالم, البغددوي, 43 , 1ا, أخبــار, اسرزقددي: قددارن الدن  فددي[ وهددو الجبددل... فدي جزيددرة الدديمن]  0س –1س
, م يـر. 110 , 1ا, زاد, ابن الجوزي. 396 , 0ا, الكاشف, الزمخشري. 149  , 7ا, 152 , 1ا

, شـفاء, الفاسدي. 063 -065 , ةمرآ, سبط ابن الجوزي. 357 , 14ا, مفاتي , الرازي. 079 -076 
 .06 -04 , تاري , ابن الضياء. 176و  1ا

 

                                         
(*)
,حلمب,ممنأشمهرممدنها,عرضهامنجبلطيءإلىجبلبحرالمروم,وهيالبالدالممتدةمنالفراتإلىالعريش:الشام

وقيلفي,وجندحمص,وجندفلسطين,وجنداألردن,وجنددمشق,جندقنسيرين:وهيخمسةأجناد,وبيتالمقدس,ودمشق

رجمواعنمدالتفريمقكثرةقراهاوتدانيهاممنبععمهافشمبهتبالشماماتأوألنقومماًممنكنعمانبمنحمامخ:تسميتهاأقوالمنها
,3ج,معجةم,الحمموي.(130-153)ص,صةورة,ابمنحوقمل:انظمر.فتشماءمواإليهماأيأخمذواذاتالشممالفسمميتبالشمام

 .335ص,الروض,الحميري.443(-445)ص,0م,مراصد,البغدادي.(315-311)ص
(*)
,اوهوجبلعظي مشمر علمىالمسمجداألقصمىالجبلالشرقيعندالبيتالمقدسويكش المدينةبكامله:جبلطورزيتا

وتوجمدعليمهعمدةكنمائستعمدممنأهم المقدسمات,ويعتقدانعيسىعليمهالسمالمامعدمنمهإلمىالسمماء,شرقيواديسلوان

,البغمدادي.76ص,7ج,معجةم,الحمموي:انظر.ينأثناءالفتحالعمرياأليوبيسلّموفيهدفنجماعةمنشهداءالم,المسيحية

 .374ص,معجم,محمد,شراب:انظرأيعاً.32ص,0ج,األنس,الحنبلي.693ص,0م,راصدم
(*)

.اسمتوتعليمهسمفينةنموحعليمهالسمالم,شرقيدجلةمنأعمالالموال,هوجبلمطلعلىجزيرةابنعمر:جبلجودي

,1م,مراصةد,البغدادي.149ص,0ج,معجم,الحموي.723ص,0ج,معجم,البكري.023ص,صورة,ابنحوقل:انظر

 .161ص,الروض,الحميري.353ص
(*)

تهامةوتمتد:وهيثالثةأقسام,بحرالعربإلىعدنثّ وتمتدمنُعمانإلىنجران,تقعجنوبشبهالجزيرةالعربية:اليمن
,غممدانبمدينمةامنعاءوالقس الثالثناحيةالمشرقمنمدينةنجرانمنأشهرمعالمهاقصمر,ونجد,علىساحلبحرالقلزم

,7ج,معجم,البكري:انظر.كماُعرفتباليمنالخعراءلكثرةأشجارهاوثمارهاوزرعها,وسميتباليمنلتيامنالعربإليها

.319ص,الةةةةروض,الحميممممري.1763ص,3م,مراصةةةةد,البغممممدادي.776-774ص,5ج.معجةةةةم,الحممممموي,1721ص
 .523ص,3ج,أخبار,القرماني

(*)
وربطتبينالعراقوخرسان,إحداقواعدبالداإلسالمكانت,مدينةبالعراقعلىالجانبالغربيمننهردجلة:الموال

والّهماعممربمنالخطمابلعتبمةبمن,ولهذاسميتبالموالوقيلألنهاوالتدجلةوالفرات,وبينالعراقوالجزيرةالعربية

,معجم,الحموي.1064ص,7ج,معجم,البكري:انظر.ةمنأهلالعل ونسبتإليهاجماع,(م372/هـ02)يسنةسلّمفدفدال
 .533ص,الروض,الحميري.1333ص,3م,مراصد,البغدادي.003ص,5ج
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اسددددتقر ه عليدددده سددددفينة نددددوحال ددددذي 
ــــى : "الط وفددددان كمددددا قددددال اهلل عددددز  وجددددل   أيددددامفددددي  (*) واســــتوت عل

فكددان تدداتي  (*)وجبددل حددراء, ون عبددرة  للعددالمينلتكددباقيددة عليدده مددد ة مديدددة   كانددهف نهددا , (1)"الجــودي
عليده  الن بدي  وهدا إلدى آدم اولباحجار ت يقددرون ثالثدون رجدل بحمدل حجدر واحدد منهدا فتن المالئكة منها 3 

هددو أشددد  و وهددو مددن الجنددة فحددين نددزل منهددا ", "وهددو يبنيهددا فوضددع الحجددر اسسددود فددي زاويتهددا الس ددالم
دته خطايدا بندي آدم حالهمدا فدي  الجاهليدةوقيدل اسدود  مدن لمدس الحديض فدي , (2)"بياضاد من الل دبن فسدو 

 6 .المعنى واحد

____________________ 

 .في ب" الجنة"وورده , في أ" الجنه"ورده  7س – 1س

 .وسقطه في ب, في أ[ وهو يبنيها... عليه]ورده  7

 .في ب" آدم"وورده , في أ" ادم"ورده  5

, معــالم, البغددوي. 43 , 1ا, أخبــار, اسزرقددي: قددارن الددن  فددي[ عبددرة للعددالمين... الددذي اسددتقره]3س – 1س
 . 06 -04 , تاري , ابن الضياء 346 , 0ا, الكاشف, الزمخشري. 149 , 7ا, 152 , 0ا

ابددددن الجددددوزي . 432 , 1ا, أخبــــار, اسزرقددددي: قددددارن الددددن  فددددي[ فددددي زاويتهددددا... وجبددددل حددددراء] 7س -0س
 تـــاري ابدددن الضدددياء,.176, 1, اشـــفاءالفاسدددي,. 063 , مـــرآة, سدددبط ابدددن الجدددوزي .. 079_076,م يـــر,

 ,04-06. 

ــــار, اسزرقددددي: قددددارن الددددن  فددددي[ واحدددددالمعنددددى  ... وهددددو مددددن] 3س -7س . 757, 753 -777 , 1ا, أخب
ابدن . 063 , مـرآة, سدبط ابدن الجدوزي. 152 -179 , 1ا, معـالم, البغوي. 67 , 1ا, أخبار, الفاكهي

 .025 , 1ا, الزواجر, يمحجر الهيث

 

                                         
(*)
:اختلفموافميتسمميتهنموحفقيمل,نوحبنلمكبنمتوشلخبنإدريسبنيردبنمهالييلبنقينانبنأنوشبنشيثبنردم

,الطبمري:انظمر.سمنة(952)ولبثفيه ,سنة(352)بعثلقومهوعمره,للطولماناحعلىنفسهوقي,ألنهناحعلىقومه
 .033ص,مرةة,سبطابنالجوزي.072ص,30ج,تاريخ,ابنعساكر.149ص,1ج,تاريخ

(1)
 (.77)رية,سورةهود

(*)
كانيتعبمدمنمهالّذيفيهالغار,ثالثةأميالّكةمبينهوبين,إلىالشمالمّكةيقعفيشرقي,مّكةمنأشهرجبال:جبلحراء

,الحموي.730ص,0ج,معجم,البكري:انظر.أخذإبراهي عليهالسالممنهحجارةلبناءالبيت,سلّ هللاعليهوالّىالرسول

 .60ص,معالم,عاتق,البالدي:انظرأيعاً.192ص,الروض,الحميري.366ص,0م,مراصد,البغدادي.033ص,0ج
(2)

نزلالحجراألسمودممنالجنمةوهموأشمدبياضماًممن:"سلّ هللاعليهوالّىقالرسولهللا:قال,وردالحيثعنابنعباس

,الهندي.057ص,4ج,بابماجاءفيذكرالحجراألسود,كتابالحج,سنن,الترمذي:انظر,"اللبنفسودتهخطايابنيردم
 .013ص,10ج,(37434)رقمه,بابالحجراألسود,كنز
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 [ب/ 11] دكددددددعن ردددددفهل لعملي أجر ن لكل  عمل أجنائها قال يا رب إمن ب الس المعليه  الن بي  // فلما فرغ آدم
 2 .سالك أن تدخلني فيما أخرجتني منهأك حتى  أعطيك قال آدم ر نعم سل من ي أج: تعالى فقال اهلل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" ادم"وورده , في أ" آدم"ورده  1

 .ب في" اخرجتني"وورده , في أ" احرجتني"ورده  0

, 1ا, تـاري , ابدن عسداكر. 63 -60 , 1ا, أخبـار, اسرزقدي: قارن الدن  فدي[ منه... فلما فرغ] 0س -1س 
 .66 , تذكرة, محمد, الشيرازي: انظر أيضاد . 079 , م ير, ابن الجوزي. 067 
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 قال وهب 
وقال الر بيدع أيامفي الجنة ست ة  الن بي  مكث آدم (*)

 (*)خمدس سداعاه وقدال ابدن عبداس (*)
نمددا  أيددامنصددن مددن  قبلددده  تعددالىلولددد  بعددد  فقددال اهلل  (*)ه اللحددىنبدداآلخددرة ويقددال أندده كددان أمددرد وا 

 3 .جميع من يزور هذا البيه من ذريتكأيضاد سؤلك وأدخلها 

 
____________________ 

 .في ب" ادم"وورده , في أ" آدم"ورده  1

 .في ب" اخرجتني"وورده , في أ" احرجتني"ورده  0

 .في ب" سؤالك"وورده , في أ" كسؤل"ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ لولد  بعد ... قال وهب]  0س -1س 

ــاري , الطبددري, 15 , المعــارف, ابددن قتيبددة: قددارن الددن  فددي[ لولددد  بعددد ... قددال وهددب]  0س -1س  , 1ا, ت
, ثيددددرابدددن اس. 024 , 1ا, المنــــتظم, ابدددن الجدددوزي. 369 , 4ا, تــــاري , ابدددن عسددداكر. 102, 116 

 .33 , 1م, الكامل

, تـاري , ابن عسداكر. 63 -60 , 1ا, أخبار, اسزرقي: قارن الن  في[ من ذريتك... فقال اهلل]  3س -0س 
 . 66 , تذكرة, محمد, الشيرازي: انظر أيضاد . 709 , م ير, ابن الجوزي. 706 , 1ا

                                         
(*)
وهموعمال ,أاملهممنالفمرس(م357/همـ37)ولمدبصمنعاءسمنة,يكنىبمأبيعبمدهللا,الذماري,وهببنمنبهالصنعاني

وذكمرالملموكالمتوجمهممنحميمروأخبماره ,وقصمصاألنبيماء,منكتبهقصمصاألخبمار,يعتبرمنالتابعين,باإلسرائيليات
/همـ117)تموفيبمسمقطرأسمهسمنة,ووغيمره ,وعبمدهللابمنعممر,رواعمنأبميهريمرة,وقصصه وقبموره وأشمعاره 

 .577ص,3ج,سير,الذهبي.333ص,33ج,تاريخ,ابنعساكر.120ص,6ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(.م430
(*)
لحجاجبنيوس الثقفيكانمنأهلالبصرةفهربمنا,البصري,المذروي,الخرساني,الربيعبنأنسبنزيادالبكري

,والبصري,أبوالعتاهيةالرياحي,رويعنأنسبنمالك,(م453/هـ139)إلىمرووسكنقريةسذورحتىتوفيفيهاسنة
,3ج,سةيرالمذهبي.157ص,مشةاهير,ابمنحبمان.733ص,المعةارف,ابنقتيبة.340ص,9ج,الطبقات,ابنسعد:انظر

 .139ص
(*)
(.م.ق3/هـ319)سنةمّكةولدب,أبوالعباس,الهاشمي,القرشي,بنعبدالمطلببنهاش بنعبدمنا عبدهللابنعباس

روا,كمماسمميبحبمراألممة,كانيسمىبمالبحرلسمعةعلممه,(م370/هـ01ت)وهوابنع رسولهللاوابنخالدبنالوليد

العممربأيماموب,كمانعالممماًبمالحاللوالحمرام,دالجمملوامفّينشممه,ُعمر بترجمماناألممة,سمملّ هللاعليمهوالنّبمّياملّىعمن

,ابمنسمعد:انظمر.وعممرهسمبعينسمنة,(م366/همـ39)تموفيبالطمائ سمنة,وكانفقيهاًشديدالحفمظ,وكانفقيهاً,ومغازيه 

 .331ص,3ج,سير,الذهبي.065ص.09ج,تاريخ,ابنعساكر.15ص,مشاهير,ابنحبان.302ص,3ج,الطبقات
(*)
 .ل أجدلهترجمة
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 سدددددل معليددددده و  ىتعدددددالاهلل  صدددددل ى] الن بدددددي  عنددددده حددددد  آدم [ تعدددددالى]قدددددال ابدددددن عبددددداس رضدددددي اهلل 
أربعين حجة وهدو يدتكلم بسدبعمائة ألدن لغدة أفضدها  (*)ماشياد من أرض الهند[ الس المعلى نبينا وعليه 

 3 .العربي ة

حجدك يدا آدم لقدد حججندا لهدذا البيده [ اهلل]فلما فرغ منها وأتم  مناسكها تلقته المالئكة فقالوا أبر  
الر ابعدة فدي  هدلوهو البيه المعمدور بكثدرة العاشدية واسإلى السماء  تعالىرفعها اهلل ثم  ك بالفي عام لقب

دددددددددالمالخليدددددددددل عليددددددددده  إبدددددددددراهيمطوفدددددددددان ندددددددددوح فبقدددددددددي عرضدددددددددتها كسدددددددددنام الجمدددددددددل إلدددددددددى زمدددددددددن   6 الس 

 

____________________ 
 . وورده في ب, في أ[ سل معليه و  تعالىاهلل  صل ى]وسقطه / وورده في ب, في أ[ تعالي]سقطه  1

 .في ب" بسبع مائة"وورده , في أ" بسبعمائة"وورده / وورده في ب, في أ[ س المالعلى نبينا وعليه ]سقطه  0

 .في ب" العرب ية"وورده , في أ" العربي ة"ورده  3

وورده , فددي أ" حججنددا"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ اهلل]وسددقطه / فددي ب" ابددر  "وورده , فددي أ" آبددر  "ورده  7
 في ب" هذ"وورده , في أ" لهذا"وورده / في ب" حجنا"

وسطه في , ورده في أ" هلوهو البيه المعمور بكثرة العاشية واس/ "في ب" رفعها"وورده , في أ" رفغها"ورده  5
 .ب

 في ب" عرصتها"وورده , في أ" عرضتها"ورده  3

, 1ا, معـالم, البغدوي. 65 , 1ا, أخبـار, اسزرقدي: قدارن الدن  فدي[ أفضلها العربية... قال ابن]  3س -1س
. 35 , 1م, الكامـل, ابن اسثير. 343 , م ير, ابن الجوزي. 400 , 4ا, تاري , عساكر ابن. 152 

 .62 , 1ا, لباب, الخازن

, جـامع, الطبدري. 93 -90 , 1ا, أخبـار, اسزرقدي: قدارن الدن  فدي[ الس دالمعليده و ... رفعهاثم  ] 3س -5س
ــالم, البغددوي. 034 , 5ا, تفســير, السددمعاني. 755 , 00ا , 3ا, الــروم, السددهلي .152 , 1ا, مع

, مـــرآة, سدددبط ابدددن الجدددوزي. 73 , 7ا, مفـــاتي , الدددرازي. 042 , م يـــر, ابدددن الجدددوزي. 757 -753 
 .361 , 1ا, البداية, ابن كثير. 62 , 1ا, لباب, الخازن. 32 , 14ا, الجامع, القرطبي. 065 

                                         
(*)
طولهمامسمافةثالثمة,والسندحتىهعمبةالتبمت,متصلةبأراخرسان,هيأراواسعةفيالبحروالبروالجبال:الهند

وسكنهاعدةأقوامفمنه منيعبدالصن أو,سنينوبهامنالمدنأل ومائتانمدينةومنالقراثالثةاآل وستمائةرل قرية

,نزهةة,اإلدريسمي.40ص,1م,مةرو ,المسمعودي:انظمر(م413/هـ97)فتحهامحمدبنالقاس الثقفيسنة,النارالقمرأو
 .522ص,3ج,أخبار,القرماني.593ص,الروض,الحميري.93ص,1ج

9 
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متدده فددي السددماء كحرمددة حر  (*)وقيددل إلددى السددماء السددابعة حددذا العددرش بحيددال الكعبددة يقددال لدده العددراا
الكعبدة فدي اسرض يدخلده كدل يدوم سدبعون ألفداد مدن المالئكدة يطوفدون بده ويصدلون فيده ثدم  ت يعدودون 

 3 .وكان الناس ياتونها للحاجة فوجاد فوجاد فيزورونها ويسالون حاجتهم عندها حتى قبله لهم, إليه أبداد 

 [أ/ 10] على موضوعها بسكينة //ناء الكعبة وأدل هبب الس المالخليل عليه  إبراهيمإلى  تعالىأمر اهلل ثم  
رأس كدددرأس اله دددرة وذندددب كدددذنبها فاسدددتقره علدددى موضدددع الكعبدددة وغطتددده وقيدددل  اوهددي ريدددح عجدددوا لهددد

 6 .كنسه ما حول البيه اسساس فبناها على حد ها هذا على حد قول علي بن حسن

 

 

____________________ 

 .في ب" يسئلوا"وورده , في أ" يسالون"وورده / في ب" هافيزرن"وورده , في أ" فيزورونها"ورده  3

دددالم"وورده / فدددي ب" تعدددا"وورده , فدددي أ" تعدددالى"ورده  7 , فدددي أ" بسدددكينه"وورده / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" الس 
 .في ب" بسكينة"وورده 

" ط تددهغ"وورده / فددي ب" فاسددتقره"وورده , فددي أ" فاسددتعره"وورده / فددي ب" رأس"وورده , فدي أ" راس"ورده  3
 .في ب" عظته"وورده , في أ

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ لهمقبله ... وقيل إلى السماء]3س -1س 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اسساس... وقيل] 4س -3س 

, الطبدددري. 93 -90 , 1ا, أخبـــار, اسزرقدددي: قددارن الدددن  فددي[ يعددودون إليددده أبددددا... وقيددل إلدددى] 3س -1س
, الـروم, السدهلي. 152 , 1ا, معـالم, البغدوي. 034 , 5ا, تفسير, انيالسمع. 755 , 00ا, جامع

, مـرآة, سدبط ابدن الجدوزي. 73 , 7ا, مفـاتي , الدرازي. 042 , م ير, ابن الجدوزي. 757 -753 , 3ا
 .361 , 1ا, البداية, ابن كثير. 62 , 1ا, لباب, الخازن. 32 , 14ا, الجامع, القرطبي. 065 

 .93 , 1ا, أخبار, اسزرقي: قارن الن  في: قارن الن  في[ لهم قبله.... وكان الناس] 3س

, 1ا, تـــاري , الطبدددري. 129 , 1ا, أخبـــار, اسزرقدددي: قدددارن الدددن  فدددي[ بدددن حسدددن... أمدددرثددم  ] 4س -5س
, سدبط ابدن الجددوزي. 61 , 1م, الكامـل, ابدن اسثيددر. 039 , 1ا, المنـتظم, ابدن الجدوزي. 053 -050 
 . 36 , تاري , ابن الضياء. 361 , 1ا, بدايةال, ابن كثير. 065 , مرآة

                                         
(*)
دخلمهكمليمومي,وقيملهموالبيمتالمعممورفميالسمماءالسمابعة,بيتفيالسماءمقابلالكعبمةفمياألرا,بالع ,العراج

ابمن.023ص,7ج,تهةذيب,األزهمري:انظمر,اليعمودونإليمهيمومالبعمثوالنشمورثمّ سبعونألفاًمنالمالئكةيتعبدونفيمه
 .361ص,1ج,البداية,ابنكثير.504ص,0م,لسان,ابنمنظور.770ص,0ج,المحيط,عباد
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بدراهيمسحاباد علدى قددر الكعبدة وجعلده تسدير و  تعالىوقال ابن عباس بعث اهلل  فدي ظلهدا إلدى  ا 
علدى  ابدن   إبدراهيمووقفده موضدع الكعبدة وقيدل قامده بحيدال البيده وفيهدا رأس مدتكلم يدا  مك ةأن وافه 

 3 .قدري فبنى عليه

فرادهددا سددميه كعبددة تن (*)تسددمى كددل بيدده مربددع كعبددة قددال مقاتددل سدميه كعبددة لتربعهددا والعددرب
الخروا واترتفاع سدمي الكعدب كعبدا لنقدو  ترتفاعها من اسرض وأصلها  من البناء وقيل سميه كعبة

 6 .قاربه البلوغ وخرا ثدييها تكعبه إذاوخروجه من جانبي القدم ومنه قيل للجارية 

 
 

 

 
____________________ 

 .في ب" تعا"وورده , في أ" لىتعا"ورده  1

 .في ب" ان"وورده , في أ" نأ"ورده  0

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ فبنى عليه... وقيل قامه]  3س -0س 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ثدييها تكعبه... سميه الكعبة]  5س -7س 

, لبـاب, الخدازن. 152 , 1ا, معـالم, البغدوي: انظر تطابق الن  فدي[ موضع الكعبة.. وقال بن]  0س -1س
 .34 , تاري , ابن الضياء. 124 , 1ا, أخبار, اسزرقي: وقارن الن  في. 62 , 1ا

, تـاري , الطبري. 115 -117 , 1ا, أخبار, اسزرقي: قارن الن  في[ فبنى عليه.. قامه لوقي] 3س -0س
, مـــرآة, بدددن الجدددوزيسدددبط ا. 61 , 1م, الكامـــل, ابدددن اسثيدددر. 079 , م يـــر, ابدددن الجدددوزي. 050 , 1ا

 .34 , تاري , ابن الضياء. 065 

, ابدن الجدوزي. 391-392 , 1ا, أخبـار, اسزرقدي: قارن الن  فدي[ ثدييها تكعبه.. سميه كعبة] 5س-7س
, لسـان, ابدن منظدور. 32 -59 , مـرآة, سدبط ابدن الجدوزي. 099 , 6ا, مفاتي , الدرازي. 073 , م ير

.100 , تــــــــــــــاري , ابدددددددددددددن الضددددددددددددددياء. 720  ,5ا, لبــــــــــــــاب, ابدددددددددددددن عددددددددددددددادل. 416 -414 , 1م

                                         
(*)
قمدمبيمت,لهمنبلمخانتقملإلمىالبصمرةودخملبغمدادوحمّدثبهماأا,يكنىبأبيالحسن,مقاتلبنسليمانبنبشرالبلخي

ورواعنمهعبمد,وعطماءبمنربماحوغيمره ,أخمذعمنمجاهمدبمنجبيمر,المقدسواجتمعلديهالعديدمنالخلقيكتبمونعنمه

ابن:انظر".بيرالتفسيرالك"منمصنفاته,كانمتروكالحديث,(م434/هـ152)توفيبالبصرةسنة,الرازقبنهماموغيره
 .339ص,9ج,تاريخ.021ص,4ج,سير,الذهبي.055ص,5ج,وفيات,خلكان



129 



ظلهددا ت تزيددد وت تددنق  فبناهددا علددى حدددها باسحجددار الت ددي [ أمددر] بددن علدديَّ إ إبددراهيمفندودي منهددا يددا   
وهددو يحملهددا  (*)إسددماعيلوهددا إلددى ولاتدداتي المالئكددة منهددا باحجددار فتن هأخددذها مددن سددبعة أجبددل فكاندد

 3 . السميع العليم أنه يقوتن ربنا تقبل منا إنك على منكبيه وظهر  فيعطيها أبا  وهو يبني وهما 

 

 

 
 

____________________ 

, فددي أ[ أمددر]وسددقطه / فددي ب" بددن"وورده , فددي أ" ابددن"وورده / فددي ب" فنددودى"وورده , فددي أ" فنددودي"ورده  3
 . وورده في ب

, فدي أ" الماليكدة"وورده / فدي ب" تداتي"وورده , فدي أ" تداتي"وورده / في ب" التي"وورده , في أ" اللتي"ورده  7
" يحمل"وورده , في أ" يحملها"وورده / في ب" إسماعيل"وورده , في أ" عيلاسم"وورده / في ب" المالئكة"وورده 
 .في ب

 .في ب" منكبيها"وورده , في أ" منكبيه"ورده  5

, 3ا, عجـام, الطبدري. 125 , 1ا, أخبـار, اسزرقدي: قارن الدن  فدي[ فكانه تاتي...فنودي منها]5س -7س
. 60 -61 , 1م, الكامـل, ابدن اسثيدر. 079 , م يـر, ابن الجوزي. 152 , 1ا, معالم, البغوي. 34 

 . 33 , تاري , ابن الضياء

, ابدددن الجدددوزي. 152 , 1ا, أخبـــار, اسزرقدددي: قددارن الدددن  فدددي[ السدددميع العلددديم.. منهدددا المالئكددة] 7س -3س
 . 33 , تاري , بن الضياءا. 60 -61 , 1م, الكامل, ابن اسثير. 079 , م ير

                                         
(*)
تزوجاممرأه,أمههاجرولدتهعندماكانعمرأبيهستوثمانونسنةقبلمولدإسحاقبثالثسنوات:إسماعيلبنإبراهي 

,قصةةص,الثعلبمي.317ص,1ج,تةةاريخ,الطبمري:انظممر.عماشمائممةوسمبعاًوثالثممينسمنة,وقبائملالمميمن,ممنقبيلمةجممره 
 .357ص,1ج,البداية,ابنكثير.111ص
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وهو يرتفع وينخفض تحه  ا أسود اد تحه قدم أبيه حجر  إسماعيلفلما ارتفع جدارها وضع 
وهو في قبة صغيرة  إبراهيمالخليل على حسب ما يريد  في البنا فسم ي به اآلن مقام  إبراهيمقدم 

دا بلد // وأصل الحجر اسسدود (*)أمام محراب الشافعي إلى  في البنداء الس المعليه  إبراهيمأنه لم  3 

 [ب/ 13] عددددددددددموض
يدا بندي  ائتيندي بحجدر أحسدن حتدى أضدع فدي هدذا الموضدع يكدون  :إسدماعيل الحجر اسسود قال تبنده

 6  ذاإلدى الجبدل لطلبده فد إسدماعيلائتيني باحسن من هذا فمضدى وذهدب  :للناس علماد فاتا  بحجر فقال

 ,ه إليددهسددل مهددذا الحجددر إلددى أبيددك فسددل م  :فقددال لدده ,أعطددا  إي ددا  بحجددر أسددود الس ددالمأتددى جبريددل عليدده 
 .فوضعه في ذلك الموضع

 

____________________ 

وورده / فدددي ب" يددنخفض"وورده , فددي أ" يددنحفض"وورده / فدددي ب" إسددماعيل"وورده , فددي أ" اسددمعيل"ورده  1
 .في ب" تحته"وورده , في أ" تحه"

 في ب" امام"وورده , في أ" آمام"ورده و  /في ب" اتن"وورده , في أ" اآلن"ورده  0

 .في ب" البناء"وورده , في أ" البنا"وورده / في ب" اصل"وورده , في أ" آصل"ورده  3

" بحجدر"وورده / فدي ب" ايتندي"وورده , في أ" ائتيني"وورده / في ب" إسماعيل"وورده , في أ" اسمعيل"ورده  7
 .في ب" اتحسن"وورده , في أ" احسن"وورده / في ب" الحجر"وورده , في أ

" اسددمعيل"وورده /  فددي ب" ايتيندي"وورده , فددي أ" ائتيندي"وورده / فددي ب" بحجدر"وورده , فددي أ" حجدر"ورده  5
 .في ب" إسماعيل"وورده , في أ

, فددي أ" محجدر"وورده / فدي ب" جبرائدل"وورده , فدي أ" جبرئدل"وورده / فدي ب" اتدا"وورده , فدي أ" اتدى"ورده  3
 في ب" بحجر"وورده 

, الطبددري. 113 -115 , 1ا, أخبــار, اسزرقددي: قددارن الددن  فددي[ محددراب الشددافعي.. فلمددا ارتفددع] 3س -1س
 . 33 , تاري , ابن الضياء. 349 , 1ا, البداية, ابن كثير. 36 , 3ا, جامع. 032 , 1ا, تاري 

, الطبدري. 113 -115 , 1ا, أخبـار, اسزرقدي: قدارن الدن  فدي[ ذلك الموضع... وآصل الحجر] 4س -3س
 . 36 , تاري , ابن الضياء. 152 , 1ا, معالم, البغوي. 33 , 3ا, جامع. 053 , 1ا, تاري 

9 

                                         
(*)
فأامحبتالمحاريممب,بممأمرتنكمزوحمضبالحنفيممة(م1304/همـ406)عممملسمنة,وهمموحمرابالحنفمي:محمرابالشمافعي

يصملون(م1097/همـ397)ةوكانواقبلسن,والحنبلي,والمالكي,(وهوالشافعي)ومحرابالحنفي,محرابالخطيب:أربعة

انتقلاالهتماماألولمنمحرابالمالكيةإلى(م1713/هـ619)وفيسنة,ث رس أنيصلواقبلاإلمامالكبير,فيوقتواحد
 .09ص,الجامع,علي,الطنطاوي:انظر".الشافعي"محرابالحنفية
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إلدى موضدع الحجدر اسسدود فدي  الس دالمعليده  إبدراهيمفدي الجبدل فل مدا بلدد  تعدالىوفي راوية أودعده اهلل 
نددي وديعدة خدذها فاخدذ  ووضدعه إن لدك ع إبدراهيميدا  :فقدال (*)البناء نادا  الجبل وهو جبل أبي قبيس

ن الغددرق فدددي طوفددان نددوح فسدددمي  بددذلك تقتبددداس مدددصدديانة [ الس ددالمعليددده ]مكاندده أخبدداء  فيددده جبريددل  3 

 .الحجر اسسود منه
قدال فدي , جبدل وضدع علدى اسرض أولقبديس  أبدوعنه كان [ تعالى]قال ابن عباس رضي اهلل 

جبداتد ثابتدة واحددتها , (1)"َوَجَعـَل فيهـا َرواسـ " سدطهاب" َمـد  األرَم اّلـذي َوهـَو : "تفسير قوله عز  وجل   6 

 .راسي ة
 

 _____________________د

 .وسقطه في ب, في أ" الجبل"وورده / في ب" ادعه"وورده , في أ" اودعه"ورده  1

, فدددي أ" عنددددي"وورده / فدددي ب" ان"وورده , فدددي أ" آن"وورده / فدددي ب" القددديس"وورده , فدددي أ" قبددديس"ورده  0
 .في ب" عندى"وورده 

فدي " ع م"وورده / فدي ب" جبرائدل"وورده , فدي أ" جبرئدل"وورده / فدي ب" اخبداء"وورده , في أ" اخباء "ورده  3
 . في ب" حياته"وورده , في أ" صيانة"وورده / في ب" الس المعليه "وورده , أ

وورده , فددي أ" عندده"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ تعددالى]وسددقطه / فددي ب" ابددن"وورده , فددي أ" بددن"ورده  5
 .وسقطه في ب, في أ" وضع"وورده , في ب" عنهما"

, الثعلبددددي. 113 -115 , 1ا, أخبــــار, اسزرقددددي: قددددارن الددددن  فدددي[ اتسددددود منددده.. وفدددي روايددددة] 7س -1س 
, مـــرآة, سدددبط ابدددن الجدددوزي. 60 , 1م, الكامـــل, ابدددن اتثيدددر. 152 , 1ا, معـــالم, البغدددوي. 94 , قصـــ 

 063. 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ واحدتها راسية... قال بن] 4س -5س 

, 7ا, معـالم, البغدوي. 306 , 13ا, جـامع, الطبدري: قدارن الدن  فدي[ واحدتها راسية... قال بن] 4س -5س 
 . 5 -7 , 3ا, لباب, الخازن. 062 , 9ا, الجامع, القرطبي. 093 

                                         
(*)
يسممىفميالجاهليمةاألممينألنالمركناألسمودكمانكمان,ممنجهمةالشمرقمّكمةهوالجبلالمشمر علمى:جبلابيقبيس

وقيملألنالمركناألسمود,مننهضللبناءفيهرجلممنممذحجكمانيسممىأبماقبميسأولوسميأبيقبيسألن,مستودعاًفيه

ابن.62ص,1ج,معجم,الحموي.037ص,مثير,ابنالجوزي:انظر.جبلخلقههللاعلىاألراأولويقالانه,اقتبسمنه

 .139ص,رحلة,بطوطة
(1)

 (.3)رية,سورةالرعد
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  سددل ماهلل عليدده و  صددل ى سددمعه رسددول اهلل: عندده أندده قددال[ تعددالى]رضددي اهلل  (*)وعددن ابددن عمددر
 [أ/ 17] نورهمدا سضاءتدا ما [تعالى] اهللطمس الجنة, ولوت أن // واقيهمإن الركن والمقام ياقوتتان من "يقول
 3 .(1)"والمغربشرق مدال ندبي

أن " :يقددول سددل ماهلل عليده و  صددل ىسدمعه رسددول اهلل : وعدن ابددن عب داس رضددي اهلل عندده أنده قددال
ة وهمدا جدوهران مدن الجن د ,إبدراهيمواآلخدر مقدام  ,ئين أحددهما الحجدر اسسدودالجن ة في اسرض شديمن 
 6 ."هما هبطا مع آدم من الجنة في ليلة واحدةٍ وأن  

 

 

____________________ 

وسدقطه , فدي أ" انده"وورده / في ب" عنهما"وورده , في أ" عنه"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1
 . في ب

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" ياقوتتان"وورده , في أ "ياقوتيان"ورده  0

 .وسقطه في ب, في أ" قال"وورده / في ب" عنهما"وورده , في أ" عنه"ورده  7

 في ب" الحجر"وورده , في أ" حجر" ورده 5

, فدي أ" معدا"وورده / فدي ب" اهبطدا"وورده , فدي أ" هبطدا"ورده /فدي ب" انهمدا"وورده , في أ" أنهما"وورده  . 3
 .في ب" آدم"وورده , في أ" ادم"وورده / في ب" مع"وورده 

, 1ا, نهايــة, النددويري. 773 , 1ا, أخبــار, اسزرقددي: قددارن الددن  فددي[ ليلددة واحدددة... وعددن ابددن] 3س -7س 
 . 307 , 1ا, الدرر, السيوطي, 317 

                                         
(*)
أممهريطمةبنمتالحجماجبمنمنبمه,عبدهللابنعمروبنالعاصبنوائملبمنهاشم بمنسمعيدبمنسمعدبمنسمه بمنعممرو

شمهدممعأبيمه,هللابعبمدسملّ هللاعليمهوالنّبمّياملّىغيمرهسلّ كاناسمهالعاصفلماأ,قبلأبيهسلّ أ,يكنىأبومحمد,يسلّمال
,ابمنسمعد:انظمر,وهموابمناثنمينوسمبعينسمنة,(م367/همـ35)وقيلبالطائ وقيلبالشامسمنة,مّكةتوفيب,معركةافين

 .49ص,3ج,سير,الذهبي.41ص,مشاهير,ابنحبان.63ص,المعارف,ابنقتيبة.60ص,5ج,الطبقات
(1)

.072ص,1ج,(664)رقممه,جماءفميفعملالحجمراألسمودوالمركنوالمقمامبابما,كتابالحج,سنن,الترمذي:انظر

,4ج,بابمماذكمرعمنالحجمراألسمود,فتح,ابنحجر.014ص,10ج,(37471)رقمه,بابالحجراألسود,كنز,الهندي
 .053ص
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دددا بنددددى  ددددالمالخليددددل عليددده  إبدددراهيملم   س بدددالح   فقددددال الخليددددلالبيددده أمددددر  اهلل أن يدددؤذن للنددددا الس 
 إبدددراهيموعلددي  اإلبدددالغ فقددام   نذاعليددك اإل تعدددالىومدددا يبلددد صددوتي يدددا رب فقددال اهلل  :[الس ددالمعليدده ]

ونادى حتى صار كداطول الجبدال فادخدل أصدبعيه فدي  ,على المقام وقيل صعد أبا قبيس الس المعليه  3 

هددا الندداس أت إن ربكددم قددد بنددى بيتدداد وكتددب يددا أي  : أذنيدده وأقبددل وجهدده يميندداد وشددماتد وشددرقاد وغربدداد وقددال
حدام اسم هداه فقدالوا عليكم الح َّ إلدى البيده فداجيبوا رب كدم فاجابده كدل مدن يحد  مدن أصدالب اآلبداء وأر 

دددداد  أهددددلمددددن أجابدددده  أولقددددال ابددددن عب دددداس , الل هددددم لبي ددددك باسددددرهم لبيددددك  6 ,الددددي من فهددددم أكثددددر الن دددداس حج 

 

 

 
 
 

 
 

_____________________ 

ذن"وورده / فددي ب" امددر"وورده , فددي أ" امددر "ورده  1 , فددي أ" بددالح "وورده / فددي ب" يددؤذن"وورده , فددي أ" يددو 
 .وورده في ب, في أ[ الخيل]وسقطه / في ب" باالح "وورده 

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" ع م"ورده  0

 .في ب" كاطوال"وورده , أ في" كاطول"وورده / وسقطه في ب, في أ" وقيل صعد ابا قبيس ونادى"ورده  3

فدي أ, وورده " يدا آي هدا"وورده / وسقطه في ب, في أ" قد"وورده / في ب" يا اي ها"وورده , في أ" يا آي ها"ورده  7
 .في ب" يا اي ها"

فدي " اصدالب"وورده / فدي ب" يحد "وورده , في أ" بح "وورده / في ب" فاجيبوا"وورده , في أ" فاجيبو"ورده  5
 .في ب" الباص"وورده , أ

 .في ب" قال"وورده , في أ" مال"ورده  3

وقدددارن . 349 -346 , 5ا, معـــالم, البغدددوي: انظدددر تطددابق الدددن  فددي[ الندداس حجدددا... لمددا بندددى] 3س -1س
سددبط . 96 , قصــ , الثعلبددي. 323 -325 , 16ا, جــامع. 032 , 1ا, تــاري , الطبددري: الددن  فددي
 .36 , 10ا, الجامع, القرطبي. 002 -019 , 03ا, مفاتي , الرازي. 091 , مرآة, ابن الجوزي
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عني مشاة علدى رجلهدم جمدع راجدل ي( 1)"وأّذن ف  الّناِس بالحِج يأتوَك ِرجاالً : "تعالىفذلك قوله 
َيــأتيَن ِمــنل ُكــلا َفــج  "الضددامر البعيددد المهددزوم  (2)"وعلــى ُكــلا َضــاِمر", قددائم وقيددام وصددائم وصدديام مثددل

يق  3 ,من كل طريق بعيد( 3)"َعمل

ذ قـاَل " ُزقل "ه أهلدأي ذا أمدٍن يدامُن فيده , مك ددةيعندي , (4)"َربا اجعـلل هــذا الَبَلـَد آِمنـاً  إبـراهيمواع ُ  أهلــَوارل
 ........غير ذي زرع وفي القصد  أن إنما دعا بذلك سنه كان بوادٍ , (5)"من الّ مراتِ 

 

 
 
 
 

 

 

____________________ 

فدي " المهدزوم"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" الضدامر البعيدد"وورده / وسدقطه فدي ب, في أ" قايم قيام"ورده  0
  .وسقطه في ب, أ

ذ قال] 5س -7س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ القص  ان... وا 

: وقددارن الددن  فددي. 349 , 5ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ الندداس حجددا... لمددا بنددى] 3س -1س
 .39 -36 , 10ا, الجـامع, القرطبدي. 700 , 3ا, معان , الزجداا. 326 -324 , 16ا, جامع, الطبري

ذ قددال] 5س -7س , معــالم, البغددوي. 136 , 1ا, تفســير, السددمعاني: انظددر تطددابق الددن  فددي[ القصدد  ان... وا 
 .311 , 1ا, نهاية, النويري. 137 , 1ا, أخبار, اسزرقي: وقارن الن  في. 179 , 1ا

 

                                         
(1)

 ".04"رية,سورةالحج
(2)

 ".04"رية,سورةالحج
(3)

 ".04"رية,سورةالحج
(4)

 ".103"رية,لبقرةسورةا
(5)

 ".103"رية,سورةالبقرة

6 
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 تعدددالىهدددذا الددددعاء أمدددر اهلل  إبدددراهيمفلمدددا دعدددا  (*)نمدددن مددددائن الشدددام بدددارد  كانددده (*)الطدددائن
اآلن فيدده فمنهددا ال ددذي وضددعها فددي موضددعها ثددم  جبرائيددل بقلعهددا مددن أصددلها فادارهددا حددول البيدده سددبعاد 

 3 .مك ةأكثر ثمراه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ مك ةثمراه ...  كانهالطائن ] 3س -1س 

, البغدوي. 136 , 1ا, تفسـير, السدمعاني: انظر تطابق الن  في[ مك ةثمراه ...  كانهالطائن ] 3س -1س 
 .311 , 1ا, نهاية, النويري. 137 , 1ا, أخبار, اسزرقي: وقارن الن  في. 179 , 1ا, معالم

                                         
(*)
,تشمتهربالمزروعماتوخاامةالنخيملوالعنمب,اثنميعشمرفرسمخاًمّكمةبينهاوبمين,مدينةتقعفوقجبلغزوان:الطائ 

وقيل,تبالطائ سكنتهاقبيلةثقي فبنوحولهاحائطفسميثّ ,نسبةإلىأحدالعمالقةوهووجبنعبدالحي,سميتقديماًوج

فأمرهللاقدعةمناألراأنتسيربشجرهاحتىتستقربمكانالطمائ مّكةألنإبراهي عليهالسالمسألهللاأنيرزقذريتهب

.6ص,7ج,معجم,الحموي.663ص,3ج,معجم,البكري:انطر.أقرهاهللامكانالطائ ثّ فأقبلتعليهوطافتحولالبيت
 .349ص,الروض,الحميري.644ص,0م,مراصد,البغدادي

(*)
وعكما,وممنكورهماطبريماوبيسمان,وهيأحمداأجنمادالشمامالخمسمة,تعنيفياللغةالنعاسوقيلالشدةوالغلبة:األردن

نسبتإليهاجماعةمن,زمنالخليفةأبوبكرالصديق(م337/هـ13)فتحهاشرحبيلبنحسنةعنوةسنة,وبيترأس,واور

,الحمموي.134ص,1ج,معجةم,البكمري:انظر,وغيره ,وعبدهللابننعي األردني,ةاألردنيسلّماءمنه الوليدبنمالعلم
 .01ص,الروض,الحميري.57ص,1م,مراصد,البغدادي.176-174ص,1ج,معجم
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 [ب/ 15] ,(*)ةدددالقدددددددوم عمدددددددا قدددددددناهدددددرة بدددددددددد أزمنة كثيدددددددبع[ الس المعليه ]الخليل  إبراهيمبناء // فلم ا انهدم
بدين مصدر (*)سميه بها سن أباهم عمليق بن توذ بن سام بن نوح وكانوا يسدكنون سداحل بحدر الدروم

 بناها قبيلةأيضاد من اليمن وبعد انهدامه (*)بناها قبيلة جرهمأيضاد وبعد انهدامه  (*)وفلسطين
 

_____________________ 

 .في ب" بناؤها"وورده , في أ" بناها"وورده / في ب" الس المعليه "وورده , في أ" ع م"ورده  1

 .في ب" توز"وورده , في أ" توذ"ورده  0

, فدي أ" قبيلده"و ورده / فدي ب" اليمدين"وورده , فدي أ" اليمن"وورده / في ب" قبيلة"وورده , في أ" قبيله"ورده  3
 في ب" قبيلة"وورده 

, 5ا, أخبـار,الفداكهي. 129 , 1ا, أخبدار, األزرقـ : قدارن لدن  فدي[ بناهدا قبيلدة.. نهدمهفلما ا] 3س -1س 
, م يــــر, ابدددن الجدددوزي. 346 -363 , 1ا, الكاشــــف, الزمخشدددري. 121 -96 , قصـــ , الثعلبدددي.136 
ابدددددن . 150 , 1ا, شــــفاء. 74 , 1ا, العقـــــد, الفاسددددي. 094 , 6ا, مفــــاتي , الددددرازي. 051 -052 

 .115 -117 , تاري , الضياء

                                         
(*)
,اإلىالحرموأهلكوامنقاتله مناألم تحولوثّ نزلتالعمالقةانعاءمناليمن,ه ولدعمليقبنالوذبنسام:العمالقة

يوشعبعدهفأفناه وكانمنه فراعنةمصروكمانثّ نقاتله موسىعليهالسالمالّذيوه ,وكانمنالعمالقةجماعةفيالشام
,عجةمم,عمررضما,كحالة:انظرأيعاً.152ص,نهاية,القلقشندي.091ص,0ج,نهاية,النويري:انظر.منه ملكيثرب

 .603ص,0ج
(*)
,يبلمغطولمهخمسمةرال ميملوقيملسمتةرال ميمل,قيلأناسمكندرحفمرهورجمرهممنالبحمرالمحميطالغربمي:بحرالروم

ميمهمائمة,مخرجهمنجهةالغرببيناألندلسوالغربسائراًإلمىالقسمطنطينية,وعرضهمنسبعمائةميلإلىثالثمائةميل

.5ص,0ج,البةدء,البلخي:انظر.ونأكثرهافيفترةادراإلسالمسلّممنالفرنجأخربالموسبعونجزيرةعامربطوائ 

 .53ص,1ج,الخطط,المقريزي.033-031ص,1ج,نهاية,النويري
(*)
وخلميج,ومصمر,واألردن,وسموريا,ولبنمان,تقعغربقارةرسياويحميطبهماالبحمرالمتوسمط,أهوازالشامأول:فلسطين

الّمذياماتسميتهابفلسطينمستقمناس الشمعب,سميتبفلسطانبنفالنمنولدكنعانبنحامبننوحعليهالسالم,العقبة

,الحمموي:انظمر(.م334/همـ15)عمربنالخطابسنةأيامونمنالرومانسلّمحررهاالم,سكنسهولهاالشماليةوالجنوبية

,موسوعة,رمنة,ابوحجر.564ص,معجم,محمد,شراب:رأيعاًانظ.771ص,الروض,الحميري.074ص,7ج,معجم
 .4ص,1ج

(*)
انتقلواإلىالحجمازممعبنميقطموراءممنالعمالقمةلقحمطأامابثّ ,باليمنأوالًكانمنازله ,منبنيقحطان:قبيلةجره 

اسمتحلواالمحمارم,ممنه وتعلم لغمته تمزوجاسمماعيلعليمهالسمالم,غلبتجره العمالقةعلىملكه وملكتأممره ثّ اليمن

.091ص,0ج,نهايةةة,النمويري.94ص,0م,لسةان,ابممنمنظمور:انظمر.فمأخرجه هللامممنجمواربيتمهثّ وكثمرتفميه المم 
 .163ص,1ج,معجم,عمر,كحالة:انظرأيعاً.35-37ص,تاريخ,ابنالعياء.011ص,0ج,نهاية,القلقشندي

3 
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فدي  (*)هددمها عبدد اهلل بدن الزبيدرثم  قبل الوحي سل م اهلل عليه و  صل ىقريش في زمن رسول اهلل 
زمددن الخلفدداء الر اشدددين وبناهددا وأدخددل فيهددا الحجددر وجعددل فيهددا بددابين مددع اسرض يدددخل مددن أحدددهما 

 3 بعددث عبددد الملددك ثددم  ل قهددا وكسدداها حمددن  أولل ددق داخددل الكعبددة وخارجهددا وكددان حويخددرا مددن اآلخددر و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" بن"وورده , في أ" ابن"ورده  1

  .في ب" خلقها"وورده , في أ" حلقها"وورده / في ب" خلق"وورده , في أ" حل ق"ورده  3

, 5ا, أخبــــار, الفدددداكهي. 129 , 1ا, أخبــــار, اسزرقددددي: قددددارن الددددن  فدددي[ قبددددل الدددوحي... قدددريش فددددي]1س 
, م يــر, ابددن الجددوزي. 346 -363 , 1ا, الكاشــف, الزمخشددري. 121 -96 , قصــ , بدديالثعل.136 
ابدددن . 150 , 1ا, شــفاء. 74 , 1ا, العقـــد, الفاسددي. 094 , 6ا, مفـــاتي , الددرازي. 051 -052 

 .115 -117 , تاري , الضياء

, قصـ , ثعلبديال. 326 -321 , 1ا, أخبـار, اسزرقي: قارن لن  في[ عبد الملك... هدمهاثم  ] 3س -1س 
ـــــروم, السدددددهيلي. 122 -96  ـــــتظم, ابدددددن الجدددددوزي. 034 -035 , 0ا, ال ـــــر. 71 , 3ا, المن , م ي
ــــاري , ابددددن الضددددياء. 132 -156 , 1ا, شــــفاء. 79 -74 , 1ا, العقــــد, الفاسددددي. 051 -052  , ت
 117- 115 . 

                                         
(*)
أمهأسماءبنتأبي,يكنىأبوبكر,المكي,القرشي,ربنالعوامبنخويلدبنأسدبنعبدالعزابنقصيعبدهللبنالزبي

بويمعللخالفمةعنمدمموتيزيمدبمن,كمانفمارسقمريشفميزمانمه,مولمودفمياإلسمالمأولوهو,بكرالصديقرضيهللاعنه

قتلمهالحجماجبمنيوسم ,عمراقوخرسمانوبعمضالشماموحك علىالحجمازوالميمنومصمروال,(م363/هـ37)معاويةسنة

,مشةةاهير,ابمنحبمان:انظمر,ممدةخالفتمهتسمعسممنواتكانممتو,مّكمةب(م390/همـ43)وقيمملفمي(م391/همـ40)الثقفميسمنة
 .333-333ص,3ج,سير,الذهبي.47-41ص,3ج,وفيات,ابنخلكان.36ص



116 



ورفددع , جددر منهددارا الحخددبقتددل عبددد اهلل بددن الزبيددر ونقددض الكعبددة ورد هددا وأ (*)الحجدداا (*)ابددن مددروان
 .قبل مقتله وفعلها كذلك  كانهبابها كما 

عليده  الن بدي   فاسقوال في البناء والهددم كثيدرة ت تحتملده هدذ  اسوراق ومدن تلدك اسقدوال أن شديث 3 

 .بنى الكعبة بالط ين والحجارة (*)الس الم
 
 

_____________________ 

, فددي أ" الحجداا"وورده / فددي ب" بدن"وورده , ي أفدد" بدنا"ورده /فددي ب" المدروان"وورده , فددي أ" مدروان"ورده  1
" اخدراا"وورده , فدي أ" اخدرا"وورده / فدي ب" الكعبدة"وورده , فدي أ" الكعبده"وورده / في ب" الحجاب"وورده 
 .في ب

  .في ب" فااتقوال"وورده , في أ" فاآلقوال"ورده  3

 .قط في بوس, ورد الن  في أ[ بالطين والحجارة... فاآلقوال في] 7س -3س

, قصـ , الثعلبدي. 326 -321 , 1ا, أخبـار, اسزرقدي: قدارن لدن  فدي[ وفعلهدا كدذلك...بن مدروان] 0س -1س
ـــــروم, السدددددهيلي. 122 -96  ـــــتظم, ابدددددن الجدددددوزي. 034 -035 , 0ا, ال ـــــر. 71 , 3ا, المن , م ي
ــــاري , ابددددن الضددددياء. 132 -156 , 1ا, شــــفاء. 79 -74 , 1ا, العقــــد, الفاسددددي. 051 -052  , ت
 117- 115 . 

, ابددن الضددياء. 152 , 1ا, شــفاء, الفاسددي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ بددالطين والحجددارة... ومددن تلددك] 7س -3س
, ابددن الجددوزي. 035, 0,االــرومالسددهلي,.97, 1,ااخبــاراتزرقددي ,:وقددارن الددن  فددي . 30 , تــاري 
 .003 , مرآة, سبط ابن الجوزي. 079 , م ير

                                         
(*)
(م373/هـ03)ولدبالمدينةسنة,الخليفةاألموي,كنّيبأبيالوليد,صبنأميةعبدالملكبنمروانبنالحك بنأبيالعا

الخالفمةسمنةسملّ ت,استعملهمعاويةبنأبيسفيانعلىالمدينمةوهموابمنسمتعشمرةسمنة,كانفقيهاًعالماًمتعبداً,ونشأفيها

مناكالدنانيرفياإلسالمونقشبالعربيمةأول,ربيةهالدواوينمنالفارسيةوالروميةإلىالعأيامنقلتفي(م365/هـ35)

,4ج,الطبقةةات,ابممنسممعد:انظممر(.م425/هممـ63)تمموفيبدمشممقسممنة,بنممىقبممةالصممخرةوالمسممجداألقصممى,علممىالممدراه 

 .139ص.19ج,الوافي,الصفدي.073ص,7ج,سير,الذهبي.355ص,المعارف,ابنقتيبة.001ص
(*)
انتقلإلى(.م331/هـ71)ولدبالطائ سنة,كانسفاكاًباتفاقالمؤرخين,قائدداهية,أبومحمد,قفيالحجاجبنيوس الث

,بنمىمدينمةواسمط,والطمائ والعمراقمّكمةتمولىأممر,قاتلعبدهللابنالزبيمر,الشاموتقلدأمرعسكرعبدالملكبنمروان

,الصممفدي.373ص,7ج,سةةير,الممذهبي.393ص,المعةةارف,ةابممنقتيبمم:انظمر,ودفمنفيهمماوهمموابممنخمممسوخمسممينسممنة
 .524ص,10ج,البداية,ابنكثير.034ص,11ج,الوافي

(*)
ولدبعدمعيمائةوعشرينسمنةآلدم,"هبةمنهللا"ومعنىشيث,دردموأفعله وأشبهه بهأوالشيثبنردمكانأجمل

ولمدالبشمركلهم وإليمهالّمذيوهمو,بنىالكعبمةبمالطينوالحجمارة,بعدهكانوايأبيهومالك,وبعدمقتلهابيلبخمسسنين

,02ص,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظمر.وعاشتسعمائةواثنيعشرسنة,وأنزلهللاعليهخمسيناحيفة,انتهتأنسابالناس
 .73ص,1م,الكامل,ابناألثير.135ص,1ج,تاريخ,الطبري
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داا فقتدل الحُ  (*)يدوم الت رويدة مك دةدخدل  (*)بن حسن القرمطي يمانلأن أبا طاهر سأيضاد ومنها  ج 
بابهدا وبقدي الحجدر اسسدود  قلدعلى في زمز م وأخدذ الحجدر اسسدود وعدر ى الكعبدة و لقتاقتالد ذريعاد ورمى 

خمدددس خلدددون مدددن ذي القعددددة سدددنة تسدددع  (*)ردو  إلدددى سدددنبرثدددم  عندددد  اثندددين وعشدددرين سدددنة إت شدددهر  3 

د  علدى مدا يدذكر خمسدين ألدن ديندار فلدم يدردو  وقدالوا ر بذل لهدم فدي  (*)بجكموثالثين وثالثمائة وكان 
 ...ه كلهاأيامدولة بني العباسي ة وبطل الح   في  أيام  إت بامر وذلك في دأخذنا  بامر وت نر 

 
 

 
 

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ه كلهاأيام... ومنها ايضا] 3س -1س 

ابدددن . 037, 57 -53 , 1م, الكامـــل, ابدددن اسثيدددر: قدددارن الدددن  فدددي[ ه كلهددداأيامددد.. أيضددداد هدددا ومن] 3س -1س 
ـــــات, خلكدددددان ـــــة, الندددددويري. 179 -176 , 0ا, وفي , الدددددذهبي. 327 -323, 094 -093 , 05ا, نهاي
. 073, 027 -023 , 0ا, مرآة, اليافعي. 301 -302 , 15ا, سير. 77 -73, 13 , 05ا, تاري 

ــاري , ابددن الضددياء. 313 -310 , 1ا, شــفاء, الفاسددي. 027, 72 -34 , 15ا, البدايــة, ابددن كثيددر , ت
 143- 149 . 

                                         
(*)
قاميومالترويةبمهاجمة,رئيسالقرامطةوملكالبحرين,يكنيأبوطاهر,الجنابي,القرمطيسليمانبنالحسنبنبهرام

لىفيماءزمزموأخذالحجراألسودإلىبيتهفبقيالحجراألسمودعمنالقرامطمةأكثمرممنعشمرينألقتالحجاجوقتله فطرح

,سةير,المذهبي.167ص,4م,الكامةل,ابمناألثيمرانظمر.وقيملمماتبالجمدري,(م973/همـ330)قتلأبوالطاهرسمنة,سنة

,3ج,النجةةوم,ابممنتغممريبممردي.156ص,15ج,البدايةةة,ابممنكثيممر.007ص,15ج,الةةوافي,الصممفدي.302ص,15ج

 .305ص
(*)
سمميبهمذااالسم ألنالحجماجكمانوايتمرونفيمهالمماء,وهموالثمامنممنذيالحجمة,همويمومقبمليمومعرفمة:يومالتروية

:انظر.وقيلسميبذلكألنهللاأراإبراهي عليهالسالمالمناسكفيذلكاليوم,خرجونبهإلىمنىفل يكنيوجدبهاماءوي

 .04ص,مناسك,محمد,األلباني:انظرأيعاً.159ص,12ص,تا ,الزبيدي.374ص,17م,لسان,ابنمنظور
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
كان,كانكثيراألموالوالصدقات,تولىإمرةاالمراءفيبغدادقبلبنيبويه,سكنمدينةواسط,أبوالخير,بجك التركي

تركخلفهمناألموالمايزيدعنأل أل ,(م972/هـ309)قتلعلىيدرجلكرديسنة,يدفنأمواالًكثيرةفيالصحاري

.37ص,07ج,تاريخ,الذهبي.157ص,4م,الكامل,ناألثيراب:انظر,أيامإمارتهسنتينوثمانيةأشهروتسعةكانت,دينار
 .311ص,3ج,النجوم,ابنتغريبردي.135ص,15ج,البداية,ابنكثير

6 
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رأسده وردو  فدي ذي القعددة سدنة  زوقطعه يدا  ورجال  وجد (*)وفيها أخذ الحسين بن المنصور الحالا
 .تسع وثالثمائة

د بيدده المقدددس ون مددع اليهددود فددي أفضددلي ة الكعبددة وبيدده المقدددس فقددال اليهددو سددل ماختلددن المثددم   3 

ون يقولدددون الكعبدددة سدددل موالم, أفضدددل مدددن الكعبدددة وأقددددم سن جميدددع اسنبيددداء صدددل وا نحدددو  وهددداجروا إليددده
 [أ/ 13] (1)"َبيلٍت ُوِضَع للّناِس َلل ذي ِبَبّكة ُمباَركًا َوُهدًى ِلللعاَلمين //أول"أفضل سن ها 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وثلثمائةوتسع .. وفيها اخذ] 0س -1س 

, ابدددن خلكدددان. 3 -5 , 0م, الكامــل ,ابدددن اسثيدددر: قددارن الدددن  فددي[ وتسددع وثلثمائدددة.. وفيهددا اخدددذ] 0س -1س 
, 17ا, البدايـــة, ابدددن كثيددر. 197 , 0ا, مــرآة, اليددافعي. 73 , 3ا, تـــاري , الددذهبي. 75 , 0ا, وفيــات
 639- 671. 

, 1ا, زادة, ابن الجدوزي. 39 , 0ا, معالم, البغوي: قارن الن  في[ عالمينوهدى لل.. اختلنثم  ] 5س -3س 
ـــر. 323  , الخدددازن. 134 , 7ا, الجـــامع, القرطبدددي. 095 -097 , 6ا, مفـــاتي , الدددرازي. 075 , م ي
 .393 , 5ا, اللباب, ابن عادل. 041 , 1ا, لباب

                                         
(*)
ألنمه,لقببمالحالج,نشأبواسطوالعراق,الصوفي,وقيلأبومصعبالفارسي,أبوعبدهللا,الحسينبنمنصوربنمحي

وقيملرجمل,وقيلعنهسماحركمذاب,وقيلألنوالدهكانحالجاً,ناسفسميحالجاألسرارادعىالعل بماتحدثبهنفوسال

ابن:انظر(.م901/هـ329)قتلوقطعتيداهورجالهواحرقتجثتهسنة,وقيلأنهيحيالموتوأنالجنتطيعه,ذوكرامات

,17ج,البدايةة,ابمنكثيمر.73ص,13ج,الةوافي,الصمفدي.313ص,17ج,سةير,المذهبي.3-7ص,4م,الكامةل,األثير

 .671ص
(1)

 ".93"رية,سورةرلعمران

6 
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لن دداس يتبدداكون فيهددا أي يزدحمددون يبددك ل ددة سددم يه ببكددة سنَّ اكاسددم البلددد  مك ددةو , البك ددة موضددع البيدده
 .ويمر  بعضهم بين يدي بعض ويقال لها أم القرى سن ها أصل البلد, بعضهم بين يدي بعض

وكدان أثدر  الس دالمعليده  إبدراهيمقدام عليده ال دذي وهو الحجدر  (1)"إبراهيمَوفيلِ  آيات  َبِيناٍت َمقاُم " 3 

 وزمدددزم  (*)الحجدددر اسسدددود والحطددديم البينددداه لدددكقدميددده فيددده فانددددرس مدددن كثدددرة المسدددح باسيددددي ومدددن ت
 

 
 
 
 

____________________ 

, فدي أ" اي"وورده / فدي ب" يتبداكو"وورده , فدي أ" يتبداكون"وورده / فدي ب" البكة"وورده , في أ" البكه"ورده  1
 .في ب" اى"وورده 

 .في ب" يد"وورده , في أ" يدي"ورده  0

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ والحطيم وزمزم.. وهو الحجر] 0س -1س 

ـــار, اسزرقدددي: قدددارن الدددن  فدددي[ أصدددل البلدددد.. البكدددة موضدددع] 0س -1س  , الطبدددري. 390 -319 , 1ا, أخب
, الكاشـف, الزمخشدري. 42 , 0ا, معـالم, البغدوي. 775 , 1ا, معـان , الزجاا. 05 -07 , 3ا, الجامع

. 136 , 7ا, الجامع, القرطبدي. 099 , 6ا, معالم, الرازي. 323 , 1ا, زاد, ابن الجوزي. 364 , 1ا
 .394 , 5ا, اللباب, ابن عادل

, البغدوي. 370 , 1ا, تفسير, السدمعاني: انظر تطابق الن  في[ والحطيم وزمزم... وهو الحجر] 7س -3س 
ـــالم , 1ا, زاد, ابدددن الجدددوزي. 1246 -1244 , 0ا, الهدايـــة, القيرواندددي: وقدددارن الدددن  فدددي. 41 , 0ا, مع
, 1ا, لبــــــاب, الخدددددازن. 139 , 7ا, الجــــــامع, القرطبدددددي. 096 -094 , 6ا, مفــــــاتي , الدددددرازي. 324 
 .720 -721 , 5ا, اللباب, ابن عادل. 040 

                                         
(1)

 ".94"رية,سورةرلعمران
(*)
وقيملأنحجمر,وقيلبينالمركنوالمقماموالحجمر,مابينالركنوالمقامإلىالباب,مّكةومكانب,الكسرثّ بالفتح:الحطي 

وقيملسمميكمذلكالنحطمامالنماسعليمه,ّيحطيمماًألنالبيمترفمعوتمركمحطومماًسم,يقاللهالحطي ممايليالميزابمّكة

ابممن.043ص,0ج,معجةةم,الحممموي.722ص,7ج,تهةةذيب,األزهممري.503ص,1ج,أخبةةار,األزرقممي:انظممر.اإليمممان
 .167ص,1ج,البحر,ابنالعياء.139ص,10م,لسان,منظور

6 
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قصدد صديداد  إذاكلها من اآلياه في البيه أن الط يدر يطيدر فدال يعلدوا فوقده وأن الجارحدة  (*)والمشاعر
ن أن الطيدر وقدع عليده كثيدر وسدالنا عنده دخل الصيد الحرام كفه عنه لكن شاهدنا في هدذا الزمدا  ذاف

 3 (*)حصددل عليدده مددن مكددسال ددذي غطددا  فددي المددال ثددم  كشددن سددقن البيدده  (*)قددالوا أن سددلطان مصددر

يداء واسبدددار ولفمدن ذلددك الوقده وقدع عليدده الطيدر وأنده بلددد صددر إليهدا اسنبيدداء والمرسدلون واس (*)جدد 
  .وأن الط اعة والصدقة تضاعن بمائة ألن إلى غير ذلك

 
 
 
 

 

_____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ غير ذلك... والمشاعر كلها] 5س -1س 

, البغددوي. 370 , 1ا, تفســير, السددمعاني: انظددر تطددابق الددن  فددي[ كفدده عندده.. والمشدداعر كلهددا]0س -1س 
ـــالم , 1ا, زاد, ابدددن الجدددوزي. 1246 -1244 , 0ا, الهدايـــة, القيرواندددي: وقدددارن الدددن  فدددي. 41 , 0ا, مع
, 1ا, لبــــــاب, الخدددددازن. 139 , 7ا, الجــــــامع, القرطبدددددي. 096 -094 , 6ا, مفــــــاتي , الدددددرازي. 324 
 .720 -721 , 5ا, اللباب, ابن عادل. 040 

 .073 , 15ا, النجوم, ابن تغري بردي: قارن الن  في[ عليه الطير... شاهدنا في] 7س -0س 

 .41 , 0ا, معالم, البغوي: ن انظر تطابق ال[ غير ذلك... انه بلد] 5س -7س 

                                         
(*)
,ابمنمنظمور.713ص,1ج,تهةذيب,األزهمري:انظمر,لمناسمكوشمعائرالحمجوهميمواضمعا,وحدتهامشعر:المشاعر

 .327ص,3م,تا ,الزبيدي.717ص,7م,لسان
(*)
 (.م1004/ه343ت)السلطانالملكالظاهرجقمقالعالني
(*)
ظفيوهيكلماتحصلمناألممواللخزينمةالدولمةأوألامحاباالقطاعماتأواالقطاعماتأولممو,جمعهمكوس:مكس

:انظرأيعماً.002ص,3م,لسان,ابنمنظور.193ص,3ج,المحيط,ابنعباد:انظر.الدولةخارجاًعنالخراجالشرعي
 .346ص,معجم,أنور,زناتي

(*)
والثانيمةمّكةلهاسورحصينوبهبوابتاهاأحدهماشرقيةتؤديإلى,ثالثليالمّكةبلدةعلىساحلاليمنبينهاوبين:جدة

وعليبمنمحممد,ينسبإليهاعبدالملكبنإبراهي الجدي,أهلهاذومال,ولهاموس قبلوقتالحج,ةتؤديإلىالبحرغربي

.341ص,0ج,معجم ,البكمري.102ص,سةفر نامةة,خسمرو:انظمر.المقمر القطمانالمعمرو بالجمدي,بنعلميالعليممي
 .154ص,الروض,الحميري.316ص,1م,مراصد,البغدادي.117ص,0ج,معجم,الحموي

6 
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 إبددراهيماآليدة مددن أن يحداا فيدده وذلدك بدددعاء  (1)"َومـنل َدخلــُ  كــان آمنــًا وهلِل علـى الّنــاِس حــج  الَبيلــتِ "
الفضدائل فدي   ة من العذاب وليس شديء مدن هدذامب اجعل هذا البلد آمناد يوم القيقال ر , الس المعليه 

 3 . بيه المقدس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" الفضائل"وورده , في أ" الفضاِئل"وورده / وسقطه في ب, في أ" هذ "ورده  0

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بيه المقدس... ومن دخله ] 3س -1س 

, 1ا, تفســير, السددمعاني. 33 , 3ا, جــامع, الطبددري: قددارن الددن  فددي[مددن العددذاب... مددن أن ] 0س -1س 
 -041 , 1ا, لبـاب, الخدازن. 171 -172 , 7ا, الجـامع, القرطبي. 41 , 0ا, ممعال, البغوي. 373 

040. 

6 
                                         

(1)
 ".94"رية,سورةرلعمران
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 فصل في تعجيل الحجّ 

لدددوا الحددد   فددد ن  أحددددكم ت يددددري مدددا يعدددرض لددده" :الس دددالمعليددده  الن بدددي  قدددال   الن بدددي  وقدددال  "(1)عج 
ه أن شداء جداِئر ومداه فليمدومن لم يمنعه من الح   حاجة أو مدرض حدابس أو سدلطان  الس المعليه  3 

 .(2)أو إن شاء نصراني اد  يهودياد 
أن هددم قددالوا مددن فددرض عليدده الحدد   ولددم يحدد   بددال  (*)ومجاهددد وطدداووس (*)النخعددي إبددراهيموعددن 

 6 .مانع فماه فنحن ت نصل ي عليه

 
 

_____________________ 
 في ب" ىف"وورده , في أ" في"ورده  1

 .في ب" سل معليه و  اهلل صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده  0

ددالمعليدده "ورده  3 فددي " جددالس"وورده , فددي أ" حددابس"وورده / فددي ب" سددل ماهلل عليدده و  صددل ى"وورده , فددي أ" الس 
 .في ب" فلبمه"وورده , في أ" فليمه"وورده / في ب" جائز"وورده , في أ" جايز"وورده / ب

 في ب" طاو س"وورده , أ في" طاووس"وورده / في ب" الخفي"وورده , في أ" النخعى"ورده  5

 .وسقطه في ب, في أ" فنحن"ورده  3

 .325 , 3ا, المصنف, ابن شيبة: وقارن الن  في[ نصلي عليه... إبراهيموعن ] 3س -5س

                                         
(1)

.07ص,5ج,(11666)رقممه,كتابالحمجوالعممرة,كنز,الهندي.06ص,0ج,(5363)رقمه,الفتح,السيوطي:انظر

 .033ص,0ج,كتابالحج,مطالب,الرحيباني
(2)

رقممه,مشمكاة,التبريمزي.1100ص,2ج,(1606)رقممه,بمابممنمماتولم يحمج,كتابالمناسمك,سنن,الدرامي:انظر

 .13,ص5,ج(11653)الهندي,كنز,رقمه.444,ص0,ج(0535)
(*)
أمهمليكةبيتيزيد,يكنىبأبيعمران,الكوفيثّ ,اليماني,إبراهي بنيزيدبنقيسبناألسودبنعمروبنمالكالنخعي

,(م417/همـ93)والحك بنعتبمةتموفيسمنة,رواعنهاألعمش,خعيرواعنأبوزرعةخالهاألسودبنيزيدالن,النخعي

,7ج,سةير,المذهبي.05ص,1ج,وفيةات,ابنخلكمان.366ص,6ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.وعمرهستوأربعونسنة
 .502ص

(*)
ولمدسمنة,الحميمريممولىبحيمربمنريسمان,أبوعبمدالمرحمنالفارسمي,اليماني,الهمذاني,طاووسبنكيسانالخوالني

ممنأكمابرالتمابعينتفقهمافميالمدينوروايمة,لبطماووسألنمهكمانطماووسالقمراء,فياليمنونشأفيها(م353/هـ33) عمد 

:انظر.عليههشامبنعبدالملكالّى,قبليومالتروية(م400/هـ127)وقيلسنة(م407/هـ123)سنةمّكةالحديثتوفيب
 .92ص,1ج,تذكرة.72-36ص,5ج,سير,الذهبي.529ص,0ج,وفيات,ابنخلكان.755ص,المعارف,ابنقتيبة

9 
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جـاَء أَحـَدُهم الَمـوًت  إذاحتّـى : "تعدالىعنده عدن معندى قولده [ تعدالى]وسِئَل عن ابن عباس رضي اهلل 
: تعدالىحد   ولدم يحد  وقولده الاسدتطاع ال دذي هدو (1)"حَا فيمـا تركـتأرجعون لعلـّ  أعمـل صـال قاَل ربّ 

ـــرف وأكـــف مـــن الصـــالحين" المدددراد مدددن , أي مدددن الحددداجين, (2)"َلـــوال َأَخرَتنـــ  ِإلـــى َأَجـــٍل َقريـــٍب فأصل 3 

الص الح هنا الح  في قول بعض المفسرين عن ابن عباس قال ما من أحدد يمدوه وكدان لده مدال فلدم 
َوأكــنل مـــَن : "وقددال, فلدددم يحدد   إت سددال الر جعددة عندددد المددوه وقددرأ هددذ  اآليدددة يددؤد  زكاتدده وأطدداق الحدد   

 6 .عن حال رجل موسر ولم يح  فماه فقال هو جهنمي (*)سعيد بن جبيرعن  وسئل ( 3)"الّصاِلحين

 
 

_____________________ 

وورده , فدي أ" ندهع"وورده / وورده فدي ب, فدي أ[ تعدالى]وسدقطه / فدي ب" سدلل"وورده , فدي أ" سئل"ورده  1
 .في ب" عنهما"

 .في ب" نح "وورده , في أ" يح "وورده / في ب" الذى"وورده , في أ" ال ذي"ورده  0
 .في ب" على"وورده , في أ" عن"ورده  7
 .في ب" نح "وورده , في أ" يح "ورده  5
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ من الصالحين.. تعالىوقوله ] 3س -0س 
, 17ا, اللبـاب, ابن عادل. 090 , 3ا, مفاتي , الرازي: قارن الن  في[ ولم يح ... نوسئل ع] 0س -1س 

 055. 
, السددددمعاني. 711 , 03ا, جــــامع, الطبدددري: قدددارن الددددن  فددددي[ مدددن الصددددالحين.. تعددددالىوقولددده ] 3س -0س 

, ابدددن الجدددوزي. 577 , 7ا, الكاشـــف, الزمخشدددري. 137 , 6ا, معدددالم, البغدددوي. 773 , 5ا, تفســـير
 .092  7ا,زاد

 .37 , م ير, ابن الجوزي. 52 , أسرار, الغزالي: قارن الن  في[ هو جهنمي.. وسئل سعيد] 3س 

                                         
(1)

 (.122-99)اآلية,سورةالمؤمنون
(2)

 (.12)اآلية,سورةالمنافقين
(3)

 (.12)اآلية,سورةالمنافقين
(*)
وقيلأبمو,يكنىبأبيعبدهللا,يأسدبنحزيمةمولىبنيوالبةبنالحارثمنبن,سعيدبنجبيربنهشاماألسديبالوالء

.وعبدهللابمنعممررضميهللاعمنه ,أخذالعل عنعبدهللابنعباس,مّكةوالهالوليدبنعبدالملكعلى,وكانأسود,محمد

ابن.347ص,6ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.وهوابنتسعوأربعينسنة,(م410/هـ97)قتلهالحجاجبنيوس الثقفيسنة
 .371-301ص,7ج,سير,الذهبي.341ص,0ج,وفيات,ابنخلكان.773-775ص,المعارف,قتيبة
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 فصل في النّظر إلى البيت والطّوف به

 [ب/ 14] داد مظيدده تعددددددولرسل تعالىاهلل  //من جلس مستقبل الكعبة ساعة محتسباد  الس المعليه  الن بي  قال "
 3 أوتد نظدر إلدى اسرض نظدَر  إذا تعدالىو  هفد ن اهلل سدبحان, تمر والمدرابط القدائمللبيه كان له كاجر المع

ذاإلى الكعبة و  ذاو , الكعبدة أهل إلى أوتد نظر إلى خلقه نظر  ا  يطدون أو يصدل ي فيهدا غفدر  رأى عبدداد  ا 
 .(1)"عنه اله وعف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

ددالمعليدده "ورده و / فددي ب" قددال"وورده , فددي أ" قددآل"ورده  0 / فددي ب" سددل ماهلل عليدده و  صددل ى"وورده , فددي أ" الس 
 .في ب" ساعة"وورده , في أ" ساعه"وورده 

 .في ب" القائم"وورده , في أ" القايم"ورده  3

 .في ب" إذا"وورده , في أ" إذا"ورده  7

                                         
(1)

منجلسمسمتقبلالقبلمةسماعةواحمدةمحتسمباًهللعمزوجملولرسموله:قالسلّ هللاعليهوالّىأنه:"رواالحسنالبصري

وممن,فمنررهمصلياًغفرلمه,ماينظرهللاإلىأهلالحرمأولو,القائ تعظيماًللبيتكانلهكأجرالحاجوالمعتمروالمرابط
 .65ص,الجامع,ظهير:انظر".ومنررهجالساًمستقبلالقبلةغفرله,ررهقائماًغفرله

6 
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صدائماد وقائمداد ى مدن عبدادة سدائر اسرض أولدأنه قال النظر إلدى وجده الكعبدة  (*)وعن يونس بن حي ان
 (*)وعن مجاهد أن ه قال حسن الكعبة عبادة والد خول فيهدا حسدنة لكدن نقدل عدن عبدد اهلل بدن أبدي أوفدى

خلدن المقددام ركعتدين ومعدده مددن  صددل ىاهلل عليده وسددل م وطددان بالبيده و  صددل ىاعتمددر رسدول اهلل : "قدال 3 

النظدر إليهدا محدض  (*)ل عطداءوقدا (1)"ت: يستر  من الن اس فقدال رجدل أدخدل رسدول اهلل الكعبدة  فقدال
 .اإليمان

 
 

____________________ 
, فدي أ" قايمدا"ورده  /فدي ب" صدائما"وورده , في أ" صايما"ورده و  /في ب" سائر"وورده , في أ" ساير"ورده  1

 في ب" قائما"وورده 
 في ب " حسنة"وورده , في أ" حسنة"وورده  0
 .في ب" إذا"وورده , في أ" إذا"ورده  3
 /في ب" قال"وورده , في أ" مال"ورده   7 
 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ فقال ت.. لكن نقل] 7س -0س
, 1ا, شــفاء, الفاسددي. 522 , 1ا, أخبــار, اسزرقددي: قددارن الددن  فددي[ فيهددا حسددنة... وعددن يددونس] 0س -1س

 095- 093. 
, م يـر, ابدن الجدوزي. 521 , 1ا, أخبـار, اسزرقدي: قارن الن  فدي[ محض ايمان... قال عطاء] 5س -7س 

, 1ا, رحــــالب, ابددددن الضددددياء. 095 , 1ا, شــــفاء, الفاسددددي. 132 , 0ا, الجــــامع, القرطبددددي. 043 
 195 

 

                                         
(*)
دبمنومجاهم,ونافعبنجبيربنمطع ,رواعنأبيه,بنخباباألسيديمواله أبوحمزةويقالأبوالجه الكوفييونس

:انظمر,وغيرهما,وعبدهللابنعثمانبنخثمي ,رواعنهابنهمحمدومنصوربنالمعتمر,جبيروالمنهالبنعمرووغيره 

 .365-367ص,11ج,تهذيب,ابنحجر.0309ص,4م,الكامل,ابنعدي.727ص,7م,التاريخ,البخاري
(*)
اماحب,يكنمىأبمومحممدوقيملأبموإبمراهي ,الفقيمه,الكموفي,يلّمسماأل,عبدهللابنأبيأوفىعلقمةبنخالمدبمنالحمارث

/همـ66)وقيمل(م425/همـ66)وقيمل,(م425/همـ63)تموفيبعمدأنفقمدبصمرهبالكوفمةسمنة’سملّ هللاعليهوالّىرسولهللا

وسمليمانبمن,السمائبوعطماءبمن,الهجمريسلّ رواعنهإبراهي بنم,وكانخاتمةمنتوفيبالكوفةمنالصحابة,(م423

-706ص,3ج,سير,الذهبي.30ص,مشاهير,ابنحبان.024-023ص,5ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.األعمشوغيره 

709. 
(1)

كتماب,شةرح,ابمنبطمال.195ص,0ج,(1322)رقممه,بابممنلم يمدخلالكعبمة,كتابالحج,صحيح,البخاري:انظر

,عممر,عبمدالبماقي:انظرأيعماً.57ص,7ج,جامع,الجوزي.060ص,7ج,(074)مهرق,بابمنل يدخلالكعبة,الحج

 .41ص,0ج,(672)رقمه,باباستحبابدخولالكعبةللحاجوغيرهوالصالةفيهاوالدعاءفينواحيها.كتابالحج,اللؤلؤ
(*)
,وقيلمولىأبيميسرةالفهري,رأوجمعمولىبنيفهي,أبومحمدالمكي,وقيلسال بنافوانسلّ عطاءبنأبيرباحأ

,كمانأعمورأفطمس,مّكمةكانمنأجمالءالفقهماءوالتمابعينب,وتعل فيهامّكةنشأب,ولدببلدةالجندأثناءخالفةعثمانبنعفان

:رواعنمه,وعبمدهللابمنالزبيمروغيمره ,وعبدهللابنعباس,رواعنجابربنعبدهللااألنصاري,عميثّ ,أعرج,أشل

,ابمنقتيبممة:انظمر.وعممرهثمانيممةوثممانينسمنة(م470/همـ105)تموفيسمنة,وغيممره ,وقتمادة,والزهمري,عممروبمندينمار
 .49-64ص,5ج,سير,الذهبي.030-031ص,3ج,وفيات,ابنخلكان.777,المعارف
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يددوم د واحددداد وفددي كددل  شددوط يسددتلم  أسددبوعا مددن طددان البيدده فددي كددل   الس ددالمعليدده [ الن بددي  ]وقددال     
كتددب اهلل لدده بكددل خطددوة سددبعين ألددن  تعددالى الددر كن بغيددر إيددذاٍء ولددم يددتكلم بكددالم الددد نيا إت بددذكر اهلل

 3 .(1)"حسنة ورفع له سبعين ألن درجة ومحى عنه سبعين ألن سيئة

 .كونها بعد فناء الدنيالسم يه الد نيا دنيا لدنوها من اآلخرة وسميه اآلخرة آخرة و 
 
 
 

____________________ 

 .وسقطه في ب, في أ" واحد"وورده / في ب" سل ماهلل عليه و  صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده  1

وورده , فدي أ" خطويده"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" لده"وورده / فدي ب" كتدب"وورده , فدي أ" كنب"ورده  0
 .في ب "خطوة"

 .في ب" درجة"وورده , في أ" درجه"ورده  3

 .وسقطه في ب, في أ[ فناء الدنيا... سميه الدنيا]ورده  7

: وقددارن الددن  فدددي. 33 , 1ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ ندداء الدددنياف... سددميه الدددنيا] 7س 
 .77 , 1ا, تفسير, السمعاني. 179 , 1ا, الكشف. الثعلبي

                                         
(1)

,وقملالتفاتمه,وقمارببمينخطماه,نرأسمهوحسمرعم,منطا حولالبيتسبعاًفييوماائ شديدحمره:"وردالحديث
واستل الحجرفيكلطوا منغيرأنيؤذيأحداًكتبهللالبكلقدميرفعها,وقلكالمهإالبذكرهللاتعالى,وغضبصره

كملرقبمةثمّ ,ويعتمقعنمهسمبعينرقبمة,ورفعلهسبعينألم درجمة,ومحاعنهسبعينأل سيئة,ويععهاسبعينأل حسنة

وإنشماءعجلمتلمهفمي,ينوإنشاءمنالعاممةسلّمإنشاءمنأهلبيتهمنالم,ويعطيههللاسبعينشفاعة,شراآل دره ع

,العجلمموني(.523)رقمممه,األسةرار,القمماري.353ص,المقاصةةد,السمخاوي:انظممر".المدنياوإنشمماءعجلمتلممهفممياآلخمرة
 .192ص,(590)رقمه,اللؤلؤ,القاوفجي.032ص,0ج,كشف
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 [البحر الكامل: ]قال الشاعر
 

 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

فدي " نلدتم"وورده / في ب "تهيئو"وورده , في أ" تهياؤا"وورده / في ب" يا ذائب"وورده , في أ" يا زائري"ورده  0
فدي " طدون"وورده , فدي أ" طدول"وورده / فدي ب" منامكم"وورده , في أ" مناكم"وورده / في ب" مأنه "وورده , أ
 .ب

 .في ب" رحه"وورده , في أ" رحمة"ورده  7

 .في ب" بما"وورده , في أ" بماء"وورده / في ب" ردوا"وورده , في أ" ردوا"ورده  5

6 

 يددددددددددددا زائددددددددددددري الَبيددددددددددددِه الحددددددددددددراِم َتَهيَّددددددددددددؤا
 

 نلدددددددددددتم منددددددددددداكم بعدددددددددددَد طدددددددددددوِل عنددددددددددداءِ  
 

 طوفدددددددددوا بهدددددددددذا البيددددددددده عندددددددددد قددددددددددومكم
 

 شدددددددددددددياد مشددددددددددددية الضدددددددددددددعفاءِ رمددددددددددددالد وم 
 

 ثدددددددددددم  اركعدددددددددددوا راجدددددددددددين رحمدددددددددددة ر بكدددددددددددم
 

 خلدددددددددددددددق المقدددددددددددددددام بخيفدددددددددددددددٍة ورجددددددددددددددداءِ  
 

 ردوا الفددددددددددددواء بمدددددددددددداٍء زمددددددددددددزٍم وانزعددددددددددددوا
 

 نزعدددددددددددددددداد كنددددددددددددددددزِع العبقددددددددددددددددري بددددددددددددددددالءِ  
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اهلل عليده  صدل ى[ تعدالى]أن هما قدات قدال رسدول اهلل  (*)وسعيد بن المسيب (*)وعن أنس بن مالك
مددن طدان بعددد صددالة الفجدر إلددى طلددوع الش دمس وبعددد صدالة العصددر إلددى غروبهدا يخددرا عددن : "سدل مو 

 3 .(1)"جميع ذنوبه كيوم ولدته أم ه

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

, فددي أ[ تعددالى]وسددقطه / فددي ب" آنددس"وورده , فددي أ" ساندد"وورده / فددي ب" عددن  "وورده , فددي أ" عددن"ورده  1
 .وورده في ب

 .في ب" من"وورده , في أ" عن"رده و  0

 .في ب" آمه"وورده , في أ" امه"وورده / في ب" ولده"وورده , في أ" ولدته"ورده  3

                                         
(*)
أبمو,الممدني,الخزممي,األنصماري,أنسبنمالكابنالنصيربنضمع بنزيدبنحرامبنجندببنعديبمنالنجمار

سملّ أ,بعمدأنقمدمالمدينمةسملّ هللاعليمهواملّىأهدتهأمهإلىالرسول,أمهمليكةبنتملحانالرميط,وقيلأبوحمزة,ثمامة

بكثرةالممالسلّ هللاعليهوالّىدعالهالرسول,وخدمهمدةعشرسنوات,سلّ هللاعليهوالّىااحبرسولهللا,اغيراً
تموفيبالبصمرةسمنة,انتقلممنالمدينمةإلمىالبصمرةزممنعممربمنالخطماب,منأكثررجالالصحابةحفظاًللحديث,والولد

-395ص,3ج,سير,الذهبي.352-330ص,9ج,ريختا,ابنعساكر.74ص,مشاهير,ابنحبان:انظر(.م410/هـ93)

725. 
(*)
سميدالتمابعين,(م337/همـ13)ولمدبالمدينمةسمنة,أبومحمد,القرشي,سعيدبنالمسيببنحزنبنأبيوهبالمخزومي

كمان,خمذعطماءًكمانيعميشممنالتجمارةبالزيمتاليأ,جمعبينالحديثوالفقهوالزهمدوالمور ,وأحدالفقهاءالسبعةبالمدينة

,الطبقةات,ابنسمعد:انظر(.م413/هـ97)توفيسنة,أحفظالناسألحكامعمربنالخطابوأقعيتهحتىسميراويةعمر

 .345ص,0ج,وفيات,ابنخلكان.61ص,مشاهير,ابنحبان.734ص,المعارف,ابنقتيبة.306-305ص,0ج
(1)

طموا :إالخرجمنذنوبهكيومولدتهأمهفيغفرلهذنوبهكلهابالغةممابلغمت سلّطوافاناليوافقهماعبدم:"وردالحديث

:انظممر".وطمموا بعممداممالةالعصممريكممونفراغممةمممعغممروبالشمممس,بعممداممالةالفجممريكممونفراغممةمممعطلممو الشمممس

,شةةرف,شمميالخركو.053ص,1ج,(765)رقمممه,أخبممار,الفمماكهي.501-502ص,1ج,(312)رقمممه,أخبةةار,األزرقمي

.039ص,0ج,(744)رقممه,فعلالطموا بالبيمتودخولمهوالنظمرإليمهومماجماءفميحجمةوالصمالةفميالمسمجدالحمرام
 .731ص,0ج,(3940)رقمه,الديلمي
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: ل مسددعليدده و [ تعددالى]اهلل  صددل ىقددال رسددول اهلل : عندده أن دده قددال[ تعددالى]عبدداس رضددي اهلل [ ابددن]عددن 
الصددالة : ومددا ذاك يددا رسددول اهلل  قددال: قددالوا, واشددربوا فددي أحسددن الش دراب, صدلوا فددي أحسددن الس ددجادة"

 3 .(1)"الر حمة والش راب من ماء زمزم (*)تحه ميزاب

مددر  مددن الدددر كن أكل مدددا : "سددل معليدده و [ تعددالى]اهلل  صدددل ىقددال رسددول اهلل : وعددن مجاهددد أن دده قدددال
 .(2)"هذا الركناستلم : قال لي ملك, اليماني  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

وورده فدي , فدي أ[ تعالى]وسقطه / وورده في ب, في أ" ابن"سقطه / في ب" عن"وورده , في أ" عن"ورده  1
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" عنهما"وورده , في أ" عنه"وورده / ب

 .في ب" الشراب"وورده , في أ" شرابال"وورده / في ب" من"وورده , في أ" في"ورده  0

 .في ب" مر"وورده , في أ" امر"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  7

                                         
(*)
يسممىميمزاب,ينزلعلمىسمطحالكعبمةالّذيووضعلتصري ماءالمطر,يقعفيأعلىالجدارالشماليللكعبة:الميزاب

ممنوضمعميمزابأولسمعتهشمبرواحمدوهموبمارزبمقمدارذراعمين,ملبسبصفائحمنالذهبمنالداخلوالخارج,الرحمة

وانظمر.174ص,1ج,تا ,الزبيدي.109ص,رحلة,ابنبطوطة.066ص,0ج,شر ,الخركوشي:انظر.للكعبةقريش

 .33ص,معالم,يوس ,العاملي:أيعاً
(1)

تحمت:األخيمار قمالصملّىممام:قبملالبمنعبماس,واشربواممنشمراباألبمرار,األخيارصلّىالوافيم:"وردالحديث

,0ج,شةةرف,الخركوشممي.736ص,1ج,أخبةةار,األزرقممي:انظممر".ممماءزمممزم:ممماشممراباألبممرار قممال:وقيممل,الميممزاب

 .197ص,1ج,البحر,ابنالعياء.039ص,مثير,ابنالجوزي.003ص
(2)

عليهالسالملم يكمنيممربمالّركناليممانّيإالوعنمدهمالمكيقموليمامحممدالنّبيّأن:"لعمربنالخطابوردالحديثباسناده
 .093ص,ماجاءفيفعلالركناليمانيّ,القرى,الطبري.742-739ص,1ج,أخبار,األزرقي:انظر".استل 

6 
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طددان يددوم الفددتح علددى ,  سددل ماهلل عليدده و  صددل ى الن بددي  أن : "رضددي اهلل عندده (*)وعددن ابددن عمددر
دددالمالعليددده  الن بدددي  كل مدددا مدددر  : "وقيدددل أيضددداد , (1)"ندددةجراحلتددده يسدددتلم اسركدددان بمح مدددن الدددر كن اليمددداني   س 
 3 .(2)"استلمه ووضع خد   عليه

 [ب/ 19] ردددددددددفدددددددفي هذا يستغ الس المفقال إني أرى جبريل عليه // ووقن عند  ودعا كثيراد فسئل عنه
 .(3)"دائماد لمن يستلم هذا الركن

 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" سل ماهلل عليه و  صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" قيل"وورده , في أ" قيل"ورده  0

, فددددي أ" ارى"وورده / فدددي ب" هدددذ"وورده , فدددي أ" هددددذا"رده وو / فدددي ب" فسدددئل"وورده , فدددي أ" فسدددئل"ورده  7
 .في ب" اراى"وورده 

 .في ب" هذ"وورده , في أ" هذا"ورده  5

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ بمحنة... عن عمر]3س -1س 

                                         
(*)
معأبيمهسلّ أ,المدينيثّ ,المكي,العدوي,القرشي,حمنأبوعبدالر,عبدهللابنعمربنالخطاببننفيلبنعبدالعزا

رواعلماً,كانمنأهلالور والعل ,كانأعل الناسبمناسكالحج,هاجرإلىالمدينةمعوالده,وهواغيرول يبلغالحل 

ورواعنهأنس,بنأبيطالبوعلي,وعثمانبنعفان,وأبوبكرالصديق,وعنأبيهسلّ هللاعليهوالّىنافعاًعنالّرسول
وعممرهأربمعوثممانونودفمنفميمقبمرة,(م393/همـ43)سمنةمّكمةتموفيب,وحبيببنأبيثابتوالحسنالبصري,بنسيرين

,3ج,سةةير,الممذهبي.31-06ص,3ج,وفيةةات,ابممنخلكممان.91-49ص,31ج,تةةاريخ,ابممنعسمماكر:انظممر.المهمماجرين

 .009-023ص
(1)

رقممه,بابالطوا فميالخفما ,كتابالحج,المقصد,الهيثمي.137ص,12ج,(5431)رقمه,مسند,الموالي:انظر
رقممه,بابالطوا فيالمطرعلىالراحلمةوفميالخفما والنعمال,كتابالحج,اتحاف,البوايري.054ص,0ج,(561)

 .021ص,3ج,(0557)
(2)

,البيهقمي:انظمر".استل الركناليمانيقبلةووضعخدهاأليممنعليمه إذاسلّهللاعليهوالّىكانرسولهللا:"وردالحديث
باب,كتابالحج,االستذكار,ابنعبدالبر.103ص,5ج,(9033)رقمه,باباستالمالركناليمانيبيده,كتابالحج,السنن

 .523ص,3ج.(0164)رقمه,كتابالحج,تنقيح,ابنعبدالهادي.196ص,7ج,االستالمفيالطوا 
(3)

ماأتيتعليهقط"إنكانقاله:فقال:قال,قيليارسولهللارأيناكتكثراستالمالركناليماني:وردالحديثعنعطاءقال

.093ص,القةرى,الطبمري.742ص,1ج,أخبةار,األزرقمي:انظمر".إالوجبريلعليهالسالمقائ عندهيسمتغرلممناسمتلمه
 .061-062ص,1ج,شفاء,الفاسي

6 

~ 
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وقددال مجاهددد بددين الددر كن اليمدداني  والحجددر اسسددود سددبعين ألددن ملددك يحفظددون البيدده مددن وقدده 
يخدرب : "أنده قدالسدل م اهلل عليده و  صدل ى الن بدي  عدن (*)لكدن نقدل عدن أبدي هريدرة", البناء إلدى يدوم القيامدة

 3 .(1)"(*)الكع بة ذو السوقتين من الحبشة

 

 
 
 
 
 
 

____________________ 

, 0ا, شـرف, الخركوشدي. 741 , 1ا, أخبار, اسزرقي: قارن الن  في[ من الحبشة... للكن نق] 0س -1س 
 .093 , القرى, الطبري. 034 

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ من الحبشة... لكن نقل] 3س -0س 

                                         
(*)
سملّ هللاعليمهواملّىفسمماهالّرسمول,أبواألسمود,كاناسمهفيالجاهليةعبدشمس,اليمانيّ,الّدوسيّ,عبدهللابناخر

/همـ4)سنةسلّ أ,أّمهميمونةبنتابيح,وهومنقبيلةمناليمنيقاللهادوس,وكناهأبوهريرة,عبدهللاوقيلعبدالرحمن
مسندهخمسةرال وثالثمائةوأربعمةوسمبعون,سلّ هللاعليهوالّىثرالصحابةحفظاًوروايةلحديثالرسولمنأك(.م306

ابمن.032ص,5ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر(.م343/همـ54)تموفيسمنة,حّدثعنهالكثيرمنالصحابةوالتمابعين,حديثاً

 .330-546ص,0ج,سير.30ص,1ج,تذكرة,الذهبي.044ص,المعارف,قتيبة
(*)
(47)تمتمدممنعمرا,وغربهماالبجمة,وشمرقهاالمزنج,وجنوبهاالبر,هيأراواسعةشمالهاالخليجالبربري:الحبشة

أكثمر,ونبهماأقليمةسملّمدرجمةشمرقاًأكثمرأهلهمانصماراوالم(73)إلمى(02)درجةشماالًوممنخمططمول(72)درجةإلى

,يزر فيهماالعنمبوالمموزوالرممانوالقطمن,طعامه منالحنطةوالرخن,اءوقلةاألمطارأراضيهااحاريلعدمتوفرالم

:انظمر.سملّ هللاعليمهواملّىكمانفميعهمدالرسمولالّمذيوالنجاشمي,همدمالكعبمةأولحالّذيمنملوكهاأبرهةبنالصباح
,بطمرس,البسمتاني:انظمرأيعماً.70ص,1م,نزهمة,اإلدريسمي.02ص,رثمار,القزويني.372ص,1م,مروج,المسعودي

 .343ص,0م,دائرة
(1)

,كتابمناسكالحمج,سنن,النسائي.197ص,1ج,(1596)رقمه,بابهدمالكعبة,كتابالحج,صحيح,البخاري:انظر

,قمدرعليمهاإذبابمايستحبمنتعجيلالحج,كتابالحج,السنن,البيهقي.740ص,0ج,(0916)رقمه,باببناءالكعبة
 .553ص,7ج,(6399)رقمه
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اكثدددروا اسدددتالم الحجدددر لعل كدددم : "قدددال الس دددالمعليددده  الن بدددي  رضدددي اهلل عنهدددا أن   (*)وعدددن عائشدددة
 2 .(1)"يعيد إلى الجنة قبل قيام الساعة جميع ما هو من الجنة تعالىن زمن قريب سن  اهلل تفقدونه ع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" سل ماهلل عليه و  صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  1

 .في ب" يعيد"وورده , في أ" بعيد"وورده / في ب" زمن"وورده , في أ" زمان"ورده  0

 

                                         
(*)
أمهاأمرومانبنت,تكنىبأمعبدهللاالتميمية,وأمالمؤمنين,سلّ هللاعليهوالنّبّيالّىزوج,عائشةبنتأبيبكرالصديق

يبنمتسمتقبملالهجمرةبسمنتينوقيملثمالثسمنينوهمسملّ هللاعليهوالّىتزوجهاالّرسول,عامربنعويمربنعبدشمس

فقيهمةنسماء,ول ينكحالّرسمولبكمراًغيرهما,ودخلبهااثنينللهجرةبعدغزوةبدروعمرهاتسعسنوات,سنواتوقيلسبعة

,الةوافي,الصمفدي.137ص,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظمر.وعنأبيهاوبعضالصحابة,روتعنالّرسولعلماًكثيراً,األّمة
 .172-135ص,0ج,سير.04ص,1ج,رةتذك,الذهبي.370-371ص,13ج
(1)

فمإنك ,أكثمروااسمتالمهمذاالحجمر:"سملّ هللاعليمهواملّىقمالرسمولهللا:قالمت,عنعائشةرضيهللاعنهما:وردالحديث

ةفميإّنهللاعمزوجملاليتمزكشميئاًممنالجنم,إذأامبحواوقمدفقمدوه,بينماالنّماسيطوفمونبمهذاتليلمة,توشكونأنتفقدوه

,(013)رقمه,الفردوس,الديلمي.744ص,1ج,(523)رقمه,أخبار,األزرقي:انظر".إالأعادهفيهاقبلالقيامة,األرا
 .011ص,1ج,(0321)رقمه,الفتح,السيوطي,43ص,1ج
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 فصل في فضيلة الّصالة في الكعبة

والجماعدة صدالة واحددة كتدب اهلل  اإلمدامفي المسدجد الحدرام ب صل ىمن  الس المعليه  الن بي  قال "
 3 .(1)"له ألن ألن صالة وخمسمائة ألن صالة

والجماعددة فلدده ثددواب ألددن ألددن صددالة ومائددة ألددن  اإلمددامفيدده صددالة واحدددة ب صددل ىمددن "وآخددر 
 .(2)"صالة خمس مر اه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

ددالمعليدده "وورده / فددي ب" قددال"وورده , فددي أ" قددآل"ورده  0 / فددي ب" سددل ماهلل عليدده و  صددل ى"وورده , فددي أ" الس 
 .في ب" اإلمامبا"وورده , في أ" اإلمامب"وورده 

 .في ب" خمسمائة"وورده , في أ" خمساِئة"ورده  3

 .في ب" مائة"وورده , في أ" ماية"وورده / في ب" اماإلمبا"وورده , في أ" اإلمامب"ورده  7

                                         
(1)

إالالمسجدالحرام,االةفيمسجديأفعلمنأل االةفيسواه:قال,سلّ هللاعليهوالّىأنالرسول:"وردالحديث

باب,كتابإقامةالصالةوالسنةفيها,سنن,ابنماجة:انظر".واالةفيالمسجدالحرامأفعلمنمائةأل االةفيماسواه
,ابمنعبمدالهمادي.751ص,1ج,(1723)رقممه,سملّ هللاعليمهوالنّبمّياملّىماجاءفيفعلالصالةفميالمسمجدومسمجد

رقممه,كنةز,الهنمدي.059ص,3ج,(0953)رقممه,اتحةاف,ابمنحجمر.796ص,3ج,(0149)رقممه,كتابالحج,تنقيح

 .035ص,10ج,(37601)
(2)

فيالمسجدالحرامفيجماعةاالةواحدةكتبهللالهألفيأل الّىمن:"سلّ هللاعليهوالّىقالالرسول:وردالحديث
 .047ص,0ج,(766)رقمه,شرف,الخركوشي:انظر".االةوخمسمائةأل االة

6 
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دددر أندددا حاسدددبته علدددى هدددذا فصدددار جملددده ثوابددده مدددن عمددددة مقددددار  (*)بكدددر الن قددداش أبدددوقددال  المفس 
 [أ/ 02] هددددددددثواب د جملةدددددددددبيدوم وليلة فيبل صل ى وعشرين يوماد ومدن // خمس ة وعشرين سنة وست دة أشهر

 3 .أيامرة سبعة وسبعين سنة وتسعة أشهر وعش  نة و ألن سي ددإلى مائت

اهلل عليه وسلم عن اتلتفاه في  صل ىساله رسول اهلل : قاله, عن عائشة رضي اهلل عنها"
 .(1)"الصالة فقال هو اختالس يختلسه الشيطان في صالة العبد

 
 
 
 
 

 
 

____________________ 

فددي " جملده"وورده / فدي ب" المعتبدران"وورده , فدي أ" فسددرالم"وورده / فدي ب" قدال"وورده , فدي أ" قدآل"ورده  1
 .في ب" جملة"وورده , أ

 .في ب" فيبلد"وورده , في أ" فبيلد"وورده / في ب" سنة"وورده , في أ" سنه"ورده  0

 .في ب" او عشر "وورده , في أ" وعشرة"وورده / في ب" مافي"وورده , في أ" ماتى"وورده  3

  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ العبدصالة ... عن عائشة]5س -7س

ابن .131, 1,اشفاءالفاسي ,: قارن الن  في[ عشرة ايام... قال ابوبكر] 3س -1س
 .564, 0,امرقاةالقاري,.60, 3,افت حجر,

                                         
(*)
(م641/هـ033)ولدسنة,أبوبكرالنقاش,ث البغدادي,الموالي,محمدبنالحسنبنمحمدبنزيادبنهارونبنجعفر

روا,إبمراهي بمنزهيمروغيمره ,أبميمسمل الكجمي,رواعنإسحاقبنسنين"شفاءالصدور"وكانعالماًبالتفسيرسماه

,المذهبي:انظمر.ودفنبدارهفيالقطن(م933/هـ350)توفيسنة,وغيره ,أبواحمدالمزطي,ابنشاهين,اهدعنهابنمج

 .032ص,15ج,البداية,ابنكثير.031ص,0ج,مرةة,اليافعي.545-543ص,15ج,سير
(1)

كتمماب,سةنن,النسمائي.025ص,1ج,(451)رقممه,بمابااللتفماتفميالصممالة,كتمماباآلذان,صةحيح,البخماري:انظمر
 .101ص,0ج,كتابالصالة,المحلى,ابنحزم.195ص,1ج,(1027)رقمه,بابالتشديدفيااللتفاتفيالصالة,السهو
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ت يدزال اهلل عددز وجددل مقددبالد : "اهلل عليدده وسددل م قددال صدل ى الن بددي  عددن , وعدن أبددي هريددرة رضدي اهلل عندده
 .(1)"التفه أعرض عنه  ذاصالته ما لم يلتفه ف على العبد ما كان في

فددي بيتدده بمثددل وفددي مسددجد محلدده تعدددل صددالة الرجددل " :الس ددالمو الصددالة عليدده [ الن بددي  ]وقددال  3 

بخمسددة وعشددرين صددالة وفددي الجمعددة تعدددل بخمسددمائة صددالة وفددي المسددجد اسقصددى تعدددل بخمسددة 
مسدددجد الحدددرام بمائدددة ألدددن وعشدددرين ألدددن صدددالة وفدددي مسدددجدي تعددددل بخمسدددين ألدددن صدددالة وفدددي ال

 6 .(2)"صالة

 
 

 
 

____________________ 

ددالمعليدده "وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ الن بددي  ]وسددقطه / فددي ب" قددال"وورده , فددي أ" قددآل"ورده  3 , فددي أ" الس 
وورده , فددي أ" بمثددل"وورده / فددي ب" فددى"وورده , فددي أ" فددي"وورده / فددي ب" سددل ماهلل عليدده و  صددل ى"وورده 

" محلده"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" مسدجد"وورده / فدي ب" فدى"وورده , فدي أ" فدي"وورده / ي بف" مثل"
 .في ب" محلة"وورده , في أ

ورده / فددددي ب" العشددددرين"وورده , فددددي أ" رينعشدددد"وورده / فددددي ب" الخمسددددة"وورده , فددددي أ" بخمسدددة"وورده  7
 .في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" تعدل"وورده , في أ" يعدل"

 .في ب" بمائه"وورده , في أ" بمائة"وورده / في ب" مسجدى"وورده , في أ" مسجدي"ورده  5

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اعرض عنه... وعن ابي] 0س  -

                                         
(1)

,(1023)رقمه,بابالتشديدفيااللتفاتفيالصالة,كتبالسهو,سنن,النسائي:أنظر,أسندالحديثإلىأبوذرالغفاري
,ابمناألثيمر.722ص,0ج,(3531)رقممه,بابكراهيةااللتفاتفيالصالة,الصالةكتاب,السنن,هقيالبي.195ص,1ج

 .305ص,3ج,(3396)رقمه,جامع
(2)

واالتهفيمسجدلقبائلبخمسوعشرين,االةالرجلفيبيتهبصالة:قالرسولهللاالّىهللاعليهوسلّ :"وردالحديث
وامالتهفمي,واالتهفيالمسجداألقصىبخمسينأل امالة,لّذييجمعفيهبخمسمائةاالةواالتهفيالمسجدا,االة

كنمابإقاممةالصمالة,سةنن,ابمنماجمة:انظمر".واالتهفميالمسمجدالحمرامبمائمةألم امالة,مسجديبخمسينأل االة

,(1633)رقممه,الترغيب,المنذري.753ص,1ج,(1713)رقمه,بابماجاءفيالصالةفيالمسجدالجامع,والسنةفيها

بممابالمسمماجدومواضممع,كتممبالصممالة,مرقةةاة,القمماري.163ص,0ج,(4325)رقمممه,الفةةتح,السمميوطي.172ص,0ج
 .306ص,0ج,(450)رقمه,الصالة
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خيدر يدوم طلعده : "اهلل عليده وسدل م صدل ىقدال رسدول اهلل : قدال, وعن أبي هريدرة رضدي اهلل عنده
ه خلق آدم وفيه أخرا من الجندة وفيده أهدبط إلدى اسرض وفيده تيدب عليده عليه الش مس يوم الجمعة في

 3 .(1)"قبلها  كانهوفيه ماه وفيه تقوم الساعة ت يصادفها عبد مسل م وهو يصلي يسال أعطا  التي 

ـــُر : "يقدددول تعدددالىسن اهلل  أيددداموزيدددادة ثدددالث : "هريدددرة يأبدددوقدددال  ـــُ  َعشل َمـــن جـــاَء بالَحَســـَنِة َفَل
 .(3)"(2)أم اِلها

وقال عبد اهلل بن , "كما تضاعن الحسناه مك ةتضاعن السيئاه ب: "أنه قال, وعن مجاهد 6 

 .(4)"َوَمنل ُيرد فيِ  ب لحاٍد ُنذقلُ  من َعذاٍب َألليم: "تعالىفي قوله  (*)مسعود
 

 

____________________ 

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عذاب اليم... عن ابي] 4س  -

, ابدن الجدوزي. 344 , 5ا, معـالم, البغدوي: انظر تطابق الدن  فدي[ تضاعن الحسناه... وعن مجاهد] 3س 
 .14 , 4ا, الكشف, الثعلبي: قارن الن  في. 359 , المقري, الطبري. 030 , 3ا, زاد

3س , الخددازن. 346 -344 , 5ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ عددذاب الدديم... وقددال عبددد]4س  -
 .030 , 3ا, زاد, ابن الجوزي. 733 , 3ا, تفسير, السمعاني: وقارن الن  في. 057 , 3ا, لباب

 

                                         
(1)

السماعةبماب,كتمابالجمعمة,سةنن,البيهقمي.713ص,1ج,(1232)رقممه,كتابالجمعة,المستدرك,النيسابوري:انظر

كتمماب,خالصةةة,النممووي.355ص,3ج,(3220)رقمممه,التمميفممييممومالجمعممةوممماجمماءفمميفعمملهعممنطريممقاالختصممار
,كتمابالحمج,موارد,الهيثمي.453-450ص,0ج,(0332)رقمه,بابفعليومالجمعةوفعلالساعةالتيفيه,الجمعة

 .050ص,(1207)رقمه,الصالةفيالمساجد
(2)

 (.32)اآلية,األنعامسورة
(3)

كتماب,صةحيح,ابمنخزيممة.97ص,1ج,(373)رقممه,كتمابالطهمارةبمابالغسمليمومالجمعمة,سةنن,أبوداود:انظر
بابالسنةفيالتنظي ,كتابالجمعة,السنن,البيهقي.132ص,3ج,(1430)رقمه,بابفعيلةالتطيبوالتسوك,الجمعة

 .375ص,3ج,(5956)رقمه,يومالجمعة
(*)
حليم بنمي,البمدري,المهماجري,المكي,الهذلي,أبوعبدالرحمن,عبدهللامسعودبنمسعودبنغافلبنحبيببنشمخ

أولممن,شمهدبمدروهماجرالهجمرتين,كانممنالسمابقينفمياإلسمالم,أمهأمعبدبنتعبدوربنسويمنبنيزهرة,زهرة

تموفي,تمولىبيمتالممالوالقعماءفميالكوفمةزممنعممربمنالخطماب,املّىهللاعليمهوسملّ جهربالقررنبمّكةبعمدالرسمول

,المذهبي.079ص,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظمر,وكمانعممرهثمالثوثالثمونسمنة(م350/همـ30)بالمدينةودفنبالبقيعسنة

 .307ص,4ج,الوافي,الصفدي.522-731ص,1ج,سير.13ص,1ج,تذكرة
(4)

 (.05)اآلية,الحجسورة
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 مك ددةقددال لددو أن رجددالد هددم  بخطيئددة لددم يكتددب عليدده مددا لددم يعملهددا ولددو أن رجددالد هددمد بقتددل رجددل ب
 2 . من عذاب أليم تعالىقه اهلل إذاأو ببلد آخر  (*)وهو بعدن أبين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عذاب اليم... قال لو]  0س  -

1س , الخددازن. 346 -344 , 5ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[  عددذاب الدديم... قددال لددو]  0س  -
 .030 , 3ا, زاد, ابن الجوزي. 733 , 3ا, تفسير, السمعاني: وقارن الن  في. 057 , 3ا, لباب

 

                                         
(*)
سمميت,تعما إلمىأبمين,رديئةالماءفيهاوالمرعى,منناحيةاليمن,مدينةمشهورةعلىساحلبحرالهند:عدنأبين

تعتبمر,فكانأولمننزلها,وقيلسميتعدننسبةإلىعدنبنسنانبنإبراهي ,عدنأبيننسبةإلىعدنوأبينابنيعدنان

.903ص,0م,مراصد,البغدادي.69ص,7ج,معجم,الحموي:انظر.يجتمعفيهاالتجار,هندوالحجازوالحبشةمرفألسفنال
 .726ص,الروض,الحميري
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 مّكة في الّدعاء لقبو مواضع بيان في فصل

خمسدة عشدرة فدي أثنداء الط دوان  مك دةمواقدع الدد عاء فدي : "أن ده قدال (*)رويَّ عن الحسن البصري  
وفدددي مقدددام , وفدددي داخدددل الكعبدددة, حدددث ميدددزاب الر حمدددةتوفدددي , (*)وفدددي الملتَدددزم, وعندددد الحجدددر اسسدددود 3 

 . (*)وعند بئر زمزم, الخليل إبراهيم
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" الدعاء"وورده , في أ" الداعاء" ورده 1

فدي " ميدزاب"وورده / فدي ب" تحه"وورده , في أ" بحث"وورده / في ب" الملتزم"وورده , في أ" الملتلزم"ورده  0
 .في ب" الميزاب"وورده , أ

 .في ب" ابراهم"وورده , في أ" إبراهيم"ورده  3

1س , 6م, المجمـوع, الندووي. 07 , فضـائل, البصدري الحسن: قارن الن  في[ بئر زمزم... روى عن]  3س  -
, بهجـة, العدامري. 45 , 1ا, العقـد. 301 , 1ا, شفاء, الفاسدي. 145 , سالح, اإلمامابن . 031 
 .03 , 1ا

                                         
(*)
أبموهممولىزيمدبمنثابمت,نشمأبمواديالقمرا,(م370/همـ01)ولمدبالمدينمةسمنة,أبوسمعيد,يسارأبيالحسنبنإالحسن

استكتبهالربيعبنزيادواليخرسانزمن,وسلّمةزوجةالنّبّيالّىكانعالماًجامعاًفقيهاًثقةأمهخيرةموالةأ,األنصاري

,ابممنسممعد:انظمر,ودفمنبالبصممرة(م406/هممـ112)تموفيسممنة,القعماءفيهمماولىسمكنالبصممرةوتمم,ةبممنأبميسممفيانمعاويم

-533ص,7ج,سير,الذهبي.40-39ص,0ج,اتوفي,ابنخلكان.772ص,المعارف,ابنقتيبة.154ص,9ج,الطبقات
567. 

(*)
وهمو,سميبذاكاللتزامالدعاءفيه,والمتعوذ,وهومقدارأربعةأذر يقاللهالمدعى,هومابينالركنوالباب:الملتزم

,1ج,رالبحة,الفاسمي.132ص,1ج,أخبةار,الفماكهي.079ص,1ج,أخبةار,األزرقمي:انظمر.موضعيسمتجابالمدعاءفيمه
 .165ص

(*)
وسمعةالبئمرثالثمةأذر ,وبينزمزموالكعبةستوأربعمونذرا ,تقعشرقيالكعبةحذاءركنالحجراألسود:بئرزمزم

وقيلألنالملكسابورعندماحجالبيمتأشمر ,سميلذلكلكثرةمائهاحيثزمتهاهاجرأماسماعيلحينانفجرت,ونص 

.399ص,0م,مراصةةد,البغمدادي.174ص,3ج,معجمم ,الحمموي.130ص,سةفرنامة.وخسممر:انظمر.عليهماوزممزمفيهمما
 .390ص,الروض,الحميري

6 
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أن بين الر كن والمقام وزمزم تسعة وتسعين قبر نبي  منهم  (*)وعن عبد الرحمن بن سايط
سماعيلو  (*)وصالح (*)هود  .الس المعليهم  ا 

: عن أبي هريرة رضي  اهلل عنه أنه قال, "زوروا القبور ف نها تذكر الموه: "الس المقال عليه  3 

ه فبكى وأبكى من حوله فقال استاذنه ربي  في أن استغفر لها فلم  الس المعليه  الن بي  زار " قبر أم 
 .(1)"يستاذن لي واستاذنه في أن أزور قبرها فاذن لي

____________________ 
 .في ب" الز مزم"وورده , في أ" زمزم"وورده / في ب" ساقط"وورده , في أ" سايط"ده ور  1

 .وسقطه في ب, في أ" هود"ورده  0

1س : وقدارن الدن  فدي. 160 , 1ا, البحر, ابن الضياء: قارن الن  في[ عليهم السالم... روى عن]  0س  -
, الجــامع, القرطبددي. 736 , م يــر ,ابدن الجددوزي. 41 , قصــ , الثعلبددي. 101 , 1ا, أخبــار, اسزرقدي

, 1ا, شــــفاء, الفاسدددي. 769 , 0ا, اللبـــاب, ابدددن عدددادل. 329 , 1ا, نهايـــة, الندددويري. 132 , 0ا
 319. 

3س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ فاذن لي... قال عليه]  5س  -

                                         
(*)
ميعة ,وعائشةبيتأبيبكر,رواعنأبيه,المكي,الجمحي,عبدالرحمنبنعبدهللابنعبدالرحمنبنسايطبنأبيحا

/همـ116)تموفيبمّكمةسمنة,والليثبنسمعدوغيمره ,سفيانحنظلةبنأبي,وغيره رواعنهحسانبنعطية,وأبيأمامة

 .153ص,1ج,شذرات,الحنبلي.713ص,4ج,تاريخ,الذهبي.30ص,6ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(.م433
(*)
بعمدأرسلههللاتعالىإلىقومعادالّمذينكمانواأولممنيعبمداألامنام,هودبنعامربنشالخبنأرفخشندبنسامبننوح

دفمنفمي,ومماتوعممرهمائمةوخمسمونسمنة,وأقامهودومنأمنمعهبمّكة,فكذبوهوخالفوهفانزلهللابه العذاب,الطوفان

,1ج,تةاريخ,الطبمري.06ص,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظمر,بالداليمنوقيملبدمشمقوقيملموجمودقبمرةبمينلمركنوالمقمام

 .066-060ص,1ج,البداية,بنكثيرا.41-33ص,قصص,الثعلبي.005-013ص
(*)
وه قبيلةمشهورةباس جده ثمودمسكنه بالحجروهيمدينةبين,بعثةهللاإلىقومثمود,االحبنعبيدبنسامبننوخ

ولم يؤمنمواكانتمعجزتهالناقمةفعقروهما,المدينةالمنورةوالش كانوايعبدوناألانامفدعاه إلىالتوحيدفعزمواعلىقتله

وكانقدأقامفي,انتقلالنّبّياالحمنالشامإلىمّكةوتوفيبهاوهوابنثمانوخمسينسنة,فاهلكه هللابصيحةمنالسماء
 .327ص,1ج,البداية,ابنكثير.49-40ص,قصص,الثعلبي.09ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر.قومهعشرينسنة

(1)
,0ج,(943)رقممه,بماباسمتئذانالنّبمّياملّىهللاعليمهوسملّ بمهفميزيمارةقبمرأممه,لجنائزكتابا,صحيح,مسلّ :انظر

,البيهقمي.521ص,1ج,(1540)رقممه,بابمماجماءفميزيمارةقبمورالمشمركين,كتابالجنائز,سنن,ابنماجة.341ص

,بمابزيمارةالقبمور,كتمابالجنمائز,مرقاة,القاري.104ص,7ج,(4190)رقمه,بابزيارةالقبور,كتابالجنائز,السنن
 .1053ص,7ج,(1433)رقمه

6 
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أتى قبر أم ه آمنة مك ة الس المعليه  الن بي  لما قدم : "هريرةي أبوقال 
ليه حتى فوقن ع (*)

َتفلِفروا اّلذيَما َكاَن ِلَلّنب ا وَ ": "حميه الشمس رجاء أن يؤذن له فليستغفر لها فنزله َن آمنوا أنل َيسل
 3 .(2)اآلية" (1)ِلِلُمشلِركين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اتية... ابيقال و ]  3س  -

 

                                         
(*)
,زوجهماعبمدهللابمنعبمدالمطلمب,أمهماممرةبنمتعبمدعمزا,رمنةبنتوهببنعبدمنا ابنزهرةبنكالببمنممرة

وكمان(م545)ينمّكةوالمدينةسنةتوفيتفيمنطقةاألبواءب,أنجبتمنهمحمدالّىهللاعليهوسلّ بعدوفاةزوجهاعبدهللا
,المعةارف,ابمنقتيبمة.71ص,1ج,الطبقةات,ابنسعد:انظر.عمرالرسولالّىهللاعليهوسلّ ستسنينوقيلأربعسنين

 .33ص,1ج,الوافي,الصفدي.122ص,3ج,تاريخ,ابنعساكر.109ص
(1)

 (.113)اآلية,سورةالتّوبة
(2)

,معةالم,البغموي.711ص,0ج,لبةاب,الخمازن.122ص,5ج,الكشةف,الثعلبي.511ص,17ج,جامع,الطبري:انظر
 .121ص,7ج



173 



 (*)وفيهددا أمنددا خديجدددة مك ددةوعنددد مشددهد , (*)وفددي بدداب معددال  , (*)لصددفاوا ,(*)وفددي أثندداء المددروة
 2 . رضي  اهلل عنها وسن ها يوم ماته خمس وستون سنة

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ" و"وسقطه / في ب" امنه"وورده , في أ" امنا"ورده  1

1س , 6م, المجمـوع, الندووي. 07 , فضـائل, البصدريالحسدن : قارن الن  في[ مشهد مكة.. وفي اثناء] 0س  -
, بهجـة, العدامري. 45 , 1ا, العقـد. 301 , 1ا, شفاء, الفاسدي. 154 , سالح, اإلمامابن . 031 
 .03 , 1ا

 

                                         
, والمدروة بلفدظ الحجددر المعدرون وهدي أكمدة صدخرية بيضدداء توجدد فدي المسدجد الحددرام, جبدل بمك دة مائدل إلددى الحمدرة: المدروة(*)

فا سبعة أشو , إحدى مناسك الح  والعمرة فا وينتهي بالمروة, اطيكون السعي بينها وبين الص  , معجـم, الحمدوي:انظر. يبدأ بالص 
,معةةالم,عمماتق,الممبالدي:وانظممرأيعمماً.531ص,الةةروض,الحميممري.1033ص,3م,مراصةةد,البغممدادي.113 , 5ا

 .035ص
(*)
الحجمربينهوبينالمسجدالحرامعراالواديالّذيهوطريقوسوقوالّصفابلفظ,تقععلىسفحجبلأبيقبيس:الصفا

,خسمرو:انظمر.ويبمدأمنهماالسمعيإلمىالممروة,أحدمناسكالحجوالعمرة,المعرو هوأكمةاغيرةتوجدبالمسجدالحرام

,معةالم,عةاتق,المبالدي:وانظمرأيعماً.333ص,الةروض,الحميمري.711ص,3ج,معجةم,الحموي.100ص,سفر نامة

 .150,035ص
(*)
,ويقالثنيةالمعمالة,تقعفيشمالشرقيمّكةعلىسفحجبلالحجونيقاللهاثنيةالمقبرة,تعدمنأشهرمقابرمّكة:معالّ

يوجمدبهما,كانأولمنسهلهامعاويةبنأبيسفيانثّ عملهاعبدالملكبنممروان,وتسمىثنيةالمعالةألنهاتقعبأعلىمّكة

,5ج,مرقةاة,القماري.31ص,6ج,تةاريخ,الطبمري.149-146ص,7ج,أخبةار,الفماكهي:انظر.قبوركثيرمنالصحابة
 .156-154ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.1463ص

(*)
تزوجهاالنّبّيالّىهللاعليه,أمالمؤمنين,األسدية,القرشية,خديجةبنتخويلدبنأسدبنعبدالعزابنقصيبنكالب

,ورقيّمة,والطماهر,والطيمب,انجبمتلمهالقاسم ,ولم يتمزوجعليهماقمطفميحياتهماوسلّ يفّعلهاعلىسمائرأمهماتالممؤمنين

.19-15ص,12ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.توفيتقبلالهجرةبثالثسنينودفنتبالحجون,وفاطمة,وأمكلثوم,وزينب
 .114-129ص,0ج,سير,الذهبي.47-43ص,1ج,صفة,ابنالجوزي.130ص,المعارف,ابنقتيبة
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وفي , (*)وعند باب شبيكا, عليه وسل م أربعون سنة[ تعالى]اهلل  صل ىويوم تزوجها رسول اهلل 
 2 [ب/ 01] //.وعند رمي الجمراه الثالثة, (*)منىوفي , (*)وفي مزدلفة, (*)هجبل عرفا

 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" شبيكة"وورده , في أ" شبيكا"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

" الثالثدة"وورده / في ب" الحماراه"وورده , في أ" الجماراه"وورده / في ب" المنر"وورده , في أ" المنا"ورده  0
 . في ب" الثلث" وورده, في أ

, النددددووي. 07 , فضــــائل, الحسددددن البصددددري: قددددارن الددددن  فددددي[ راه الثالثددددةالجمدددد.. وعنددددد بدددداب ] 0س _1س
. 45 , 1ا, العقــد. 301 , 1ا, شــفاء, الفاسددي. 154 , ســالح, اإلمددامابددن . 031 , 6م, المجمــوع
.03 , 1ا, بهجة, العامري

  

                                         
(*)
تعر بمقبرةاألحال ,تقعبأسفلمّكةبقربشعبالشاميينمنناحيةقيعقعان,تعتبرمنالمقابرالمباركةفيمّكة:شبيكا

يستحبالدخوللمّكةمنالثنيمةالعلمى,وبنوعديبنكعب,وبنوجمح,وبنوسه ,وبنومخزوم,وه بنوعبدالداربنقصي

.1463ص,5ج,مرقاة,القاري.715ص,1ج,بهجة,العامري:انظر.الثنيةالسفلةوهيالشبيكاوهيالمعالةوالخروجمن
 .16ص,أحجار,خليفةبنعبدهللا,الخليفة:وانظرأيعاً

(*)
وعرفمة,يصعدالحجاجيومالوقو وذلكفييومالتاسعمنشمهرذيالحجمة,تلةاغيرةمنمشاعرالحج:جبلعرفات

وسمببتسمميته,دهمنالجبلالمشر علىبطنعدنهإلىالجبالالمقابلةلهإلىممايلميحموائطبنميعمامرةوعرفاتواحدح
وقيلبلسميت,نع فسميتعرفة:عرفت قال:بعرفةألنجبريلعليهالسالمعّر إبراهي المناسكفلماوق عرفةقالله

.932ص,0م,مراصةد,البغمدادي.127ص,7ج,معجةم,الحمموي:انظمر.ألنردموحواءتعارفمابمهبعمدنمزوله ممنالجنمة

 .160ص,معالم,عاتق,البالدي:وانظرأيعاً.729ص,الروض,الحميري
(*)
يفيضالحجاجإليهاليلةعشرمنذيالحجةفيصلوابهاالمغربوالعشماء,وهيأراواسعةبهاالمشعرالحرام:مزدلفة

فقيملاالزدال االقتمراب وقيملالزدال النماسممنمنمىبعمداالفاضمةوقيملالزدال ردماختل فيتسميتها,قصراًوجمعاً

,5ج,معجم,الحموي.1192ص,3ج,معجم,البكري:انظر.وقيلألنالناسيزدلفونبهاإلىالحرام,وحواءبعداجتماعهما

,معةةالم,عمماتق,الممبالدي:عمماًوانظممرأي.570ص,الةةروض,الحميممري.1035ص,3م,مراصةةد,البغممدادي.101-102ص
 .033ص

(*)
,بالكسروالتنوينأحدمشاعرالحجوأقربهاإلىمّكةفيدرجالواديالّذيينزلهالحاجويرميفيهالجمارمنالحمرم:منى

:انظر.جنةوقيلألنردمعليهالسالمتمنىفيهاال,سميبذلكلمايمنىبهمنالدماءأييراق,حدهمنمهبطالعقبةإلىمحسر

,الممبالدي:انظممرأيعمماً.551ص,الةةروض,الحميممري.1310ص,3م,مراصةةد,البغممدادي.196ص,5ج,معجةةم,الحممموي
 .092ص,معالم,عاتق
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ا أذن    بالت لبي ة وأتا  من أتا  وأمر  ابو ن اس بالح   وأجفي ال الس المعليه  إبراهيماسصل فيه لم 
أن يخرا إلى عرفاه ونعه له فخرا فلما بلد الش جرة استقبله الشيطان يرد  فرما  بسبع  تعالىاهلل 

حصياه وكب ر مع كل حصاة فطار فوقه على الجمرة الث الثة فرما  وكبر فلما رأى الش يطان أتى ذا  3 

 إذابعرفاه فعرفها بالنعه فسمي الوقه عرفة والموضع عرفاه حتى المجاز ثم  انطلق حتى وقع 
اسرض  أهلالس ماء يلعنون إبليس كما يلعنه  أهلن إل يق, ازدلن إلى جمع فسمى المزدلفة أمسى

 6 .فهو ملعون في الس ماء واسرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

____________________ 
.وسقط في ب, أ ورد الن  في[ السماء واترض.. اتصل في]  3س_1س   

43 , 3ا, جـامع, الطبدري: قدارن الدن  فدي[ فسمي المزدلفدة.. اتصل في]  3 س_1س , 0ا, الكشـف, الثعلبدي. 44  -
. 326 , 1ا, نهايـــة, الندددويري. 113 -110 , 1ا, زاد, ابدددن الجدددوزي. 006 , 1ا, معـــالم, البغدددوي. 112 

 .74 , تاري , ن الضياءاب. 717 , 3ا, اللباب, ابن عادل. 131 , 1ا, لباب, الخازن

, 3ا, لبـــاب, الخددازن. 361 , 7ا, معـــالم, البغدددوي: انظددر تطدددابق الدددن  فددي[ السدددماء واترض... قيددل ان] 3س_5س
 .139 , 3ا, تفسير, السمعاني: وقارن الن  في. 53 

  



173 



 المدينة حوالي وفي المنى في الّشريفة المواضع بيان في فصل

 (1)" عليه وسالمهصلواه اهلل (*)ون نبي اد منهم موسىسبع صل ىفيه  (*)مسجد الخين"منها 
 3 في  (*)في مسجد الخين عند المنارة الس المقبر آدم عليه [ إن  : ]أن ه قال (*)وعن أبي سعيد الخدري  

 

____________________ 
 .في ب" صلواة"وورده , في أ" صلواه"ورده  1

 .وورده في ب, في أ[ ان]وسقطه / في ب" الخدرى"وورده , في أ" الخدري"ورده  3

ـــار, اسزرقدددي: قدددارن الدددن  فدددي[ عليددده وسدددالمه... منهدددا مسدددجد]0س 617 , 0ا, أخب -  614 ,436- 493 .
. 335 -337 , القددرى, الطبددري. 373 -377 , م يــر, ابددن  الجددوزي. 33 -9 , 7ا, أخبــار, الفدداكهي

, 5ا, تــاري , بددن الضدياءا. 750 -716 , 1ا, شـفاء, الفاسدي. 576 -573 , 0ا, ارشــاد, ابدن فرحدون
 .167 -149 , تاري . 0333 -0303 

ــاري , الطبددري: قددارن الددن  فددي[ المنددارة فددي... وعددن أبددي]  3س ــاري , ابددن عسدداكر. 131 , 1ا, ت , 4ا, ت
, المســــتظرف, اسبشدددديهي. 75 , 1م, الكامــــل, ابددددن اتثيددددر. 119, 44 , االشــــارات, الهددددروي. 756 
 191 , تاري , ابن الضياء. 521 

                                         
(*)
والخي ارتفما وهبموطفميسمفحجبملوسمميمسمجد,يقعفيسفحجبلمنىالجنوبي,مسجدمشهوربمنى:مسجدالخي 

:انظمر.نسبةإلمىشمجرةالعيشمومةالتميكانمتتنبمتهنماك,ويسمىأيعاًمسجدالعيشومة,الخي ألنهيقعفيسفحجبلمنى

,الةةةروض,الحميممري.795ص,1م,مراصةةد,البغممدادي.710ص,0ج,معجةةةم,الحممموي.503ص,0ج,معجةةم,البكممري
 .99,041ص,معالم,عاتق,البالدي:انظرأيعاً.009ص

(*)
عمملراعمي,أممهيوخابمذ,الويبنيعقوببناسمحاقبمنإبمراهي عليمهالسمالمموسىبنعمرانبنيصهربنقاهثبن

همربببنمي,بعثةهللامعأخاههارونإلىفرعونمصمرالرابمع,رأاهللاعزوجلبجبلطورسيناوعمرهثمانونسنة,للغن 
رهمائةوعشرينعامودفنفيبابوأخذمعهتابوتيوس عليهالسالمتوفيوعم,إسرائيلمنظل فرعونإلىبيتالمقدس

162ص,قصمص,الثعلبمي.70ص,1م,ممروج,المسمعودي.363ص,1ج,تاريخ,الطبري:انظر.لدبيتالمقدس

-

167.

 .777ص,مرره,سبطابنالجوزي.150-132ص,1م,الكامل,ابناألثير
(1)

,5ج,(7524)رقمه,المعجم,الطبراني.033ص,7ج,(0593)رقمه,أخبار,الفاكهي:وردالحديثعنابنعباسانظر
 .114ص,0ج,(1433)رقمه,كتابالحج,الترغيب,المنذري.310ص

(*)
منسوبإلىالخدرةوه ,أبوسعيدالخدري,سعدبنمالكبنثعلبةبنعبدهللابناألبجربنعو بنالحارثبنالخزرج

حّدثعنالنّبّيالّىهللاعليمه,لالّىهللاعليهوسلّ اثنيعشرةغزوةشهدمعالرسو,احابيجليلمنالفقهاء,مناليمن
,وعطماءبمنيسمار,وعبدالملبمنخبماب,وحدثعنهسعيدبنالمسيب,وأبوبكرالصديقوعمربنالخطابوغيره ,وسلّ 

-136ص,3ج,سير,لذهبيا.036ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر(.م393/هـ47)وقيل(م360/هـ33)توفيسنة,وغيره 

 .114ص,10ج,البداية,ابنكثير.90ص,15ج,الوافي,الصفدي.140
(*)
:انظمر.وهيموضمعاملّىفيمهالنّبمّياملّىهللاعليمهوسملّ ,تقعوسطمسجدالخي مالاقةلجدارالقبةالكبرا:المنارة

 .024ص,الجامع,ابنظهير.160ص,تاريخ,ابنالعياء.439ص,0ج,أخبار,األزرقي
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بعد ما أخرجه من  (*)دفنه فيه سام بن نوح صلى اهلل عليه وسلم الن بي  فيه  صل ىالموضع ال ذي 
ه في الس فينة ثم  أعاد  تابوتثم  أخرجه نوح في الطوفان وحمل مك ةالس فينة وقيل دفن في أبي قبيس ب

 3 .إلى مكانه

عليدده  صددل ىثدم  مدداه يددوم الجمعدة و  اد د  أربعددين ألف ددأوتد أوتحت ددى بلدد  الس ددالممدا مدداه آدم عليده 
ابندده شدديث بثلثددين بكثددرة وكددان عمددر آدم ألددن سددنة وعاشدده حددواء بعددد  سددنة واحدددة ثددم  ماتدده ودفندده 

 6 .معه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" اهلل عليه وسل م صل ى"وورده , في أ" م ع"ورده  1

 .ب وسقط في, ورد الن  في أ[ ودفنه معه... ما ماه]  3س-7س 

1س , 4ا, تــاري , ابددن عسدداكر. 131 , 1ا, تــاري , الطبددري: قددارن الددن  فددي[ إلددى مكاندده... الموضددع ال ددذي] 3س  -
ابددن . 521 , المســتظرف, اسبشدديهي. 75 , 1م, الكامــل, ابددن اتثيددر. 119, 44 , االشــارات, الهددروي. 756 

 191 , تاري , الضياء

ابددن . 51 , قصــ , الثعلبددي. 131 , 1ا, تــاري , الطبددري: قددارن الددن  فددي[ ودفندده معدده... مددا مدداه] 3س-7س 
 .75 , تاري , ابن الضياء. 75 , 1م, الكامل, اسثير

                                         
(*)
أممه,وهوالجداألربعينلسيدنامحمدالّىهللاعليمه,ولدحينكانعمرنوحخمسمائةعام,أكبرأبناءنوح,سامبننوح

وتسمىاللغاتالتييتكل ,لقبأبوالعربوأبوالفرسوأبوالروم,مننسلهالعربواآلراميونواآلشوريونواليهود,عمددة

ابمن.03ص,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظمر.جعلهللافميذريتمهالكتمابوالملمكوالنبموة,للغاتالساميةنسبةإليهبهانسلنوحا
 .776ص,قاموس,عبدالملكبطرس:انظرأيعاً.069-064ص,0ج,نهاية,النويري.31ص,1م,الكامل,األثير
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قال خلق ادم كين خلق اهلل آدم  : اهلل عليه وسل م صل ىرسول اهلل  (*)وسال عبد اهلل بن سال م
يه من أرض ض اليمن وساقية من أرض مصر وقدممن تربة بيه المقدس وفخذيه من أر جبهته 
وطائن  مك ةويد  اليمنى من أرض المشرق ويد  اليسرة من أرض المغرب ثم  ألقا  بين  (*)الحجاز 3 

ار ثم  نف  روحه إلى آخر الحكاية وأنزله عليه عشرة  ,وتركه أربعين سنة حت ى صار صلصالد كالفخ 
 .صحائن

ا أخذ منها رض إاشتكه اس -الس المعليه -آدم  تعالىوفي الحديث لم ا خلق اهلل  لى رب ها لم  6 

 .ها أن يرد  إليها ما أخذ فما من أحد إت يدفن في الت ربة ال تي خلق فيهافوعد
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" سل ماهلل عليه و  صل ى"وورده , في أ" م ع"ورده  1

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ خلق فيها... وسال عبد] 4س-1س 

 .03 -05 , قص , الثعلبي: قارن الن  في[ حائنص... وسال عبد] 5س-1س 

: وقددارن الددن . 175 , 0ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ خلددق فيهددا... وفدي الحددديث] 4س-3س 
 .36 , 0ا, روضة, ريبو االنيس :في

                                         
(*)
كاناسمهالحصينفسماهالنّبّيالّىهللاعليهوسلّ عبد,الحبراإلمام,أبوسو اإلسرائيلي,عبدهللابنسالمبنالحارث

وشمهدفمتحبيمت,شهدلمهالجنمة,أسلّ وقتهجرةالنّبّيالّىهللاعليهوسلّ بعامين,قيلأنّهمنذريّةيوس عليهالسالم,هللا

(.م333/همـ73)تموفيسمنة,وغيمره ,عطماءبمنيسمار,أنسبمنمالمك,حّدثعنهأبوهريرة,المقدسمععمربنالخطاب
,0ج,سةةير.45-47ص,7ج,تةةاريخ,الممذهبي.132ص,3ج,أسةةد,ابممناالثيممر.03-00ص,مشةةاهير,ابممنحيممان:انظممر

 .702-713ص
(*)
,سميتالحجازألنهاتحجزبينتهامةونجمد,هيمنطقةفيشريالجزيرةالعربيةتمتدعلىساحلالبحراألحمر:الحجاز

,مراصد,البغدادي:انظر.ألنهاحجزتبينالغوروالشاموبيننجدوجبلالسراةوهوأعظ جبالالعربوتسميهحجازاًوقيل
 .12ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.166ص,الروض,الحميري.361-362ص,1م
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ال ذي نزله فيها سورة المرساله الكائن في أعلى مسجد الخين فدي ذيدل الجبدل (*) ومنها الغار
علدى  (*)سدحاقأو إل سدماعيلال ذي نزل فيه الكبش فدداء إل(*)في ذيل جبل ثبير (*)جد الكبشومنها مس

وايتين  3 . اختالن الر 

 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" الكائن"وورده , في أ" الكاين"ورده  1

 . في ب" فدا"وورده , في أ" فداء"وورده / في ب" فى"وورده , في أ" في"ورده  0

 .في ب" القرنين"وورده , في أ" بينالقرا"ورده  7

, 7ا, أخبـــار, الفدداكهي. 614 -617 , 0ا, أخبــار, اسزرقددي: قددارن الددن  فددي[ الددروايتين... ومنهددا الغددار] 3س-1س 
, 0ا, ارشـــــاد, ابدددددن فرحدددددون. 335 -337 , القـــــرى, الطبدددددري. 373 -377 , م يـــــر, ابدددددن الجدددددوزي. 33 -9 
ـــــــاري , ابدددددددن الضدددددددياء .750 -716 , 1ا, شـــــــفاء, الفاسدددددددي. 576 -573  , 5ا, البحـــــــر. 167 -194 , ت
 0303- 0333. 

                                         
(*)
نزلتفيهسمورة,نوباًمنمسجدالخي يقعفيسفحالجبلج,غارمشهوربمنىبينمسجدوجبلالصابح:غارالمرسالت

,ابمنظهيمر.167ص,تةاريخ,ابمنالعمياء.439ص,0ج,أخبمار,األزرقمي:انظمر.المرسالتلذلكعر بغارالمرسالت
 .043ص,معالم,عاتق,وانظرأيعاًالبالدي.04ص,3ج,الحقيقة,النابلسي.026ص,الجامع

(*)
منهافي(م322)وهوفيشمالجمرةالعقبةعلىنحو,ارالذاهبباتجاهعرفةمسجدمعرو بمنىعلىيس:مسجدالكبش

:انظمر.والكبشالّذيينسبإليههذاالمسجدهوالّذيفُدَيبهإسمماعيلعليمهالّسمالموأنمزلبموضمعالمسمجد,سفحجبلثبير

,يوس ,العاملي:وانظرأيعاً.160ص,تاريخ,ابنالعياء.16ص,7ج,أخبار,الفاكهي.442ص,0ج,أخبار,األزرقي
 .045ص,معالم,عاتق,البالدي.036ص,معالم

(*)
يشر علىمّكةمنالشرقوعلمىممنمنمىممن,يصلارتفاعهنحوميلونص ,هوأعلجبالمّكةوأعظمها:جبلثبير

.333ص,0ج,معجةةم,البكممري:انظمر.وفيممهاهمبطكممبشالفممداءإلسمماعيلعليممهالسممالم,الشممالويقابمملحممراءممنالجنمموب
 .41ص,معجم,عاتق,البالدي:وانظرأيعاً.179ص,الروض,الحميري.43ص,0ج,معجم,الحموي

(*)
تزوجرفقةبنتبتوابيل,اسحاقبنإبراهي عليهماالسالمبّشرإبراهي عيهالسالموزوجتهسارةبمولدهمنقبلالمالئكة

عماشخمسماً,ودفمنعنمدأبيمه,ماتبفلسطين,ذهببصرهقبلموته,يحوقيلأخوهاسماعيلقيلأنهالذب,وعمرهأربعينسنة

سممبط.110-111ص,قصةةص,الثعلبممي.1272ص,1م,مةةرو ,المسممعودي:انظممر.وثمممانينسممنةوقيمملمائممةوسممتينسممنة
 .314ص,1ج,البداية,ابنكثير.317ص,مرةة,الجوزي
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بدن الزبيدر والحجداا وهدو هددم إة في ميزاب الكعبدة إلدى زمدن يوكان رأس ذلك الكبش معل قاد بقرن
 .الكعبة ثم  بناها كما ذكرنا  وحرق ذلك الرأس مع القرابين

 3  صددل ىعندده أن  رسددول اهلل  رضددي  اهلل (*)الكددائن فددي جبددل حددرى عددن أبددي هريددرة (*)ومنهددا الغددار

 
 
 
 
 

____________________ 
, فدددي أ" بدددن"وورده / فدددي ب" بقريندددة"وورده , فدددي أ" بقرينددده"وورده / فدددي ب" راس"وورده , فدددي أ" رأس"ورده  1

 .في ب" ابن"وورده 

 . في ب" القرنين"وورده , في أ" القرابين"ورده  0

عددن أبدددي "وورده / فددي ب" حدددراء"وورده , فددي أ" حددرى"ورده و / فدددي ب" الكددائن"وورده , فددي أ" الكدداين"ورده  3
 .وسقطه في ب, في أ" سل ماهلل عليه و  صل ى.. هريرة

. 153 , 6ا, الكشــف. 120 , قصــ , الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ مددع القددرابين... وكددان راس] 0س-1س 
 .00 , 0ا, لباب, الخازن. 74 , 4ا, معالم, البغوي

, 7ا, أخبـار, الفداكهي. 614 -617 , 0ا, أخبار, اسزرقي: قارن الن  في[ ىاهلل صل... ومنها الغار] 3س 
, 0ا, ارشـاد, ابن فرحدون. 335 -337 , القرى, الطبري. 373 -377 , م ير, ابن الجوزي. 33 -9 
, 5ا, البحــر. 167 -194 , تــاري , ابددن الضددياء. 750 -716 , 1ا, شــفاء, الفاسددي. 576 -573 
 0303- 0333. 

 

                                         
(*)
فيمه,وهوالموضعالّذيكانالرسولالّىهللاعليهوسلّ يختليفيمهقبملالنّبمّوة,ءبمّكةغاريقعفيجبلحرا:غارحراء

,الحممازمي:انظممر.وفيممهنزلممتأولسمورةمممنالقممررنالكممري علمىالرسممولامملّىهللاعليمهوسمملّ ,نمزلجبريمملعليممهالّسمالم

 .60ص,معالم,عاتق,البالدي:ظرأيعاًوان.192ص,الروض,الحميري.119ص,ةثار,القزويني.332ص,األماكن
(*)
كانأكثمر,منقبيلةاليمن,أمهميمونةبنتابيح,احابي,الملقببأبيهريرة,اليماني,عبدالرحمنبناخرالدوسي

,وسلّ بخيبرقدمالمدينةورسولهللاالّىهللاعليه,نشأيتيماًفيالجاهلية,(م320/م.ق01)ولدسنة,الّصحابةحفظاًللحديث

:انظمر(.م349/همـ59)توفيسمنة,استعملهعمربنالخطابعلىالبحرين,توليأمرةالمدينةمرة,(م306/هـ4)أسلّ سنة

,المذهبي.354ص,3ج,أسةد,ابمناألثيمر.372-095ص.34ج,تةاريخ,ابنعساكر.046-044ص,المعارف,ابنقتيبة
 .331-546ص,0ج,سير
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 1 )*(والزبير (*)وطلحدة (*)وعلي (*)وعثمدان (*)وعمر (*)بكر أبوكان على حراء و ": لمعليه وس

 
 
 
 

____________________ 
 وسقط في ب, ورد الن  في أ[ الزبيرو  ...عليه وسلم ]1س 

 

                                         
(*)
وأولمنرمنبالرسمولاملّى,أولالخلفاءالراشدين,لقبهعتيق,أبوبكرالصديق,بنأبيقحافةعثمانبنعامرعبدهللا

عالمماً,نشمأسميداًممنسماداتقمريش,أممهسملّمىبنمتامخربمنعمامر,(م543/هـ51)ولدبمّكة,هللاعليهوسلّ منالرجال
,حاربالمرتدين,(م330/هـ11)فةبعدوفاةالرسولالّىهللاعليهوسلّ سنةبويعبالخال,بأنسابالقبائلولقببعال قريش

دفنبجانب,وكانتخالفتهسنتينوثالثةشهور(م337/هـ13)توفيسنة,افتتحتفيأيامهبالدالشاموقس كبيرمنالعراق

,ابمناألثيمر.12ص,مشةاهير,ابمنحبمان.139-155ص,3ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر.رسولهللاالّىهللاعليهوسملّ 

 .371ص,0ج,اإلصابة,ابنحجر.0ص,1ج,تذكرة,الذهبي.029ص,3ج,أسد
(*)
أولممنلقمب,ثمانيالخلفماءالراشمدين,يكنىبأبيحفمصأممهحنتممةبنمتعمدي,عمربنالخطاببننفيلبنعبدالعزا

/همـ13)بويمعبالخالفمةبعمدوفماةأبموبكمرسمنة,لالهجمرةبخممسسمنينأسملّ قبم(م567/همـ.ق72)ولدسنة,بأميرالمؤمنين

قتله,لقببالفاروق,فتحتبالدالشاموالعرقفيعهده,وأولمندّونالّدواوين,وهوأولمنوضعالتقوي الهجري(م337
.11-12ص,مشةاهير,نابنحبما.139-155ص,3ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(.م377/هـ03)أبولؤلؤةالمجوسيسنة

 .177ص,3ج,االستيعاب,ابنعبدالبر
(*)
ثالمثالخلفماء,أممهأروابنمتكريمز,وأبوعبدهللا,يكنىبأبيعمرو,منقريش,عثمانبنعفانبنأبيالعاصبنأمية

جهزجيشالعسمرة,قريشمنأوائلالمسلّمينكانغنياًمنأشرا (م544/هـ.ق74)ولدبمّكةسنة,ذوالنورين,الراشدين
قتل,أمرباآلذناألوليومالجمعة,أت جمعالقررنالكري ,(م373/هـ03)تولىالخالفةبعدوفاةعمربنالخطابسنة,بماله

,المعارف,ابنقتيبة.47-51ص,3ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.استمرتمدةخالفتهاثنيعشرةسنة(.م355/هـ35)سنة

 .762ص,3ج,أسد,ابناألثير.11ص,مشاهير,حبانابن.191ص
(*)
وهموواحمدالعشمرةالمبشمرين,رابعالخلفماءالراشمدين,أبوالحسن,القرشي,عليبنأبيطالببنعبدالمطلببنهاش 

خديجمةتمولىالخالفمةأولمنأسملّ بعمد,تربىفيحجرالنّبّيالّىهللاعليهوسلّ (م322/هـ.ق03)ولدبمّكةسنة,بالجنة

قتلهعبدالرحمنبمنملجم فميالكوفمةسمنة(م354/هـ34)وحاربمعاويةبنأبيسفيانفيافينسنة(م355/هـ35)سنة
.1231ص,1ج,حليةة,األابهاني.10-11ص,مشاهير,ابنحبان.023ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر(.م332/هـ72)

 .1269ص,3ج,االستيعاب,ابنالبر
(*)
أسملّ ,أمهالصعبةبنتالحعمرمي,أبومحمد,المكي,التميمي,القرشي,طلحةبنُعبيدهللاابنعثمانبنعمروبنكعب

رخىالرسولالّىهللاعليهوسلّ بينهوبينسعدبمن,وأحدأاحابالشورا,أحدالعشرينبالجنة,علىيدأبيبكرالصديق
قتلمهممروانبمن,وطلحمةالطلحمات,وطلحمةالفيماا,طلحمةالخيمر,عليهوسلّ عّدةكنميكنّاهالرسولالّىهللا,ابيوقاص

-006ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر.ودفنبالبصرة,وعمرهأربعةوستونسنة(م353/هـ33)الحك فيمعركةالجملسنة

 .041ص,13ج,الوافي,الصفدي.72-03ص,1ج,سير,الذهبي.10ص,مشاهير,ابنحبان.009
حواريرسولهللاالّىهللاعليهوسلّ وابنعمتهافيةبنتعبد,يكنىأبوعبدهللا,الزبيربنالعوامبنخويلدبنأسدبنعبدالعزا)*(

خمىر,هماجرإلمىالجبشمةوإلمىالمدينمة,أسلّ وعممرهسمتةعشمرةعامماًوقيملثممانيعشمرةسمنين,أحدالعشرةالمبشرينبالجنة,المطلب

قتلهعمروبنجرموزفيمعركمةالجمملسمنة.أولمنسلسيفهفيسبيلهللا,الرسولالّىهللاعليهوسلّ بينهوبينعبدهللابنمسعود

,سةير,المذهبي.94ص,0ج,أسةد,ابناألثيمر.13ص,مشاهير,ابنحبان.004-019ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر(.م353/هـ33)

 .333ص,3ج
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خرةفتحركه  وزاد عليده وسدل م اهددأ فمدا عليدك إت نبدي  أو صدديق أو شدهيد  صدل ىفقدال رسدول اهلل  الص 
 [أ/ 22] رددددددددددددددددشه رأ فديددددداق// ال ذي نزله فيه سورة (1)"وت يذكر علياد  (*)بن أبي وقا  بعضهم سعد

عليده [ تعدالى]اهلل  صدل ىسورة نزله ورسدول اهلل  أوليقال قائلة عائشة رضي  اهلل عنها أن ها , رمضان  3 

د, وسل م وتدوفي أبدو طالدب (*)طالدب أبدوه في ذلك الوقده ينقدل الحجدارة لرمدة البيده أو الز مدزم ومعده عم 
 ةفددي الس ددنة العاشددرة مددن البعددث ولدده بضددع وثمددانون سددنة وتوفيدده خديجددة رضددي اهلل عنهددا بعددد  بثالثدد

 6 .أيام ولها خمس وستون سنة

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ذكر علياد .. الصخرةفتحركت] 0س-1س 
 / في ب" في"وورده , في أ" فى"ورده  0
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  /وسقطه في ب, في أ[ عايشة رضي اهلل عنها قايلة]وورده  3
 .في ب" لحرمة"وورده , في أ" لرمة"وورده  7
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ستون سنة... وتوفي ابو] 3س -7س
, أخبـار, الفداكهي. 614 -617 , 0ا, أخبـار, اسزرقي: قارن الن  في[ طالب أبو... نزلهال ذي ] 7س-0س 

, ارشـاد, ابن فرحدون. 335 -337 , القرى, الطبري. 373 -377 , م ير, ابن الجوزي. 33 -9 , 7ا
, البحــر. 167 -194 , تــاري , ابددن الضددياء. 750 -716 , 1ا, شــفاء, الفاسددي. 576 -573 , 0ا
 .0333 -0303 , 5ا

. 323 , 1م, الكامـل, ابن اسثير. 123 , 1ا, لطبقاتا, ابن سعد: قارن الن  في[ ستون سنه... وتوفي أبو]3س-7س
 .313 , 7ا, البداية, ابن كثير. 110 , 0ا, سير. 034 , 0ا, تاري , الذهبي

                                         
(*)
وأسملّ وعممره(م322/هـ.ق03)ولدسنة,أبوسحاق,الزهري,دبنأبيوقاصمالكبنأهيببنعبدمنا القرشيسع

,أحدالعشرةالمبشرينبالجنة,شهدمعركةبدروافتتحالقادسية,فاتحالعراقومدائنكسرا,يقاللهفارساإلسالم(سنة14)

,ابمنقتيبمة:انظمر(.م345/همـ55)تموفيبالمدينمةفميقصمرهبمالعتيقسمنة(فمةللخال)وأحدالسنةالّمذينعيمنه عممرللشمورا

 .017ص,0ج,أسد,ابناألثير.95ص,3ج,تهذيب,ابنعساكر.13ص,مشاهير,ابنحبان.077-071ص,المعارف
(1)

رقمممه,عممنه بممابمناقممبالعشممرةرضمميهللا,كتممابالمناقممب,مشةةكاة,التبريممزي.34ص,1ج,الريةةاض.الطبممري:انظممر

,(3114)رقممه,بمابمناقمبالعشمرةرضميهللاعمنه ,كتابالمناقمبوالفعمائل,مرقاة,القاري.1403ص,0ج,(3114)

 .512-529ص,3ج,شرح,الزرقاني.3950ص,9ج
(*)
,ةبنتسعدزوجتهفاطم,أمهفاطمةبنتعمروالمخزومي,يكنىأبوطالب,القرشي,عبدمنا بنعبدالمطلببنهاش 

علميرضميهللا,وجعفمر,وعقيمل,أوالدهطالمب,ع النّبّيالّىهللاعليهوسلّ وكافلهومربيةوالمحاميعنهمنأذاقمريش

,ابممنسممعد:انظمر.وعممرهبعممعوثممانونسممنة,(م302/هممـ.ق3)تمموفيسمنة,مممنألقابمهشمميخالبطحماء,جمانمة,فاختممه,عنمه

,تةاريخ,المديارالبكمري.193ص,4ج,اإلصةابة,ابنحجر.002ص,16ج,نهاية,يالنوير.123-96ص,1ج,الطبقات
 .131ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.099ص,1ج



153 

 

فلما نزله هذ  الس ورة وجاءه امرأة أبي , وسورة تب ه في ذيل الجبل قريباد من باب ُشبيكا
تر  فقاله سبي بكر أين صاحبك لقد مع أبي بكر فلم  الس المعليه  الن بي  ومعها حجر و  (*)لهب

وهي تقول قد كنه بهذا الحجر  هبلغني أن ه هاجني فقال واهلل ما ينطق الش عر وت يقوله فرجع 3 

 .بكر ما رأتك يا رسول اهلل فقال ما زال ملك بيني وبينها يسترني أبوسرض  رأسه فقال 
 

 
 
 

 
____________________ 

 .ي بف" فى"وورده , في أ" في"ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بينها ويسترني... فلما نزله] 3س-3س 

3س . 94 , 5ا, معـالم, البغدوي. 075 , 3ا, تفسـير, السدمعاني: قدارن الدن  فدي[ بينهدا يسدترني.. فلم نزله] 3س -
, لباب, الخازن. 039 , 1ا, الجامع, القرطبي. 379 , 0ا, مفاتي , الرازي. 143 , 34ا, تاري , ابن عساكر

 .099 , 10ا, اللباب, ابن عادل, 130 , 3ا

6 

                                         
(*)
,وزوجتهأمجميلأروابنتحرببنأمية,أمهلبنىبنتهاجر,الهاشمي,القرشي,عبدالعزابنعبدالمطلببنهاش 

كناهوالدهأبالهبألنهكانيلتهبمن,أشدالناسعداوةلإلسالم,أحداألشرا فيالجاهلية,وسلّ ع الرسولالّىهللاعليه

,تاريخ,ابنعساكر:انظر.ودفنبمّكة,وعمرهسبعينسنة(م307/هـ0)توفيبعدغزوةبدرول يشهدهاسنة,حسنهوجماله

,تةاريخ,المديارالبكمري.001-002ص,16ج,نهايةة,ريالنموي.334ص,1م,الكامةل,ابمناألثيمر.143-131ص,34ج
 .139ص,1ج
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فيده مدع أبدي بكدر هاربداد  الس دالمعليده  الن بدي  هو غدار دخدل  (*)ال ذي في جبل ثور(*) ومنها الغار
فيده ظهدر  مك دةفدي  (*)عن الكف ار وبنى العنكبوه في بابده بيتداد وبداض الحمدام فيده ومنهدا مسدجد الر ايدة

 3 اهلل عليه وسل م صل ى الن بي  فيه أسل م الجن وبايع مع  (*)الجن اإلسالم ونصب راية ومنها مسجد

 
 
 
 
 

____________________ 
 في ب" الس الماهلل عليه  صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" الذى"وورده , في أ" ال ذي"ورده  1

 .في ب" رايةال"وورده , في أ" الرآية"وورده / في ب" فى"وورده , في أ" في"ورده  0

 في ب" رايه"وورده , في أ" رأية"ورده  3

, أخبـار, الفداكهي. 614 -617 , 0ا, أخبـار, اسزرقي: قارن الن  في[ وسلمعليه ... ومنها الغار ] 3س-1س 
, ارشـاد, ابن فرحدون. 335 -337 , القرى, الطبري. 373 -377 , م ير, ابن الجوزي. 33 -9 , 7ا
, البحــر. 167 -194 , تــاري , ابددن الضددياء. 750 -716 , 1ا, اءشــف, الفاسددي. 576 -573 , 0ا
 .0333 -0303 , 5ا

                                         
(*)
 .يقصدبهغارثور
(*)
كيلمومتمرويبلمغارتفاعمه(3)يبتعمدعمنالمسمجدالحمرام,يقاللمهثمواطحمل,أحدجبالمّكةيقعفيجنوبمنها:جبلثور

:انظمر.حينمماقصمدالهجمرةإلمىالمدينمة, ممعأبميبكمروفيهالغارالّذياختبئفيهالّرسولالّىهللاعليمهوسملّ,متر(459)

الموردي.119ص,ةثةار,القزوينمي.44ص,اإلشارة,الهروي انظمر.151ص,الةروض,الحميمري.044ص,جريةدة,ابمن

 .199ص,معالم,يوس ,العاملي:أيعاً
(*)
وسميمسجدالرايةألنالرسمول, بنعديعندبئرجبيربنمطع,مسجديقعبأعلىمّكةعندالردماألعلى:مسجدالراية

بناهعبدهللابنعبدهللابنالعباس,والّىفيموضعهذاالمسجد(م309/هـ6)الّىهللاعليهوسلّ وضعرايةفتحمّكةسنة

:انظممرأيعمماً.161ص,ريخاتةة,ابممنالعممياء.337ص,القةةرى,الطبممري.377ص,مثيةةر,ابممنالجمموزي:انظممر.بممنمحمممد

 .176ص,معالم,يوس ,مليالعا
(*)
سميبذل ألنالجّنبايعواالرسول,تقعبأعلىمّكةأماممقبرةالمعالةالجنوبية,أحدالمساجدالقديمةفيمّكة:مسجدالجنّ

وسميأيعاًمسجدالجرسألنااحبالحرسكانيطو بمّكةحتىإذاواملإليمه,الّىهللاعليهوسلّ فيذلكالموضع

ابمن.337ص,القةرى,الطبمري.02ص,7ج,أخبةار,الفماكهي:انظمر.نمدهحتمىيجتممعأعوانمهإليمهممنشمعابمّكمةوق ع
 .177ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.161ص,تاريخ,العياء
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فاسدتمعوا القدرآن  الس دالمعليده  الن بدي  ال دذي أتدوا (*)نصديبين أهدلأشران الجن  وساداتهم كدانوا مدن 
هم وفي الجن  مسدل مون وكدافرون ويحيدون ويموتدون ويداكلون ويشدربون بمنزلدة اآلدمي دين ومدن, ثم  أسل موا

إن الجددن بثالثددة أصددنان : "بمنزلددة الددر يح ت يتوالدددون وت يشددربون مددن نددار الس ددموم روي  فددي الحددديث 3 

 (1)"صنن لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنن حيان وكالب يحلون ويظعنون
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ يحلون ويظعنون... اشران الجن] 7س-1س 

, 5ا, تفســير, السددمعاني. 376 , 03ا, جـامع, الطبددري: قدارن الددن  فدي[ ثددم  اسدل موا...اشدران الجدن]0س-1س 
 .010 -011 , 13ا, الجامع, القرطبي. 035 , 6ا, معالم, البغوي. 130 

, الهدايــة, القيروانددي. 122 , 14ا, جــامع, الطبددري: قددارن الددن  فددي[ نددار السددموم... اشددران الجددن] 3س-0س 
ــالم, البغددوي. 134 , 3ا, تفســير, السددمعاني. 3691 -3692 , 3ا ــاب, الخددازن. 349 , 7ا, مع , لب
 .55 , 3ا

                                         
(*)
,رجمةطولهماخممسوسمتوندرجمةوعرضمهاسمتوثالثموند,بيندجلةوالفمرات,مدينةقديمةمنبالدالجزيرة:نصيبين

افتتحهاعياابنغن الفهريفيخالفة,أهلهاقوممنربيعةمنبنيتغلب,كثيرةالبساتينواألنهاروأعظمهانهرالهرماس

,البغمدادي.066ص,5ج,معجةم,الحمموي.1312ص,7ج,معجةم,البكمري:انظمر(.م339/همـ16)عمربنالخطابسمنة
 .544ص,الروض,الحميري.1347ص,3م,مراصد

(1)
بمابقتمل,كتمابالطمبوالرقمي,شةرح,البغموي.037ص,0ج,(604)رقممه,باببمدءالخلمق,األسماء,البيهقي:انظر

,0ج,(7176)رقمممه,بممابمممايحمملأكلممهومممايحممرم,كتممابالصمميدوالممذبائح,مشةةكاة,التبريممزي.195ص,10ج,الحيممات
 .0365ص,4ج,(7176)رقمه,أكلهومايحرمبابمايحل,كتابالصيدوالذبائح,مرقاة,القاري.1023ص
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فددي (*)ومنهددا مسددجد, مك ددةمددع المسددل مين يددوم فددتح  الس ددالمعليدده  الن بددي  فيدده بددايع  (*)ومنهددا مسددجد البيعددة
عليدده  الن بددي  ايع فددوق جمددرة العقبددة فيدده بدد (*)ومنهددا مسددجد الس ددالمعليدده  الن بددي  فيدده اتكدداء  (*)جبددل أجيدداد

 3 .بيعة والبيعة الث انية معهم وقعه في عقبة الجمرة الث انية أولمع اسنصار وهي  الس الم

 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" اهلل عليه وسل م صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" باى"وورده , في أ" بايع"ورده  1

وورده ./ فددي ب" اهلل عليده وسددل م صددل ى"وورده , فددي أ" الس دالمعليدده "وورده / فددي ب" ادجيد"وورده , فددي أ" حيداد"ورده  0
 .في ب" يا بنى"وورده , في أ" بايع"وورده / في ب" وورده جمر , في أ" جمرة"

 .في ب" اهلل عليه وسل م صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  3

, 7ا, أخبار, لفاكهيا. 750 -716 , 0ا, أخبار, اسزرقي: الن  فيقارن [ الثانيةالجمر   .. ومنها مسجد] 3س-1س 
, 0ا, ارشـــــاد, ابدددددن فرحدددددون .335 -337 , القـــــرى, الطبدددددري. 373 -377 , م يـــــر, ابدددددن الجدددددوزي. 33 -9 
 -0303 , 5ا, البحر. 167 -149 , تاري , بن الضياء. 750 -716 , 1ا, شفاء, الفاسي. 576 -573 

0307. 

                                         
(*)
يقالأنالرسولالّىهللاعليهوسلّ بايعالناسعندذلكالموضععندفتح,مسجدبأعلىمّكةعندسوقالغن :مسجدالبيعة

انظمر.149ص,تةاريخ,ابمنالعمياء.335ص,القةرى,الطبمري:انظمر.وبعدذلكبنىالمسجدوُعمر بمسمجدالبيعمة,مّكة
 .175ص,معالم,يوس ,العاملي:ايعاً

(*)
ويقالأولمما,ألنالنّبّيالّىهللاعليهوسلّ اتكأبموضعالمسجد,سميالمتكأ,مسجدبجبلأجيادالصفدي:مسجدالمتكأ

,القةرى,ريالطب.9ص,7ج,أخبار,الفاكهي:انظر".خلقالّذي اقرأ باسم ربك :"نزلمنالقررنفيذلكالموضعنزلفيه
 .043ص,معالم,عاتق,البالدي:انظرأيعاً.163ص,تاريخ,ابنالعياء.335ص

(*)
وقيمل,يقابلجبلقعيقانمنناحيةالغمرب,بغربيالمسجدالحرام,وهوالجبلاألخعرالعالي,أحدجبالمّكة:جبلأجياد

,مراصةد,البغمدادي.115ص,1ج,معجةم,البكمري:انظمر.وهمامحلتانبمّكة,وأجيادالكبرا,أجيادالصغرا:فيهأجيادان

 .17ص,معالم,عاتق,البالدي:انظرأيعاً.10ص,الروض,الحميري.33ص,1م
(*)
فميهمذاالموضمو بمايعالرسمولاملّىهللاعليمهوسملّ ,يقعبالقربمنجمرةالعقبةالتيمنىمنجهةمّكمة:مسجدالبيعة

وعممرهبعمدذلمك,(م431/همـ177)بنيهمذاالمسمجدبمأمرممنأبميجعفمرالمنصمورسمنة,بيعةاألنصارلذلكسميبمسجدال

ابن.574ص,0ج,ارشاد,ابنفرحون.035-031ص,7ج,أخبار,الفاكهي:انظر(.م1031/هـ309)المستنصرباهللسنة
 .034ص,معالم,يوس ,العاملي:وانظرأيعاً.161ص,تاريخ,العياء
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 [ب/ 03] الن بي  زل دددددده نددددددددددفي (*)دوىدددطفي وادي ذي // مك ةفي جدانب  (*)ل العقبةومنها مسجد في أسف
وُحط  ومنها مسجد الجعر انة الس المعليه 

 الن بي  منه آدم  مك ةفي طرن الشمال من (*)
ومنها مسجد , ين رجع من غزوة حنينحوأوطاس  للعمرة وقسم فيه غنائم ُحنين الس المعليه  3 

 .يسمى مسجد عائشة رضي اهلل عنها, (*)يمالتنع
____________________ 

في " ذى"وورده , في أ" ذي"وورده / في ب" وادى"وورده , في أ" وادي" وورده/ في ب" فى"وورده , في أ" في"ورده  1
 .ب

/ فدددي ب" الجعراندده"ه وورد, فددي أ" الجعرانددة"وورده / فددي ب" اهلل عليدده وسددل م صددل ى"وورده , فددي أ" الس ددالمعليدده "ورده  0
 .في ب" آدم"وورده , في أ" ادم"وورده 

وورده / فدي ب" غندائم"وورده , فدي أ" غندايم"وورده / فدي ب" اهلل عليده وسدل م صدل ى"وورده , فدي أ" الس دالمعليده "ورده  3
 .في ب" غزوة"وورده , في أ" غزو "

 .في ب" عائشة"وورده , في أ" عايشة"ورده  7

, 7ا, أخبــار, الفدداكهي. 614 -617 , 0ا, أخبــار, اسزرقددي: قددارن الددن  فددي[ اهلل عنهددا... ومنهددا مسددجد]  7س-1س 
, 0ا, ارشـــــاد, ابدددددن فرحدددددون. 335 -337 , القـــــرى, الطبدددددري. 373 -377 , م يـــــر, ابدددددن الجدددددوزي. 33 -9 
ـــــــاري , ابدددددددن الضدددددددياء. 750 -716 , 1ا, شـــــــفاء, الفاسدددددددي. 576 -573  , 5ا, البحـــــــر. 167 -149 , ت
 0330- 0333. 

                                         
(*)
باتالرسولالّى,يقعبينثنيةالمذنبينالمشرفةعلىمقبرةمّكةبينالثنيةالتيتهبطعلىالحصحاص:طوامسجدذي

:انظر.ونزلأيعاًحيناعتمروحجتحتالشحرةفيموضعهذاالمسجد,هللاعليهوسلّ فيموضعهذاالمسجدليلةفتحمّكة

.163ص,تةاريخ,ابمنالعمياء.143ص,3ج,وفةاء,السممهودي.335ص,القرى,الطبري,33ص,7ج,أخبار,الفاكهي

 .040ص,معالم,عاتق,البالدي:وانظرأيعاً
(*)
بماتالرسمول,ثنيةالمقبرةالتيبالمعالةوالثنيةالقصواالتمييقماللهماالخعمراء,وادبمّكةبينالثنيتين,واديذيطوا

,3ج,معجةم,البكمري.015ص,7ج,أخبةار,الفماكهي:انظمر(.هـ309/هـ6)ّكةالّىهللاعليهوسلّ بذلكالواديليلةفتحم

 .143ص,معالم,محمد,شراب:انظرأيعاً.143ص,3ج,وفاء,السمهودي.394ص,الروض,الحميري.693ص
(*)
امغيرةقريبمةممنوالجعرانةالمنسوبلهاالمسجدقرية,يقعشمالشرقيمّكة,أحدمساجدمّكةالمكرمة:مسجدالجعّرانة

ومنهماأحمرمللعممرةفبنمىهمذاالمسمجد(م332/هـ6)نزلهاالرسولالّىهللاعليهوسلّ حينماقس غنائ غزوةحنين,الحرم

انظمر.160-161ص,3ج,وفةاء,السممهودي.33ص,5ج,أخبةار,انظمرالفماكهي.مكانإحرامالنّبّيالّىهللاعليهوسلّ 

 .042ص,معال ,عاتق,البالدي.153ص,معالم,يوس ,العاملي:أيعاً
(*)
اختل فيسببالتسميةفذكرأنماسميالتنعي ألنالجبلعن,يقعفيشماليمّكةالغربي,أحدمساجدمّكة:مسجدالتنعي 

ئشمةرضميهللاعنهماويسممىأيعماًمسمجدعا,وقيملالتنعمي ,يمينهيقاللهناع والّذيعنيسارهيقاللهمنع والوادينعمان

,العماملي:انظمرأيعماً.140ص,3ج,وفةاء,انظمرالسممهودي.ومنهمذاالمسمجديحمرمممنأرادأنيعتممر,ومسجدالعمرة
 .039ص,معالم,عاتق,البالدي.131ص,معالم,يوس 
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 والمروة والّصفا الّزمزم فضيلة في فصل

ددفا جمدددع صددفاه وهدددي  ددخرةالص  دددلبة الملسدداء والمدددروة الحجددر الرخدددو وجمعهددا مدددرواه الص  , الص 
ن شددرب لددداء يخلصدده مندده"  3 الس ددالمعليدده [ الن بددي  ]وقددال , (1)"مدداء الز مددزم يدددفع العطددش ويمنددع الجددوع وا 

النظددر إلددى , خمدس أشددياء مددن العبدادة: "وقددال أيضدداد , (2)"إن الحم دى مددن حددر  جهدن م فبددردو  بمدداء زمدزم"
 (3)"وبئر زمزم, ووجه العالم العامل, ووجه الوالدين, كما ذكرنا, ووجه الكعبة, وجه المصحن

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
فا جمع]ورده  0  .وسقطه في ب, في أ[ مرواه.... الص 

 .في ب" اهلل عليه وسل م صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب"وورده , في أ[ الن بي  ]سقطه  3

ددفا جمددع]0س  . 140 , 1ا, معـــالم, البغددوي. 07 , 0ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فدددي[ جمعهددا مددرواه.. الص 
 .313 , م ير, ابن الجوزي. 95 , 1ا, اللباب, الخازن

                                         
(1)

تستشمفيبمهشمفاكهللاوإنفمإنشمربته,مماءزممزملمماشمربلمه:قالرسولهللاالّىهللاعليمهوسملّ :"انظرنصالحديث
رقممه,بمابالمواقيمت,كتمابالحمج,سةنن,المدارقطنمي:انظمر".وإنشمربتهليقطمعظممأكقطعمه,شربتهمستعيذاًأعماذكهللا

رقممممه,كنةةةز,الهنمممدي.373ص,1ج,(1439)رقممممه,كتمممابالمناسمممك,المسةةةتدرك,النيسمممابوري.357ص,3ج,(0439)

 .003ص,10ج,(37465)
(2)

رقمه,مسند,ابنحنبل.56ص,5ج(03340)رقمه,بابفيالماءالمحموم,كتابالطب,المصنف,ابنابيشيبة:انظر
 .003ص,7ج,(4739)رقمه,كتابالطب,المستدرك,النيسابوري(.0379)
(3)

والنظمرإلمىزممزم,والنظرإلىالوالمدين,والنظرإلىالكعبة,النظرفيالمصح :خمسةمنالعبادة:"انظرنصالحديث

رقمممه,كنةز,الهنممدي.64ص,0ج,(3262)رقممه,الفةةتح,السميوطي:انظمر".والنظمرفمميوجمهالعممال ,وهميتحمطالخطايمما
 .140ص,أزلة,الفاسي.662ص,15ج,(73797)

6 
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ضدددل العدددالم علدددى العابددددد ف: "اهلل عليددده وسدددل م صددددل ىقدددال رسدددول اهلل : قدددال, (*)أمامدددة أبدددوروى 
فقيده واحدد أشدد  : "اهلل عليده وسدل م صدل ىقدال رسدول اهلل : قدال, وعن ابدن عبداس(1)"أدناكمعلى كفضلى 

طلددب العلددم أفضددل مددن صددالة : "رحمدده اهلل (*)الش ددافعي اإلمدداموقددال " مددن ألددن عابددد (2)علددى الش دديطان 3 

 ".نافلة
 

 

 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ةنافل... أبوروى ]3س-1س 

 .113 , 7ا, معالم, البغوي: انظر تطابق الن  في[ نافلة... أبوروى ] 3س-1س 

, لبـاب, الخدازن. 062 , 1ا, شـرح. 113 , 7ا, معـالم, البغوي: الن  في انظرتطابق[ نافلة... اإلمامقال  ] 3س 
 .53 , 12ا, سير, الذهبي. 703 , 0ا

                                         
(*)
سمكن,راًرواعلمماًكثيم,امحابي,كنيتمهأبموأماممهالبماهلي,اديبنعجالنبنوهبمنبنيسه بنعمروبنثعلبمة

,(م425/هـ63)وقيلسنة(م422/هـ61)توفيسنة,(م353/هـ34)شهدمععليبنأبيطالبمعركةالجملسنة,حمص

.35ص,مشةاهير,ابمنحبمان.329ص,المعةارف,ابمنقتيبمة.011ص,0ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر.سنة(41)وعمره

 .144ص,13ج,الوافي,الصفدي.359ص,3ج,سير,الذهبي
(1)

,المعجةم,الطبرانمي.367ص,0ج,(0921)رقمه,بابماجاءفيفعلالفقيهالعابد,كتابالعل ,سنن,الترمذي:انظر

رقمه,متابالعل ,مرقاة,القاري.046ص,1ج,بابفعلالعل ,كتابالعل ,شرح,البغوي.033ص,0ج,(4911)رقمه

 .322ص,1ج,(014)
(2)

رقممه,المعجةم,الطبرانمي.61ص,1ج,(000)رقممه,بابفعلالعلماءوالحثعلىطلبالعل ,سنن,ابنماجة:انظر

رقممه,العلم ,كتماب,مرقةاة,القاري.046ص,1ج,بابفعلالعل ,كتابالعل ,شرح,البغوي.46ص,11ج,(11299)

 .322ص,1ج,(014)
(*)
,بيمدبمنعبمديزيمدبمنهمامبمنعبمدالمطلمببمنعبمدمنما القرشميمحمدبنإدريسبنالعباسبنعثمانبنشمافعبمنع

/همـ152)ولدفميغمزةسمنة,نسبهفيعبدمنا ,يجتمعمعالرسولالّىهللاعليهوسل ,الغزي,المكي,الشافعي,المطلبي

توفيفيمصرسنة,تنبطهأولمنتكل فيأاولالفقهوهوالّذياس,اتفقجميعالعلماءعلىأنهبثقتهوحسنسيرته(.م634

-133ص,7ج,وفيات,ابنخلكان.034ص,51ج,تاريخ,ابنعساكر:انظر.ودفنفيالفراقةالصغرا,(م619/هـ027)
 .104-101ص,0ج,الوافي,الصفدي.02-5ص,12ج,سير,الذهبي.139
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فدي وتيدة يمدن فدي بلددة , (1)"(*)اآلبدار بئدر زمدزم وشدر اآلبدار بئدر برهدوهإن  خيدر : "وقال أيضداد 
 .وهو بئر عتيق ت يعلم أحد قعر  وأرواح الكفار فيه تجتمع )*(حضرموه

ددحاك وذلددك أن  (*)فددي حضددرموه فددي بلدددة يقددال لهددا حاضددورا  كانددهأن هددذا البئددر  (*)قددال الض  3 

ددن أمددن بصددالح عليدده  العددذاب أتددوا حضددرموه ومعهددم صددالح فسددمي نجددوا مددن  الس ددالمأربعددة نفددر مم 
 يهم دروا علدر وأمدئدددبدذا الددوا على هددورا وقعددددوا حاضددبندده فدديددضر ماه فددالح لما حدرموه سن صددحض

 
 

____________________ 
 .في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" وتة"وورد , في أ" وتية"وورده / في ب" بر"وورده , في أ" بئر"ورده  1

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وامروا عليهم... قال الضحاك] 5س-3س 

. 725 , 1ا, معجـــم, الحمددوي. 129 , 1ا, البـــدء, البلخدددي: قدددارن الددن  فدددي[ فيدده تجتمدددع... فددي وتيدددة]0س-1س 
 .192 , 1م, مراصد, البغدادي. 36 , آ ار, القزويني

وقدارن الدن  . 391 -392 , 5ا, معـالم, البغدوي: انظدر تطدابق الدن  فدي[ وامروا عليهم... قال الضحاك] 5س-3س 
, القرطبدي. 033 , 03ا, مفـاتي , الدرازي. 130 , 3ا, الكاشـف, الزمخشدري. 04 , 4ا, الكشف, الثعلبدي: في

ــاب, الخددازن. 45 , 10ا, الجــامع ــاب,ابددن عددادل. 502 , 4ا, البحــر, ابددي حبددان. 059 , 3ا, لب , 17ا, اللب
 112. 

                                         
(*)
يسمعفيهأاوات,ماههأسودلهرائحةكريهة,وقيلوادباليمنتوضعفيهأرواحالكفار,بئرفيحعرموت:بئربرهوت

.073ص,1ج,معجم,البكري:انظر.رويعنعليبنأبيطالبأنهأبغضبقعةفياألراعلىهللاعزوجل,أهلالنار
 .042ص,خريدة,ابنالوردي.192ص,1م,مراصد,البغدادي.75ص,1ج,معجم,الحموي.137ص,األماكن,الحازمي

(1)
,أخبةار,الفاكهي:انظر".وشرماءعلىاألراماءبرهوت,خيرماءعلىظهراألراماءزمزم:"الحديثانظرنص

 .1323ص,3ج,(0613)رقمه,ذخيرة,ابنالقيسراني.032ص,1ج,الكامل,ابنعدي.72ص,0ج,(1123)رقمه
اثنتاعشردرجة,اختل فيسببتسميتهافقيملنسمبةناحيةواسعةتقعشرقياليمن,طولهااحداوسبعيندرجةوعرضها:حعرموت)*(

الىحاضرميتوهواولمننزلها,وقيلنسبةالىحعرموتبنيقطنبنعامربنشالخوقيلحعرموتبنعامربنقحطانسبأمن

معجةمالحمموي,:انظمر.اراحعرموت,يوجدفيهابئربرهوتنوقبرالنبيعودعليهالسالم,ويوجفيهارمالكثيمرةتعمر باالحقماق

 .151,صخريدة ابنالورد,.729,ص1,ممراصدالبغدادي,.35,صأثارالقزويني,.039,ص0,ج
(*)
,والصمدقوالثقمة,كانممنأوعيمةالعلم ,وقيلأبوالقاس ,بكنىأبومحمد,بنمزاح البلخيالخرسانيالهاللي,العحاك

وسمعيدبمن,ومالمكبمنأنمس,رواعنأبيسعيدالخمدري,ثّ أقامفيبلخأالهمنالكوفة,كانيعل األطفالواليأخذأجراً

/همـ125)توفيفيخرسانسنة,وجعفربنعكرمةالقرشيوغيره ’وقرةبنخالد,ورواعتهعمرالرماح,جبيروغيره 
,المذهبي.004ص,مشةاهير,ابمنحبمان.756ص,المعةارف,ابمنقتيبمة.719ص,6ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظر(.م403

 .322-596ص,7ج,سير
(*)
.391ص,5ج,معةالم,البغموي:انظمر.بلدةتقعحعرموتبناهماممنأممنممعامالحعليمهالسمالمبعمدوفاتمه:حاضوراء

 .174ص,3ج,تا ,الزبيدي.059ص,3ج,لباب,الخازن.130ص,3ج,الكاشف,الزمخشري

6 
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فارسددل اهلل إلديهم نبيدداد يقدال لدده  ادهددر وتناسدلوا حتددى كثدروا ثددم  أنهدم عبددوا اسصددنام وكفدرو  امو ا فاقدرجدال
ق فدددد (*)حنظلددددة بددددن صددددفوان كهم اهلل وعطلدددده بئددددرهم وخربدددده اهلوكددددان حمددددات فدددديهم فقتلددددو  فددددي السددددو 

 3 .قصورهم

ا واسـتكبروا عنهـا ال إن  اّلـذيَن كـذ بوا بآياتنـ: "تعدالىبن عباس في تفسير قولده إيدل  عليه قول 
نمددا تفددتح , سرواحهددم سنهددا خبيثددة ت يصددعد بهددا بددل يهددوي إلددى سددجين (1)"اُب الّســماءِ أبــو ُتَفــت   َلهــم  وا 

ددددماء سرواح المددددؤمنين وأدعيددددتهم رة تحددددده خيكتب أعمددددال الكفددددار والفجدددددار فددددي صددددأيضدددداد وقدددددال , الس  6 

  دارديهدا أرواح الكفددلى فدهي اسرض الس ابعة الس فن ددجيدددالس  , نهادددداء مددددرة الس مدداسرضين الس بع وخض
____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ الكفارارواح .. موارجال فاق]4س-1س 

: وقددارن الددن  فددي. 391 -392 , 5ا, معددالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ قصددورهم.. موقددافا رجددال] 3س-1س 
, القرطبددددي. 033 , 03ا, مفــــاتي , الددددرازي. 130 , 3ا, الكاشــــف, مخشددددريالز . 04 , 4ا, الكشــــف, الثعلبددددي
, 17ا, اللبــاب, ابددن عددادل. 502 , 4ا, البحــر, ابددي حبدان. 059 , 3ا, لبــاب, الخددازن. 45 , 10ا, الجــامع

 112. 

: وقددارن الددن  فددي. 009 , 3ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ المددؤمنين وادعيددتهم.. يدددل عليدده]3س-7س 
, تفسـير, الخازن. 072 , 17ا, مفاتي , الرازي. 161 , 0ا, تفسير, السمعاني. 701 . 10ا, جامع, الطبري

 .110 , 9ا, اللباب, ابن عادل. 199 , 0ا

, 12ا, الكشـــف, الثعلبددي. 060 , 07ا, جــامع, الطبددري: قددارن الددن  فدددي[ ارواح الكفددار... وقددال ايضددا]  4س-3س 
ـــ, القيرواندددي. 150 -151  , البغدددوي. 162 -149 , 3ا, تفســـير, السدددمعاني. 6107 -6100 , 10ا, ةالهداي

, اللباب, ابن عادل. 054 , 19ا, الجامع, القرطبي. 715 , 7ا, زاد, ابن الجوزي. 337 -333 , 6ا, معالم
 .010 , 02ا

                                         
(*)
نبيبعثمةهللاتعمالىإلمىأامحابالمرسيمأمره بعبمادةهللا, عليه السالمحنظلةبنافوانمنذريةإسماعيلبنإبراهي

ابتاله هللابطيرعظي يسمىالفتقاءلطولعنقهوكانتتخطم ,وأاحابالرسه بقيةثمودقوماالح,وحدهالشريكله
:انظممر.وسممكنمكممانه الجممنوالحمموشفقتلمموهوالقمموةفمميالبئممرفممأهلكه هللا,أبنممائه دعمماعلمميه حنظلممةفأاممابته الصمماعقة

,07ج,مفةاتيح,المزاري,67ص,3ج,معةالم,البغموي.10ص,1ج,تةاريخ,ابمنعسماكر.55ص,1م,مرو ,المسعودي

 .6-4ص,0ج,البداية,ابنكثير.732ص
(1)

 (.72)اآلية,سورةاألعرا 
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ددحاك (*)قددال عبددد اهلل بددن عمدرو وقتددادة ذاددددكدده ضددع السددجين مو  (*)وقدال كعددب اسحبددار, ومجاهددد والض 
 .حد  إبليس في تحه سبع أرضين

ن  بئر  3 [أ/ 07] بمائه ل إلزالدة النجدس ومدن استندجىدغي أن يستعمددنبال يددددددة فددددددار الجن  دددددزمزم من آب// وا 

, اِسدِمعيِلة, ُسدقيا اهلل, َهزَمدة جبريدل, زمدزم: فتددل  علدى شدرفه كثدرة أسداميه وهدي هدذ , (*)يصير بواسير
 , غراء, ميمونة, سالمة, عصمة, صافية, بشرى, عونه, مضمونة, ناِفعة, َسي ِدة, َبَرَكة

____________________ 
 .وسقط في ب, في أ" من استنجى"وردن  3
 .وسقطه في ب, في أ" وهي"وورده / وسقط في ب, في أ" بمائه يصير بواسير"ورده  7
 .في ب" صافية"ورده و , في أ" صافيه"وورده / في ب" بشرى"وورده , في أ" بشري"ورده  5

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ سبع اراضين... هكذا قال] 0س-1س
, 12ا, الكشـــف, الثعلبدددي. 060 , 07ا, جـــامع, الطبدددري: قدددارن الدددن  فدددي[ سدددبع اراضدددين... هكدددذا قدددال] 0س-1س
ـــة, القيرواندددي. 150 -151  , البغدددوي. 162 -149 , 3ا, تفســـير, السدددمعاني. 6107 -6100 , 10ا, الهداي

, اللباب, ابن عادل. 054 , 19ا, الجامع, القرطبي. 715 , 7ا, زاد, ابن الجوزي. 337 -333 , 6ا, معالم
 .010 , 02ا
. 717 , 1ا, شفاء, الفاسي. 115 , 1ا, ارشاد, ابن فرحون: قارن الن  في[ يصير بواسير... وان بئر]7س-3س

 .1330 , 3ا, البحر, ابن الضياء
ابن . 717 , 1ا, شفاء, الفاسي. 46 -34 , 0ا, أخبار, الفاكهي: قارن الن  في [غراء... فتدل على] 5س-7س

 .045 , 10م, لسان, منظور

6 

                                         
(*)
/هـ32)ولدسنة,أمهُسريّة,العرير,السدوسي,البصري,قتادةبندعامةبنقتادةبنعزيزبنعمروبنربيعةالحارث

.ودفمنبواسمط(م477/همـ104)تموفيسمنة,ومسرعال بالعربيةوأيامالعمربوأنسمابها,أحدالعلماءالتابعينمحدث(م349

,5ج,رسةي,المذهبي.65ص,7ج,وفيةات,ابمنخلكمان.101ص,مشةاهير,ابنحبمان.730ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر

 .060-039ص
(*)
أسلّ بعمدوفماة,منكبارعلماءاليهودباليمن,منحميرمنرلذرعين,يكنىأبواسحاق,اليماني,كعببنماتعالحميري

كانعالماًباإلسمرائيلياتوتفسمير,وقيلفيخالفةأبيبكرالصديقوأولخالفةعمربنالخطاب,النّبّيالّىهللاعليهوسل 

,الطبقةات,ابمنسمعد:انظر(.م350/هـ30)توفيفيحمصسنة,أخذعنهالصحابةأخباراألم السابقة,قررنالكري رياتال

 .032ص,07ج,الوافي,الصفدي.793-769ص,3ج,سير,الذهبي.732ص,المعارف,ابنقتيبة.779ص,9ج
(*)
رةداخلأوخارجفتحةالشرجتنشأنتيجمةركمودتيمارهيعبارةعنانتفاخاتمؤلمةتظهرعلىشكلكتلاغي:البواسير

أو,الدمفياألوعيةالدقيةوالمتوسمطةوالغليظمةفميمنطقمةالشمرجبسمببتنمأولاألشمربةالمسمكرةأوتنمأولاألغذيمةالمتبلمة

:انظمر.املالشمريجةيت عالجهابالمراه والتح,قدتكونجافةأورطبةيسيلمنهاالدم,وهينوعانبواسيرخارجية,المنبه
 .09-04ص,0م,دائرة,محمد,وجدي.31ص,7م,البواسير,هايل,حميد:وانظرأيعاً.59ص,7م,لسان,ابنمنظور



133 

 

الخليددل بعقبدده فخددرا  إبددراهيموقيددل ضددرب , بجناحدده الس ددالموقيددل فددي حقدده ضددرب جبريددل عليدده 
 .منه الماء

فا والمروة ف نهمدا مدن شدعائر اهلل يددل علدى فضدلهما وشدرفهما مقارنتهد  3 تعدالىا باسدم اهلل أما الص 

ق لمن سعى بينهما أن يكون بين الخون والر جاء ف ن همدا  ككفتدي ميدزان ت يعلدم الس داعي بينهمدا ئفالال  
 .أيهما أثقل من اآلخر

كدل كفده مدا بدين المشدرق والمغدرب  سال ربه أن يريه الميزان فدارا  (*)الس المروى أن  داود عليه  6 

رضديه  إذايقدر أن يمأل كفتده حسدناه فقدال يدا داود إن دي ال ذي  أفاق فقال يا إلهي منثم  ي عليه شغف
نل َكاَن ِم لقاُل َحب ٍة ِمنل َخرلَدل"عن عبدي مألتها بتمر   .(1)"َواِع

____________________ 
 .في ب" جبرائيل"وورده , في أ" جبرئيل"وورده / في ب" فى"وورده , في أ" في"ورده  1

 .في ب" تعالى"وورده , في أ" بعالى"وورده / في ب" ائرشع"وورده , في أ" شعاير"ورده  3

 .في ب" فاالاليق"وورده , في أ" فالاليق"وورده   7

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ من اتخر... اما الصفا] 5س-3س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [من خردل... روي ان] 6س-3س

ابدن . 717 , 1ا, شفاء, الفاسي. 46 -34 , 0ا, خبارأ, الفاكهي: قارن الن  في[ الماء... وقيل في] 0س-1س
 .045 , 10م, لسان, منظور

, ابددن الضددياء. 151 , أســرار. 039 , 1ا, أحيــاء, الغزالددي: قددارن الددن  فددي[ مددن اتخددر... امددا الصددفا] 5س-3س
 .336 , 1ا, البحر

, السدددمعاني: الدددن  فدددي وقدددارن. 301 , 5ا, معـــالم, البغدددوي: انظدددر تطدددابق الددن [ مددن خدددردل... روي ان] 6س-3س
, 00ا, مفـاتي , الدزاري. 123 , 3ا, زاد, ابدن الجدوزي. 102 , 3ا, الكاشف, الزمخشري. 367 , 3ا, تفسير
 .510 , 13ا, اللباب, ابن عادل. 176 

                                         
(*)
كانالملكفيسبطيهوذاوالملكفيسمبطالوي,كانأاغرإخوته,بعثههللاإلىبنيإسرائيل,داودبنأيشيعليهالسالم

,وإالنمةالحديمد,وتسخرالجبالوالطيرتسبحمعه,وفصلالخطاب,الحكمة:ومعجزاته,هالملكوالنبوةبنيعقوبفجمعهللال
ودفنبالكنيسةالجثمانيةشرقيالقدسوكنمتممدة,توفيوعمرهمائةسنة,أنزلهللاعليهكتابالزبور,أولمنانعالدرو 

,مةرةة,سمبطالجموزي.147-139ص,1م,الكامةل,ابمناألثيمر.73-75ص,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظر.ملكهأربعينسنة

 .331-322ص,0ج,البداية,ابنكثير.790ص
(1)

 (.74)اآلية,سورةاألنبياء
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 [ب/ 05]

 

 [البحر الطويل: ](1)كما قال الش اعر

 

 3 
 

ددفا والمددروة فكان مددا  الس ددالمعليده  الن بددي  وروي عدن الحسددن البصددري أن  " قددال مددن يسدعى بددين الص 
قددال رسددول اهلل  :قددال[ رضددي اهلل عنهمددا]عددن ابددن عبدداس . (2)"إسددماعيلأعتددق سددبعين رجددالد مددن بنددي  6 

دفا والمدروة أم   أول: "وسدل م[ تعدالى]اهلل عليه  صل ى  إبدراهيمحدين أسدكنها   إسدماعيلمدن سدعى بدين الص 
 "الخليل عند البيه العتيق فمن ذلك يسعى الن اس بينهما

 
 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, في أ" كما"ورده  1
 .في ب" ذنبى"وورده , في أ" ذنبي"ورده  0
 .في ب" في تعفر"وورده , في أ" تعفوا"ورده  3
 .في ب" ادما"وورده , في أ"آدما"وورده / في ب" اغوى"وورده , في أ" اغوي"ورده  7
ددالمعليدده "وورده / فددي ب" روى"وورده , فددي أ" روي"ورده  5 / فددي ب" اهلل عليدده وسددلم صددل ى"وورده , فددي أ" الس 

 .في ب" الصفا"وورده , في أ" الصفى"وورده 
 .وورده في ب, في أ[ رضي اهلل عنهما]سقطه  3
 .في ب" ابراهم"وورده , في أ" إبراهيم"رده وو / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  4

, 1ا, تاري , الطبري. 012 , 0ا, أخبار, الفاكهي: قارن الن  في[ الناس بينهما... وروي عن] 5س -3س
 .3605 , 5ا, الهداية, القيرواني. 300 , 5ا, الكشف, الثعلبي. 19 , 4ا, جامع. 055 

                                         
(1)

 .05ص,بحر,ابنالجوزي.170ص,األربعين,الطائي:انظراألبياتفي,(م602/هـ027ت)القائلالشافعي
(2)

باب,كتابالحج,كشف,الهيثمي.314ص,10ج,(5144)رقمه,مسند,البزار:انظر,وردالحديثبروايةعنابنعمر

,1ج,(3159)رقمممه,بممابفعمملالحممج,كتممابالمناسممك,جمةةع,الردوانممي.047ص,0ج,(1260)رقمممه,الفعمملالحممج
 .537ص

 تعدددددددددددددددداظمني ذنبددددددددددددددددي فلمددددددددددددددددا قرنتدددددددددددددددده
 

 بعفدددددددوك ربدددددددي كدددددددان عفدددددددوك أعظمدددددددا 
 

 الددددذنب لددددم تددددزلومدددا زلدددده ذا عفددددو مددددن 
 

 تجددددددددددددددددود وتعفددددددددددددددددوا مندددددددددددددددده وتكرمددددددددددددددددا 
 

 ولددددددددددددوتك لددددددددددددم يغددددددددددددِو إبلدددددددددددديس عابددددددددددددد
 

 //فكيدددددددددن وقدددددددددد أغدددددددددوي صدددددددددفي ك آدم 
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 . العباسي ة الد ولة أيامفي  (*)من وسع المسجد الحرام وبنى العلمين ال ذين بينهما محمد المهدي أولو 

عليددده وسددل م يخدددرا [ تعددالى]اهلل  صددل ىقددال رسدددول اهلل : وعددن ابددن عمدددر رضددي اهلل عنهمددا قدددال
فا كجري الفرس بثالثة   3 .وما يخرا ثلثها بعد أيامالد ابة من صدع في الص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" العباسية"وورده , في أ" العباسية"ورده / في ب" ال ذي"وورده , في أ" اللذين"ورده  1

, فددي أ[ تعددالى]وسددقطه / فددي ب" عنهمددا"وورده , فددي أ" عندده"وورده / فددي ب" ابددي"وورده , فددي أ" ابددن"ورده  0
 . وورده في ب

 .في ب" ثلثة"وورده , في أ" ثةبثل"ورده  3

 -332 , 1ا, شفاء, الفاسدي. 153 , البلدان, اليعقوبي: قارن الن  في[ العباسية... من أولو ] 0س-1س
 .63 , 1ا, العقد. 331

, 4ا, الكشــف, الثعلبددي. 794 , 19ا, جــامع, الطبددري: قددارن الددن  فددي[ ثلثهددا بعددد... وعددن ابددن] 7س-3س
 . 751 , 1ا, حياة, الدميري. 342 , 3ا, زاد, ابن الجوزي. 149 , 3ا, معالم, البغوي. 005 

                                         
(*)
ثالمث,عبمدهللاوشمهرتهالمهمدييكنمىأبمو,العباسمي,الهاشممي,محمدبنأبيجعفرالمنصوربنمحمدبمنعلميالمحمدي

تمولىالخالفمة(م445/همـ156)ولدفيبإيذجمنأرافمارسسمنة,أمهأمموسىبنتمنصورالحميري,الخلفاءالعباسيين

واسمتمرتخالفتمه(م465/همـ139)توفيفيماسبذانسنة(م445/هـ156)وعمرهثمانيوثالثونسنةوبعدوفاةوالدهسنة

,تةةاريخ,السمميوطي.723-722ص,4ج,سةةير,الممذهبي.362-349ص,المعةةارف,ابممنقتيبممة:انظممر.عشممرسممنينوشممهراً
 .020-022ص
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يدا رسدول اهلل مدن : قلده, هلل عليه وسل م الد ابدة صل ىذكر رسول اهلل : قال (*)عن حذيفة الي ماني
يطدون بالبيده ومعده المسدلمون إذ  (*)علدى اهلل بينمدا عيسدى ةين تخرا قال من أعظدم المسداجد حرمدأ

فددا تضطرب اسرض تحتهم وين ا يبددوا منهدا مد أولشق الصن مما يلي المشعر وتخرا الدابدة مدن الص  3 

أمدددا , ا طالدددب ولددن يفوتهدددا هدددارب تسدددم الندداس مؤمنددداد وكدددافراد هيددش لدددن يددددركر و  ررأسددها ملمعدددة ذاه وبددد
ددا الكدافر فيكتددب بدين عينيدده نكتدده  المدؤمن فتتددرك وجهده كاندده كوكدب دري ويكتددب بدين عينيددة مدؤمن وأم 

 6 . نيه كافرسوداء ويكتب بين عي

 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [عينيه كافر... وعن حذيفة]3س-1س 

, الثعلبدددي. 796 , 19ا, جــامع, الطبددري: انظددر تطدددابق الددن  فددي[ عينيدده كددافر... وعددن حذيفددة] 3س-1س
ــــة, القيروانددددي. 005 , 4ا, الهدايــــة,القيروانددددي. 005 , 4ا, الكشــــف , لبغددددويا. 5739 , 6ا, الهداي
وقدددارن الدددن  . 751 , 1ا, حيـــاة, الددددميري. 353 , 3ا, لبـــاب, الخدددازن. 162 -149 , 3ا, معـــالم
 .341 -342 , 3ا, زاد, ابن الجوزي. 367 , 3ا, الكاشف, الزمخشري: في

                                         
(*)
ااحبسمرالنّبمّياملّىهللا,يكنىأبوعبدهللا,اليماني,حذيفةبنحسيلبنجابربنعمروبنربيعةبنالحارثالعبسي

غزانهاوندوالمدينوروهممذان,دائنوبقيعليهاحتىمقتلعثمانبنعفانوالهعمربنالخطابالم,عليهوسلّ فيالمنافقين
,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر(.م353/همـ33)توفيبالمدائنسمنة,(م370/هـ00)وفتحالريعنوةسنة,(م371/هـ01)سنة

.035-059ص,10ج,تةةاريخ,ابممنعسمماكر.55ص,مشةةاهير,ابممنحبممان.033ص,المعةةارف,ابممنقتيبممة.134ص,6ج

 .334-331ص,0ج,سير,الذهبي
(*)
كمانأحممريميمل,ولمدفميبيمتلحم وقيملبالناامرة,أممهممري ابنمةعممرانعليهمماالسمالم,عيسىبنمري عليهالسمالم

نوجعلهم,وإبراءاألكمهواألبرص,بعثهإلىبنيإسرائيلومنمعجزاتهإحياءالموتى,اغيرالوجه,سبطالرأس,للبياا

رفععيسىقبلمولدالرسولالّىهللاعليهوسلّ بخمسمائةوخمسوأربعينعاممنطورزيتاوعممره,الطينطيربإذنهللا

-772ص,قصةص,الثعلبمي.322-563ص,1ج,تةاريخ,الطبري.53ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر.ثالثوثالثونعاماً
 .073-033ص,1م,الكامل,ابناألثير.753
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دددفا بعصدددا  وهدددو محدددرم وقدددال واهلل إن الد ابدددة لتسدددمع قدددرع  روي عدددن ابدددن عبددداس أن ددده قدددرع الص 
بن عمر قال تخرا الدابة من شدعب فديمس رأسدها السدحاب ورجالهدا فدي  وعن عبد اهلل, عصاتي هذ 

 3 . اسرض ما خرجنا فتمر باإلنسان يصلي فتقول ما الصالة من حاجتك فتحطمه

صدرخاه  ثوالنداس يسديرون إلدى مندى فتصدرخ بدثالوعن ابن عمر قال تخرا الد ابدة ليلدة جمدع 
 .يسمعها من بين الخافقين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [بين الخافقين.. روي عن ]5س-1س

, معــالم, البغددوي. 117 , 7ا, تفســير, السددمعاني: انظددر تطددابق الددن  فددي [عصدداتي هددذ .. روي عددن]0س-1س
ـــــاب, الخدددددازن. 162 , 3ا ـــــاب, ابدددددن عدددددادل. 353 , 3ا, لب ـــــاة, الددددددميري. 023 , 15ا, اللب , 1ا, حي

 .113 , 1ا, تاري , الديار بكري. 751 

, 1ا, حيــاة, الدددميري. 162 , 3ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[الددى منددا... روي عددن ] 7س-1س
 751 . 

, الثعلبدددي. 799 , 19ا, جـــامع, الطبدددري: انظدددر تطدددابق الدددن  فدددي [حاجتدددك فتحطمددده... وعدددن عبدددد]3س-0س
ــار, الفدداكهي: وقددارن الددن  فددي. 751 , 4ا, الكشــف . 342 , 3ا, زاد, وزيابددن الجدد. 70 , 7ا, أخب
 .353 , 3ا, لباب, الخازن. 034 , 13ا, الجامع, القرطبي

, 3ا, معـــالم, البغدددوي. 007 , 4ا, الكشـــف, الثعلبدددي: قدددارن الدددن  فدددي [بدددين الخدددانقين... روي عدددن] 5س-1س
 .353 , 3ا, لباب, الخازن. 162 

6 
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 عرفات في فصل

ا مددن يددوم أكثددر عتيقدداد مددن الن ددار مددن يددوم فمدد" :عليدده وسددل م[ تعددالى]اهلل  صددل ىقددال رسددول اهلل "
قال اهلل عز  وجل  في عبادة ال ذين وقفوا في عرفداه يدا مالئكتدي انظدروا إلدى عبدادي ال دذين "و (1)"عرفة 3 

ين من كل  ف   عميق لزيارة بيتي كين يتضرعونني  [أ/ 03] دواددددددددددداشه يددددددددددددددويدعونند// أتوني شعثاد غبراد ضاح 
 .(2)"قد غفره لهم وتجاوزه عنهم وأعطيتهم سؤلهم أن ي

 6 هذ  اآلية نزله يوم الجمعة يوم عرفة بعد, اآلية (3)"الَيوَم أكلملُت َلُكمل ديَنُكم"قوله عز  وجل        

ة الوداع والن بي  عليه الس الم واقن بعرفاه على ناقته العصر العضبا اسم جمل رسول اهلل  في حج 
 .التحرك في موضع الجمل من ثقلها فبركه (*)الندق ,تندق وكانه الناقة

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

وورده , فددي أ" الددى"وورد / فددي ب" تعددالى"وورده , فددي أ" عددز وجددل"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" و"ورده  3
 .في ب" غبادي"وورده , في أ" عبادي"ورده  /في ب" لى"

 .في ب" لزياره"وورده , في أ" ارةلزي"وورده  7

 .في ب" أعطيتهم"وورده , في أ" اعطيتهم"وورده / في ب" غفرن"وورده , في أ" غفره"ورده  5

, فدي أ" عرفده"وورده / فدي ب" الجمعدة"وورده , فدي أ" الجمعه"ورده / وسقطه في ب, في أ" هذ  اتية"ورده  3
 .في ب" عرفة"وورده 

 .وسقطه في ب, في أ" عليه الس الم"وورده / في ب" حجة"وورده , في أ" حجه"ورده  4

 .وسقطه في ب, في أ" الندق التحرك في موضع  الجمل"ورده  6

, 7ا, الكشـــف, الثعلبدددي. 513 , 9ا, جـــامع, الطبدددري: قدددارن الدددن  فدددي [فبركددده... قولددده تعدددالى]5س-1س
. 325 , 1ا, الكاشف ,الزمخشدري. 13 , 3ا, معالم, البغوي. 12 , 0ا, تفسير, السمعاني.. 13 

 . 12 , 0ا, لباب, الخازن.513, 1,ا زادابن الجوزي , 

                                         
(1)

,النيسابوري.963-960ص,0ج,(1376)رقمه,بابفعلالحجوالعمرةويومعرفة,كتابالحج,صحيح,مسل :انظر
بمابممايفعملالممرءبعمدالصمفا,كتمابالمناسمك,السنن,البيهقي.333ص,1ج,(1425)رقمه,كتابالمناسك,المستدرك

,0ج,(0597)رقمممه,بممابالوقممو بعرفممة,كتممابالمناسممك,مشةةكاة,التبريممزي.166ص,0ج,(1343)رقمممه,والمممروة

 .493ص
(2)

كتماب,مرقةاة,القماري.157ص,(6)رقممه,فضةل,ابمنعسماكر.172ص,4ج,(7123)رقممه,مسةند,أبييعلمي:انظر
فعلالحمجووجوبمهوفعملالعممرةوفعمل,كتابالمناسك,جمع,الردواني.1623ص,5ج,بابالوقو بعرفة,المناسك

 .537ص,1ج,(3156)رقمه,يومعرفة
(3)

 (.3)اآلية,سورةالمائدة
(*)
 ل أجدلهترجمة
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, وعيد اليهود, وعزمه, قال ابن عباس رضي اهلل عنه كان ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة
 .الملل في يوم قبله وت بعد  أهلفلم يجتمع أعياد , (*)وعيد المجوس, (*)وعيد النصارى
هذ  اآلية من الفرائض  يعني يوم نزول, (1)"أكلملُت َلُكمل ديَنُكم الَيومَ "وجل  [: تعالى]قوله  3 

 زل بعد  هذ  اآلية حالل وت حرام وت شيء من نوالس نن والحدود واسحكام والحالل والحرام فلم ي
 

____________________ 
 .في ب" عنهما"وورده , في أ" عنه"ورده  1

 .في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / ي بف" النصارى"وورده , في أ" النصاري"ورده  0

 .في ب" اتية"وورده , في أ" اآلية"وورده / في ب" نزل"وورده , في أ" نزول"ورده  3

, 0ا, لبـــاب, الخدددازن. 13 , 3ا, معـــالم, البغدددوي: الدددن  فددديانظدددر تطدددابق  [وتبعدددد ... قدددال ابدددن]0س-1س
 .13 , 7ا, الكشف, يالثعلب :وقارن الن  في.194, 4,االلبابابن عادل ,. 12 

, 7ا, الكشــف, الثعلبددي. 516 , 9ا, جــامع, الطبددري: قددارن الددن  فددي [شدديء مددن... تعددالىقولدده ]7س-3س
. 13 , 3ا, معــالم, البغدوي. 11 , 0ا, تفســير, السدمعاني. 1569 , 3ا, الهدايـة, القيرواندي. 13 

 . 12 , 0ا, لباب, الخازن. 325 , 1ا, الكاشف, الزمخشري

                                         
(*)
سمموانصمارالتناامره فيممابيمنه ,المبعوثبعدموسىوالمبشربمهفميالتموراة,ه أمهعيسىعليهالسالم:النصارا

,يقرونبنبوةبعضاألنبياءواليقرونبالتوحيمد,العربيةموطنه ببخرانفيشبهالجزيرة,وقيللنصره عيسىعليهالسالم

 .020-021ص,المدخل,عبدالرازق,أسود:انظرأيعاً.333ص,1ج,البدء,البلخي:انظر.ويعتقدونبصلبعيسى
(*)
كانت,لميالدييقرونبنبوةزرادشتأطلقعليه هذااللقبمنذالقرنالثالثا,قوميعبدونالشمسوالناروالقمر:المجوس

,البلخمي:انظمر.وغيرهما,والمزدكيمة,وه فرقشمتىمثملالخرميمة,له دولتانعظيمتاناألولىالكينونيةوالثانيةالساسانية

عبد,اسود.102ص,فصل,محمودشكري,األلوسي:انظرأيعاً.033ص,1ج,الملل,الشهرستاني.306ص,1ج,البدء

 .39ص,المدخل,الرازق
(1)

 (.3)اآلية,ةالمائدةسور
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بددا ثددم  نزلدده بعددد  نين يومداد ثددم  ااهلل عليدده وسددل م بعددد  ثمدد صددل ىرسددول اهلل  الفدرائض وعدداش  نزلدده آيددة الر 
فدي حدق هدذ  اآليدة ضدعها علدى رأس  الس دالمفقدال جبريدل عليده  (1)"واتقوا َيومًا ُترَجعوَن فيِ  إلى اهلل"

 3 [ب/04] ,م عشرين يوماد اهلل عليه وسل   صل ى// مائتين وثمانين آية من سورة البقرة وعاش بعدها رسول اهلل

 .تسع ليال وقال سعيد بن جبير تسع ليال (*)قال ابن جريح
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, في أ" اهلل"وورده / في ب" الفرائض"وورده , في أ" الفرايض"ورده  1

 .في ب" جريح"وورده , في أ" جربح"ورده  7

 .وسقط في ب, لن  في أورد ا [سورة البقرة... فقال جبريل]3س-0س

, 7ا, الكشـــف, الثعلبدددي. 516 , 9ا, جـــامع, الطبدددري: قدددارن الدددن  فدددي [آيدددة الربدددا.. الفدددرايض وعددداش]1س
. 13 , 3ا, معــالم, البغدوي. 11 , 0ا, تفســير, السدمعاني. 1569 , 3ا, الهدايـة, القيرواندي. 13 

 . 12 , 0ا, لباب, الخازن. 325 , 1ا, الكاشف, الزمخشري

, 1ا, الهدايـة, القيرواندي. 069 , 0ا, الكشدن, ال علبـ : قدارن الدن  فدي [تسع ليال... نزلهثم ] 7س-1س
ــــالم, البغددددوي. 060 , 1ا, تفســــير, السددددمعاني. 915  , 1ا, الكاشــــف, الزمخشددددري. 374 , 1ا, مع
, الجــــامع, القرطبدددي. 66-64 , 4ا, مفــــاتي , الدددرازي. 052 -079 , 1ا, زاد, ابدددن الجدددوزي. 303 
 .013 , 1ا, لباب, لخازنا. 345 , 3ا

                                         
(1)

 (.061)اآلية,سورةالبقرة
(*)
شميخ,مولىأميمةبمنخالمد,المكي,األموي,القرشي,وأبوالوليد,لهكنيتانأبوخالد,عبدالملكبنعبدالعزيزبنجريح

(.م434/همـ152)بمّكمةسمنةتموفي,(م399/همـ62)ولدسنة,أولمندونالعل بمّكة,وااحبالتصاني بالحديث,الحرم

,الصفدي.337-305ص,3ج,سير,الذهبي.137-133ص,3ج,وفيات,ابنخلكان.145ص,مشاهير,ابنحبان:انظر
 .102ص,19ج,الوافي

6 
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 المنا في فصل

مددن أعمددال [ تعدالى]وسدل م مددا مددن عمدل أحددبُّ إلددى اهلل [ تعددالى]اهلل عليدده  صدل ىقدال رسددول اهلل "
تلقددى بقبددولهم أضددحيتهم قبددل  تعددالىعبدداد  فددي منددا مددن ذبددح أضددحيتهم يددوم النحددر فدد ن اهلل سددبحانه و  3 

ددراط ولهددذا قددال عليدده فيجعلدده مركبدداد لعبدداد  حتدد (1)"سددفك دمهددا علددى اسرض " الس ددالمى يمددرون بدده الص 
 .(2)"عظموا أضاحيكم ف نها في الصراط مطاياكم

اشدفع لدي يدا  :فقدال الس دالمن رجالد رأى فدي منامده رسدول اهلل عليده إ :أنه قال (*)وعن أبي سهل 6 

 , نعدددم:   قدددالىوحلقددده رأسددك فدددي المنددد, نعدددم: جددده قدددالفقددال احج[ اهلل عليددده وسدددلم صدددل ى]رسددول اهلل 
 

 
____________________ 

 . وورده في ب, في أ تعالى"وسقطه / وورده في ب, في أ تعالى"سقطه  0

 .وسقطه في ب, في أ" سبحانه"وورده / في ب" فى"وورده , في أ" في"ورده  3

 .في ب" وسلم"وورده , في أ" الس الم"ورده  7

 في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" اضحاياكم"وورده , في أ" اصحاياكم"ورده  5

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" راى"وورده , في أ" رآى"ورده  3

 .في ب" رأسل"وورده , في أ" رأسك"وورده / وورده في ب, في أ" اهلل عليه وسلم صل ى"سقطه  4

ـــ, طالدددب أبدددو: قدددارن الدددن  فدددي[قدددال نعدددم... وعدددن أبدددي]4س-3س  ـــاء, الغزالدددي. 021 , 0ا, وتق , 1ا, إحي
 .04 , أسرار. 017 

 

                                         
(1)

نإحراقمامنعملابنردميومالنحرعمالًأحبإلىهللام"قال,"أنالنّبّيالّىهللاعليهوسل :"وردالحديثعنعائشة

وإنالدمليقعمنهللاعزوجلبمكانقبلأنيقععلىاألرافطيبوا,وأشعارها,وأنهليؤتىيومالقيامةبقرونهاوأظالفها,دم

,العلةل,ابمنالجموزي.75ص,0ج,(3103)رقمه,بابثواباألضحية,كتاباألضاحي,سنن,ابنماجة:انظر".بهانفساً

.63ص,(722)رقمممه,بممابفعمملاألضممحية,كتممابالحممج,فضةةائل,المقدسممي.49ص,0ج,(933)رقمممه,كتممابالحممج
 .1123ص,0ج,(3344)رقمه,بابالحثعلىاألضحية,أبواباألضاحي,فتح,الرباعي

(2)
,العجلموني.117ص,1ج,(126)رقممه,المقاصد,السخاوي.371ص,7ج,كتابالعحايا,التلخيص,ابنحجر:انظر

 .101ص,1ج,(334)رقمه,كشف
(*)
 ل أجدلهترجمة
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ذكدر فدي  تعدالىت تخن ف نك ت تدخل الن دار سن اهلل سدبحانه و : اهلل عليه وسلم صل ىفقال رسول اهلل 
 2 .(1)"ونَ خافُ ال تَ  رينَ صا قَ مُ وَ  مل كُ ؤوسَ رُ  ُمحلاقين ينَ نل آمِ اهلُل اءَ شَ  نل إِ "كالمه القديم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" قال"وورده , في أ" فقال"ورده  1

 . في ب" كالم"وورده , في أ" كالمه"ورده  0

, 1ا, إحيـاء, الغزالدي. 021 , 0ا, قـوت, طالدب أبدو: قدارن الدن  فدي [ت تخافون... فقال رسول] 0س-1س
 . 04 , أسرار. 017 

 

                                         
(1)

 (.04)اآلية,سورةالفتح
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 [أ/82] //غيرهما وفي مّكة في والموت المرض في فصل

ددالحة مك ددةمددن مددرض فددي " مدداه بعددد   ذافدد (1)"كتددب اهلل لدده ثددواب سددتين سددنة مددن اسعمددال الص 
ذاغفر له و  مك ةالح  في غير  ماه قبل الح   كتدب اهلل لده فدي كدل سدنة ثدواب الحد   المبدرور وغفدر  ا  3 

دده  مددن تصدددد ق فددي طريددق الحدد   كان مددا تصدددد ق فددي الغددزا ودرهددم واحددد يعددددل"و, (2)"لدده كيددوم ولدتدده أم 
 . (3)"بسبعمائة درهم

مدددن صدددام رمضدددان أو اعتمدددر ثدددم  مددداه عقيبددده مددداه : "وروي عدددن الحسدددن البصدددري  أن ددده قدددال 6 

 ". شهيداد 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, في أ" مك ةفي ال"ورده  0

 . في ب" ولده"وورده , في أ" ولدته"ورده  7

 .في ب" لسمائة"وورده , في أ" بسبعمائة"ورده  5

, ابدن الجدوزي. 04 , أسـرار. 017 , 1ا, إحيـاء, الغزالدي: قارن الن  فدي [شهيدا... وروي عن]4س-3س
 .775 , م ير

                                         
(1)

منمرايومماًبمكمةكتمبهللالمهمالعمملالصمالحالّمذيكمانيعملمه:"قال,وردالحديثعنالرسولالّىهللاعليهوسل 

 .050ص,0ج,(731)رقمه,بابماجاءفيمكة,شر ,الخركوشي:انظر".عبادةستينسنة
(2)

,نصب,الزيلغي:انظر,"تبهللالهحجةمبرورةفيكلسنةكمنماتفيطريقالحج:"قالالرسولالّىهللاعليهوسل 

 .51ص,0ج,(519)رقمه,بابالهدا,كتابالحج,الدراية,ابنحجر.159ص,3ج,كتابالحجعنالغير
(3)

كالنفقمةفميسمبيلهللا,النفقمةفميالحمج:"رسمولهللااملّىهللاعليمهوسمل قمال:"قمال,وردالحديثعمنبريمدبمنالحصميب

,(6379)رقمه,بابمناختارالركوبلمافيهمنالزيادةواالجما ,كتابالحج,السنن,البيهقي:انظر,""بسبعمائةضع 

رقمممه,اتحةاف,ابمنحجمر.73ص,0ج,(1539)رقممه,بمابالنفقمةفمميالحمج,كتمابالحمج,غايةة,الهيثممي.573ص,7ج
 .12ص,5ج,(11607)رقمه,الحجفضائلباب,كتب الحج والعمرة,الهندي.593ص,0ج,(0333)
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 أهددلاعددة مددن فحكددو  عددن جم (*)وحكددي أن جماعددة مددن شدديوخ المغددرب جدداؤوا إلددى فضدديل بددن عيدداض
فقددال , النددار قددط نحددن قتلنددا رجددالد وأوقدددنا عليدده ندداراد عظيمدداد ليلددة تامددة فلددم تحرقدده: الضدداللة أنهددم قددالوا

لعددل ذلدك الرجددل كددان حاجداد فقددال جماعددة الشديوخ نعددم قدد سددمعنا عددن تلدك الجماعددة الضددالة : الفضديل 3 

 [أ/ 09] مراه من ح  مرة فقد أدى دينة ومن ح // إن ذلك الرجل المقتول كان قد ح  ثالث: قالوا
 .عليه نار جهنم[ لىتعا]ومن ح  ثالثا حرم اهلل  تعالىثانيا فقد أعطى وسل م دنيا إلى اهلل 

وعن نهرواني  
ار عظدم الجمدل فخدرا العظدم مدن الن د (*)ألقى في الكلخدن (*)أن ه قال أن ُكلخينا (*) 6 

دا ن مدن دددوألقاها ثانياد وثالثداد فكل مدا ألقدا  خدرا منده وبداآلخرة ضدرب بنفسده َصددر الكلخندى فهت الغيدب أم 
 إلى الحجاز عشر مراه عظم الجمل ال ذي ذهبإن  ذلك العظم  تعالىتخان من اهلل 

 
____________________ 

  .وسقطه في ب, في أ" فحكو "ورده  1

 .وسقطه في ب, في أ" قد"ورده  3

 .في ب" المقتول"وورده , في أ" المقول"ورده  7

 .في ب" ثالثا"وورده , في أ" ثالثا"وورده / وسقطه في ب, في أ" تعالى"ورده  5

فدي " الجمدل"وورده / فدي ب" عظديم"وورده , في أ" عظم"وورده / في ب"الخيناكا"وورده , في أ" كلخيناد "ورده  3
 .في ب" الجبل"وورده , أ

وورده / فدددددي ب" وبدددددااتخرة"وورده , فدددددي أ" وبددددداآلخرة"وورده / فدددددي ب" وكلمدددددا"وورده , فدددددي أ" فكلمدددددا"ورده  4
 .في ب" الكلخن"وورده , في أ" الكلخنى"

فدي " الدذي"وورده / فدي ب" الجبل"وورده , في أ" الجمل"وورده / ي بف" تحان"وورده , في أ" تحان"وورده  6
 .في ب" الذى"وورده , أ

, الندددويري. 019 -016 , 0ا, الشـــفاء, القاضدددي عيددداض: قدددارن الدددن  فدددي [جهدددنم... وحكدددى ان] 5س-1س
 .303 , 7ا, إمتاع, المقريزي. 065 , 6ا, توضي , ابن ناصر الدين. 096 -094 , 1ا, نهاية

.317 -313 , 1ا, البحـــــر, ابدددددن الضدددددياء: قدددددارن الدددددن  فدددددي [فهتدددددن مدددددن.. وعدددددن نهرواندددددي] 6س -3س
                                         

(*)
,بكورةأبيوردونشأفيها,ولدبخرسان,يكنىأبوعلي,الخرساني,اليربوعي,فعلبنعياابنمسعودبنبشرالتميمي

,ابمنعسماكر:انظمر.وعمرهثمانونسمنة,(م623/هـ164)وتوفيبمكةسنة,الحديثكانثقةفي,انتقلإلىمكةوسكنفيها
 .701ص,6ج,سير.073ص,1ج,تذكرة,الذهبي.034ص,0ج,صفة,ابنالجوزي.349-345ص,76ج,تاريخ

(*)
 ل أجدلهترجمة
(*)
 ل أجدلهترجمة
(*)
 ل أجدلهترجمة
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لزيارة كون الحجاا ال ذين تعبوا وجاءوا كان قدر الجمل وكرامته على هذ  المنزلة فباسحرى أن ي  ذاف
عند فلهم  تعالىبيه اهلل من كل  ف   عتيق نحيفة أبداُنهم ومغبرةد وجوههم وسائلة دموعهم إرضاء اهلل 

 3 .منزلة عظيمة ورتبة علي ة[ تعالى]اهلل 

 [أ/ 32] ر ددددددددددددددددس  ظهددددددددددددددددددددددددددمد الس المعليه  الن بي  آدم // تعالىقال علي  كر م اهلل وجهه لما خلق اهلل سبحانه و 
م عبيد  وقد رهم على بيد القدرة فترشح منه جميع ما سياتي من ذريته إلى يوم القيامة فاقرهم اهلل بانه  

ذلك اإلقرار وكتب عليه كتاب عهد فقال للحجر اسسود افتح فاك ففتحه فالقى فيه ذلك الكتاب  6 

 .فوضعه في مكانه حتى يشهد يوم القيامة لكل  من استلمه بحق  بان  هذا استلمني ووفى بالعهد
م في ظهر  اليمنى فاخرا آدمسح صفحة  تعالىالت فسير أن  اهلل سبحانه و  أهلقال مقاتل وغير  من 

بيضاء كهيئة الذ ر  يحركون ثم  مسح صفحة ظهر  اليسرى فاخرا منه ذري ة سوداء كهيئة  ةمنه ذري 9 

 .الذ ر  أي ضاد 
____________________ 

 .في ب" فالحرى"وورده , في أ" فبالحرى"وورده / في ب" الجبل"وورده , في أ" الجمل"وورده  1
 .في ب" زيارة"وورده , في أ" الزيارة"ورده  0
 .في ب" منزلة"وورده , في أ" مزلة"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3
 . في ب" آدم"وورده , في أ" ادم"وورده / في ب" سبحانه تعالى"وورده , في أ" تعالىسبحانه و "ورده  7
 .في ب" بيدةع"وورده , في أ" عبيد "وورده / في ب" سياتي"وورده , في أ" سياتي"ورده  5

ــاء, الغزالددي: قددارن الددن  فددي [بالعهددد... قددال علددي] 4س -7س , القزوينددي. 31 , أســرار. 015 , 1ا, إحي
 .004 , المطلع, البلعي. 114 , آ ار
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [الذر ايضا... قال مقاتل]  12س - 6س
, 0ا, لبـاب, الخدازن. 396 , 15ا, ي مفـات, الدرازي: قدارن الدن   فدي [الذر ايضا... قال مقاتل] 12س -6س
, السددمعاني. 070 , 13ا, جــامع, الطبددري: وقددارن الددن  فددي. 346 , 9ا, اللبــاب, ابدن عددادل. 034 

 .096 , 3ا, معالم, البغوي. 032 , 0ا, تفسير
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ألسه بربكم قالو بلى فقال للبيض هؤتء في الجن ة  :ثم  قال لهم  يا آدم هؤتء ذريتك :فقال
م أصحاب اليمين وقال للسود هؤتء في النار وت أبالي وهم أصحاب الشمال ثم  أعادهم برحمتي وه

الميثاق كلهم من أصالب  أهلالقبور محبوسون حتى يخرا  اهلإلى مكانهم جميعاد في صلبه ف 3 

 .الر جال وأرحام الن ساء
 تجارة والتفرحسياتي زمان على أمتي يح   أغنياءهم لل: "هلل عليه وسلم صل ىوقال رسول اهلل 

ياء والس معة  6 .اللهم احفظنا وأصلح أحوالنا, (1)"وفقراؤهم للسؤال من الن اس وعلماؤهم للر 

من سال : "اهلل عليه وسل م صل ىقال رسول اهلل : عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن ه قال
قال خمسون الن اس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسالته في وجه خموس أو خدوش قيل ما تغنيه 

 9 .(2)"درهماد أو قيمته من الذ هب

 
____________________ 

وورده , فددي أ" اغنيدداءهم"وورده / فددي ب" قددال"وورده , فددي أ" قددآل"وورده / وورده فددي ب, فددي أ" و"سددقطه  5
 .في ب" التفحر"وورده , في أ" التفرح"ورده /في ب "اغنياؤهم"

 .وسقط في ب, في أورد الن   [ارحام النساء... فقال يا] 7س -1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [من الذهب... عن ابن] 9س -4س

, لبـاب, الخدازن. 396 , 15ا, مفـاتي , الدرازي: انظر تطابق الدن  فدي [ارحام النساء... فقال يا] 7س -1س
. 070 , 13ا, جــــامع, الطبددددري: وقددددارن الددددن  فددددي. 346 , 9ا, اللبــــاب, ابددددن عددددادل. 034 , 0ا

 .096 , 3ا, معالم, البغوي. 032 , 0ا, يرتفس, السمعاني

                                         
(1)

,يمأتيعلممىالنماسزمممانيحمجأغنيمماءأمتميللنزهممة:"الرسمولامملّىهللاعليمهوسممل وردالحمديثعممنأنمسبممنمالمكقممال

رقمممه,الفةةردوس,الممديلمي:انظممر".وقممررهه للسمممعةوالزيمماء,وفقممراهه للمسممألة,وأوسممطه للتجممارة,وأوسممطه للتجممارة

,كتمابالحمجوالعممرة,كنةز,الهنمدي.47ص,0ج,(904)رقمه,كتابالحج,العلل,ابنالجوزي.777ص,5ج,(6369)
 .399ص,0ج,(3034)رقمه,كشف,العجلوني.133ص,5ج,(10330)رقمه

(2)
كتماب,سةنن,أبميداود.569ص,1ج,(1672)رقمه,بابمنسألعنظهرغني,كتابالزكاة,سنن,ابنماجة:انظر

بمابممنالتحمللمهالصمدقةممن,تابالزكماةك,شرح,البغوي.167ص,1ج,(350)رقمه,بابمنتحللهالزكاة,الزكاة
 .63ص,3ج,(1322)رقمه,األغنياءواألقوياء
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 المدينة فضائل في الثاني الباب

اهلل عليده وسدل م ومرقدد  أفضدل مدن جميدع  صدل ىاتفق علماء اإلسالم في أن مضجع رسدول اهلل 
 3 [ب/ 31] في واددددداختلف ثم, في وجه الدنيا// أفضالن من سائر اسرض مك ةاسرض فدي وجده الدنيا ثم  المدينة و 

 (*)مالددك اإلمدداموبدده ذهددب  مك ددةقددال بعددض الصددحابة المدينددة أفضددل مددن , مك ددةأن المدينددة أفضددل أم 
 مك ددةعلدديهم ال[ تعددالى]رضددوان اهلل  (*)والشددافعي وأحمددد بددن حنبددل (*)حنيفددة أبددووقددال , رضددي اهلل عندده

 6 .أفضل من المدينة

____________________ 
 .في ب" علما"وورده , في أ" علماء"ورده  1

 .في ب" سائر"وورده , في أ" ساير"رده و  3

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  5

دةام ... اتفدق العلمداء] 7س-0س , أعــالم, الزركشدي. 301 -302 , 1ا, نهايــة, الندويري: قددارن الدن  فدي[مك 
 .104 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 070 

, 3ا, المقدمات, القرطبدي. 573 , 7ا, شرح, ابن بطال: قارن الن  في[من المدينة.. قال بعض]3س-7س
ـــــة, الندددددويري. 744  , 1ا, بهجـــــة, المرجددددداني. 163 , أعـــــالم, الزركشدددددي. 301 -302 , 1ا, نهاي
 .132 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 573 

                                         
(*)
,أحداألئمةاألربعةعندأهلالسنةوإليهتنسمبالمالكيمة,إمامدارالهجرة,أبوعبدهللا,مالكبنأنساألابحيالحميري

تموفي,ممنسماداتأتبما الحمديثاهمت بجممعالسمنن,عمنالملموككانالباًفيدينمهبعيمداً,(م410/هـ93)ولدبالمدينةسنة

,مشمماهير,تلمم حبممان:انظممر.وكتممابالموطممأ,كتمابالملممل:ولممهالعديممدمممنالمصممنفاتمنهمما,(م495/هممـ141)بالمدينمةسممنة

 .139-135ص,7ج,وفيات,ابنخلكان.142-139ص
(*)
أحداألئمةاألربعةعندأهملالسمنةأامله,يفةإمامالحنيفةالمجتهدالمحققأبوحن,الكوفي,النعمانبنثابتالتيميبالوالء

ل يكنله,ثّ انقطعللتدريسواالفتاء,كانيبيعالخزويطلبالعل فياباه,بالكوفة(م399/هـ62)منأبناءفارسولدسنة

,البغمدادي:انظمر"رسمالةفميالفقمهاألكبمر:"نهاولهالعديدمنالمصنفاتم(م434/هـ152)عالقةبالملوكتوفيببغدادسنة

 .136ص,1ج,تذكرة.723-392ص,3ج,سير,الذهبي.703-715ص,5ج,وفيات,ابنخلكان.303ص,13ج,تاريخ
(*)
ممروأاملهممن,عندأهلالسنة,وأحداألئمةاألربعة,أمامالمذهبالحنبلي,الشيبانيالوائلي,أبوعبدهللا,أحمدبنحنبل

وسافروارتحلإلىالكوفمةوالبصمرة,نشأمنكباًعلىطلبالعل (م462/هـ137)ولدفيبغدادسنة,كانوالدهواليسرخس

,7ج,تةاريخ,البغدادي:انظر".الصحابةفضائل"ولهالعديدمنالتصاني منها(م655/هـ071)توفيسنة,والمدينةومكة
 .144ص,11ج,سير,الذهبي.35-33ص,1ج,وفيات,ابنخلكان.710ص
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دعدا اهلل , إلدى المديندة مك دةاهلل عليه وسدل م مدن  صل ىين ف ن ه لما هجر رسول اهلل ولأم ا دليل اس
دددةإن  قدددوم : "إلهدددي وسدديدي ومدددوتيفقدددال  تعدددالىسددبحانه و  أخرجدددوني مددن وطندددي ال دددذي كنددده أحبددده  مك 

فدال جدرم أن [ فيهدا]المديندة ووطنده  تعدالىفارسله اهلل , "تحبها أنه فارسلني وابعثني إلى اسرض التي  3 

ن لهددا فددي التددوراة أربعددين  الن بي  هددي أفضددل مددن اسرض التددي يحبهددا تعددالىحبهددا اهلل ياسرض التددي  وا 
 .ا طيبة وطابة فكثرة أساميها تدل على شرفهااسماد منه

إن زار  مسدل م فدي عمدر  مدرة  مك دةوأمدا دليدل اآلخدرين فهدم يقولدون أن بيده اهلل المعظدم كدان فدي  6 

دددةوهدددذا يكفدددي فدددي أفضدددلي ة , كيدددوم ولدتددده أمددده  غفدددر لددده جميدددع خطايدددا ت يجدددوز الصدددالة إت أيضددداد و  مك 
فدي كالمده القدديم فدي مواضدع بدالتعظيم ولدم  تعدالىاهلل  ذكرهاأيضداد و , مك دةبالتوجه إلى الكعبدة هدي فدي 
 9 .يذكر المدينة على هذا الوجه

 
____________________ 

 .وورده في ب, في أ[ فيها]وسقطه / في ب" تعالي"وورده , في أ" تعالى"ورده  3

 .في ب" فان"وورده , في أ" وان"وورده / في ب" يحبها"وورده , في أ" تحبها"ورده  7
 ".طابة"وورده , في أ" طابه"وورده / في ب" طيبة"وورده , في أ" طيبه"ورده  5

 .في ب" مك ة"وورده , في أ" مك ةال"وورده / في ب" اآلخرين"وورده , في أ" اتخرين"ورده  3

 .في ب" مك ة"وورده , في أ" مك ةال"وورده / في ب" ولده"وورده , في أ" ولدته"ورده  4
ددةال"وورده / فددي ب" وهددو"وورده , فددي أ" وهددي"ورده  6 ددة"وورده , فددي أ" مك  , فددي أ" تعددالى"وورده / فددي ب" مك 

 .في ب" باالتعظيم"وورده , في أ" بالتعظيم"ورده /في ب" تعالي"وورده 

, 1ا, المقــدمات, القرطبددي. 193 , أخبــار, ابددن زبالددة: قددارن الددن  فددي [الن بددي  يحبهددا ... امددا دليددل] 7س-1س
 .132 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 349 , 3ا, الذخيرة, القرافي. 749 

. 33 , الـدرة, ابن النجار. 159 , 1ا, أخبار, ابن شبة: قارن الن  في [على شرفها... ان لها] 5س-7س
 .035 , أعالم, الزركشي. 113 , 1ا, بهجة, المرجاني. 54 , التعريف, المطري

, 1ا, شـــفاء, الفاسدددي. 163 , أعـــالم, الزركشدددي: قدددارن الدددن  فدددي [يدددذكر المديندددة... امدددا دليدددل] 4س-3س
 .106 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 04 
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الس ددر فددي كددون القبلددة لهددذ  اسمددة كعبددة اهلل دون القدددس ال ددذي قبلدده سددائر اسمددم وذلددك أن عليدده 
تدده وسددطاد كمددا قددال اهلل  الس ددالم ــ: "تعددالىلمددا كددان نسددبه مددن أوسددط اسنسدداب وأم   (1)"َوَســطاً  ةً ُكنلــُتم ُأم 
وبسدط بددين اتفدراط والتفدريط وجددب أن يكدون قبلدتهم أوسددط اسمكندة واليهدود نددودوا مدن الجانددب  وشدرعه 3 

مددن جانبدده كمددا قددال اهلل  (*)إلددى مددريم الس ددالمالغربددي  والن صددارى اسددتقبلوا المشددرق لمجدديء جبريددل عليدده 
ِقّياً أهلَبَذتل ِمنل أنتِإذل : "تعالى  .بين المشرق والمغربفعين لحبيبه وأمته ما , (2)"ها َمَكانًا َشرل

 
 
 

 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [المشرق والمغرب... السر في]  5س-1س

, مفــاتي , الددرازي. 10 -6 , 0ا, الكشـف, الثعلبددي: قدارن الددن  فدي [اوسدط اتمكنددة... السدر فددي] 3س-1س
 .157 -153 , 0ا, الجامع, القرطبي. 65 -67 , 7ا

, معـالم, البغدوي. 029 , 3ا, الكشـف, الثعلبدي: قارن الن  في [المشرق والغرب... هود نودواوالي] 5س-3س
 .92 , 11ا, الجامع, القرطبي. 502 . 10ا, مفاتي , الرازي. 003 , 5ا

                                         
(1)

 (.173)اآلية,سورةالبقرة
(*)
كانتزوجةزكرياعليهالسالمخالةمري ولذلككفلزكريا,أمهاحنة,مري بنتعمرانبنماتانمنولدسليمانبنداود

ارسلهللاتعمالىجبريملونفمخ,كريامري بنيلهازكرياغرفةداخلالمسجدوانقطعتفيهاللعبادةوكاناليدخلعليهاغيرز
دفنمتفميالكنيسمةالجثمانيمةشمرقيبيمت,توفيتبعدرفععيسىوكانوعمرهماخمسمونعامماً,فيجيبمري فحبلتبعيسى

.565-516ص,مرةة,سبطابنالجوزي.565ص,1ج,تاريخ,الطبري.702-713ص,قصص,الثعلبي:انظر.المقدس

 .133,صمعجمحمد,التونجي,ما:انظرأيعاً
(2)

 (.13)اآلية,سورةمري 
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 المدينة في والموت والمجاورة الّسالم عليه النّبيّ  زيارة في فصل

مدن : "وقدال أيضداد , (1)"تي وجبده عليده شدفاعتيمدن جداء بمديندة لزيدار : "الس دالمعليده  الن بدي  قدال 
مدن زارندي بعدد مدوتي فكانمدا زارنددي : "وقدال أيضداد , (2)"أتداني لقصدد الزيدارة فهدو فدي جدواري يدوم القيامددة 3 

 .(4)"نيذاأمن ح   ولم يزرني فكانما : "أيضاد  الس الموقال عليه , (3)"حياد وأنا أشفع له يوم القيامة
 
 

 
____________________ 

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  1

ددالمعليدده "ورده  0 فددي " بمدينددة"وورده , فددي أ" بمديندده"وورده / فددي ب" اهلل عليدده وسددلم صددل ى"وورده , فددي أ" الس 
 .ب

, فدي أ" فاكانمدا"وورده / في ب" جواهرى"وورده , في أ" جواري"وورده / في ب" فى"وورده , في أ" في"ورده  3
 .في ب" زرنى"وورده , في أ" زارنى"وورده / في ب" فكانما"وورده 

ددالمعليدده "ورده  7 فددي " فكانمددا"وورده , فددي أ" فاكانمددا"وورده / فددي ب" اهلل عليدده وسددلم صددل ى"وورده , فددي أ" الس 
 .ب

                                         
(1)

,المدارقطنمي:انظمر".ممنزارقبمريوجبمتلمهشمفاعتي:"قالرسولهللاالّىهللاعليهوسل ,وردالحديثعنابنعمر

رقممه,فعلالحّجوالعممرة,كتابالمناسك,شعب,البيهقي.337ص,3ج(.0395)رقمه,بابالمواقيت,كتابالحج,سنن

 .351ص,15ج,(70563)رقمه,كنز,الهندي.51ص,3,3ج,(3630)
(2)

,منزارنيمتعممداًكمانجموارييمومالقياممة:"قال,وردالحديثعنرجلمنرلالخطابعنالنّبّيالّىهللاعليهوسل 

نبعثمةهللاممناألمنمينيموموممنمماتفميأحمدالحمرمي,وسكنالمدينةوابرعلىبالئهاكنمتلمهشمهيداًوشمفيعاًيمومالقياممة

,الصةةارم,الحنبلممي.73ص,3ج,(3655)رقمممه,فعمملالحممجوالعمممرة,كتممابالمناسممك,شةةعب,البيهقممي:انظممر".القيامممة
 .133ص,5ج,(10343)رقمه,كنز,الهندي.120ص

(3)
وممنممات,نمازارنيفميحيماتيمنزارنيبعدموتيفكأ:"قالالنّبّيالّىهللاعليهوسل :قال,وردالحديثعنحاطب

,3ج,(0397)رقممه,بمابالمواقيمت,كتمابالحمج,سةنن,المدارقطنمي:انظمر".بأحدالحرمينبعثمناألمنمينيمومالقياممة

,(10340)رقممه,كنز,الهندي.73ص,3ج,(3655)رقمه,فعلالحجوالعمرة,كتابالمناسك,شعب,البيهقي.333ص
 .135ص,5ج
(4)

,الحنبلمي:انظمر".ممنحمجولم يزرنميفقمدجفماني:"قمالالرسمولاملّىهللاعليمهوسمل :قمال,حديثعنابنعممروردال

,المقاصةد,السمخاوي.539ص,0ج,بابدخولمكةوبقيةأعمالالحمج,كتابالحج,التلخيص,ابنحجر.66ص,الصارم
 .373ص,1ج,(1112)رقمه
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  [ب/ 03] //نددعليك يا سيد المرسلي الس الموسلمه فقله  الس المعليه  الن بي  حنيفة جئه روضة  أبوقال 
 .يا إمام المسلمين الس المسمعه من تربته وعليك 

عليده  الن بدي  حججه ثم  أتيده المديندة ودخلده الروضدة وسدل مه علدى  (*)بن شيبان إبراهيموقال  3 

 .إبراهيميا  الس المفسمعه من الروضة قال وعليك  الس الم
أعرابدي   ذافد الس دالمعليده  بدي  الن   أنه قال أندا عندد روضدة (*)وروي عن محمد بن عبد هلل العتبي

عليدده  صددل ىودعددا و  الس ددالمباحسددن  الس ددالمعليدده  الن بددي  جدداء وأبددرك جملددة فدددخل المسددجد وسددل م علددى  6 

َولــو َأن هــم َظلمــوا "قددال فددي محكددم كتابدده ال ددذي أنددزل عليدده  تعددالىوقددال يددا رسددول اهلل إن اهلل سددبحانه و 
َتفلَفروا اهلَل واستفف يمَأنلُفَسهم جاؤوَك فاسل  شفاعتك راجياد  وأنا جئدتدك. (1)"اـً ر َلُهمل َلَوَجدوا اهلل َتّوابًا َرحل

____________________ 9 

" اهلل عليده وسدلم صدل ى"وورده , فدي أ" الس دالمعليه "وورده ./في ب" حنيفة أبو"وورده , في أ" حنيفه أبو"ورده  1
 .في ب

 .في ب" المدينة"وورده , في أ" ينهالمد"وورده / في ب" آتيه"وورده , في أ" اتيه"ورده  3

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  5

" الس دالمعليده "وورده / فدي ب" جملده"وورده , فدي أ" جملدة"وورده / فدي ب" ابركده"وورده , فدي أ" ابرك"ورده  3
 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ

, فدددي أ" ال دددذي"وورده / فدددي ب" فدددى"وورده , فدددي أ" فدددي"وورده / فدددي ب" تعدددالي"ورده و , فدددي أ" تعدددالى"ورده  4
 .في ب" الذى"وورده 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [فسمعه من الروضة الس المعليه  الن بي  وسلمه على ] 7س -3س

, 0ا, بهجــة, يالمرجدان. 007 , الــدرة, ابددن النجددار :قددارن الددن  فدي [يددا ابدراهيم... وقدال ابددراهيم ]7س -3س
 .0924 , 5ا, البحر, ابن الضياء. 32 , اتحاف, ابن عساكر .933 

ــدرة, ابددن النجددار: قددارن الددن  فددي[شددفاعتك راجيددا... روي عددن] 6س-5س , 0ا, بهجــة, المرجدداني. 007 , ال
 .0924 , 5ا, البحر, ابن الضياء. 57 -53 , اتحاف, ابن عساكر. 945 -947 

                                         
(*)
,حدثعنعليبنالحسمن,رحلإلىمعانوالبلقاء,زاهد,شيخالصوفية,نىأبواسحاقيك,إبراهي بنشيبانالقرميسني

,3ج,تةاريخ,ابمنعسماكر:انظمر(.م971/همـ332)توفيسنة,وغيره ,ورواعنهأبوزيدمحمدبنأحمدالمروزيالفقيه

 .13ص,3ج,الوافي,الصفدي.397-390ص,15ج,سير,الذهبي.777-771ص
(*)
 .أجدلهترجمةل 

(1)
 (.37)اآلية,سورةالنساء
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 [البحر البسيط:]ثم  أنشد هذا البيه, غفر اهلل ليفاشفع لي واستغفر لي حتى ي 

 
 3 

 

اسعرابدي وبشدر   وقدال لدي يدا عتبدة أدرك الس دالمعليده  الن بدي  ثم  أنصرن اسعرابدي  فغلبندي الن دوم فرأيده 
 6 .بهه منه فعدوه خلفه وما وجدتهانتبشفاعتي ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

فدي " طديهن"وورده / فدي ب" اعظم"وورده , في أ" اعظمه"وورده ./في ب" باالقاع"وورده , في أ" القاع"ورده  0
 .في ب" طيبهن"وورده , أ

 .في ب" القبر"وورده , في أ" لقبر"ه وورد/ في ب" الفداء"وورده , في أ" فداء"ورده  3
ددالمعليدده "وورده / فددي ب" فغلبنددى"وورده , فددي أ" فغلبنددي"ورده  7 فددي " اهلل عليدده وسددلم صددل ى"وورده , فددي أ" الس 

  .في ب" عتبة"وورده , في أ" عتبة"وورده / ب

, 0ا, بهجـة, انيالمرجد. 007 , الـدرة, ابن النجار: قارن الن  في [وما وجدته... شفاعتك فاشفع] 3س-1س
 . 0924 , 5ا, البحر, ابن الضياء. 57 -53 , اتحاف, ابن عساكر. 945 -947 

 يدددا خيدددر مدددن سدددكنه فدددي القددداع أعظمددده
 

 فطددددددداب مدددددددن طيدددددددبهن القددددددداع واسكدددددددم 
 

 سددددددددداكنه أنددددددددده نفسدددددددددي الفدددددددددداء لقبدددددددددر 
 

 //فيدددددده العفددددددان وفيدددددده الجددددددود والكددددددرم 
 

 [أ/ 33]
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  [البحر الكامل: ](1)في وداعه (*) قال أبو الفضل الجوهري 
 

 3 [البحر الطويل: ](2)وقال آخر في وداعه

 
 

 

 6 [البحر الوافر: ](3)وقال آخر في وداعه

 
 

 
 

____________________ 

 . وورده في ب, في أ" و"سقطه  0
 .في ب" مسكن"وورده , في أ" مسكنه"وورده / في ب" تضو"وورده , في أ" تضوع"ورده  7

.في ب" نسمه"وورده , في أ" نسمة"وورده / في ب" ينف "وورده , في أ" ينفح"ورده 5   

 .وسقطه في ب, في أ" في وداعه"ورده  3

فدي " زياراتهدا"وورده / فدي ب" مهددى"وورده , فدي أ" مهددي"وورده / فدي ب" صبى"وورده , في أ" حي"ورده  4
 .في ب" زيارتها"وورده , أ

9 

                                         
(*)
كمانوالمدهممن,(م1232/همـ750)واعظعصمرهولمدسمنة,يكنىأبوالفعل,عبدهللابنالحسينالمصريبنالجوهري

حدثعنأبيسعيدالمالينيورواعنهالحميديوعلميبمنمشمر ,(م1264/هـ762)العلماءالعالمينتوفيفيشوالسنة

 .795ص,16ج,سير,الذهبي.013ص,معجم,السلفي:انظر.ماطياألن
(1)

 .004ص,7ج,وفاء,السمهودي.1573ص,7ج,هداية,ابنجماعة:وردتاألبياتفي
(2)

 ل أعثرعلىاألبياتفيالمصادرالمتوفرة
(3)

:وهو,ابنجماعة:إلىونسبت.004ص,7ج,وفاء,السمهودي.1574ص,7ج,هداية,ابنجماعة:فياألبياتوردت

قاضميالقعماةبالمديار,(م1070/همـ339)ولدسمنة,الشافعي,محمدبنعليبنجماعةبنحازمبناخرالكنانيالحموي

تموفي,درسبدمشقثّ نقلإلىقعاءالقدس,كانإمامزمانه,طلبالحديثبنفسهوحدثبالشاموالحجازومصر,المصرية
 .004ص,7ج,وفاء,السمهودي.13-15ص,0ج,الوافي.026ص,7ج,أعيان,الصفدي:ظران(.م1330/هـ433)سنة

 مددددددا بيننددددددا[ و]لددددددو كندددددده سدددددداعة بيننددددددا 
 

 وشدددددددددددددهده كيدددددددددددددن نكدددددددددددددرر توديعدددددددددددددا 
 

دددددددددددددددددوَع عدددددددددددددددددن مسدددددددددددددددددكنه  سدددددددددددددددددالم تض 
 

 يجددددددددددددددددر  بدددددددددددددددددارين ذيددددددددددددددددالد طددددددددددددددددويالد  
 

 ويددددددددددددددنفح عددددددددددددددن نسددددددددددددددمٍة لددددددددددددددم تدددددددددددددددزل
 

 تعيدددددددددددددددد عليدددددددددددددددك الثنددددددددددددددداء الجمددددددددددددددديال 
 

 أحددددددددددددددن إلددددددددددددددى زيددددددددددددددارة حددددددددددددددي ليلددددددددددددددى
 

 ومهددددددددددددددددي مدددددددددددددددن زيارتهدددددددددددددددا قريدددددددددددددددبد  
 

 وكنددددددددده أظددددددددددن قدددددددددرب العهددددددددددد يطفددددددددددي
 

 لهيدددددددددددددب الشدددددددددددددوق فدددددددددددددازداد اللهيدددددددددددددب 
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 [البحر البسيط: ](1)وقال آخر في وداعه
 
 3 

 ممدا خدرا الن داس مدن بيددته أيدامي المديندة حدر  شددديد مقددار ثالثدة قدال عمدرو بدن محمدد صدار فد
الة مع الجماعة وأنا عندد روضدة  صدار وقده   ذافد الس دالمعليده  الن بدي  وما أذن المؤذن وما صلي  الص 

وضة صوه اإلذااإل  6 .ن وصوه اإلقامة فانا صل يه بهماذان سمعه من الر 

 ".رزقه وأقام بمدينة فانا أشفع لهمن استطاع ووسع : "الس المعليه  الن بي  قال 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" بالد"وورده , في أ" بالدار"وورده / في ب" لغرب"وورده , في أ" لقرب"وورده  0

 .في ب" خبراد "وورده , في أ" خبرانى"وورده / في ب" يا راكبان"وورده , في أ" يا ركبان"ورده  3

.في ب" بيتهم"وورده , في أ" بيته"ورده 7   

ددالمعليده "وورده / فدي ب" الصدلوة"وورده , فدي أ" الصدلو "ورده  5 فددي " اهلل عليده وسدلم صدل ى"وورده , فدي أ" الس 
 .ب

فدي " باالمديندة"وورده , فدي أ" بمديندة"وورده / فدي ب" اهلل عليده وسدلم صدل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  4
 .ب

, بهجـة, المرجداني. 005 -007 , الـدرة, ابدن النجدار: ارن الدن  فديقد [صدليه بهمدا.. قال عمدرو] 3س-7س 
 .0693 , 5ا, البحر, ابن الضياء. 939 -936 , 0ا

                                         
(1)

 .33ص,لطائف,ابنرجب.732ص,المدهش,ابنالجوزي:وردتاألبياتفي

 تفدددددددددددددددوح أرواح نجدددددددددددددددٍد مدددددددددددددددن ثيدددددددددددددددابهم
 

 //عنددددددد القدددددددوم لقددددددرب العهددددددد بالدددددددار 
 

 يدددددددا راكبدددددددان قفدددددددا لدددددددي واقضددددددديا وطدددددددري
 

 وخبراندددددددددددددددي عدددددددددددددددن نجدددددددددددددددٍد ب خبدددددددددددددددار 
 

 [ب/ 35]
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من حفظ نفسه فيها من المعصية فانا شاهد عليه يوم القيامة ومن لم يحفظ منها شرب : "وقال أيضاد 
 .(2)"جهن م أهلة ر وهي عصي (1)من طينة الخبال
 3 .(3)"بها فانا أشفع لمن يموه بها فليمهطاع أن يموه بالمدينة من است: "وقال أيضاد 

 .(4)"مدينة يذيبه اهلل كالملح في الماءال اهلمن قصد شراد ب: "وقال أيضاد 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" شا"وورده , في أ" شاهد"وورده  1

 .وسقطه في ب, في أ" شفع لمن يموه بهافانا أ"وورده / في ب" باالمدينة"وورده , في أ" بالمدينة"ورده  3
 .في ب" كاالملح"وورده , في أ" كالملح"وورده / في ب" المدينة"وورده , في أ" مدينة"ورده  7

 

                                         
(1)

القاتلوهيالس ,وطينةالخبالماسالمنجلودأهلالنار,هياألالالفاسدويكونفياألفعالواألبدانوالعقول:الخبال
 .099ص,4ج,تا ,الزبيدي.196ص,11م,لسان,ابنمنظور.6ص,0ج,النهاية,ابناألثير:انظر,"اديدأهلالنار"
(2)

حقعلى,المدينةمهجريومعجعيفياألرا:"قالالرسولالّىهللاعليهوسل :قال,وردالحديثعنمعقلبنيسار

قلنمايماأبمايسمارمماطينمةالخبمال "ائرفمنل يفعلذلكمنه سقاههللامنطينةالخبالأمتيأنيكرمواجيرانيمااجتنواالكب
,0ج,(1321)رقممه,مسةند,الروبماني.025ص,02ج,(742)رقممه,المعجةم,الطبراني:انظر".عصيرأهلالنار:"قال

 .373ص,10ج,(37567)رقمه,كنز,الهندي,309ص
(3)

بابماجاءفيفعل,سنن,الترمذي.62ص,12ج,(5616)رقمه,مسند,ابنحنبل:انظر.وردالحديثعنابنعمر

 .0,1667ج,(0452)رقمه,بابحرمةالمدينة,كتابالمناسك,مرقاة,القاري.964ص,0ج,(3914)رقمه,المدينة
(4)

إذابهاللخهكمما,منأرادأهلالمدينةبسوء:"قالرسولهللاالّىهللاعليهوسل :قال:انظر,وردالحديثعنأبيهريرة

بمابممنأراد,كتمابالحمج,صةحيح,مسل .313ص,17ج,(6364)رقمه,مسند,ابنحنبل:انظر".يذوبالملحفيالماء

رقمممه,بمابفعمملالمدينمة,كتمابالمناسممك,سةنن,ابمنماجممة.1226ص,0ج,(1363)رقمممه,بأهملالمدينمةسمموءإذابمههللا
 .1239ص,0ج,(3117)
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 أهددلمددن ظلددم علددى : "أندده قددال, الس ددالمعليدده  الن بددي  منقددوتد عددن  (1)الطبرانددي اإلمدداموفددي كتدداب 
 2 [أ/ 33] .(2)"مين وت يقبل منه سنة فرض وت نفلعلناس أجأو خوفه فعليه لعنه اهلل والمالئكة وا// المدينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  1

 .وسقطه في ب, في أ" سنة"وورده / في ب" لعنة"وورده , في أ" لعنه"ورده  0
 

                                         
(1)

أالهمنطبريماوإليهما,(م601/هـ032)ولدبعكاسنة,أبوالقاس ,الطبراني,الشامي,سليمانبنأحمدبنمطيراللخمي

/همـ332)توفيبأابهانسمنة,وفارس,رحلإلىالحجازواليمنومصروالعراق,أمانسبتهلخ فنسبةإلىقبيلةلخ ,ينسب

.724ص,0ج,وفيةةات,ابممنخلكممان:انظممر.واألوسممطوالصممغير,مممنالتصمماني وأهمهمماالمعجمم الكبيممرولممهالعديممد(م961
 .33-30ص,7ج,النجوم,ابنتغريبردي.102-119ص,13ج,سير,الذهبي

(2)
وأخمافه اللهم ممنظلم أهملالمدينمة:"أنمهقمال,عنرسولهللاالّىهللاعليهوسمل ,وردالحديثعنعبدهللابنالصامت

رقمممه,المعجةةم الكبيةةر,الطبرانممي:انظممر".فأخفممهوعليممهلعنممةهللاوالمالئكممةوالنمماسأجمعمميناليقبمملمنممهاممر والعممدل
 .073ص,10ج,(37667)رقمه,كنز,الهندي.53ص,7ج,(3569)رقمه,المعجم األوسط.177ص,4ج,(3333)
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 المنبر وفضيلة فيه ةوالّصال النّبيّ  مسجد فضيلة في فصل

ددددالمعليدددده  الن بدددي  عندددده أن  [ تعددددالى]عدددن أبددددي هريددددرة رضدددي اهلل  ت تشددددد  الرحددددال إت  ": قدددال, الس 
 3 .(1)"للمساجد الثالثة مسجد المدينة ومسجد الحرام ومسجد اسقصى

 هدلاسرض وهدي تضديء س فديالمسداجد بيدوه اهلل : "قدال, قال سعيد بن جبير عن ابن عبداس
 "اسرض هلضيء سالسماء كما ت

الة]وقال عليه  دالة فدي مسدجدي كتدب لده فدي كدل : "الس المو [ الص  من خرا من بيتده لقصدد الص  6 

ذامرحلة حسنة واحدة و   .(2)"ارتحل منها محي  عنه سيئة واحدةد  ا 
 
 

____________________ 

دددالمعليددده "وورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ تعدددالى]سدددقطه  0 / فدددي ب" عليددده وسدددلماهلل  صدددل ى"وورده , فدددي أ" الس 
 .في ب" الرجال"وورده , في أ" الر حال"وورده 

 .في ب" المدينة"وورده , في أ" المدينه"وورده / في ب" الثلثة"وورده , في أ" الثالثة"ورده  3

/ وسدقطه فددي ب, فددي أ" مدن"وورده / وورده فددي ب, فدي أ[ الصددلوة]سدقطه / وورده فددي ب, فدي أ" و"ورده  3
 .في ب" مسجدى"وورده , في أ" مسجدي"وورده 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [اسرض هلس... قال سعيد]5س-7س 

, الكرمدداني. 124 , 4ا, الكشــف, الثعلبددي: انظددر تطددابق الددن  فددي [اسرض هددلس... قددال سددعيد] 5س-7س 
, لبـاب, الخدازن. 035 , 10ا, الجـامع, القرطبدي. 393 , 07ا, مفـاتي , الدرازي. 496 , 0ا, برائب

 .096  ,3ا

                                         
(1)

المسمجد:التشمدالرحمالإالإلمىثالثمةمسماجد:"لهللااملّىهللاعليمهوسمل قالرسمو:قال,وردالحديثعنأنسبنمالك
بابالتشدالرحالإألاإلمىثالثمة,صحيح,البخاري:انظر".ومسجداألقصى,ومسجدالرسولالّىهللاعليهوسل ,الحرام

,سنن,النسائي.013ص,0ج,(0233)رقمه,فيإتيانالمدينةباب,سنن,أبيداود.41ص,0ج,(1169)رقمه,مساجد

 .113ص,1ج,(426)رقمه,بابماتشدإليهالرحالمنالمساجد
(2)

منحينيخرجأحدك ممنمنزلمهإلمىمسمجديفرجمل:"قال,وردالحديثعنأبيهريرةعنالرسولالّىهللاعليهوسل 
بمابالمسماجدذكمرالخبمرالمدالعلمىأن,الصمالةكتماب,اإلحسةان,ابمنحبمان:انظر".تكتبلهحسنةورجلتحطعنهسيئة

كتابالصالةالترغيبفياإلذانوما,الترغيب,المنذري.523ص,7ج,(1300)رقمه,الخارجمنبيتهيريدمسجدالمدينة

رقممه,بمابأبموسمفيانممولىابمنأبميأحممد,كتمابالكنمى,اتحةاف,ابمنحجمر.109ص,1ج,(756)رقمه,جاءفيفعله
 .44ص,13ج,(02711)



166 

 

~ 

وروي  عن أبي , (1)"أنا آخر الر سل ومسجدي آخر المساجد: "اهلل عليه وسل م صل ىقال رسول اهلل 
فكل ما ُيوس ع : "عليه وسلم[ تعالى]اهلل  صل ىقال رسول اهلل : عنه أنه قال[ تعالى]هريرة رضي  اهلل 

ن بلد إلى صنعاء  3 .(2)"(*)من مسجدي يزداد فضيلته وا 

 [ب/ 34]  كفاد  فاخذ// اهلل عليه وسل م عن المسجد ال ذي أس َس على الت قوى صل ى وسئل عن رسول اهلل
 .(3)"المدينة هو مسجدكم هذا المدينة" :من حصباء وهي اسحجار الصغار فضرب اسرض ثم  قال

 
 

 
____________________ 

, في أ" روي"وورده / في ب" ىمسجد"وورده , في أ" مسجدي"وورده / في ب" قال"وورده , في أ" قآل"ورده  1
 . في ب" روى"وورده 

وورده فددي , فدي أ[ تعدالى]وسددقطه / وسدقطه فدي ب, فددي أ" انده"وورده / وورده فدي ب, فددي أ[ تعدالى]سدقطه 0
 .في ب" فكلما"وورده , في أ" مكلما"ورده  /ب

 .في ب" مسجدى"وورده , في أ" مسجدي"وورده  3

, فدي أ" تقدويال"وورده / فدي ب" الدذى"وورده , في أ" ال ذي"وورده / ي بف" وسئل"وورده , في أ" وسئل"ورده  7
 .في ب" التقوى"وورده 

وورده  /فدي ب" اتر "وورده , فدي أ" اسرض"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" وهي الحجارة الصدغار"وورده  5
 .وسقطه في ب, في أ" المدينة"وورده / في ب" هذ "وورده , في أ" هذ"

 

6 
                                         

(1)
حقالمساجد,أناخات األنبياءومسجديخات المساجد:"قالرسولهللاالّىهللاعليهوسل :قالت,وردالحديثعنعائشة

رقممه,بمابفميمسمجدالنّبمّياملّىهللاعليمهوسمل ,كتمابالحمج,كشةف,الهيثممي:انظمر..."أنيُزاروأنتشّدإليمهالرواحمل

رقمممه,بممابالصممالةفمميالمسممجدالحممرامومسممجدالنّبممّيامملّىهللاعليممهوسممل ,كتممابالحممج,مجمةةع.53ص,0ج,(1193)
 .042ص,10ج,(37999)رقمه,األمكنةفضائلبابفي,كنز,الهندي.7ص,7ج,(5655)

(*)
ندرجةوثالثوندقيقمةطولهاثالثوستو,سميتبصنعاءنسبةإلىأزالبنيقطنبنعابر,مدينةحصينةباليمن:انعاء

كانلهاتسعةأبواباليدخلهاغريبإالبإذنبالدهماتشمبه,بينهاوبينعدنثمانيةوستونميالً,وعرضهاأربععشرةدرجة
,معجةم,الحمموي.673ص,3ج,معجةم,البكري:انظر.دمشقلكثرةفواكههاوكثرةتدفقمياهاوكانملوكاليمنتنزلفيها

 .359ص,الروض,الحميري.653ص,0ج,مراصد,اديالبغد.703ص,0ج
(2)

.034ص,10ج(.37630)رقمممه,كنةةز,الهنممدي:انظممر".لمموبنمميمسممجدهممذاإلممىاممنعاءكممانمسممجدي"وردالحممديث

بمابالمسماجدومواضمع,كتمابالصمالة,مرقماة,القماري.39ص,3ج,الفتح,السيوطي.705ص,1ج,المقاصد,السخاوي
 .565ص,0ج,الصالة

(3)
,الفر جامعابناالثير,.1215,ص0,ج(1396),كتابالحج,بابالمسجدالذياسسعلىالتقوا,رقمهصحيحمسل ,:نظر

,كتممابالمناسممك,بابممماجماءفمميعمممارةالبيت,رقمممهجمةع الردوانممي,.023,ص12,ج(3939)الخمامسمسممجدالمدينة,رقمممه
 .32,ص0,ج(3493)
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 . عن ابن عباس)*(ى أنه مسجد قباء وهو رواية عطيةوذهب قوم إل 
فدي مسدجدي خمدس صدلواه أربعدين يومداد كدان لده براءتدان  صدل ىمدن : "الس دالمعليده  الن بدي  قال 

دالة فدي مسدجدي  امدن توضد: "وقدال أيضداد , (1)"براءة مدن الن فداق وبدراءة مدن الن دار باحسدن الوضدوء للص  3 

دلواهجئه المدينة فاجهدد أندك تصدل ي   ذاف, (2)"فيه كتب له ثواب ح   مبرورٍ  صل ىف  ةالخمدس مدر   الص 
 . الس المعليه  الن بي  والجماعة في مسجد  اإلمامب

____________________ 

 . في ب" ذهب"وورده , في أ" ذهب"وورده  1
دددالمعليدده "ورده  0 / بفدددي " فدددى"وورده , فدددي أ" فددي"وورده / فدددي ب" اهلل عليددده وسدددلم صددل ى"وورده , فدددي أ" الس 

وورده / فددددي ب" صددددلوة"وورده , فددددي أ" صددددلواه"ورده / فددددي ب" مسددددجدى"وورده , فددددي أ" مسددددجدي"وورده 
 . في ب" برأتان"وورده , في أ" براءتان"

وورده , فددي أ" قدآل"وورده / فدي ب" بدرأة"وورده , فدي أ" بدراءة"وورده / فدي ب" بدرأة"وورده , فدي أ" بدراءة"ورده 3
 . في ب" مسجدى"وورده , في أ" مسجدي"وورده / في ب" توضا"وورده , أفي " توضئا"وورده / في ب" قال"

 . في ب" المدينة"ووده , في أ" المدينه"ورده  7
 . في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" م ع"ورده  5
ــالم, البغددوي: انظددر تطددابق فددي[ ابددن عبدداس... وذهددب قددوم] 1س  , الطبددري: وقددارن الددن  فددي. 93 , 7ا, مع

 . 746 , 17ا ,جامع

                                         
يكنميابماالحسمن,سمماهعلميبمنابميطالمبعطيمةهللا,اممهامولمد,ممنمشماهيرالتابعين,ضمعي عطيةبمنسمعدابمنجنمادةالعموفي,)*(

الحديث,كانشيعا,رواعنابنعباس,وابيسعيدالخدري,وابنعمر,ورويعنهوقرةبنخالمد,وزكريابمنابميزايمدوغيمره ,تموفي

ابممممممممنعممممممممدي.0,143,جمجةةةةةةةةروحينالابممممممممنحبممممممممان,.701,ص6,جالطبقةةةةةةةةاتابممممممممنسممممممممعد,:انظممممممممر(.م409/هممممممممـ11)بالكوفممممممممة

 .305,ص5,جسيرالذهبي,.67,ص4,جالكامل,
(1)

ممناملّىفميمسمجديأربعمينامالةاليفوتمه:"أنمهقمال,عنالنّبّيالّىهللاعليمهوسمل ,وردالحديثعنأنسبنمالك

,ندالمكثمرينممنالصماحبةمسم,مسةند,ابمنحنبمل:انظر".وبرءمنالنفاق,ونجاةمنالعذاب,االةكتبلهبراءةمنالنار

بمابالصمالةفمي,كتمابالحمج,غايةة,الهيثممي.72ص,02ج,(10563)رقممه,مسندأنسبمنمالمكرضميهللاتعمالىعنمه

,10ج,(37939)رقممه,كنةز,الهنمدي.122ص,0ج,(1471)رقممه,المسجدالحمرامومسمجدالنّبمّياملّىهللاعليمهوسمل 
 .059ص

(2)
:انظمر".يريمدمسمجدالمدينمةليصمليفيمهكمانبمنزلمةحجمة,رجعلمىطهمراليريمدإالمسمجديهمذامنخم":وردالحديث

,(3639)رقممه,بابفعلالحجوالعمرة,كتابالمناسك,شهب,البيهقي.1049ص,1ج,(676)رقمه,تخريج,البخاري
 .035ص,10ج,(37940)رقمه,كنز,الهندي.39ص,3ج

6 
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ن منبددري علدددى : "الس ددالموقددال عليدده  مدددا بددين منبددري هدددذا ومنزلددي روضددة مددن ريددداض الجنددة وا 
ت يحلددن أحدددد : "وقددال أيضددداد , (2)"اب الجن ددةأبدددو إن منبددري علددى بددداب مددن : "وقددال أيضددداد , (1)"حوضددي

ن حلددن فليتبددو , كددذباد علددى منبددري ولددو بغصددين سددواك رطددب ت "ديث وفددي الحدد.(3)"مقعددد  مددن النددار أوا  3 

 . (4)"ينزع رجل من الجنة من ثمرها إت بنه مكانها مثالها
يام: "وقال أيضاد   [أ/ 36] .(5)"ام ألن في سائرهايص لفي المدينة تعد// الص 

____________________ 

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" قال"وورده , في أ" قآل"وورده  1
فدي " قدآل"وورده / فدي ب" الجندة"وورده , فدي أ" الجنده"وورده / فدي ب" حوظي"وورده , في أ" حوضي"ورده  0

 .في ب" قال"وورده , أ

 .في ب" بغصن"وورده , في أ" بغضن"ورده /في ب " منبرى"وورده , في أ" منبري"ورده  3

 .في ب" سائرها" وورده, في أ" لسائرها"وورده / في ب" قال"وورده , في أ" قآل"ورده  5

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [مكانها مثالها... وفي الحديث]7س-3س 

                                         
(1)

بابمسندأبيهريمرةرضميهللا,كتابمسندالمكثرينمنالصحابة,مسند,ابنحنبل:انظر,هريرةوردالحديثعنأبي

.40ص,0ج,(1193)رقمممه,بممابفعمملمممابممينالقبممروالمنبممر,صةةحيح,البخمماري.114ص,15ج,(9017)رقمممه,عنممه

,10ج,(37635)رقمممه,كنةةز,الهنممدي,1211ص,0ج,(1391)رقمممه,بممابفعمملمممابممينالقبمروالمنبممر,صةةحيح,مسمل 
 .034ص

(2)
ابمن:انظمر".منبريهذاعلىترعةمنتر الجنمة:"قالرسولهللاالّىهللاعليهوسل :قال,وردالحديثعنأبيهريرة

مسندأبيحممزة,مسند,البزار.116ص,15ج,(9015)رقمه,بابمسندأبيهريرةرضيهللاعنه,مسند المكثرين,حنبل
 أبوابجما ,سنن,البيهقي.53ص,9ج,(9114)رقمه,المعجم,الطبراني.325ص,17ج,(4909)رقمه,نمالكأنسب

 .723ص,5ج,(12064)رقمه,بابمنبررسولهللاالّىهللاعليهوسل ,الهدا
(3)

".الوجبمتلمهالنماراليحل أحدعندمنبريعلىيمينرثممةولموعلمىسمواكرطمبإ:"قال,وردالحديثعنأبيهريرة
,14ج,(14302)رقممه,جةامع,السميوطي.332ص,7ج,(4610)رقممه,كتاباإليممانوالنمذور,المستدرك,النيسابوري

 .396ص,13ج,(73391)رقمه,كنز,الهندي.60ص
(4)

,793ص,7ج,كتممابالفممتنوالمالحمم ,المسةةتدرك,النيسممابوري.103ص,12ج,(7164)رقمممه,مسةةند,البممزار:انظممر

 .165ص,0ج,(375)رقمه,صفة,األابهاني
(5)

واميامشمهررمعمان,امالةفميمسمجديهمذهكمأل امالةفيمماسمواهإالالمسمجدالحمرام",وردالحديثعنابنعممر

كتاب,شعب,البيهقي:انظر".واالةالجمعةبالمدينةكأل جمعةفيماسواها,بالمدينةكصيامأل شهررمعانفيماسواها

,العجلوني,035ص,10ج,(37603)رقمه,كنز,الهندي.77ص,3ج,(3650)رقمه,بابفعلالحجوالعمرة,المناسك
 .06-04ص,0ج,كشف
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 الّسالم عليه النّبيّ  روضة في الّشريفة األعمدة فضائل في فصل

سن  أكددابر  (1)سدطوانة المهداجرينايقددال لده  الس دالمعليده  الن بدي  وهدي أربعدة أحددها وسدط روضددة 
حابة يصلون إليه ويقعدون عند   3 أيدامنحدو  عشدرة  الس دالمعليده  الن بدي   صدل ىوهو العمدود ال دذي قدد  الص 

لدده إلددى الكعبددة وبعدددها  هددَا إلددى القبلددة بعدددما تحو  إن علددم : "(2)فددي محرابدده وقددال فددي حق دده صددل ىمتوج 
الة عند   . سنه يستجاب الد عاء عند , "الن اس فضيلة هذا اسسطوان يقرعون للص 

 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" مع "رده و  1

وورده / في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / وسقطه في ب, في أ" اربعة"ورده  0
 . في ب" اسطوانة"وورده , "اسطوانه"

فدي " ال دذي"وورده / فدي ب" يدهف"وورده , فدي أ" اليده"وورده / في ب" الصحابة"وورده , في أ" الصحابه"ورده  3
 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" الذى"وورده , أ

 .في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" الكعبة"وورده , في أ" العكبة"ورده  7

 .في ب" سطوانةات"وورده , في أ" اتسطوان"وورده / في ب" قال"وورده , في أ" هذا"ورده  5

, ابددن النجددار. 121 -122 , أخبــار, ابددن زبالددة: قددارن الددن  فددي[الدددعاء عنددد .. اسددطوانة المهدداجرين]5س-0س
, 1ا, هدايـة, ابن جماعدة. 91 , التعريف, المطري. 123 -120 , اتحاف, ابن عساكر. 139 , الدرة
 . 034 -033 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 519 -516 , 1ا, بهجة, المرجاني. 034 

                                         
(1)

والثالثممةممنقبمرالنّبمّيسممميت,والثالثمةممنالقبلمة,وهميالثالثمةمممنالمنبمر,تقمعفميوسممطالروضمة:اسمطوانةالمهماجرين

ألنالمهاجرينمنقريشممنقمريشكمانوايجتمعمواعنمدهاوتعمر بأسمطوانةعائشمةرضميهللاعنهمابأسطوانةالمهاجرين
,ابمنالنجمار.121ص,أخبةار,ابمنزبالمة:انظمر.ويقالأنالدعاءعنمدهامسمتجاب,واألسطوانةالمخلقةواألسطوانةالقديمة

وانظممر.39ص,0ج,وفةةاء,السمممهودي.034ص,1ج,هدايةةة,ابممنجماعممة.91ص,التعريةةف,المطممري.139ص,الةدرة

 .092ص,معالم,يوس ,العاملي:أيعاً
(2)

 .91ص,التعريف,المطري.139ص,الدرة,ابنالنجار.121ص,أخبار,ابنزبالة:انظر:القائلةعائشةرضيهللاعنها

6 
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ما  أيامبل فمكث سبعة حنفسه إليها ب د  ش (2)سمي ه بها سن أبا لبابة (1)سطوانة الت وبةاوثانيها 
 نه حت ى قبل توبته بآية نزله فيهل  محباد حت ى خر  مغشي اد عليه ولم يُ ذاق فيها طعاماد وت شرا

ئًا يا سَ  آخرَ حًا وَ الِ اًل صَ مَ طوا عَ لَ خَ  مل هِ نوبِ ذُ فوا بِ رَ تَ اعل [ المدينة أهلأي من ] رونَ آخَ وَ : "تعالىوهي قوله  3 

 [ ب/ 39] .بيد  الس المعليه  الن بي  ثم  سيبه  (3)"حيمرَ  فور  بَ  اهللَ  ن  إِ  //مل هِ يل لَ عَ  توبَ يَ  نل أَ  سى اهللُ عَ 
 

____________________ 

وورده / فددي ب" ابددا لبابددة"ده وور , فددي أ" ابددا لبابدده"وورده / فددي ب" اسددطوانة"وورده , فددي أ" اسددطوانه"ورده  1
 .في ب" بحبل"وورده , في أ" بجبل"

وورده , فدي أ" فيده"وورده / في ب" باية"وورده , في أ" بآية"وورده / في ب" يحل"وورده , في أ" يخل"ورده  0
 .في ب" قيه"

 وسقطه في ب, "المدينة أهلاي من "ورده  3

 . .في ب" صل ى اهلل عليه وسلم"وورده , في أ" يه الس المعل"وورده /في ب" سيبه"وورده , في أ" سيبة" ورده 7

, المفــازي, الواقدددي. 120 -121 , أخبــار, ابددن زبالددة: قددارن الددن  فددي [نزلدده فيدده... وثانيهددا اسددطوانة]0س-1س
, المطددري. 121 -96 , اتحــاف, ابددن عسدداكر. 136 -134 , الــدرة, ابددن النجددار. 526 -524 , 0ا

 .033 -035 , 1ا, البحر, ياءابن الض. 90 -91 , التعريف

ددالم... وهددي قولدده] 7س-3س , 5ا, الكشــف, الثعلبددي. 779 , 17ا, جــامع, الطبددري: قددارن الددن  فددي [بيددد  الس 
 .91 -92 , 7ا, معالم, البغوي. 695 

                                         
(1)

عليهوسلّ والثالثةممنالقبلمةوالخامسمةممنرحبمةوالثانيةمنقبرالنّبّيالّىهللا,وهيالرابعةمنالمنبر:اسطوانةالتّوبة

وتعمر أيعماً,بسطنفسهفيجذ فيموضمعاألسمطوانةحتمىنزلمتتوبتمه,وسميتبأسطوانةالتّوبةألنأبولبابة,المسجد
.035ص,1ج,هدايةة,ابمنجماعمة.134ص,الةدرة,ابمنالنجمار.120ص,األخبةار,ابمنزبالمة:انظمر.بأسطوانةأبولبابة

 .72ص,0ج,وفاء,السمهودي.091ص,معالم,يوس ,العاملي:وانظرأيعاً
(2)

,يكنىبأبيلبابةاألنصاريالصمحابي,رفاعةوقيلبشيربنعبدالمنذربنزنبربنزيدبنأميةبنزيدبنمالكبنعو 

وكانتمعهرايةبنيعمروبنعو فمي,بدرواستخلفهالرسولالّىهللاعليهوسلّ علىالمدينةفيغزوة,شهدغزوةأحد
تموفيفميخالفمةعلميبمن,تخل فيغزوةتبوكفربطنفسهبجذ فيموضعاسطوانةالتّوبةحتىنزلمتتوبتمه,غزوةالفتح

,17ج,الةوافي,الصمفدي.143ص,1ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر.07ص,مشةاهير,ابنحبان:انظر.أبيطالببالمدينة

 .726ص,1ج,تهذيب,بنحجرا.91ص
(3)

 (.123)اآلية,سورةالتّوبة
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ِر اهللِ َوآَخروَن َمرلجوَن ألَ " بيع (3)وهالل بن أمية (2)وهم الثالثة كعب بن مالك (1)"مل ومرارة بن الر 
(4) 

مسين اهلل عليه وسل م خ صل ىفاوقفهم رسول اهلل , لبابة أبولم يبالغوا في الت وبة واتعتذار كما فعل 
 3 .من كتب التفاسير في سورة الت وبة مريدها ولهم حكاية فليطلب ليلة حتى نزله توبتهم بعدها

ل [ اهلل عليدده وسددلم صددل ى] الن بددي   صددل ى إذاوهددو العمددود ال ددذي  ددبح تحددو  نحددو  والن دداس صددالة الص 
 أو رآ  الن دددداس فيعبددددرو  اقاعدددددون عنددددد  إن كددددان نددددزل القددددرآن يقددددرأ علدددديهم أو رأى الرؤيددددا ُيخبددددر عنهدددد

____________________ 

وورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ اهلل عليددده وسدددلم صدددل ى]وسدددقطه / فدددي ب" الدددذى"وورده , فدددي أ" الدددذي"ورده  5
 .في ب" صلوة"وورده , في أ" صلو "

, فددي أ" الرؤيددا"وورده / فددي ب" راى"وورده , فددي أ" راءى"وورده / فددي  ب" يقددرء"وورده , فددي أ" اءيقددر "ورده  3
 .في ب" را "وورده , في أ" رأ "وورده / في ب" الروى"وورده 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ التوبة... واخرون مرجون] 7س-1س 

, القيرواندددي. 735 , 17ا, جـــامع, طبدددريال: قدددارن الدددن  فدددي[ تدددوبتهم بعددددها... واخدددرون مرجدددون] 3س-1س 
. 329 -326 , 0ا, الكاشـــف, الزمخشددري. 93 -90 , 7ا, معـــالم, البغددوي. 3176 , 7ا, الهدايـــة

ابدن . 725 , 0ا, لبـاب, الخدازن. 175 -177 , 13ا, مفاتي , الرازي. 093 , 0ا, زاد, ابن الجوزي
 .021 , 12ا, اللباب, عادل

 .120 -121 , أخبار, ابن زبالة: قارن الن  في[ برو الناس فيع.. وهو العمود] 3س-5س

                                         
(1)

 (.123)اآلية,سورةالتّوبة
(2)

,الصمحابي,واسمهعمروبنالقينبنكعببنسوادبمنغمن بمنكعمبابمنسملمةاألنصماري,كعببنمالكبنأبيكعب

,أبوبشيرفكناهالرسولالّىهللاعليهوسلّ أبوعبدهللاكانتكنيتهبالجاهلية,أمهليلىبنتزيدبنثعلبة,العقبي,الخزرجي

وعمرهسبع,(م342/هـ52)تخلّ عنغزوةتبوككانأحدشعراءالرسولتوفيسة,شهدالعقبةوشهدغزوةأحدوالخندق
 .021ص,12ج,اللباب,ابنعبدالبر.05ص,مشاهير,ابنحبان:انظر.وسبعينسنة

(3)
شمهدبمدرومما,أمهأنيسةبنتالهدم,عامربنقيسبنعبداألعل بنعامربنكعببنواق األنصاريهاللبنأميةبن

وكمانأوللعمانفمي,وكانمتمعمهرايمته يمومالفمتح,تخلم عمنغمزوةتبموكوكسمرأامنامبنميواقم ,بعدهامنالغمزوات

,3ج,اإلصةابة,ابمنحجمر.1570ص,7ج,سةتيعاباال,ابمنعبمدالبمر.0479ص,5ج,معرفة,األابهاني:انظر.اإلسالم
 .706ص

(4)
حمال بنميعممروبمن,أاملهممنقعماعة,الصمحابي,الخزرجمي,منبنيعمروبمنعمو األنصماري,مرارةبنالربيع

,النمووري.356ص,7ج,أسةد,ابمناألثيمر:انظمر.وكانأحدالثالثةالّذينتخلفمواعمنغمزوةتبموك,شهدغزوةبدر,عو 
 .50ص,5ج,اإلصابة,ابنحجر.63ص,0ج,بتهذي
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ن  هدا إلدى القبلدة و  صل ىباحسن الت عبير وا  ذاالن افلة كان يصل ي إليده متوج  اعتكدن كدان يعتكدن  ا 
ذارأى أحدكم ما يحب فال يحدث إت من يحب و   ذاف"أمامه  فال يحدث بده وليتفدل عدن [ ما يكر ]رأى  ا 

 3 .(1)"تعالىن الرجيم من شر ما رأى ف نها لن تضر  بعون اهلل يسار  ويتعوذ باهلل من الشيطا

  الن بددددي  خدددروا ن يسدددتند إليددده علدددي  ظه ددددر  فيترقدددب خلدددن هددددذا العمدددود قدددد كددددا(0)وثالثهمدددا عمدددود
غير لبيه عائشة رضي  اهلل عنها الس المعليه  الة وهو في مقابلة الباب الص   .من بيته للص 

أتدوا رسدول اهلل  إذايعندي كدان يقعدد عندد  القاصددون  (3)فدودورابعهما عمود يقدال لده اسدطوانة الو  6 

 .اهلل عليه وسل م من اليهود والن صارى[ تعالى] صل ى
 
 
 

____________________ 

 .في ب" القبلة"وورده , في أ" القبله"ورده  1

 .في ب" هذ "وورده , في أ" هذا"ورده  7
وورده ./ وسدقطه فدي ب, فدي أ" فدى"وورده / فدي ب" يه وسلماهلل عل صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  5

 .في ب" عائشة"وورده , في أ" عايشه"

 في ب" اسطونة"وورده , في أ" اسطونه"ورده  3

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  4
 .120 -121 , أخبار, ابن زبالة: قارن الن  في[ يعتكن امامه... باحسن التعبير ] 0س-1س 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ تعالىاهلل ... راى  ذاف] 0 س 

, اتحاف, ابن عساكر. 142 , الدرة, ابن النجار: قارن الن  في[ اهلل عنها... وثالثهما عمود] 5س-7س
 . 502 , 1ا, بهجة, المرجاني. 034 , 1ا, هداية, ابن جماعة. 90 , التعريف, المطري. 123 
, المطددددري. 123 , أخبـــار, ابدددن زبالدددة: قدددارن الددددن  فدددي[ ىاليهدددود والنصدددار ... ورابعهمدددا عمدددود] 4س -7س

, البحـر, ابدن الضدياء. 519 , 1ا, بهجـة, المرجداني. 034 , 1ا, هداية, ابن جماعة. 90 , التعريف
 .034 , 1ا

                                         
(1)

بابفيمنيرارهيا,منكتابالرهيا,سنن,الدرامي.1440ص,7ج,(0030)رقمه,كتابالرهيا,صحيح,مسل :انظر

 .1094,ص0,ج(7310),كتابالرهيا,رقمهمشكاةالتبريزي,.1094ص,0ج,(0166)رقمه,يكرهها
 .90,صالتعريفالمطري,.142ة,صالدرابنالنجار,:انظر.هياسطوانةعليبنابيطالباسطوانةالمحرسو:يقصدبه(0)
تقعخل اسطوانةعليبنابيطالبمنجهةالشمالكانالنبيالىهللاعليهوسل يجلساليهاليقابلالوفودوتعر :اسطوانةالوفود(3)

 .90,صالتعريفالمطري,.139ة,صالدرابنالنجار,.123,صاخبارلة,ابنزبا:انظر.ايعابمجلسالقالدة,يجلساليهاافاضلالصحابة

~ 
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 قُباء مسجد فضيلة في فصل

 [أ/ 72] (1)"نافلةتعدل الحد   // في مسجد قبدا صل ىمدن ":عليه وسل م[ تعالى]اهلل  ل ىصقال رسول اهلل 
كددان : "عندده أن دده قددال[ تعددالى]وعددن ابددن عمددر رضددي اهلل , (2)"فكان ما أعتددق رقبددةأيضدداد فيدده  صددل ىومددن  3 

يدداتي مسددجد قبدداء فددي كددل سددبه ماشددياد وراكبدداد فيصددل ي فيدده " عليدده وسددل م[ تعددالى]اهلل  صددل ىرسددول اهلل 
 . (3)"ركعتين

 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .رده في بوو , في أ[ تعالى]سقطه  0
وورده , فدي أ" عنه"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" فرضاد "وورده , في أ" ايضا"ورده  3

 . في ب" عنهما"

, فدددي أ" ركعتدددين"وورده / فدددي ب" يددداتى"وورده , فدددي أ" يددداتي"وورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ تعدددالى]سدددقطه  7
 .في ب" ركعتين"وورده 

                                         
(1)

:انظمر".ممناملّىفميمسمجدقبماءكمانلمهكمأجرعممرة:"قالالنّبّيالّىهللاعليهوسملّ :قال,وردالحديثعنابنعمر
 .14ص,01ج,(00493)رقمه,جامع,السيوطي.96ص,1ج,(115)رقمه,الضعفاء,العقيلي

(2)
منتوضأفأحسنوضوءهثّ دخلمسجدقبماء:"قالرسولهللاالّىهللاعليهوسل :قال,الحديثعنسهيلبنحني ورد

,اتحةاف,البويصميري.45ص,3ج,(5532)رقممه,المعجةم,الطبرانمي:انظمر".فركعفيهاربعركعاتكانذلكعدلرقبة

,كتابالصالة,مرقاة,القاري.03ص,0ج,(01937)رقمه,فيهبابماجاءفيفعلمسجدقباءوالصالة,كتابالمساجد
 .592ص,0ج,(395)رقمه,بابالمساجدومواضعالصالة

(3)
,(1190)رقممه,بابمنأتمىمسمجدقبماءكملسمبت,كتابفعلالصالةفيمسجدمكةوالمدينة,صحيح,البخاري:انظر

,القمماري.002ص,1ج,(395)رقمممه,ومواضممعالصممالة,مسمماجدبممابال,كتممابالصممالة,مشةةكاة,التبريممزي.40ص,0ج
 .592ص,0ج,(395)رقمه,بابالساجدومواضعالصالة,كتابالصالة,مرقاة
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  ثندددين والخمددديس فيدددزور مدددر رضدددي اهلل عنددده يددداتي مسدددجد قبددداء يدددوم اتوكدددان أميدددر المدددؤمنين ع
ه فغضب وقال وال ذي نفسدي بيدد  رأيده رسدول اهلل أهلوجد  خالياد عن  ياممن اس يومٍ وفي ويصل ي فيه 

دحابة الكدرام  أبدوعليه وسل م قد بنى هدذا المسدجد بيدد  و [ تعالى]اهلل  صل ى بكدر رضدي اهلل عنده مدع الص  3 

فلددو كددان هددذا المسددجد فددي مكددان  الس ددالموهددا إليدده فبعدددما تددم أم  فيدده جبريددل عليدده ولاون نقلددوا الحجددارة
الة فيه هالهجا لركبوا سحيق  .  ويعدون إليه للص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 . في ب" ياتي"وورده , في أ" ياتي"ورده  1

فددي " بيدد "وورده / فدي ب" الدذى"وورده  ,فدي أ" الدذي"وورده / فدي ب" صدل ىفي"وورده , فدي أ" صدل ىوي"ورده  0
 .في ب" زيه"وورده , في أ" رأيه"وورده / في ب" بيد"وورده , أ

 .في ب" و"وورده , في أ" مع"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3
 .في ب" لئجبرا"وورده , في أ" ليجبر "وورده  7

 .في ب" الهجاز"وورده , في أ" الجهان"ورده  5

ــر, ابددن الجددوزي: قددارن الددن  فددي[ للصددلوة فيدده... كددان اتميددرو ] 5س -1س  ــدرة, ابددن النجددار. 745 , م ي , ال
ــة, ابددن جماعددة. 131 , التعريــف, المطددري. 366 , القــرى, الطبددري. 164  ابددن . 042 , 0ا, هداي

 .039 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 329 , 0ا, إرشاد, فرحون

6 
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البقيع[ فضيلة] في فصل
(1)

وأحد 
(2)

 

[ وسددلم]اهلل عليدده  صددل ىأندده قددال أخددذ بيدددي رسددول اهلل  (4)عددن أبددي عاصددم (3)ابددن النجددار روى
ُيبعددث يددوم القيامددة :"فقددال, نعددم: يدده هددذ  القبددور  فقلددهأيددا أم قدديس أر : لددي// فخرجنددا إلددى البقيددع فقددال 3 

 . (5)"سبعون ألن رجل وجوههم مثل البدر فيدخلون الجن ة بال حساب

____________________ 

 .وورده في ب, في أ[ فضيلة]قطه س 1

وورده فددي , فدي أ[ وسدلم]وسدقطه / وسدقطه فددي ب, فدي أ" بيددي"وورده / وسدقطه فددي ب, فدي أ" ابدن"ورده  0
 . ب

 .في ب" ارايه"وورده , في أ" ارأيه"ورده  3

 .في ب" بغير"وورده , في أ" بال"وورده / في ب" كالبدر"وورده , في أ" مثل البدر"وورده  7

                                         
(1)

البقيعمناألراموضعفيهأورامالشجرمن,مقبرةتقعداخلالمدينةالمنورةوفيهامدافنأكثرأهلالمدينة:بقيعالغرقند

وقيلقطعتغرقمداتفميهمذاالموضمعحميندفمنعثممانبمن,والغرقدشجركانينبتهناك,يالغرقدضروبشتىوبهسم
,الحمموي.035ص,1ج,معجةم,البكمري:انظمر.وفيمهدفمنالحسمنبمنعلميوعثممانبمنعفمان,مظعونفسميبقيعالغرقند

 .113ص,الروض,ميريالح.013ص,1ج,مراصد,البغدادي.743ص,1م,معجم,الحموي.035ص,1م,معجم
(2)

جبلأحمربظاهرالمجينةيقعفيشمالهاعلىمقدارستةأميمالوهموأقمربالجبماللهماسمميبهمذااالسم لتوحمده:جبلأحد

:انظر(.م307/هـ3)مطلعلىمزار وضيا كثيرةألهلالمدينةحدثتعندهغزوةأحدسنة,وانقطاعهعنالجبالاألخرا
 .13ص,الروض,الحميري.33ص,1ج,مراصد,البغدادي.129ص,1ج,معجم,الحموي

(3)
ممنأهمل,ممؤرخوحمافظللحمديث,محبالمدينابمنالنجمار,أبوعبدهللا,محمدبنمحمودبنالحسنبنهبةهللابنمحاسن

واملعلمىسممعالكثيمر,رحلإلىالشامومصروالحجمازوأامبهانوخرسمانوغيرهما,(م1160/هـ546)ولدسنة,بغداد
المدرة:"ولمهالعديمدممنالتصماني منهما,(م1075/همـ373)تموفيسمنة,كانأماماًثقمة,وان التاريخ,األاولوالمسانيد

,7ج,تةةذكرة.137-131ص.03ج,سةةير,الممذهبي.34-33ص,7ج,فةةوات,الكتبممي:انظممر".الثمينممةفمميأخبممارالمدينممة

 .1709-1706ص
(4)

وهميأخمتعكاشمةبنمتمحصمنأسملمت,نبنقيسبنمرةبنبكيربنغمن بمنداودبمنأسمدرمنةبنتمحصنبنتحرثا

روتعنالنّبّيالّىهللاعليهوسلّ ورواعنهانمافعمولمة,بمكةوبايعتالرسولالّىهللاعليهوسلّ وهاجرتإلىالمدينة

,ابنحجر.759ص,3ج,الثقات,ابنحبان.031-032ص,12ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.ضمةبنشجا وزع العقلي

 .5ص,6ج,اإلصابة
(5)

لورأيتنيورسولهللاالّىهللاعليهوسلّ رخذبيديفيسكةمنسككالمدينةمافيهما:أمقيسقالت:وردالحديثالحديث

لتمرينهمذهالمقبمرةيبعمثهللا:"قمال,لبيكوسعديكيارسمولهللا:فقلت.ياأمقيس:ققاللي,بيتحتىانتهىغلىبقيعالغرقد

كتمماب,جمةةع,الرودانمي.13ص,7ج,مجمةةع,الهيثممي.161ص,05ج,(775)رقمممه,المعجةةم,الطبرانمي:انظممر..."منهما
 .33ص,0ج,(3614)رقمه,بابماجاءفيعمارةالبيتوبنائهوهدمهومايتعلقفيذلك,المناسك
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 أهدددلالسدددماء كمدددا يعطدددي الش دددمس والقمدددر  هدددلالبقيدددع يعطدددي الضدددوء س أهدددلإن  : "ي ضددداد وقدددال أ
 ".اسرضين

القبدرين فددي وجدده اسرض يضديء كالشددمس والقمددر  أهددلإن : "أن دده قدال الس ددالمعليده  الن بددي  وعدن  3 

وهددو اآلن قلعدة حربددة فددي شددط البحدر المددالح فددي ناحيددة " (*)أحددهما البقيددع واآلخددر مقبدرة فددي عسددقالن
سطين قرب القرية المسم اة بمجدلفل

(*). 
 
 
 

____________________ 

ددالمعليده "ورده  3 فددي " القددربين"وورده , فدي أ" القبددرين"وورده / فدي ب" اهلل عليده وسددلم صددل ى"وورده , فدي أ" الس 
  .ب

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ المسماة بمجدل... وهو اتن] 5س-7س   

 .039 , 1ا, البحر, ابن الضياء: قارن الن  في[ ناترضي... وقال ايضا] 0س-1س 

, أخبارالمدينــة, ابدن شددبة. 025 , أخبــار, ابددن زبالدة: قدارن الددن  فدي[ فدي عسددقالن... الن بددي  وعدن ] 7س-3س 
. 943 , 0ا, بهجــة, المرجدداني. 116 , التعريــف, المطددري. 009 , الــدرة, ابددن النجددار. 97 , 1ا

 . 562 , 0ا, إرشاد, ابن فرحون

                                         
(*)
فتحمتعلمىيمد,يقماللهماعمروسالشمام,ععلىسماجلالبحمرالمتوسمطبمينغمزةوبيمتجبمرينمدينةكنعانيةتق:عسقالن

وحررها,(م1153/هـ576)فيخالفةعمربنالخطاباستولىعليهاالفرنجسنة(م373/هـ03)معاويةبنأبيسفيانسنة
إلىلفظعسقالنوهوعربيكنعانييعنيويقالبأنأالتسميتهاأشقلونتحول(م1164/هـ563)االحالديناأليوبيسنة

,3ج,معجةم,البكمري.134ص,البلةدان,اليعقموبي:انظمر.المهاجرةأوأعلىالرأسأواألراالصلبةالمائلمةإلمىالبيماا

 .702ص,الروض,الحميري.972ص,0ج,مراصد,البغدادي.100ص,7م,معجم,الحموي.973ص
(*)
وسمميت,تعنيكلممةمجمدلالقلعمةأوالبمرجوجمادإلمهالحمظعنمدالكنعمانيين,س مجدلجادمدينةكنعانيةعرفتبا:مجدل
كمان,نشأتفوقرقعةمنبسطةممنالسمهلالسماحلي,كيالًشمالغزة(05)تقععلىبعد,فيالقرنالرابعالميالدي"مجدل"

خربهماامالح,لبئرروميةتقمعوسمطالبلمدةوهيقريةاغيرةتجتمعبيوتهاحو,محطةمنمحطاتسكةحديدالقنطرةيافا

-375ص,معجم,محمد,شراب.173-175ص,6ج,بالدنا,الدباغ:انظر.ودمرتفيعهدالسلطانبيرس,الديناأليوبي
 .412-429ص,0ج,موسوعة,رمنة,أبوحجر.373



199 

 

 اوعددن عائشددة رضددي  اهلل عنهدد, (1)"فددي حددق طددوبى لمددن رأى رأى عسددقالن: "الس ددالمل عليدده قددا
ددا خددرا  فددي ليلددة مظلمددة توجدده إلددى بيدده المقدددس يقددال ثددالث مددراه  الس ددالمعليدده  الن بددي  أنهددا قالدده لم 

فددي جهددة الغددرب مددن بيدده  : قددال فقلدده يددا رسددول اهلل فددي أي موضددع, عليددك يددا قبددر عسددقالن الس ددالم 3 

قدام رجدل مدنهم أندا رأيتده يدا رسدول اهلل  فقدال فهل رأى أحدكم عسدقالن : سصحابهأيضاد وقال  ,المقدس
مدا أتيده منده بشديء سدوى قبضدة مدن  الرجدلفقدال فهدل أتيده لندا منده بهديدة , طوبى لك: الس المعليه 

مده اهلل عليده وسدل م فوضدعه علدى اسرض قدا صدل ى هداه ذلدك فاخدذ  الر سدول: الس دالمترابه فقال عليه  6 

 أرادمددن  اشددهدوا أنددي رأيدده عسددقالن وذهبدده إليدده حكاياتدده ومناقبدده كثيددرة: فقددال, ثددم  وضددع رجلدده عليدده
 .في كتاب تاريخه ومناقبه عأن يعرفه كما هو فليطال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ تاريخه ومناقبه... قال عليه] 6س-1س 

                                         
(1)

.752ص,0ج,(3972)رقممه,الفةردوس,يالمديلم:انظر".طوبىلمنأسكنههللاتعالىإحداالعروسينعسقالنوغزة"
 .069ص,10ج,(35244)رقمه,كنز,الهندي.027ص,0ج,(4537)رقمه,الفتح,السيوطي
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وعدن , ""من كان جاراد بمقبرتنا ودفدن فيهدا فاندا شدفيع لده يدوم القيامدة: "الس المعليه [ الن بي  ]وقال 
اهلل عليدده وسددل م فددي بيتددي كددان يقددوم فددي  صددل ىكل مددا بدداه رسددول اهلل : "قالدده, عائشددة رضددي اهلل عنهددا

ن دا علديكم دار قدوٍم مدؤمنين وأتداكم مدا توعددون و  الس المآخر الليل ويرفع إلى البقيع ويسل م عليه ويقول  ا  3 

 .(1)"بكم تحقون[ تعالى]إن شاء اهلل 
 [أ/ 70] //يدعدددددددددددبقدددروح إلى الدددددددددر فدنددددم  عمددددبكدر ث أبوم  ددددددث من اسرض ثدددددددمن بع أول دددداندأ: وقال أيضاد 

ن عشدرة اتن مدن الصدحابة مددفو . (2)"مك دة هدلوننتظر بدين الحدرمين س أيضاد فيحشرونهم   نون فدي وا  6 

  وسلمعليه [ تعالى] صل ىبيه رسول اهلل  أهلالبقيع وباقيهم في سائر البالد والضياع وكذا 
____________________ 

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / وورده في ب, في أ[ الن بي  ]سقطه  1
 . في ب" عائشة"وورده , في أ" عايشة"ورده  0

 .وسقطه في ب, في أ" عليكم"وورده / في ب" بروح"وورده , في أ" يرفع"ه ورد 3

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  7
 .في ب" فى"وورده , في أ" من"ورده  5

ددة"وورده , فددي أ" مكدده"وورده / فددي ب" فيحشددرون"وورده , فددي أ" فيحشددرهم"ورده  3 " اآلن"وورده . فددي ب" مك 
 . في ب" اتن"وورده , في ب

 .في أو وورده في ب[ تعالى]وسقطه / في ب" سائر"وورده , في أ" ساير"ورده  4

ابددن . 96 , 1ا, أخبــار, ابددن شددبة. 025 , أخبــار, ابددن زبالدة: قدارن الددن  فددي[ القيمددة... الن بددي  وقدال ]1س 
, إرشــاد, ابدن فرحدون. 943 , 0ا, بهجـة, المرجدداني. 116 , التعريـف, المطدري. 032 , الـدر, النجدار

 . 036 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 549 , 0ا

ن عشدددرة] 4س -3س  دددالمعليددده ...وا  , التعريـــف, المطدددري. 031 , الـــدر, ابدددن النجدددار: قدددارن الدددن  فدددي[ الس 
 .590 , 0ا, ارشاد, ابن فرحون. 1221 , 0ا, بهجة, المرجاني. 119 

                                         
(1)

.البيهقمي.339ص,0ج,(947)رقممه,بابممايقمالعنمددخمولالقبموروالمدعاءلهما,كتابالجنائز,صحيح,مسل :انظر

,كتمابالجنمائز,شةرح,البغوي,726ص,5ج,(12094)رقمه,التيفيبقيعالغرقدبابزيارةالقبور,كتابالحج,السنن
 .741ص,5ج,(1553)رقمه,باباميقالإذادخلالمقابر

(2)
.البيهقمي.339ص,0ج,(947)رقممه,بابممايقمالعنمددخمولالقبموروالمدعاءلهما,كتابالجنائز,صحيح,مسل :انظر

,كتمابالجنمائز,شةرح,البغوي,726ص,5ج,(12094)رقمه,ارةالقبورالتيفيبقيعالغرقدبابزي,كتابالحج,السنن
 .741ص,5ج,(1553)رقمه,باباميقالإذادخلالمقابر
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 .عليهم أجمعين كلهم مدفونون فيه[ تعالى]مالك رضوان اهلل  اإلمامو  
صدددالة الفجدددر يدددوم الخمددديس فدددي المديندددة أن  صدددل ىى بعددددما ولزيدددارة شدددهداء أحدددد فددداس ادأر مدددن 

م فدي وقده صدالة الظهدر ه حمدزة رضدي اهلل عنده وبعدد  سدائر أوتد يذهب ويصعد إلدى جبدل أحدد فيدزور  3 

 . يجيء إلى المدينة فيصلي الظهر بالجماعة
وهددو ركددن مددن أركددان : "أيضدداد :قددالو  ,(1)"إن  جبددل أحددٍد يحبنددي وأحبدده: "الس ددالمعليدده  الن بددي  قددال 

 6 .(2)"الجن ة

 
 
 
 
 
 

____________________ 

 . وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1
" المدينده"وورده / فدي ب" ىولفدااس"وورده , فدي أ" ىولفداس"وورده / في ب" شهد"وورده , في أ" شهداء"ورده  0

 . في ب" المدينة"وورده , في أ

 .في ب" ظهر"وورده , في أ" الظهر"ورده  /في ب" سائر "ه وورد, في أ" ساير "ورده  3

" فيصددلي"وورده / فددي ب"  المدينددة"وورده , فددي أ" المديندده"وورده / فددي ب" تجددي"وورده , فددي أ" يجددي"ورده  7
 .في ب" فيصل"وورده , في أ

 ".اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  5

. 119 , التعريـف, المطدري. 031 , الدر, ابن النجدار: قارن الن  في[ نون فيهمدفو ... مالك اإلمامو ] 1س 
 .590 , 0ا, ارشاد, ابن فرحون. 1221 , 0ا, بهجة, المرجاني

                                         
(1)

بمابجبمل,مجمع,الهيثمي.1211ص,0ج,(1339)رقمه,بابجبلأحديحبناونحبه,كتابالحج,صحيح,مسل :انظر

 .336ص,10ج,(37992)رقمه,كنز,الهندي.13ص,7ج,جبالأحدوغيرهامنال
(2)

,الردوانممي.036ص,10ج,(37966)رقمممه,كنةةز,الهنممدي.151ص,13ج,(5613)رقمممه,المعجةةم,الطبرانممي:انظممر
 .30ص,0ج,(3626)رقمه,بالماجاءفيعمارةالبيتوبنائهوهدمه,كتابالمناسك,جمع
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ن موسى عليه  لما ح   مع أخيه هارون وجاء بالمدينة فمرض هارون فيها ثم  ذهب  الس الموا 
وروى عن ابي  ,نهما ماتا في التي هإفيه وقيل منها خائفاد من اليهود ودخل في أحد فماه فيه ودفن 

 3  كان يروح في كل سنة إلى جبل أحد فيسل م على الش هداء باعلى الس المعليه  الن بي  أن  // (1)إسحاق

وهم سبعون رجالد أربعة من , (2)"عليكم بما صبرتم فنعم أجر العاملين الس الم: "ويقول, صوه
 ...(*)المهاجرين حمزة بن عبد المطلب

 
 
 
 

____________________ 

 . في ب" المدينة"وورده , في أ" المدينه"وورده / في ب" جاؤ"وورده , في أ" جاء"ورده  1

 .في ب" روى"وورده , في أ" روي"وورده / في ب" خائفا"وورده , في أ" خايفا"ورده  0

فددي " اهلل عليدده وسددلم صددل ى"ه وورد, فددي أ" الس دالمعليدده "وورده / فددي ب" إسددحاق"وورده , فددي أ" اسدحق"ورده  3
 . في ب" سنة"وورده , في أ" سنه"وورده / ب
7س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عبد المطلب... وهم سبعون] 5س -

1س , الــــدر, ابدددن النجدددار. 64 , 1ا, أخبــــار, ابدددن شدددبة: قدددارن الددددن  فدددي[ دفدددن فيددده... وان موسدددى] 0س -
 .050 , تاري . 0433 , 5ا, لبحرا, ابن الضياء. 107 , التعريف, المطري. 115 

7س , بهجـة, المرجاني. 113 -115 , الدر, ابن النجار: قارن الن  في[ عبد المطلب... وهم سبعون] 5س -
 .050 , تاري , ابن الضياء. 595 , 1ا, ارشاد, ابن فرحون. 353 , 1ا

 

                                         
(1)

 .ل أجدلهترجمة
(2)

بابزيارة,شرح,ابنبطال.543ص,3ج(.3413)رقمه,بابزيارةالقبور,كتابالجنائز,المصنف,الصنعاني:انظر

 .042ص,3ج,القبور
(*)
نشمأبمكمة,ولدقبلالرسمولاملّىهللاعليمهوسملّ بسمنتين,حمزةبنعبدالمطلببنهاش بنعبدمنا القرشيالهاشمي

الزمونصمررسمولهللااملّىهللاعليمه,أسلّ فيالسنةالثانيةمنالبعثة,أمههالةبنتأهيب,ع رسولهللا,ةيكنىأبوعمار

وشقبطنةوأخذكبدهلهندبنت,استشهدبأحدقتلهوحشيبنحرب,رخىالرسولبينهوبينزيدبنحارثة,وسلّ وهاجرمعه

ابمن.147-141ص,1ج,سةير,المذهبي.12-4ص,3ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر".سميدالشمهداء"ولقبهالنّبيبمـ,عتبة
 .123-125ص,0ج,اإلصابة,حجر
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وعثمددان بددن شددم اس (*)ومصددعب بددن عميددر
, نصدداروبدداقيهم مددن اس (*)وعبددد اهلل بددن جحددش (*)

 . الس المعليه  الن بي  هكذا فعل الخلفاء الر اشدون بعد وفاة 
[ تعددالى]ركبددُه يومدداد لزيددارة تربددة حمددزة رضددي  اهلل  :بدددةاأن دده قالدده لددي امددرأة ع ,وعدن ابددن الن جددار 3 

عنه فنزلده فدي قربهدا فدي الدوادي والغدالم يمسدك المركدب فجئده إلدى حمدزة وسدلمه عليده فدرد  سدالمي 
 .فه وناديه الغالم فركبه ورحهمن تحه اسرض فخ

____________________ 

 ". شماس بن عثمان"ولكن هي في اسصل " عثمان بن شماس"ورده بالمخطوط  1
عليدده "وورده / فددي ب" وفاتدده"وورده , فددي أ" وفدداه"وورده / فددي ب" الراشدددين"وورده , فددي أ" الراشدددون"ورده  0

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس الم
[ تعددالى]سددقطه / فددي ب" لزيددارة"وورده , فددي أ" لزيددار "وورده / فددي ب" البخددارى"وورده , فددي أ" النجددار"ورده  3

 . وورده في ب, في أ
, فدي أ" حمز "وورده / في ب" الوادى"وورده , في أ" الوادي"وورده / في ب" قبرها"وورده , في أ" قربها"ورده  7

 . في ب" حمزة"وورده 
 .وسقطه في ب, في أ" اترض"ورده  5

.وسقط في ب, ورد الن  في أ[ من اتنصار... ومصعب بن] 1س   
, بهجــة, المرجدداني. 113 -115 , الــدر, ابددن النجددار: قددارن الددن  فددي[ مددن اتنصددار... ومصددعب بددن] 1س 

 .050 , تاري , ابن الضياء. 595 , 1ا, ارشاد, ابن فرحون. 353 , 1ا
3س  -364 , القـرى, الطبدري. 104 , الدرة, ابن النجدار: قارن الن  في[ ورحه فركبه... عن ابن] 5س -

, تــــاري , ابدددن الضدددياء. 773 -770 , 5ا, البدايـــة, ابدددن كثيدددر. 343 , 1ا, بهجـــة, المرجددداني. 366
 .0471 , 5ا, البحر. 053 

                                         
(*)
كمانممنالسمابقين,العبمدري,القرشي,البدري,مصعببنعميربنهاش بنعبدمنا بنعبدالداربنقصيبنكالب

شمهدبمدر,أسلّ علمىيديمهخلمقكثيمر,ليقرأه القررنفيالمدينةبعثةالرسولالّىهللاعليهوسلّ إلىاألنصار,فياإلسالم
,1ج,سير,الذهبي.06ص,تاريخ,العصفري:انظر.قتلهقمئةالليثي,(م305/هـ3)وكانمعهاللواءفيأحدحتىقتلسنة

 .013-017ص,4ج,العقد,الفاسي.175ص
(*)
وانممماسمممّيشممماس,كمماناسمممهشممماسعثمممان,يالمخزوممميشممماسبممنعثمممانبممنالشممريدبممنهرممميبممنعممامرالقرشمم

,ابمنسمعد:انظمر.وقتملفميأحمد,هماجرإلمىالحبشمةوشمهدمعركمةبمدر,أممهامفيهبنمتربيعمةبنمتعبمدشممس,لوضماءته
 .066ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.06ص,تاريخ,العصفري.003ص,3ج,الطبقات

(*)
هاجرإلىالحبشةثّ إلىالمدينة,قبلدخولالرسولالّىهللاعليهوسلّ داراألرق أسلّ ,عبدهللابنجحشبنعبدمنا 

ابمن.63-67ص,3ج,الطبقةات,ابمنسمعد:"انظمر(.م305/همـ3)قتلفيمعركةأحد,شهدبدر,كانأولأميرفياإلسالم
 .31ص,7ج,اإلصابة,ابنحجر.91-92ص,3ج,أسد,األثير

6 
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 الّسالم عليه النّبيّ  عن عنه هللا رضيّ  مالك بن أنس عن فصل

فدي طدور سدينا فصدار طدور سدينا سدت ة قطعداه ثالثدة  الس دالمموسدى عليده لم ا تجل دى ل: "أنه قال
وهددو , وجبدل ثدور, جبدل النددور :مك دة أهددلل لده و وجبدل حددراء يقد, وهدي جبددل ثبيدر مك دةمنهدا وقعده فددي  3 

 [أ/ 77] من// مع أبي بكر الس المعليه  الن بي  طريق وهو الجبل ال ذي هرب الفوق , مك ةفي جدانب أيمدن 
ددأيدددي كفددار  وجبددل , (*)وجبددل ورقددان, مدينددة وهددي جبددل أحدددالفاختفيددا فيدده وثالثددة منهددا وقعدده فددي  ةمك 

 6 . "وبعضهم يقول له جبل عير, (*)رضوى

 
 
 

____________________ 

 .  في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" فصل"وورده , في أ" مصل"ورده  1

 .في ب" ثالثة"وورده , في أ" ثلثة"وورده / وسقطه في ب, في أ "فصار طور سينا"ورده  0

ددة"وورده , فددي أ" مكدده"ورده  3 وورده , فدددي أ" مكدده"وورده / وسدددقطه فددي ب, فددي أ" حددرا"وورده / فدددي ب" مك 
 .  في ب" مك ة"

 .وسقطه في ب, في أ" ابي"وورده / في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  7

وورده , فدي أ" ثلثدة"وورده / فدي " مك ة"وورده , في أ" مكه"وورده / في ب" ايدى"وورده , في أ" ايدي"ورده  5
 .في ب" مدينة"وورده , في أ" مدينه"وورده / في ب" ثالثة"

0س , ابدددددن الجدددددوزي. 346 , 7ا, الكشـــــف, الثعلبدددددي: قدددددارن الدددددن  فدددددي[ جبدددددل عيدددددر... لمدددددا تجلدددددى] 3س -
, ابددن الضددياء. 337 , 1ا, بهجــة, المرجدداني. 704 , 0ا, لبــاب, الخددازن. 102 , 0ا, الموضــوعات

 .040 , 1ا, البحر

                                         
(*)
,ينصبماههإلىرئ وهومنجبالتهاممة,علىيمينالمصعدمنالمدينةإلىمكة,أسودبينالعرجوالريثةجبل:ورقان

,7ج,معجةةم,البكممري:انظممر.سمكانهبنممواأوسُمزينممةوهمم أهمملعمممودوفيممهالعديممدمممنأنمموا الشممجرالمثمممروغيممرالمثمممر

 .1737ص,3ج,مراصد,البغدادي.340ص,5ج,معجم,الحموي.1344ص
(*)
وهموممنجبمال,يبعدمسيرةيومعنالمدينمة,يقعبينمكةوالمدينةقربينبع,جبلبالمدينةوالنسبةإليهرضوي:رضوا

وأوديمهورأسمهممنينمابيعالمماء,وهوجبلمني ذوشمعاب,وعلىيسارهطريقالبريراء,يقععلىيمينهطريقمكة,تهامة

.302ص,0ج,مراصةةد,البغممدادي.51ص,3ج,معجةةم,الحممموي.355ص,0ج,ممعجةة,البكممري:انظممر.كخعممرةالبقممل
 .039ص,الروض,الحميري
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ـ طـورِ وَ : "اختلفوا فدي معندى سدينا وفدي سدنين فدي قولده مجاهدد معندا  البركدة أي  :قدال (1)"ينينَ سل
ددحاك هددو بالن بطي ددة ومعناهددا, قتددادة معنددا  الحسددن أي الجبددل الحسددن :وقددال,بددل مباركمددن ج  وقددال الض 
و شددجر وقيددل هددو ذجبددل  اي معنددا  الشددجر[ الكلبددي]ل اوقدد,بالحبشددية هددو  (*)عكرمددة :وقددال ,الحسددن 3 

ر مثمددرة فهددو سددينا وسددينين بلغددة الن ددبط امقاتددل كددل جبددل فيده أشددج :وقددال, بالسدريانية الملتفددة باسشددجار
بدين مصدر ابن زيد هو الجبل ال دذي ندودي منده موسدى  :هو فيعال من السنا وهو اترتفاع وقال :وقيل

يلة وقال عكرمدة هدو اسدم  :دهدا عندد  وقدالمجاهد سينا اسم حجارة بعينها أضين الجبل إليهدا لوجو  :وا  6 

 . هذا الجبلفيه ال ذي  مكانال
مدددن جبدددال  ىواسدددتعل نن سدديناء أو أشدددرق مدددن سددداعيجددداء اهلل مددد :أندده مكتدددوب فدددي التدددوراة رويَ 

لمسدديح منهددا ومدددن جبددال فدداران بعثددده فدداران فمجيئدده مددن سدددينا بعثدده موسددى منهدددا ومددن سدداعير بعثددده ا 9 

 .وقيل كان ذلك نور  عز  وجل   مك ةاهلل عليه وسل م منها وفاران  صل ىالمصطفى 
 
 

____________________ 

 [.الكلبي]ولكن هي باسصل [ اركلبي]ورده بالمخوطة  5

1س  .سقط في ب, ورد الن  في أ[ عز وجل... اختلفوا في]12س -

1س : وقارن الن  فدي. 717 , 5ا, معالم, البغوي: انظر تطابق الن  في[ هذا الجبل. ..اختلفوا في] 12س -
, 3ا, زاد, ابدددن الجدددوزي. 7954 -7953 , 4ا, الهدايـــة, القيرواندددي. 00 -01 , 19ا, جـــامع, الطبددري

 . 042 , 3ا, لباب, الخازن. 115 -117 , 10ا, الجامع, القرطبي. 059 

6س , برائـب, الكرمداني. 169 , 4ا, الكشف, الثعلبي: تطابق الن  في انظر[ عز وجل... روى انه] 12س -
, 3ا, لبــــاب, الخددددازن. 159 , 13ا, الجــــامع, القرطبددددي. 175 , 3ا, معــــالم, البغددددوي. 670 , 0ا

 .115 -117 , 15ا, اللباب, ابن عادل. 336 

                                         
(1)

 (.0)اآلية,سورةالتين
(*)
عطماءبمنأبميربماحوطماووسبمنكيسمانوأبمي:حدثعن,يكنىأبوعمارالعجلي,اليمامي,عكرمةبنعمارالبصري

:انظر(.م443/هـ132)توفيسنة,أبووليدالطيالسي,وزيدبنالحباب,ركابنمبا:وحدثعنه,النجاشيعطاءبناهيب
 .137ص,4ج,سير,الذهبي.033ص,5ج,الثقات,ابنحبان.504ص,طبقت,العصفري
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بدين يديدده سداعة  يمشددياهلل عليده وسددل م إلدى الغدار وجعدل  صدل ىروي أن ده انطلدق مدع رسددول اهلل 
أذكدر الطلدب فامشدي : مدا بدك يدا أبدا بكدر  قدال: اهلل عليده وسدل م صل ىوساعة خلفة فقال له رسول اهلل 

مكاندددك يدددا رسدددول اهلل حتدددى : قدددال, الغدددار الدددىهيدددا نتاخلفدددك ثدددم  أذكدددر الر صدددد فامشدددي بدددين يدددديك فلمدددا  3 

ال دذي نفسدي بيدد  الملدك الليلدة و : "فقدال فندزل, انزل يدا رسدول اهلل: م  قالث, استبرا الغار فدخل فاستبرا 
 "خير من آل عمر

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

1س  .سقط في ب, ورد الن  في أ[ آل عمر... روي انه] 5س -

1س ــاب, الخددازن. 52 , 7ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ آل عمددر... روي اندده] 5س - , 0ا, لب
 . 76 , 5ا, الكشف, الثعلبي: وقارن الن  في. 95 , 12ا, اللباب, ابن عادل. 331 
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 إليها الّرسول ومهاجرة المدينة حكاية في فصل

 [ىولاأل العقبة بيعة]

دا  مك ةالالمدينة ما فتحه عن وة ك إظهدار دينده واعدزاز نبي ده خدرا  تعدالىاهلل سدبحانه و  أرادلكدن لم 
ي فيده الن فدر مدن اسنصدار يعدرض نفسده عليده وسدل م إلدى الموسدم ال دذي لقد[ تعالى]اهلل  صل ىرسول اهلل  3 

اهلل بهددم  أرادعلددى قبائددل العددرب كمددا كددان يصددنع فددي كددل موسددم فلقددي عنددد العقبددة رهطدداد مددن الخددزرا 
 ...(*)سعد بن زرارةأخيراد وهم ستة نفر 

 
____________________ 

 .في ب" فى"وورده , في أ" في"ورده  1

دةكال"وورده / فدي ب" عندوة"وورده , في أ" عنو "وورده / ب في" المدينة"وورده , في أ" المدينه"ورده  0 فدي " مك 
 وسقطه في ب, في أ" خرا"ورده  /في ب" مك ةكاال"وورده , أ

 .في ب" الذى"وورده , في أ" الذي"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالي]سقطه  3

 .في ب" قبائل"وورده , في أ" قبايل"ورده  7

 . في ب" زارة"وورده , في أ" زار "وورده / في ب" رنف"وورده , في أ" نفرا"ورده  5

0س , 1ا, ســيرة, ابددن هشددام. 42 -39 , أخبــار, ابددن زبالددة: قددارن الددن  فددي[ بددن زراة.... المدينددة مددا] 5س -
, 7ا, الـروم, السدهلي. 55 , السـيرة, ابدن حبدان. 357 -353 , 0ا, تاري , الطبري. 709 -706 
, بهجــة, المرجداني. 73 -75 , الـدرة, ابدن النجددار. 311 -312 , 1م, الكامـل, ابدن اسثيدر. 77 -73 
ـــة, الندددويري. 150 -179 , 1ا ـــة, ابدددن كثيدددر. 311 -312 , 13ا, نهاي . 340 -341 , 7ا, البداي

 . 0391 -0392 , 5ا, البحر. 000 -001 , تاري , ابن الضياء

0س , تــاري , الطبددري. 706 , 1ا, يرةســ, ابددن هشددام: انظددر تطددابق الددن  فددي[ بهددم خيددرا.... أرادلمددا ] 5س -
, 7ا, البدايــة, ابددن كثيددر. 312 , 13ا, نهايــة, النددويري. 73 , 7ا, الــروم, السددهلي. 353 , 0ا

 341 . 

 

                                         
(*)
,البخماري,الخزرجمي,يكنىأبوأماممةاألنصماري,أسعدبنزرارةبنعدسبنعبيدبنثعلبةبنغن بنمالكبنالنجار

كمانممنالنقبماء,شهدالعقبةاألولىوالثانيةوالثالثةوبايعالبيعةاألولمى,وهوأولمنأسلّ مناألنصار,كبراءالصحابةمن

,1ج,سةةير,الممذهبي.63ص,1ج,أسةةد,ابممناالثيممر:انظممر.ودفممنبممالبقيع,(م300/هممـ1)تمموفيسممنة,االثنمميعشممررجممالً
 .026ص,1ج,اإلصابة,ابنحجر.320-099ص
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وقطبددددة بدددن عددددامر بددددن , (*)ورافددددع بدددن مالددددك بددددن العجدددالن, وهددددو ابددددن عفدددراء (*)وعدددون بددددن الحدددارث
 2 اهلل عليه صل ىفقال لهم رسول اهلل , (*)وجابر بن عبد اهلل, (*)وعقبة بن عامر بن نابى, (*)حديدة

 
____________________ 

 .وسقطه في ب, في أ" بن"وورده / في ب" قطبة"وورده , في أ" قطبه"ورده  1

 .وسقطه في ب, في أ" لهم"وورده / وسقطه في ب, في أ" حديدة وعقبة بن عامر"ورده  0

1س , 1ا, سـيرة, ابدن هشدام. 42 -39 , أخبـار, بالدةابدن ز : قدارن الدن  فدي[  اهلل عليه... وعون بن] 0س -
, 7ا, الـروم, السدهلي. 55 , السـيرة, ابدن حبدان. 357 -353 , 0ا, تاري , الطبري. 709 -706 
, بهجــة, المرجداني. 73 -75 , الـدرة, ابدن النجددار. 311 -312 , 1م, الكامـل, ابدن اسثيدر. 77 -73 
ـــة, الندددويري. 150 -179 , 1ا ـــة, ابدددن كثيدددر. 311 -312 , 13ا, نهاي . 340 -341 , 7ا, البداي

 .0391 -0392 , 5ا, البحر. 000 -001 , تاري , ابن الضياء

 

                                         
(*)
عّدمنالستةالنفرالذينلقوارسول,شهدالعقبة,أمهعفراءبنتعبيد,ابنعفراء,عو بنالحارثبنرفاعةاألنصاري

.قتلهأبوجهلبنهشامبعدأنضربهعو وأخوهمعوذ,(م307/هـ0)شهدبدرواستشهدببدرسنة,هللاالّىهللاعليهوسل 

 .317ص,7ج,اإلصابة,ابنحجر.332-359ص,0ج,سير,الذهبي.754ص,3ج,الطبقات,ابنسعد:انظر
(*)
أمه,وقيلأبارفاعة,يكنىأبومالك,رافعبنمالكبنلعجالنبنعمروبتعامربنزريقالزرقياألنصاريالخزرجي

يقمالأنمهأولممنلقمي,واالثنميعشمرأحمدالنقبماءالسمتة,شهدالعقبةاألولمىوالثانيمة,نقيببدريعقبي,أممالكبنالحارث
ابن:انظر(.م305/هـ3)استشهديومأحدسنة,وأولمنأسلّ مناألنصاربمكة,رسولهللاالّىهللاعليهوسلّ مناألنصار

 .339ص,0ج,اإلصابة,ابنحجر,767ص,0ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.547-543ص,3ج,الطبقات,سعد
(*)
وهموممنالسمنة,شمهدالعقبتمين,أمهزينببنتعمروبنسنان,يكنىأبازيد,امربنحديدةبنعمروبنسوادقطبةبنع

شهدبدروأحدوالخندقوالمشاهد,كانمنالرماةمنأاحابرسولهللاالّىهللاعليهوسل ,الذينأسلموامناألنصاربمكة

ابمن:انظمر.وتموفيفميخالفمةعثممانبمنعفمان,غزوةالفتحجرحيومأحدكلهامعرسولهللاوكانتمعهرايةبنيسلمةفي

 .336ص,5ج,اإلصابة,ابنحجر.1060ص,3ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.533-535ص,3ج,الطبقات,سعد
(*)
ولىوهوأحمدالسمتةشهدالعقبةاأل,أمهفُكيهةبنتسكنبنزيدبنأمية,عقبةبنعامربننابئبنزيدبنحرامبنكعب

واستشممهد,وشممهديمموماليمامممة,شممهدبممدروأحممدوالخنممدقوالمشمماهدكلهممامممعرسممولهللا,الممذينأسمملموابمكممةمممناألنصممار

,ابمناألثيمر.504-503ص,3ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر.فيخالفةأبوبكرالصديقرضيهللعنمه(م333/هـ10)سنة

 .732ص,7ج,بةاإلصا,ابنحجر.551ص,3ج,أسد
(*)
ممنالسمتةالمذينأسملمواممن,أممهأمجمابربنمتزهيمربمنثعلبمة,جابربنعبدهللابنرئاببنالنعممانبمنسمننبمنعبيمد

وقدروااألحاديثعنرسول,شهدالعقبةاألولىوشهدبدروأحدوالخندقوشهدالمشاهدكلهامعرسولهللا,االنصاربمكة

,1ج,اإلصابة,ابنحجر.323ص,1ج,أسد,ابناألثير.531ص,3ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.هوسل هللاالّىهللاعلي
 .575ص
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 [ أ/ 75] الددأف: الدددددددددددق عمدددددن: قالوا يهود  // أمن موالي: فقال. نحن نفر من الخزرا: م  فقالواأنتمن : وسلم
م إلددى اهلل عددز  وجددل  وعددرض علدديهم اإلسددالم فدددعاه, فجلسددوا معدده بلددى: تجلسددون حتددى أكلمكددم  قددالوا

يهددود فددال يسددبقنكم الال ددذي توعدددكم بدده  الن بددي  ن دده إفقددال بعضددم لددبعض يددا قددوم واهلل , وتلددى علدديهم القددرآن 3 

اهلل عليدده وسددل م راجعددين إلددى  صددل ىإليدده فدداجيبو  وصددد قو  وأسددلموا كلهددم ثددم  انصددرفوا عددن رسددول اهلل 
 .بالدهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" أخر"وورده , في أ" امن"وورده / وسقطه في ب, في أ" وسلم"ورده  1

 .في ب" وجل"وورده , في أ" واجل"ورده  0

 .في ب" الذى"وورده , في أ" الذي"وورده / في ب" ان"وورده , في أ" انه"ورده  3
 . في ب" يسبقنكم"وورده , في أ" تسبقنكم"ورده  7

1س , 1ا, سـيرة, ابن هشام. 42 -39 , أخبار, ابن زبالة: قارن الن  في[  لى بالدهما... من: وسلم] 7س -
, 7ا, الـروم, السدهلي. 55 , السـيرة, ابدن حبدان. 357 -353 , 0ا, تاري , الطبري. 709 -706 
, بهجــة, المرجداني. 73 -75 , الـدرة, ابدن النجددار. 311 -312 , 1م, الكامـل, ابدن اسثيدر. 77 -73 
ـــة, الندددويري. 150 -179 , 1ا ـــة, ابدددن كثيدددر. 311 -312 , 13ا, نهاي . 340 -341 , 7ا, البداي

 . 000 -001 , تاري , ابن الضياء

6 
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عليده وسددل م ودعدوهم إلدى اإلسددالم [ تعدالى]اهلل  صددل ىفل مدا قددموا المديندة ذكددروا القدوم رسدول اهلل 
و  فدي العقبدة قعشدر رجدالد فدال مدن اسنصدار اإلثنداكدان العدام المقبدل وافدى الموسدم   ذاحت ى فشا فديهم فد
ــال يُ : "اهلل عليدده وسدل م علددى بيعددة الن سدداء علدى ان صددل ىى فبدايعوا رسددول اهلل ولددوعلدى العقبددة اس كوا رِ شل 3 

[ تعدالى]اهلل  صدل ى إلى أخر اآلية فلما انصرن القوم بعدث معهدم رسدول اهلل" نوازل يَ  الَ قوا وَ رِ سل ال يَ وَ  اهللِ بِ 
 [أ/ 73] القرآن ويعلمهم اإلسالم وأمر  أن يقدرأ بهدم// بن هاشم بن عبد منان عمير[ بن]عليه وسل م مصعب 

 6 .المدينة فاسل م على يد مصعب كثير من اسنصار[ إلى]فقدموا 

 
 
 
 
 
 

____________________ 

وسددقطه / فددي ب" للقددوم"وورده , فددي أ" القددوم"وورده / فددي ب" المدينددة ذكددرا"وورده , فددي أ" فلمددا ذكددرو"ورده  1
 . وورده في ب, في أ[ تعالى]

 في ب" فلقو "وورده , في أ" فالقو "ورده / في ب" اثنى"وورده , في أ" اتثنا"ورده  0

 .وسقطه في ب, في أ" وعلى العقبة"وورده  3
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  7

وورده , فددي أ" راءيقدد"وورده / فددي ب" عمدر"وورده , فددي أ" عميددر"وورده / وورده فدي ب, فددي أ[ بددن]سدقطه  5
 .في ب" يقرأ"

 .في ب" المدينة"وورده , في أ" المدينه"وورده / وورده في ب, في أ[ الى]سقطه  3

1س , ســيرة, ابددن هشددام. 42 -39 , أخبــار, ابددن زبالددة: قددارن الددن  فددي[ مددن اتنصددار ... فلمددا قدددموا]3س -
, الـروم, السدهلي. 55 , رةالسـي, ابدن حبدان. 357 -353 , 0ا, تاري , الطبري. 709 -706 , 1ا
, المرجددداني. 73 -75 , الـــدرة, ابددن النجدددار. 311 -312 , 1م, الكامـــل, ابددن اسثيدددر. 77 -73 , 7ا

ــة, النددويري. 150 -179 , 1ا, بهجــة  -341 , 7ا, البدايــة, ابددن كثيددر. 311 -312 , 13ا, نهاي
 .0391 -0392 , ا , البحر. 000 -001 , تاري , ابن الضياء. 340
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 [الثانية العقبة ةبيع]

وخددرا معده مددن اسنصدار مددن المسدلمين سددبعون رجدالد مددن  مك دةقدالوا ثدم  أن  مصددعب رجدع إلددى 
داا قدومهم مدن  عليدده [ تعدالى]اهلل  صدل ىفواعددوا رسدول اهلل  مك دةالش درك ومعهدم امرأتدان قددموا  أهدلحج 

دا تمنعدون منده أنفسدكمنوسدل م فبدايع معهدم فقدال أبدايعكم علدى أن تم كم فاخددذوا ءكم وأبنداءونسدا عددوني مم  3 

يندة فل مدا قددموها اظهدروا اهلل عليده وسدل م وشدددوا العقدد ثدم  انصدرفوا إلدى المد صدل ىكلهم بيد رسدول اهلل 
اهلل عليدده وسددل م  صددل ىفقددال رسددول اهلل , مك ددةوبلددد ذلددك قريشدداد فددآذوا أصددحاب رسددول اهلل فددي  اإلسددالم
ق اداراد فاضدون فيهدا فدامرهم بدالهجرة إلدى المديندة والل حدقدد جعدل لكدم إخوانداد و  تعالىإن اهلل : سصحابه 6 

 [ ب/ 74] ...  من هاجر إلى المدينة  اولف// ب خوانهم من اسنصار
 
 

____________________ 

 .في ب" مك ة"وورده , في أ" مكه"ورده  1

 وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه / في ب" مك ة"وورده , في أ" مكه"ورده  0
 .وسقطه في ب, في أ" منه"ورده  3

 في ب" قدموبها"وورده , في أ" قدموها"وورده / في ب" المدينة"وورده , في أ" ينهالمد"ورده  7

 .في ب"  ذاف"وورده , في أ" فآذو"وورده / في ب" اظهرو"وورده , في أ" اظهروا"ورده  5
وورده / فددددي ب" المدينددددة"ده وور , فددددي أ" المديندددده"وورده / فددددي ب" بدددداالهجرة"وورده , فددددي أ" بددددالهجرة"ورده  3

 .في ب" المدينة"وورده , في أ" المدينه"

1س , الطبددري. 774 -772 , 1ا, ســيرة, ابددن هشددام: قددارن الددن  فددي[ اظهددروا اتسددالم ... قددالوا ثددم] 5س -
ابدددن . 63-49 , 7ا, الـــروم, السدددهلي. 34 -33 , الســـيرة, ابددن حبدددان. 335 -332 , 0ا, تـــاري 
, 13ا, نهايـــــة, النددددويري. 150 -179 , 1ا, بهجــــة, المرجدددداني. 317 -310 , 1م, الكامــــل, اسثيددددر
 .0391 -0392 , 5ا, البحر, ابن الضياء. 396 -397 , 7ا, البداية, ابن كثير. 311 -312 

, الطبدري. 763, 742 -336 , 1ا, سـيرة, ابن هشام: قارن الن  في[ عبد المدينة ... وبلد ذلك]4س-5س 
 -315 , 1م, الكامــل, ابددن اسثيددر. 152 -174 , 7ا, الــروم, لسددهليا. 342 -339 , 0ا, تــاري 
 . 700 , 7ا, البداية, ابن كثير. 5 , 0ا. 313

9 
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ثددم  عددامر بددن ربيعددة, (*)عبددد اهلل اسسددد المخزومدديأبددو سددلمة بددن 
ثددم  عبددد اهلل بددن جحددش ثددم  تتددابع , (*)

المدينددددة  أهددددل[ تعددددالى]جمددددع اهلل أرسدددداتد إلددددى المدينددددة ف[ اهلل عليدددده وسددددل م صددددل ى]أصددددحاب رسددددول اهلل 
إلدى  مك دةاهلل عليه وسدل م عقيدب ذلدك مدع أبدي بكدر مدن أيددي كف دار  صل ىاهلل  لباإلسالم ثم  هرب رسو  3 

 .أيامثالثة [ فيه]جبل ثور فدخال في الغار فمكثا 
 

 
 
 
 
 

____________________ 

سددقطه /فددي ب" المدينددة"وورده , فددي أ" المديندده"ورده / وورده فددي ب, فددي أ[ اهلل عليدده وسددلم صددل ى]سددقطه  0
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]

 .في ب" ايدى"وورده , في أ" ايدي"ورده  3

 .في ب" ثلثة"وورده , في أ" ثلثه"وورده / وورده في ب, في أ[ فيه]سقطه  7

1س , الطبدري. 736, 742 -736 , 1ا, سـيرة, ابدن هشدام: قدارن الدن  فدي[  ثالثة ايدام... ابو سلمة] 7س -
, 1م, الكامــــل, ابددددن اسثيددددر. 160, 152 -174 , 7ا, الــــروم, السدددهيلي. 342 -339 , 0ا, تــــاري 
 .705, 700 , 7ا, البداية, ابن كثير. 5 , 0ا, 313 -315 

                                         
(*)
أبموسملمةزوجأمسملمةقبمل,عبدهللابنعبداألسدبنهاللبنعبدهللابنعمروبنمخزومبتلؤيالقرشيالمخزومي

هماجرممعزوجتمهإلمىأرا,فكانالحاديعشرممنالمسملمين,شرةأنفسأسلّ بعدع,أمهبرهبنتعبدالمطلب,رسولهللا

/هـ0)استخلفهالرسولالّىهللاعليهوسلّ علىالمدينةحينخرجإلىغزوةالعشيرة,شهدبدر,وهوأولمنهاجر,الحبشة

,-192ص,3ج,أسةد,ثيمرابمناأل.972-939ص,3ج,االستيعاب,ابنعبدالبر:انظر(.م307/هـ3)توفيسنة,(م303

 .131ص,7ج,اإلصابة,ابنحجر
(*)
أسملّ عمامرقمديما,كانحليفاًللخطاببننفيمل,عامربنربيعةبنمالكبنعامربنربيعةبنُحجيربنسالمانبنمالك

,امرأتهليلىبنتأبيحثمةوهاجرإلىأراالحبشةالهجرتينومعه,قبلأنيدخلرسولهللاالّىهللاعليهوسلّ داراألرق 

,ابمنسمعد:انظمر(.م355/همـ35)توفيبعدمقتلعثمانبنعفانسنة,شهدبدروأحدوالخندقوالمشاهدكلهامعرسولهللا
 .337-333ص,0ج,سير,الذهبي.16-14ص,3ج,أسد,ابناألثير.332-359ص,3ج,الطبقات
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ددا خدرا رسدول اهلل  إلدى الغددار  مك دةاهلل عليده وسدل م مددن  صددل ىقدال ابدن عبدداس رضدي  اهلل عنده لم 
ولدو أن المشدركين لدم , وأحدب بدالد اهلل إلدي   تعدالىالد اهلل إلدى اهلل أحب بد أنه : "وقال مك ةالتفه إلى 

َأَفمــن كــاَن علــى َبّيَنــٍة مــن َرّبــ  َكمــن َزّيــَن لــ  : "فددانزل اهلل هددذ  اآليدة, "يخرجدوني منددك لددم أخدرا منددك 3 

 . اآلية(1)"سوُء َعَمِل ِ 
كل قوم إلى قبيلته فلم فدعا  اهلل عليه وسل م ناقةد  صل ىثم  ذهبا إلى المدينة فركب رسول اهلل 

 6 صل ىبل أرسل زمام الن اقة وسيبها فعزمه الن اقة إلى المدينة فلما بلغه إليها نزل رسول اهلل  يبهميج

   اهلل عليه وسل م  بقباء على بني عمرو بن عون وذلك يوم اتثنين اثنى عشرة خله من شهر 
 يوم الجمعة را ددثم  خ دهم دس مسجددة وأسددجمعددال اء إلىدقبددام بددحى وأقددد الض  ددين امتدددح ولربيع اس

 
 

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اآلية . عمله... قال ابن] 7س-1س

 ب" قبيلتة"وورده , في أ" قبيلته"ورده  5
 .في ب" باالمدينة"وورده , في أ" الى المدينه"ورده  3

, فدددي أ" عشدددر "وورده / فدددي ب" لثندددى"وورده , فدددي أ" اثندددى"وورده  /فدددي ب" بدددن"وورده , فدددي أ" بندددى"ورده  4
 .في ب" عشرة"وورده 

, فدي أ" مسدجدهم"وورده / فدي ب" الجمعة"وورده , في أ" الجمعه"وورده / وسقطه في ب, في أ" شهر"ورده  6
 .في ب" الجمعة"وورده , في أ" الجمعه"وورده / في ب" مسجد "وورده 

1س , معـالم, البغدوي. 30 , 9ا, الكشـف, الثعلبدي: انظر تطدابق الدن  فدي[ اآلية . لهعم... قال ابن] 7س  -
, الطبدري: وقارن الدن  فدي. 772 , 14ا, اللباب, ابن عادل. 173 , 7ا, لباب, الخازن. 060 , 4ا

 . 735 , 9ا, البحر, حيان أبو. 3695 , 11ا, الهداية, القيرواني. 135 , 00ا, جامع

5س , ابدددن سدددعد. 797, 326 , 1ا, الســـيرة, ابدددن هشدددام: قدددارن الدددن  فدددي[ يدددوم الجمعدددة... ثدددم  ذهبدددا]4س  -
ــات  -030, 009 , 7ا, الــروم, السددهلي.44 -45 , الســيرة, ابددن حبددان. 027 -023 , 1ا, الطبق

 .55 -53 , الدرة, ابن النجار. 037

                                         
(1)

 (.54)اآلية,سورةاألنعام
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بطدن واٍد لهدم قدد عامداد المدينة فادركته صالة الجمعة في بني سالم بن عدون فدي // من بين أظهرهم
مدن سدم ى  أولقيدل  ,الجمعدة بسدهم صدل ىاتخذ اليوم فدي ذلدك الموضدع مسدجداد فجمدع هنداك وخطدب و 

يسددمون ذلددك اليددوم  الس دالمعليدده  الن بددي  المدينددة قبدل مجدديء  أهددلوكددان  (*)باسدم الجمعددة كعددب بددن لدؤي 3 

 .تعالىيجتمعون فيه فيصلون ويزكون اهلل  (*)يوم العروبة
 
 
 
 

____________________ 

 .ب" الجمعة"وورده , في أ" الجمعه"ورده  1

, فددي أ" فجمدع"وورده / فدي ب" سدجدا"وورده , فدي أ" مسددجدا"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" الموضدع"ورده  0
 .في ب" مجمع"وورده 

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[  تعالىاهلل ... من بين] 7س -

1س , ابددن سددعد. 797, 394 , 1ا, الســيرة, ابددن هشددام: ن  فدديقددارن الدد[ الجمعددة بسددهم .. مددن بددين]0س -
 -030, 009 , 7ا, الــروم, السددهلي. 44 -45 , الســيرة, ابدن حبددان. 027 -023 , 1ا, الطبقــات

 .55 -53 , الدرة, ابن النجار. 037

, معــالم, البغددوي. 329 -326 , 9ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[  تعددالىاهلل ... أولقيددل ] 7س-0س 
, 7ا, لبــاب, الخددازن. 94 . 16ا, الجــامع, القرطبددي. 530 , 7ا, الكشــاف, الزمخشددري. 113 , 6ا

 .61 , 19ا, اللباب, ابن عادل. 092 

 

                                         
(*)
كانعظمي القمدرعنمد,أمهماويةبنتكعب,خطيب,يكنىبأبيهصيص,منعدنان,منقريش,كعببنلؤيبنغالب

.فكانمتقمريشتجتممعفيمهإليمهفيخطمبه ويعظمهم ,وكاناسمهيومالعروبمة,وهوأولمنسناالجتما يومالجمعة,العرب

 .133ص,1ج,السيرة,ابنكثير.005-007ص,0ج,نتظمالم,ابنالجوزي.53-51ص,1ج,الروض,السهلي:انظر
(*)
,وأولمنأطلقعليمهيمومالجمعمةهموكعمببمنلمؤي,هويومالجمعةكانيقاللهفيالجاهليةيومالعروبة:يومالعروبة

أنهمنولمدهويمأمره فيخطببه ويذكره بمبعثالنبيالّىهللاعليهوسلّ ويعلمه ,فكانتقريشتجتمعإليهفيهذااليوم

,1ج, سةةمط,العصممامي,.50ص,1ج,الةةروض,السممهلي.352ص,1ج,المحكةةم,ابممنسمميدة:انظممر.باتباعممهواإليمممانبممه
 .022ص
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ثم  سار حت ى بركه ناقته أمام بيه أبي أيوب خالد بن زيد اسنصاري
 أهلوهو توفي ودفن في  (*)

وم لقد ماه عظيم  (*)انحين غزا اليها معاوية بن أبي سفي (*)سور القسطنطيني ة فلما دفن قاله الر 
وم على قبر  بناءد وعلقوا عليه أربعأقالوا هذا الرجل من   3 ةصحاب محمد من أقدمهم إسالماد وبنى الر 

 . قناديل سوكاد 
 

 
 
 
 
 

____________________ 

 .ب" ناقته"وورده , في أ" تهفنا"ورده  1

797 , 1ا, السيرة, ابن هشام: فيقارن الن  [ زيد اتنصاري ... ثم  سار ]1س , السـيرة, ابن حبدان. 793 -
 . 55 -53 , 7ا, الروم, السهلي. 44 -45 

, تــاري , ابددن عسدداكر. 047 , المعــارف, ابددن قتيبددة: قددارن الددن  فددي[  قناديددل سددوكا.. ابددي ايددوب] 7س-1س 
 . 710 , 0ا, سير, الذهبي. 150 -151 , 13ا, الواف , الصفدي. 30 -31 , 13ا

                                         
(*)
شمهدبيعمة,أممهزهمرءبنمتسمعدبمنقميس,يكنىأبوأيوباألنصاري,البدري,خالدبنزيدبنكليبالخزرجيالبخاري

خّصهالنبيالّىهللاعليهوسلّ بالنزولعندهمنبنيالنجارحتىبنيتحجرةأمالمؤمنين,(م303/هـ0)العقبةومعركةبدر

,(م340/همـ50)سمنة(م349/همـ32)القسمطنطينيةفميخالفمةمعاويمة(م363/هـ37)توفيعامغزايزيدبنمعاوية,سودة
.37ص,مشةاهير,ابنحبمان.154ص,طبقات,عصفريال.779ص,3ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.ودفنفيالقسطنطينية

 .720ص,0ج,سير,الذهبي
(*)
بناهماملمك,دارملكالروموكانبهامنه تسعةعشرملكماً,كانترومية,بإسقاطياءالنسبة,يقالقسطنطينية:قسطنطينية

ناحيتمانفميالبحمراألعظم والناحيمة,يبينهاوبينعموريمةسمتونمميالًوللمدينمةثمالثنمواح,الرومقسطنطينفسميتباسمه

أهلهاأهلبأس,وهيفياإلقلي السادس,درجة(73)وعرضها,درجةوعشروندقيقة(53)يبلغطولها,الثالثةممايليالر

 .760-761ص,الروض,الحميري.376-374ص,7م,معجم,الحموي.114-113ص,أكام,المنج :انظر.ونجدة
(*)
أسلّ (م333/هـ15)أولخلقاءالدولةاألمويةأمههندبنتعتبة,أبوعبدالرحمن,القرشي,أبيسفياناألمويمعاويةبن

كانمتواليتمه,اتخذممندمشمقعااممةالدولمةاألمويمة,سنة(30)وعمره(هـ72)وليالخالفةسنة(م332/هـ6)عامالفتح

ابمن:انظمر.وعمرهثمانوسمبعونسمنة(م349/هـ32)توفيبدمشقسنة,تسعةعشرسنةوثالثةأشهرواثنتينوعشرينليلة

,3ج,سةةير,الممذهبي.55ص,59ج,تةةاريخ,ابممنعسمماكر.35-37ص,مشةةاهير,ابممنحبممان,379ص,المعةةارف,قتيبممة
 .102ص
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وأقددام عليده حتددى بنددى مسددجد  فبنددوا مسددجداد سدقفه مددن سددعن النخددل ثددم  وسددعه (*)قبيلددة بنددي النجددار فدي
ثدم  تحدول إلدى مسداكنه فتددوطن فدي المديندة عشدر سدنين فنددزل  الخلفداء عدن خليفدة وعدن عينده ومسدداكنه

 3 . فيها باقي القرآن وفرض صوم رمضان بعد الهجرة بسنة وسبعة أشهر

 قبل أن يفرض الصيام" (*)كانوا يصومون عاشوراء: "قاله, وعن عائشة رضي اهلل عنها
____________________ 

 .ب" قبيلة"وورده , في أ" قبيله"ورده  1

 . في ب" عشرة"وورده , في أ" عشر"ورده  7
 .في ب" سبع"وورده , في أ" سبعة"وورده / في ب" بسنة"وورده , في أ" بسنه"ورده  5

. وسقط في ب, رد الن  في أو [ يفرض الصيام.. وعن عائشة]7س   

1س , ابددن حبددان. 793 -797 , 1ا, الســيرة, ابددن هشددام: قددارن الددن  فددي[ بدداقي القددرآن ... فددي قبيلددة] 3س -
 .55 -53 , الدرة, ابن النجار. 037 -030, 009 , 7ا, الروم, السهلي. 44 -45 , السيرة

, الكامـل, ابدن اسثيدر. 017 , 1ا, الطبقـات, ابدن سدعد: قدارن الدن  فدي[  سبعة اشدهر... وفرض صوم]3س 
. 437 , 0ا, بهجــة, المرجدداني. 9 , 1ا, مــرآة, اليدافعي. 722 , 13ا, نهايــة, الندويري. 13 , 0م

 .32 , المختصر, ابن جماعة. 50 , 5ا, البداية, ابن كثير

 

 

 

 

 

 

                                         
(*)
.بنمحمدالنجمارالمرازيتقعمحلته فيالكوفةوالنجاريةمنالمبتدعينإلىالحسين,قبيلةمنقبائلالخزرج:بنيالنجار

 .032ص,لب,السيوطي:انظر
(*)
ويقمالأنمه(م362/همـ31)هواليومالعاشرمنشهرمحرمويصاد اليومالّذيقتملفيمهالحسمينبمنعلمي:يومعاشوراء

اموميموم:"وسملّ اليومالّذياغرقهللافيهفرعونوجنودهوايامهذااليوميستحبوفيالحمديثأنالنّبمياملّىهللاعليمه

,أحمممد,عممر:وانظمرأيعماً.192ص,المطلةع,البعلمي,م7551ص,4ج,شةةمس,الحميمري:انظمر".عاشموراءكفمارةسمنة
 .1251ص,0ج,معجم
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مدن شداء : "ماهلل عليده وسدل   صدل ىيسدتر فيده الكعبدة فل مدا فدرض اهلل رمضدان قدال رسدول اهلل  وكان يوماد 
دددددنة فرضددددده زكددددداة الفطدددددر , (1)"أن يصدددددومه فليصدددددمه ومدددددن شددددداء أن يتركددددده فليتركددددده  وفدددددي هدددددذ  الس 

 3 .وحرمه الخمر بعد الهجرة باربع سنين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ يتركه فليتركه... وكان يوما]  0س-1س 

, ابددن اسثيددر. 017 , 1ا, الطبقــات, ابددن سددعد: قددارن الددن  فددي[ وفددي هددذ  السددنة فرضدده زكددوة الفطددر ]0س
, 0ا, بهجــة, المرجدداني. 9 , 1ا, مــرآة, اليددافعي. 722 , 13ا, نهايــة, النددويري. 13 , 0م, الكامــل

. 32 , المختصر, ابن جماعة. 50 , 5ا, البداية, ابن كثير. 437 

  

, مــروا, المسددعودي. 54 , 0ا, الطبقــات ,ابددن سددعد: قددارن الددن  فددي[ بدداربع سددنين .. وحرمده الخمددر] 3س
, 13ا, نهايـــة, الندددويري. 33 , 0م, الكامـــل, ابدددن اسثيدددر. 553 , 0ا, تـــاري , الطبدددري. 560 , 1ا

. 560 , المختصر, ابن جماعة. 559 , 5ا, البداية, ابن كثير. 722 

  

                                         
(1)

,ثّ أمرالرسولاملّىهللاعليمهوسملّ بصميامه,أنقريشاًكانتتصومعاشوراءفيالجاهلية,وعنعائشةرضيهللاعنها
كتماب,صةحيح,البخماري:انظمر".رمعانقالرسولهللاالّىهللاعليهوسلّ منشاءفليصمهوممنشماءأفطمرهفلمافرا

بممابوجمموبامموم,كتممابالصمموم,صةةحيح,مسممل .323ص,0ج,(0221)رقمممه,بممابوجمموباممومرمعممان,الصمموم

,3ج,(0652)رقمه,ميومعاشوراءباببدءايا,كتابالصوم,السنن,النسائي.490ص,0ج,(1105)رقمه,عاشوراء
 .031ص
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الس نة  وفرض الح  في, وفي السنة الرابعة فيها نزله صالة الخون في غزوة ذاه الر قاع
 [ب/ 79] ةددددالغاب رنددددددظمن لمنبر ا// وفي سنة تسع  اتخذ, صالة اتستسقاء صل ىوفيها , الس ادسة بالحديبة
 3 على المنبر على عهد  اإلمامجلس  إذاه أولكان النداء يوم الجمعة  (*)وقيل من أثل

لناس زاد النداء الثالث على ااهلل عليه وسل م وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر  صل ىرسول اهلل 
عنه فقام [ تعالى]بكر رضي اهلل  أبواء وكان درجتين ومجلساد ولم يزل كذلك إلى أن ول ى ور الز 

 6 عنه[ تعالى]فلما ول ى عمر رضي اهلل عنه , الدرجة الثانية ووضع رجله على الدرجة السفلى

____________________ 

, فددي أ" الجدد "وورده / فددي ب" الرفدداع"وورده , فددي أ" الرقدداع"ده وور / فددي ب" فددى"وورده , فددي أ" فددي"ورده  1
 .في ب" الح "وورده 

, فدي أ" ظدرن"وورده / في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" بالمدينة"وورده , في أ" بالحديبة"ورده  0
 .في ب" طرن"وورده 

 .في ب" اثل"وورده , في أ" إتل"ورده  3

 .ه في بوورد, في أ[ تعالى]سقطه  5

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

, 1ا, مـروا, المسدعودي. 54 , 0ا, الطبقـات, ابدن سدعد: قدارن الدن  فدي[  ذاه الرقداع... وفي السدنة]1س
. 722 , 13ا, نهايـة, الندويري. 33 , 0م, الكامل, ابن اسثيدر. 553 , 0ا, تاري , الطبري. 599 

.30 , المختصر, عةابن جما. 559 , 5ا, البداية, ابن كثير

  

, الندددويري. 560 , 1م, مــروا, المسددعودي: قددارن الددن  فددي[ صددالة اتستسددقاء... وفددرض الحدد ]  0س-1س 
 . 35 -37 , المختصر, ابن جماعة. 17 , 1ا, مرآة, اليافعي. 716 , 13ا, نهاية

ابدن . 130 , ةالـدر , ابدن النجدار. 64 , أخبـار, ابدن زبالدة: قدارن الدن  فدي[ مدن اثدل.. وفي سنة] 3س-0س 
 .043 , تاري , ابن الضياء. 33 , المختصر, جماعة

, 6ا, معــالم, البغددوي. 326 , 9ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ علددى الددزداء.. كددان النددداء] 5س-3س 
 .092 , 7ا, لباب, الخازن. 060 , 7ا, الكشاف, الزمخشري. 115 

, 7ا, هدايـة, ابدن جماعدة. 159 , الـدرة, بدن النجدارا: قارن الن  فدي[ عنه تعالى.. وكان درجتين]3س-5س 
 . 0442 -0439 , 5ا, البحر. 047 , تاري , ابن الضياء. 1531 -1532 

                                         
(*)
.56ص,1ج,معجم,الرازي:انظر,تععمنهاألقداحالجياد,شجريشبهالطرفاءإالأنهأعظ منهوأجودعوداًمنه:أثل

 .522ص,3ج,التا ,الزبيدي.03ص,1ج,النهاية,ابناألثير
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 اهلل عنه فعل[ تعالى]قام على الدرجة السفلى ووضع رجله على اسرض فل ما ول ى عثمان رضي 
ول ى معاوية زاد فيه سه  درجاه  فل ما الس المعليه  الن بي  سنين ثم  ارتقى إلى موضع  همثل ذلك س

وهو الث وب  عثمان بن عفان رضي اهلل عنهالقباطى   من كسا  أولولم يزد فيه أحداد قبله وت بعد  و  3 

  .اسسود المعل م القبطى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" فعل"وورده , في أ" فعلى"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

/ فدي ب" اهلل عليده وسدلم صدل ى"وورده , فدي أ" الس دالمعليده "وورده / فدي ب" ارتقدى"وورده , في أ" ارتقا" ورده 0
, فددي أ" سدده"وورده / فددي ب" فددي"وورده , فددي أ" فيدده"وورده / فددي ب" معاويددة"وورده , فددي أ" معويددة"وورده 
 .في ب" ستة"وورده 

 .طه في بوسق, في أ" وهو الثوب اسسود المعلم القبطى"ورده  3

, 7ا, هدايـة, ابدن جماعدة. 159 , الـدرة, ابدن النجدار: قارن الن  فدي[ المعلم القبطى... قام على] 7س-3س 
 . 0442 -0439 , 5ا, البحر. 047 , تاري , ابن الضياء. 1531 -1532 
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 [وسلّم عليه هللا صلّى النّبيّ  وفاة]

لددى رأس أربعددين سددنة وكددان يعبددد اهلل اهلل عليدده وسددل م ع صددل ىبعددث نبينددا  تعددالىفدداهلل سددبحانه و 
بعددد الددوحي ثالثدة عشددرة سددنة ثددم   مك ددةوأقدام ب ,ولددم يتبددين لده شددرائع دينددة إبددراهيمقبدل الددوحي علددى ديدن 

هدداجر فاقددام بالمدينددة عشددر سددنين وتددوفي يددوم اسحددد ضددحى تثنددي عشددرة ليلددة خلدده مددن شددهر ربيددع  3 

ددل // وقيددل يددوم اسثنددين ولاس فددي المدينددة عشددر سددنين ولدده ثددالث وسددتون حددين زاغدده الش ددمس وقددد كم 
سددنة ولدديس فددي رأسدده ولحيتدده عشددرون شددعرة بيضدداء فجهددزو  فددي يددوم الثالثدداء ووضددعو  علددى سددرير  

بيان ودفن في حجرة الن اس عليه أرساتد بغير إمام صل ىو   6 ليلة عائشة الر جال ثم  الن ساء ثم الص 

____________________ 

 .في ب وسقطه, في أ" فااهلل"ورده  1

 .في ب" عشر"وورده , في أ" عشر "وورده / في ب" ثلثة"وورده , في أ" ثلثه"ورده  0
وورده / فددددي ب" ضددددخى"وورده , فددددي أ" ضددددحى"وورده / فددددي ب" باالمدينددددة"وورده , فددددي أ" بالمدينددددة"ورده  3

 .في ب" عشر"وورده , في أ" عشر "وورده / في ب" تثنتي"وورده , في أ" تثني"

, فددي أ" المديندده"وورده / فدي ب" قددد"وورده , فدي أ" وقددد"وورده / فددي ب" زاعده"وورده , فددي أ" غدهزا"وورده  7
 .في ب" المدينة"وورده 

وورده , فدي أ" شدعرة"وورده / فدي ب" فدى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" سنة"وورده , في أ" سنه"ورده  5
وورده / فدي ب" فدى"وورده , فدي أ" فدي"وورده  /في ب" بيضاء"وورده , في أ" بيضا"وورده / في ب" شعراء"
 .في ب" على"وورده , في أ" علي"وورده / في ب" الثلثاء"وورده , في أ" الثلثا"

 .في ب" عائشة"وورده , في أ" عايشة"ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ شرائع دينه.. وكان يعبد] 0س-1س 

, 0ا, تـاري , الطبدري. 131 , 1ا, الطبقـات, ابدن سدعد: فديقدارن الدن  [ اربعدين سدنة.. فاهلل سدبحانه]  1س 
 365. 

, 14ا, اللبـاب, ابدن عدادل. 021 , 4ا, معـالم, البغدوي: قارن الن  في[ شرائع دينه.. وكان يعبد]0س-1س 
 007 . 

ددةواقدام ب]  3س-0س  , تــاري , الطبدري. 131 , 1ا, الطبقــات, ابددن سددعد: قددارن الددن  فدي[ عشددر سدنين... مك 
 . 032 , تاري , ابن الضياء. 015 , 3ا

, البـدء, البلخدي. 013, 022 , 3ا, تـاري , الطبدري: قدارن الدن  فدي[ عائشة ليلدة... وتوفي يوم]  3س-3س 
, ابدددن الضدددياء. 023 -020 , الـــدرة, ابدددن النجدددار. 153, 152 , اتحـــاف, ابدددن عسددداكر. 134 , 0ا

 .302 -319 , تاري 
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دد ا وضددعو  علددى المغتسددل إذ بهدداتن هتددن لددي مددن زاويددة البيدده اسربعدداء قددال علددي كددر م اهلل وجهدده لم 
وقددع فددي قلبددي شدديء مددن ذلددك وقلدده ويلددك : قددال, رف ندده طدداهر مطه دد اد بدداعلى صددوته ت تغسددلوا محمددد 3 

ذاأمرندددا بهدددذا و  الس دددالمعليددده  الن بدددي  فددد ن  أنددده ومدددن  تن آخدددر هتدددن بددداعلى صدددوته اغسدددلو  فددد ن ابهددد ا 
جددزاك اهلل : قددال علددي  , مددن محمددداد أن ت يدددخل قبددر  مغسددوتد  كددان إبلدديس اللعددين حسددداد  ولالهدداتن اس

 6 .الس المحضره جنان محمد عليه  (*)خضر:   قالأنه أن  ذلك ابليس فمن [ قد اخبرتني]خيراد 

 
 
 
 
 
 

____________________ 

 في ب" اتربعاء"وورده , في أ" اتربعا"ورده  1
 .ي الرواية اسصلوقد ورده ف, لم ترد بالمخطوطة[  قد اخبرتني] 5

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [عليه الس الم... قال علي]3س-1س

ابدن . 134 , 0ا, البدء, البلخي. 013, 022 , 3ا, تاري , الطبري: قارن الن  في[ ليلة اتربعاء]  1س 
 .302 -319 , تاري , ابن الضياء. 023 -020 , الدرة, ابن النجار. 153, 152 , اتحاف, عساكر

ددالمعليدده ... قددال علددي]3س-1س  , النددويري: وقددارن الددن  فددي. 73 , قصــ , الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ الس 
 .0631 , 5ا, البحر, ابن الضياء. 369 -366 , 16ا, نهاية

                                         
(*)
وقيلالخعربنملكانبنفالعوقيلبليابنملكان,يلوقيلارمياءبنخليقاربنعامعاختلفوافياسمهفقيلالخ:الخعر

عاشزمنأفريدونأكثمرممنألم ,كانأبوهملكاًعظيماً,أمهروميةأبوهفارسي,بنفالعبنعابربنفخشدبنسامبننوح

سمكنجزيمرةممن,لىاخعمرالمكمانسنةويقالأنهسميبالخعرألنهجلسعلىفروةبيعاءفاخعمرتوقيملانمهأينمماام

,1ج,تةاريخ,الطبمري:انظمر.فقيلأنهمازالحياً,واختلفوافيوفاته,وانطلقإليهموسىليعلمهمنعل الدنيا,جزرالبحر
 .337-333ص,قصص,ابنكثير.737ص,مرةة,سبطابنالجوزي.354ص,1ج,المنتظم,ابنالجوزي.335ص
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 ُحالة من

 وت بالقصددددددددير المتددددددددردد الددددددددذي, أي شددددددددديد الطددددددددول, (*)أن دددددددده كددددددددان لدددددددديس بددددددددالطول الممغَّددددددددط
ولدديس بالجعددد , وت بدداسدم, اسمهددق أي شددديد البيدداضولدديس بدداسبيض , دخددل بعددض أعضددائه بددبعض 3 

 ,القدددددددددمين (*)وشددددددددثن, والل حيددددددددة, وكددددددددان ضددددددددخم الددددددددرأس, وت بالسددددددددبط, أي شددددددددديد الجعددددددددد, القطددددددددط
 العينين  (*)وأشكل, وضليع الفم أي عظيم الفم, وبسط الكفين, بال قصر ظوهو ال ذي في أنامله غل

 
____________________ 

اي شدددديد "وورده / فدددي ب" باالطويدددل"وورده , فدددي أ" بالطويدددل"وورده / قطه فدددي بوسددد, فدددي أ" كدددان"ورده  1
, فددددي أ" الدددذي"وورده / فدددي ب" باالقصدددير"وورده , فدددي أ" بالقصدددير"وورده / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" الطدددول

 .وسقطه في ب

فددي  "بددااتبيض"وورده , فددي أ" بدداتبيض"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" دخددل بعددض اعضدداء  بددبعض"ورده  3
وورده / فددي ب" بددااتدم"وورده , فددي أ" بدداتدم"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" أي شددديد البيدداض"وورده / ب
 .في ب" باالجعد"وورده , في أ" بالجعد"

وورده / وسددددقطه فددددي ب, فددددي أ" أي شددددديد الجعددددد"وورده / فددددي ب" الملقطددددط"وورده , فددددي أ" القطددددط"ورده  7
وورده , فددي أ" شددثن"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" وكددان"وورده / ب فددي" باالسددبط"وورده , فددي أ" بالسددبط"
 .في ب" بشتين"

, تـاري , الطبدري. 720 -721 , 1ا, السـيرة, ابدن هشدام: قدارن الدن  فدي[ اشكل العينين... انه كان] 7س-1س
ــــــدء, البلخددددددي. 162 -149 , 3ا . 055 -057 , 1م, مــــــروا, المسددددددعودي. 127 -123 , 0ا, الب

 -153 , 1ا, صـفة, ابدن الجدوزي. 00 -01 , جوامـع, ابدن حدزم. 93 -66 , 0ا, شرف, الخركوشي
, المختصــر, ابددن جماعددة. 49 -47 , خالصــة, الطبددري. 147 -143 , 0م, الكامــل, ابددن اسثيددر. 157
 .037 -030 , الفصول, ابن كثير. 442 -439 , 0ا, بهجة, المرجاني. 40 -42 

 
 

                                         
(*)
,6ج,تهذيب,األزهري:انظر.أيطالوامتد,المي الثانيةوهوالمتناهيبالطولوقيلأمغطالنهاأمغاطاًبتشديد:الممغط

 .117ص,02ج,تا ,الزبيدي.725ص,4ج,لسان,ابنمنظور.37ص
(*)
,ابمنسمالم:انظمر.أيأنهماتميالنللغلظةوالقصر,واشثنالقدمين,كالشتلوهوالغليظ,الشثنمنالرجال:شثنالقدمين

 .3344ص,3ج,شمس,الحميري.059ص,35ج,تاج,الزبيدي.03ص,3ج,غريب
(*)
,5ج,الصةحاح,الجموهري.304ص,11ج,تهةذيب,األزهمري:انظمر.أيفيبياضهماشيءممنالحممرة:أشكلالعينين
 .356ص,11ج,لسان,ابنمنظور.1433ص
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وفددي سدداقيه , ومنهددوس العقبددين أي قليددل لحددم العقددب, حمددودالش ددكلة الحمددرة فددي بيدداض العددين وهددو م
, وجليددل المشدداش, فر وهددو منبدده الهددوب والجفددنشدفار جمددع شدداس, وهدددب اسشدفار, ُخموشدة أي دق ددة

الت قلدددع ارتفددداع القددددم مددددن , مشدددى يتقل دددع إذاوكددددان , المشددداش رؤوس العظدددام مثدددل الدددر كبتين والمدددرفقين 3 

رض مرتفعدة أي أما يتنز ل مدن صدبيب يعندي كان مدا ينحددر مدن اسرض كان ما يمشي في صبب أي  كان  
ذاو , ت يمشددي مسددتوياد تامدداد , فيدده انحندداء نظددر نظددرة بعيندده جميعدداد ت بطددرن  إذاالتفدده يعنددي , التفدده ا 

مدددددن رآ  , وت يضدددددحك, بدددددين كتفيددددده خددددداتم الن بدددددو ة,عينددددده كمدددددا هدددددو عدددددادة المتكبدددددرين وذوي الغضدددددب  6 

 [ب/ 51] .لم أَر قبله وت بعد  مثله, يقول ناعته, أحبهومن خالطه معرفة , هابه//بديهةد 
 
 
 
 

____________________ 

ددكلة الحمددرة فددي بيدداض العددين وهددو محمددود"ورده 1 , فددي أ" أي قليددل لحددم العقددب"ورده و /وسددقطه فددي ب, فددي أ" الش 
 .في ب" في"وورده , في أ" وفي"وورده / وسقطه في ب

وسدقطه , فدي أ" اتسفار جمع سدفر وهدو منبده الهددوب والجفدن"ورده و / وسقطه في ب, في أ" أي دقه"ورده  0
 .في ب

/ وسدقطه فدي ب, فدي أ" العظام مثل الركبتين والمرفقين"وورده / وسقطه في ب, في أ" المشاوش روس"ورده  3
 .وسقطه في ب, في أ" التقلع ارتفاع القدم من اترض"وورده 

 .وسقط في ب, في أورد الن  [ مستويا تماما... أي كانما]5س-7س 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ذوي الغضب... إذايعني ]3س-5س 

, الطبددري. 720 -721 , 1ا, الســيرة, ابددن هشددام: قددارن الددن  فددي[ بعددد  مثلدده... الشددكلة الحمددرة] 4س-1س 
ــــاري  ــــدء, البلخددددي. 162 -149 , 3ا, ت  -057 , 1م, مــــروا, المسددددعودي. 127 -123 , 0ا, الب
, 1ا, صـــفة, ابدددن الجدددوزي. 00 -01 , جوامـــع, ابدددن حدددزم. 93 -66 , 0ا, شـــرف ,الخركوشدددي. 055
, ابدددن جماعدددة. 49 -47 , خالصـــة, الطبدددري. 147 -143 , 0م, الكامـــل, ابدددن اسثيدددر. 157 -153 

 .037 -030 , الفصول, ابن كثير. 442 -439 , 0ا, بهجة, المرجاني. 40 -42 , المختصر
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اهلل  صدل ى الن بدي  أن  " (*)أنس رضي اهلل عنه عن ام سدليم عن, الس المعليه  أيضاد ومن خصاله 
مددع جت  كاندهوكدان كثيدر العدرق ف, فيقيدل عليدده, (*)فيقيددل عنددها فتبسدط نطعداد  ياتيهداكدان , وسدل م هعليد

يدا أم  سدليم مدا هدذا قالده عرقدك يدا سدول : اهلل عليده وسدل م صدل ى الن بدي  فقدال , عرقه فتجعله في الطيدب 3 

, نرجدو بركتده لصدبياننا, يدا رسدول اهلل: قالده, وفدي روايدة, نا وهو من أطيب الط يباهلل نجعله في طيب
 .(1)"أصبه: فقال

اهلل عليده وسدل م شديئاد بيدد  قدط   صدل ىمدا ضدرب رسدول اهلل : "قالده, عن عائشة رضدي اهلل عنهدا 6 

 .(2)"إت  أن يجاهد في سبيل اهلل وما ضرب خادماد وت امرأة
صافح الرجدل لدم يددع يدد  مدن يدد   إذااهلل عليه وسل م كان  صل ى بي  الن  أن  "وعن أنس بن مالك 

حت ى يكون هو ال ذي ينزع يد  وت يصرن وجهده عدن وجهده حت دى يكدون هدو ال دذي يصدرن وجهده عدن  9 

 .(3)"عند جليس له قط[ بين يدي]وجهه ولم ير مقدماد ركبتيه 
____________________ 

 .لن  اسصليلم ترد هذ  الكلمة في ا[ بين يدي] 5

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وت امراة... ومن خصاله] 4س-1س 

                                         
(*)
,وهيأمأنمسخمادمرسمولهللااملىهللاعليمهوسمل ,دبنحرامبنجندباألنصاريةامسلي بنتملحانبنتخالدبنزي

تزوجتمالكبمن,أمهامليكةبنتمالكبنعدي,ويقالاسمهاسهلة,ويقالالرميعاء,اختلفوافياسمهافقيلهيالُغميعاء
شمهدتيمومحنمين,ثم تزوجهماأبموطلحمة,صمارأسلمتمعالسابقينإلىاإلسالمممناألن,النعرفيالجاهليةفولدتلهأنس

,ابمنسمعد:انظمر.ورواعنهماأبنهماأنمسوابمنعبماس,روتعنالرسولالىهللاعليمهوسمل العديمدممناألحاديمث,وأحد

 .729-726ص,6ج,اإلصابة,ابنحجر.335ص,35ج,تهذيب,المزي.393-395ص,12ج,الطبقات
(*)
 .354ص,6م,لسان,ابنمنظور.031ص,00ج,تا ,الزبيدي:انظر.هوبساطمناألدي ,تحالنطعبالكسروالف:نطعاً

(1)
بماب,كتمابالفعمائل,مرقاة,القاري.1311ص,3ج,(5466)رقمه,كتابالفعائلوالشمائل,مشكاة,التبريزي:انظر

 .3423ص,9ج,(5466)رقمه,أسماءالنّبيالّىهللاعليهوسلّ 
(2)

والاممرأةوال,ماضربرسمولهللااملىهللاعليمهوسمل شميئاًقمطبيمده:"قالت,عنعائشةرضيهللاعنها:وردالحديث

وماينلمنمهشميءقمطفينمتق ممناماحبهإالأنينتهمكشميءممنمحمارمهللافينمتق هللعمز,إالأنيجاهدفيسبيلهللا,خادماً

عائلبمابمباعدتمهاملىهللاعليمهوسمل لوثمامواختيمارهممنالمبماحوانتقاممههللعنمدكتابالف,صحيح,مسل :انظر".وجل

,3ج,(5616)رقممممه,كتمممابالفعمممائلوالشممممائل,مشةةةكاة,التبريمممزي.1617ص,7ج,(0306)رقممممه,انتهممماكمحارممممه
 .3413ص,9ج,(5616)هرقم,بابفياخالقهوشمائلهالىهللاعليهوسل ,كتابالفعائل,مرقاة,القاري.1319ص

(3)
,التبريمزي.075ص,13ج,(3362)رقممه,بمابتواضمعهاملىهللاعليمهوسمل ,كتمابالفعمائل,شةرح,البغوي:انظر

كتماب,كنةز,الهنمدي.1302ص,3ج,(5607)رقممه,بابفياخالقهوشمائلهالىهللاعليهوسمل ,كتابالفعائل,مشكاة
 .029ص,4ج,(16332)رقمه,بابشمائلاالخالق,الشمائل
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  ونسب
 بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منان بن قصي  بدن كدالب بدن مدر ة بدن , بن عبد اهلل, محمد
لؤي بن غالدب بدن فهدر بدن مالدك بدن النضدر بدن كناندة بدن خزيمدة بدن مدركدة بدن إليداس بدن كعب بن  3 

خور بدن يتدرخ بدن يشدحب بدن يعدز عدد بدن عددنان بدن أد بدن أدر بدن المقدوم بدن ندامضر بن نزار بن م
الخليدل بدن تداروخ وهدو آزر بدن شداروخ بدن أرفخشدند بدن  إبدراهيمبدن  إسماعيلحب بن ثابه بن شبن ي

مدن عدذبه  أولنذير علدى الش درك و  أولاسنبياء الش ريفة و  أولوهو نبي  من , الس المسام بن نوح عليه  6 

و جعلده معجزاتده فدي نفسده دعائه وكان أطول اسنبيداء عمدراد اسرض ب أهلك أهلم دعوته و أم ته لرد ه
ولددم تددنق  لدده قددوة ولددم يصددبر علددى أذى  ةعر سن عمددر  ألددن سددنة فلددم يددنق  لدده سددن  ولددم تشددب لدده شدد

 9 لكثرة ما ناح على نفسهقال ابن عباس رضي اهلل عنه سمي , قومه نبي ما صبر  على طول عمر 

 
____________________ 

 .في ب" ابن هاشم"وورده , في أ" بن هاشم"ورده  0

 .في ب" كنانة"وورده , في أ" كنانه"وورده / في ب" ابن فهر"وورده , في أ" بن فهر"ورده  3
وورده / فدددي ب" بدددن نددداخور بدددن نددداخور"وورده , فدددي أ" نددداخور"وورده / فدددي ب" لدددد"وورده , فدددي أ" اد"ورده  7

 .في ب" بغر"وورده , في أ" يعز"وورده / في ب" بشيح"وورده , في أ" يشحب"

" تداروخ"وورده / في ب" الخليل"وورده , في أ" الخيل"وورده / في ب" إسماعيل"وورده , في أ" اسمعيل"ورده  5
 .في ب" ناروخ"وورده , في أ

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ على نفسه... وهو نبي]9س-3س 

, الطبقـات, ابدن سدعد. 7 -1 , 1ا, السيرة, ابن هشدام: قارن الن  في [الس المعليه ... محمد بن] 3س-1س 
, المختصـر, ابدن جماعدة. 07 -03 , السـيرة, ابدن حبدان. 114 , رفاالمع, ابن قتيبة. 36 -34 , 1ا

 . 73 , 1ا, صفة, ابن الجوزي. 17 -13 , 1م, االنساب, السمعاني. 14 -15 

, اللبـاب, ابدن عدادل. 311 -312 , 0ا, معالم, البغوي: يقارن الن  ف[ طول عمر ... وهو نبي] 9س-3س 
, 1ا, لبـــاب, الخدددازن. 37 , قصـــ . 715 , 3ا, الكشـــف, الثعلبدددي: وقدددارن الدددن  فدددي. 131 , 4ا

 766 . 

ابدن . 017 , 0ا, لبـاب, الخازن. 072 , 3ا, معالم, البغوي: قارن الن  في[ على نفسه..قال ابن ] 9س 
 . 033 , سبط, ابن الجوزي: لن  فياوقارن . 143 -145 , 9ا, اللباب, عادل
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قدال بعضدهم لدعوتده علدى قومده بدالهالك وقيدل لمراجعتده رب ده فدي شدان ابنده , واختلفوا فدي سدبب نوحده
أم عبدده , أعبتنددي: إليدده تعددالىفدداوحى اهلل , اخسددا يددا قبدديح: كنعددان وقيددل سندده مددر  بكلددب مجددذوم فقددال

 3 الكلب  

إن نوحدداد بعدث ولده اربعمائدة وثمدانون سدنة وأقدام يدددعوا : ه أن ده قدالعدن ابدن عبداس رضدي  اهلل عند     
قومه مائة وعشرين سنة وركب الُفلك وله ستمئة سنة وأقام بعد الط وفان ثالثمائة وخمسدين سدنة وبنيده 

وهدددم ولددددوا بعدددد أن مضددى مدددن عمدددر  خمسدددمائة سدددنة والن ددداس كل هدددم مدددن  (*)ويافدددث(*)ثالثددة سدددام وحدددام 6 

 .سلهمن
 
 

____________________ 
 .في ب" مالك"وورده , في أ" لملك"ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ من نسلهم... واختلفو في]4س-1س 

, 0ا, لبــاب, الخدازن. 072 , 3ا, معــالم, البغددوي: قدارن الددن  فددي[ عبدده الكلددب... واختلفدو فددي] 3س-1س 
 .033 , سبط, الجوزيابن : لن  فياوقارن . 143 -145 , 9ا, اللباب, ابن عادل. 017 

. 30ا, تـاري , ابن عسداكر. 162 , 1ا, تاري , الطبري: قارن الن  في[ من نسلهم... عن ابن] 4س-7س 
ـــتظم, ابدددن الجدددوزي. 075  ـــة, ابدددن كثيدددر. 036 , مـــرآة, سدددبط الجدددوزي. 039 , 1ا, المن , 1ا, البداي
 062- 061 . 

                                         
(*)

وقيمل,نزلمجراجنوبالسودانفاسودتألموانبنيمهلكثمرةالحمربهما,وهوأوسطأوالدنوحعليهالسالم,حامبننوح

أماقوطفسارإلىأرا,ومنأبنائهتوشوكنعانوقوط,هربإلىمصر,غيرهللاعزوجلألوانذريتهمنأحلدعوةأبيه

.ودفنهأبناءهفياخرةمنقوبةفيجبلأايال,سنة(771)نعاننزلنالسودانوالنوبةوالزنجوتوفيوعمرهالهندوقوشوك
 .074-075ص,مررة,سبطابنالجوزي.63ص,أخبار,المسعودي.03ص,المعر ,ابنقتيبة:انظر

(*)
كانمتمنمازله ,واألشمبان,وبرجمان,لصمقالبا,كانلهمناألوالدسبعةأوالدممنه ,كانأاغرأوالدنوح,يافثبننوح

.سمنة(922)عماش,والمرومنزلمواناحيمةالشممال,ويأجوجومأجوج,والخزر,الترك:أراالرومقيلالروممنولدهأيعاً
 .079ص,مرةة,سبطابنالجوزي.91ص,أخبار,المسعودي.03ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر
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من نبي  أعطدي  الن بدوة وخدط  بدالقلم  أولوهو  مالس العليه (*)وهو أدريسبن لمك بن متوشل  بن أخنوخ 
مددن جاهددد فددي سددبيل اهلل  أولمددن خدداط الثيدداب ولددبس المخدديط وكددانوا مددن قبلدده يلبسددون الجلددود و  أولو 
 3 [أ/ 50] لكثرة واسترق منهم وأول من نظر في علم الحساب فسمى ب دريس لددددددددقابي //يددددددددددددمن سبى بن أولو 

وهدو ,ه عليه ثالثدون صدحيفة ورفدع إلدى السدماء ولده ثالثمائدة وخمسدة وسدتون سدنةدراسته الكتب وأنزل
 . الس المبن آدم عليه  الس المبن يزد بن مهليل بن قنين بن يانس بن شيث عليه 

 
 
 
 

 
 

____________________ 
 .في ب" باالقلم"وورده , في أ" بالقلم"ورده  1

 . وسقطه في ب, في أ" يانس"ورده  5

, الطبقـات, ابدن سدعد. 7 -1 , 1ا, السـيرة, ابن هشدام: قارن الن  في[ مك بن متوشل  بن اخنوخبن ل] 1س 
, المختصـر, ابدن جماعدة. 07 -03 , السـيرة, ابدن حبدان. 114 , رفاالمع, ابن قتيبة. 36 -34 , 1ا

 .73 , 1ا, صفة, ابن الجوزي. 17 -13 , 1م, االنساب, السمعاني. 14 -15 

. 51 , قصــ . 019 , 3ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ سددتون سددنة . ..وهددو ادريددس] 7س-1س 
, 3ا, الكشــاف, الزمخشدري. 036 -034 , 5ا, معــالم, البغدوي. 322 -099 , 3ا, تفســير, السدمعاني

, 11ا, الجــامع, القرطبددي. 552 . 01ا, مفــاتي , الددرازي. 007 , 1ا, المنــتظم, ابددن الجددوزي. 07 
 114 . 

, 1م, مـروا, المسدعودي. 3 , 1ا, السـيرة, ابدن هشدام: قدارن الدن  فدي[ الس دالمعليده . ..بن يزد ] 5س-7س 
 .14 , المختصر, ابن جماعة. 33 , مختصر, المقدسي. 3 , السيرة, ابن حبان. 531 

 

                                         
(*)
سمميبمإدريسلكثمرةدراسمتهلكتمابهللا,يرذبنحهالئيلبنقينانبنأنوشبنشيثبنردموهوبن:أخنوخوقيلأخنوج

وهوأولمنأعطيالنبوةبعثههللابعدردمولدفيحياةردموهوأول,عريضالصدر,ضخ البطن,كانرجالًطويالً,تعالى

,ابمنقتيبمة:انظمر.سمنة(735)ورفمعوهموابمن,سمنة(135)وأقامفيالنّبوة,سنة(939)عاش,منخطبالقل وخاطالثياب
 .004-003ص,مرةة,سبطابنالجوزي.134ص,1ج,تاريخ,الطبري.02ص,المعارف
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 اهلل علي  وسلم صّلىده أوال
براهيمو , والط اهر, (*)والط يب, (*)القاسم: أربعة ذكوراد , ثمانية  2 , (*)زينب: هوأربع بنا, (*)ا 

 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" ذينب"وورده , في أ" زينب"ورده /في ب" ذكورة"وورده , في أ" كوراد ذ"ورده  1

, ابددن سددعد. 191 -192 , 1ا, الســيرة, ابددن هشددام: قددارن الددن  فددي[ بندداه زينددب... صددل ىد  أوت]0س-1س 
. 110 -111 , 0ا, البـــــدء, البلخددددي. 171 , المعـــــارف, ابدددددن قتيبددددة. 113 -111 , 1ا, الطبقــــات
ـــــروم, السدددددهلي. 103 -105 , 3ا, تـــــاري , ابدددددن عسددددداكر. 50 , 0ا, شـــــرف, الخركوشدددددي , 0ا, ال

 -45 , مختصــر, المقدسددي. 313 , 0ا, المنــتظم. 176 -174 , 1ا, صــفة, ابدن الجددوزي. 070 
. 026 , 16ا, يـةنها, الندويري. 133 -135 , خالصة, الطبري. 145 , 0م, الكامل, ابن اسثير. 44

 .071 , الفصول, ابن كثير

                                         
(*)
أممه,وكمانيكنمىبمه,قبملالنبموة,أولمنولدلرسولهللاالىهللاعليهوسل بمكمة,القاس بنمحمدالىهللاعليهوسل 

,1ج,الطبقات,ابنسعد.192ص,1ج,السيرة,ابنهشام:انظر.توفيفيالجاهليةبمكةوعمرهسنتين,خديجةبنتخويلد

 .110-111ص,0ج,البدء,البلخي.171ص,المعارف,ابنقتيبة.113-111ص
(*)
,ابمنهشمام:نظمرا.أمهخديجةبنتخويلدلقببالطيبوالطاهرماتاغيراًبمكة,عبدهللابنمحمدالىهللاعليهوسل 

 .50ص,0ج,شرف,الخركوشي.171ص,المعارف,ابنقتيبة.192ص,1ج,السير
(*)
أمهماريةالقبطيةالتيأهداهاالمقوقسملك,(م309/هـ6)ولدفيذيالحجةسنة,إبراهي بنمحمدالىهللاعليهوسل 

ابمن:انظمر.وقبرهبمالبقيع,ةوعمرهسنةوستةأشهروثمانيةأيامتوفيبالمدين,اإلسكندريةإلىرسولهللاالىهللاعليهوسل 

 .50ص,0ج,شرف,الخركوشي.173ص,المعارف,ابنفقيه.110ص,1ج,الطبقات,سعد
(*)
كانمتأكبمربنماترسمولهللا,أمهاخديجةبنمتخويلمدبمنأسمدبمنعبمدالعمزا,زينببنترسولهللاالىهللاعليهوسل 

ولمدلمهعلمي,تزوجهاابنخالتهماابموالعماصبمنالربيمعقبملالنبموة,منمولدالنبي(هـ32)ولدتسنة,ليهوسل الىهللاع

-1653ص,7ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.30-31ص,12ج,الطبقات,ابنسعد:انظر,(م309/هـ6)توفيتسنة,وأمامه
 .112-124ص,0ج,أعالم,عمر,ةكحال:انظرأيعاً.132ص,3ج,أسد,ابناألثير.1657



009 

 

وت خدددالن علدددى أن جمددديعهم مدددن خديجدددة سدددوى  الس دددالمعلددديهم , (*)وفاطمدددة, (*)وأم كلثدددوم, (*)ورقي دددة
 2 وأما البناه , ر ومن ولد خديجة فماتوا أطفاتد قبل الن بوةو ما الذ كاف (*)ف نه من ماري ة القبطي ة إبراهيم

 
____________________ 

" الس دالمعلديهم "وورده / في ب" فاطمة"وورده , في أ" فاطمه"وورده / في ب" رقية"وورده , في أ" رقيه"ه ورد 1
 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ

, ابددددن سددددعد. 191 -192 , 1ا, الســــيرة, ابددددن هشددددام: قددددارن الدددن  فددددي[ امددددا البندددداه... ورقيدددة ] 0س-1س 
. 110 -111 , 0ا, البـــــدء, البلخددددي. 171 , فالمعـــــار , ابدددددن قتيبددددة. 113 -111 , 1ا, الطبقــــات
ـــــروم, السدددددهلي. 103 -105 , 3ا, تـــــاري , ابدددددن عسددددداكر. 50 , 0ا, شـــــرف, الخركوشدددددي , 0ا, ال

 -45 , مختصــر, المقدسددي. 313 , 0ا, المنــتظم. 176 -174 , 1ا, صــفة, ابدن الجددوزي. 070 
. 026 , 16ا, نهايـة, ويريالند. 133 -135 , خالصة, الطبري. 145 , 0م, الكامل, ابن اسثير. 44

 .071 , الفصول, ابن كثير

 

                                         
(*)
كانت,أمهاخديجةبنتخويلد,وهيأكبربناته(هـ.ق02)ولدتحوالي,رقيةبنتمحمدبنعبدهللاالىهللاعليهوسل 

تحمينأسملم,فأمرابنهبمفارقتها"تبت يدا أبي لهب"وعندماظهراإلسالمنزلترية,قدتزوجهاعتبةبنأبيلهبقبلالنبوة

توفيمتورسمولهللااملىهللاعليمهوسمل فمي,هاجرتإلىأراالحبشةالهجرتين,أسلمتخديجةوتزوجهاعثمانبنعفان

,المذهبي.1639ص,7ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر.34-33ص.12ج,الطبقةات,ابنسعد:انظر(.م307/هـ0)بدرسنة

 .756-754ص,1ج,أعالم,عمر,كحالة:انظرأيعاً.051-052ص,0ج,سير
(*)
تزوجهاعتبةبنأبيلهببنعبد,ولدتهاقبلفاطمة,أمهاخديجةبنتخويلد,أمكلثومبنترسولهللاالىهللاعليهوسل 

لمماف,هماجرتإلمىالمدينمةممععيمالرسمولهللا,ففارقهما"تبتيداأبميلهمب"وفارقهاعندماأنزلهللارية,المطلبقبلالنبوة

ابمن:انظمر(.م332/همـ9)توفيتعندهبالمدينةسمنة(م305/هـ3)تزوجهاعثمانسنة,(م307/هـ0)توفيتاختهارقيهسنة
انظمر.053-050ص,0ج,سةير,المذهبي.1950ص,7ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر.36-34ص,12ج,الطبقات,سعد

 .030-031ص,7ج,أعالم,عمر,كحالة:أيعاً
(*)
وهميأمأميمر,أولهاشميةولدتخليفمة,ولدتبمكةوقريشتبنيالكعبة,فاطمةبنتأسدبنهش بنعبدمنا الهاشمية

هماجرتممع,وتزوجمتبمأبيطالمبوأسمملتبعمدوفاتمه,نشمأتبالجاهليمةبمكمة,المؤمنينعليبنأبيطالبرضيهللاعنه

,ابمنعبمدربمه:انظمر.كفنهمارسمولهللااملىهللاعليمهوسمل بقميصمه(.م303/هـ5)أبنائهاإلىالمدينةوتوفيتبالمدينةسنة

,أعالم,عمر,كحالة:انظرأيعاً.116ص,0ج,سير,الذهبي.014ص,3ج,أسد,ابناألثير.1691ص,7ج,االستيعاب

 .026ص,7ج
(*)
أهمداهاالمقموقسملمك,المصمرية"جفمن"ةولدتفميقريم,موالةالرسولالىهللاعليهوسل ,ماريةبنتشمعونالقبطية

توفيتفيخالفةعمربنالخطاب,وهيأمولدهإبراهي ,(م306/هـ4)اإلسكندريةومصرللرسولالىهللاعليهوسل سنة

,الطبمري.779-776ص,1ج,أنسةاب,المبالذري.96ص,المحبةر,ابمنحبيمب:انظر.ودفنتبالبقيع,(م334/هـ13)سنة
 .134-135ص,نساء,السيد,الجميلي:انظر.311-312ص,6ج,اإلصابة,ابنحجر.00-01ص,3ج,تاريخ
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 .فلحقن  اإلسالم وسنذكرهن واحدة واحدة
فتزوجهددا  ةوكددان لهددا مندده ابنددة تسددمى أمامدد (*)زوجددة أبددي العددا   كاندده الس ددالمزينددب عليهددا 

 3 [ب/ 53] دهدددددبوصيت المالس  ا دددددددددددددعلي رضي اهلل عنها بعد فاطمة عليه// ثم فارقها وتزوجها (*)المغيرة بن نوفل

 .من فاطمة إليه بذلك
 
 

____________________ 
وورده / فدي ب" زوجدة"وورده , فدي أ" زوجده"وورده / فدي ب" الس المعليه "وورده , في أ" الس المعليها "ورده  0

 .وسقطه في ب, في أ" منه"

ابدن . 191 -192 , 1ا, السـيرة, ابدن هشدام: قدارن الدن  فدي[ فلحقدن اتسدالم وسدنذكرهن واحددة واحددة] 1س 
. 110 -111 , 0ا, البـدء, البلخدي. 171 , المعـارف, ابدن قتيبدة. 113 -111 , 1ا, الطبقات, سعد

ـــــروم, السدددددهلي. 103 -105 , 3ا, تـــــاري , ابدددددن عسددددداكر. 50 , 0ا, شـــــرف, الخركوشدددددي , 0ا, ال
 -45 , مختصــر, المقدسددي. 313 , 0ا, المنــتظم. 176 -174 , 1ا, صــفة, ابدن الجددوزي. 070 
. 026 , 16ا, نهايـة, الندويري. 133 -135 , خالصة, الطبري. 145 , 0م, الكامل, ابن اسثير. 44

 .071 , الفصول, ابن كثير

, دءبـال, البلخدي. 170 -171 , المعـارف, ابدن قتيبدة: قدارن الدن  فدي[ اليده بدذلك.... زينب عليهدا] 7س-0س 
ـــــاري , ابدددددن عسددددداكر. 53 -50 , 0ا, شـــــرف, الخركوشدددددي. 17 -13 , 0ا . 104 -103 , 3ا, ت

ابددددن . 011 , 16ا, نهايــــة, النددددويري. 139 -136 , خالصــــة, الطبددددري. 45 , مختصــــر, المقدسددددي
 .62 -49 , المختصر, جماعة

                                         
(*)
,اهررسولهللاالىهللاعليهوسل ,العزابنعبدشمسبنعبدمنا أبنقصيالقرشيعبدأبوالعاصبنالربيعبن

أسرهعبدهللابن,شهدبدرمعقريش,أختخديجةأمههالةبنتخويلدبنأسد,والبطحاءكانيعر بجر,وزوجابنتهزينب
تزوجزينببنترسول,بخمسةأشهر(م309/هـ6)أسل قبلالحديبية,فدتهزينببنترسولهللاالىهللاعليهوسل ,جبير

,ألثيمرابمنا.01-3ص.34ج,تةاريخ,ابمنعسماكر:انظمر(.م333/همـ10)توفيسنة,هللاوأنجبتمنهعليبنابيالعاص

 .024-023ص,4ج,اإلصابة,ابنحجر.330-332ص,1ج,سير,الذهبي.160ص,3ج,أسد
(*)
ولدفيعهدالرسولالىهللاعليهوسل ,يكنىبأبييحيى,المغيرةبننوفلبنالحارثبنعبدالمطلببنهاش القرشي

وكانمععليفي,قاضياًبالمدينةفيخالةعثمانبنعفانكان,وقيلل يدركحياةالرسولإالستسنين,بمكةقبلالهجرة

,4ج,الطبقةات,ابنسعد:انظر.وهوالذيألقىالقطيفةعلىابنملج لماضربعلي,كانشديدالقوة,شهدافين,حروبه

,7ج,تةةاريخ,الممذهبي.743ص,7ج,أسةةد,ابممناالثيممر.1776-1774ص,7ج,بااالسةةتيع,ابممنعبممدالبممر.04-03ص
 .156ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.105-107ص
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وطلقهددا قبددل الدددخول بامرأتدده وتزوجهددا (*)زوجددة عتبددة بددن أبددي لهددب كاندده الس ددالمورقيددة عليهددا 
فهداجره مدع عثمدان إلدى الحبشدة  (*)ده لده ابنداد اسدمه عبدد اهللفول الجاهليةعثمان رضي اهلل عنه في 

اهلل عليدده ببدددر فتددوفي  صددل ىثددم  هدداجره معدده إلددى المدينددة فتوفيدده سددنة اثنددين مددن الهجددرة ورسددول اهلل  3 

 .نقرة ديك على عينة فماه رحمه اهللبابنها سنة أربع وله سه سنين 
وفارقها قبدددل الددددخول فتزوجهدددا يضددداد أوأم كلثدددوم رضدددي اهلل عنهدددا تزوجهدددا عتبدددة بدددن أبدددي لهدددب 
 6 .عثمان بعد موه رقية سنة ثالث ثم  توفيه في شعبان سنة سبع

 

 
 
 

____________________ 
ددالمعليدده "وورده / فددي ب" رقيددة"وورده , فددي أ" رقيدده"ورده  1 ددالمعليهددا "وورده , فددي أ" الس  وورده / فددي ب" الس 

 .في ب" بامرأته"وورده , في أ" تهبامرا"وورده / في ب" عقبه"وورده , في أ" عتبه"

 .في ب" يهاهلالج"وورده , في أ" الجاهلية"وورده / وسقطه في ب, في أ" رضي اهلل عنه"ورده  0
 .في أ" عقبه"وورده , في أ" عتبه"ورده  5

 . في ب" رقية"وورده , في أ" رقيه"ورده  3

ــدء, البلخددي. 170 , المعــارف ,ابددن قتيبددة: قددارن الددن  فددي[ سددنة سددبع... ورقيددة عليهددا] 3س-1س     , 0ا, الب
, مختصــر, المقدسددي. 104 , 3ا, تــاري , ابددن عسدداكر. 53 , 0ا, شــرف, الخركوشددي. 113_110 
, المختصــر, ابددن جماعددة. 010,015 . 16ا, نهايــة, النددويري. 170_172 , خالصــة, الطبددري. 44 
 62. 

                                         
(*)
أممهأمجميملبنمت,ابنع رسولهللاالى,عتبةبنأبيلهببنعبدالمطلببنهاش بنعبدمنا بنقصيبنكالب

عليهشهدمعرسولهللاالىهللا,زوجهرسولقبلأنيوحيلهبابنتهأمكلثوم,(م309/هـ6)أسل يومالفتح,حرببنأمية

,تةاريخ,ابمنعسماكر.1232ص,3ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر:انظمر.وأقامبمكةوتموفيبهما,وشهدالطائ ,وسل حنين
 .333-335ص,7ج,اإلصابة,ابنحجر.735ص,3ج,أسد,ابناألثير.321ص,36ج

(*)
ولمد,يمةبنمترسمولهللااملىهللاعليمهوسمل أممهرق,عبدهللابنعثمانبنعفانبنأبيالعماصبمنأميمةبمنعبمدشممس

.واملىعليمهرسمولهللااملىهللاعليمهوسمل ,توفيفيجمادااألولىنقرةديكفيعينمه,عاشستسنين,بأراالحبشة
 .331ص,3ج,أسد,ابناألثير.012ص,3ج,المنتظم,ابنالجوزي.020ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر
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 [أ/ 57] //سنة اثنيدن من الهجرةعنه [ تعالى]تزوجها علي رضي اهلل [ تعالى]وفاطمة رضي اهلل 
 2 .(*)وحسيناد (*)فولده له حسناد 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
" سنة"وورده , في أ" سنه"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

 في ب

, البلخددي.  173 -170 , المعــارف, ابددن قتيبددة: قددارن الددن  فددي[ حسددنا وحسددينا... وفاطمددة رضددي]0س-1س 
ابدددن . 106 , 3ا, تـــاري , ابدددن عسددداكر. 53 , 0ا, شـــرف, الخركوشدددي. 115 -117 , 0ا, البـــدء
 -074 , 35ا, تهـذيب, المدزي. 017 -013 . 16ا, نهايـة, النويري. 15 -9 , 0ا, صفة, الجوزي
050. 

                                         
(*)
خمامسالخلفماءالراشمدين,كنمىبمأبومحممدي,رسولهللاالىهللاعليهوسل سبط,أبيطالبالهاشميالحسنبنعليبن

بايعهأهلالعراقللخالفةبعدمقتلأبيمهسمنة,غزاأابهان,أمهفاطمةالزهراء,(م307/هـ3)ولدفيالمدينةسنة, ورخره

يتالمقدسوسميبعامبوسل معاويةالخالفةفي,(م331/هـ71)حاربمعاويةخلعنفسهعنالخالفةسنة,(م332/هـ72)
ابمنعبمد.10ص,مشةاهير,ابمنحبمان:انظمر.وبلغتمدةخالفتهستةأشهروخمسأيام(م342/هـ52)توفيسنة,الجماعة

 .32ص,0ج,االصابةابن.766-764ص,1ج,أسد,ابناألثير.364-363ص,1ج,االستيعاب,البر
(*)
هوو(م305/هـ7)سنةةولدفيالمدين,أمهفاطمةالزهراء,أبوعبدهللا,الهاشميالقرشي,سينبنعليبنأبيطالبالح

علم يزيمدبمن,ودعماهاتباعمهفميالكوفمةعلمىانيبمايعوه,بنيهاش وبنيأميةرحلإلىمكةينالذيتأالتالعداوةبسببهب
كانمقتله,وحملرأسهإلىالشام,قتلالحسينعلىيدسنانبنأنسالنخعي,كربالءمعاويةبذلكفبعثلهجيشاًاعترضهفي

,ابمنعبمدالبمر.10ص,مشةاهير,ابمنحبمان:انظمر(.م362/همـ31)يومالجمعةالعاشرمنمحرمسميبيومعاشوراءسمنة

,ابمنحجمر.36-34ص,0ج,اإلصةابة,ابمنحجمر.111ص,17ج,تةاريخ,ابمنعسماكر.393-390ص,1ج,االستيعاب
 .326-099ص,0ج,تهذيب.46-34ص,0ج,اإلصابة
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, ا حمرتهددالمددا قتددل الحسددين بددن علددي رضددي اهلل عندده بكدده عليدده السددماء وبكاؤهدد (*)قددال السدددي
فتوفيده  (*)وأم كلثدوم الصدغرى (*)وزيندب الكبدرى, ومحسناد وهو ما صار مشهوراد سنه مداه فدي صدغر 

مدع علددي  )*(عليدده وسدلم بمائدة يددوم وغسدلتها أسدماء بددن عمديس[ تعدالى]اهلل  صدل ىبعدد وفداة رسددول اهلل  3 

وعشدرون سدنة وقيدل  عليها العباس ودفنه لديال وسدنها يدوم ماتده تسدع صل ىعنه و [ تعالى]رضي اهلل 
 .ثمان وعشرون وقيل ثالثون

 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, في أ" بكاوها حمرتها... قال السدي"ورده  1

 .في ب" فوقيه"وورده , في أ" فتوفيه"ورده  /وسقطه في ب, في أ" في صغر ... ماوهو "ورده  0

, معـالم, البغدوي. 3436 , 1ا, الهدايـة, لقيروانيا: انظر تطابق الن  في[ وبكاوها حمرة...قال السدي] 1س 
 . 37 , 14ا, اللباب, ابن عادل. 171 , 13ا, الجامع, القرطبي. 030 , 4ا

, البـدء, البلخدي.  173 -170 , المعـارف, ابدن قتيبدة: قارن الن  فدي[ وقيل ثالثون...قال السدي] 0س-1س 
, ابددن الجدددوزي. 106 , 3ا, تـــاري , ابدددن عسدداكر. 53 , 0ا, شــرف, الخركوشددي. 115 -117 , 0ا

 .050 -074 , 35ا, تهذيب, المزي. 017 -013 . 16ا, نهاية, النويري. 15 -9 , 0ا, صفة

                                         
(*)
حجمازي,تمابعي,أحدمواليقريشمولىزينببنتقميسبمنمخرممة,أبوحمدالقرشي,اسماعيلبنعبدالرحمنالسدي

وسمفيانالثموريةبعوحمدثعنمهشم,بماسحمدثعمنأنمسبمنمالمكوابمنع,والسير,ااحبالتفاسير,سكنالكوفة,األال
ابن.035-037ص,5ج,سير,الذهبي.136-130ص,3ج,تهذيب,المزي:انظر(.م475/هـ104)توفيسنة,وغيرهما

 .317-313ص,1ج,تهذيب,حجر
(*)
ولمدتفميحيماةالرسمولاملىهللاعليمه,أمهافاطمةبنترسولهللااملىهللاعليمهوسمل ,زينببنتعليبنأبيطالب

حعمرتزينمبممعأخيهماالحسمين,فولمتلمهأوالداً,زوجهاأبوهاأبنأخيهعبدهللابمنجعفمر,كانتامرأةعاقلةلبيبة,وسل 
ابمن:انظمر(.م340/همـ30)توفيمتسمنة,روتعمنامهمافاطممةعليهماالسمالم,وحملتمعالسباياإلىدمشمق,وقعةكربالء

 .94ص,معجم,محمد,التونجي:انظرأيعاً.133ص,6ج,اإلصابة,ابنحجر.130ص,3ج,أسد,األثير
(*)
ولدتقبلوفاةالرسمولاملىهللاعليمه,أمهافاطمةبنترسولهللاالىهللاعليهوسل ,كلثومبنتعليبنأبيطالبمأ

:انظر.قتواحدتوفيتهيوابنهازيدفيو,ورقية,ولدتلهزيد,خطبهاعمربنالخطاب,(م304/هـ3)وسل بحدودسنة

,ابمنحجمر.520-522ص,3ج,سةير,الذهبي.364ص,3ج,أسد,ابناألثير.731-709ص,12ج,الطبقات,ابنسعد

 .737ص,6ج,االصابة
أسماءبنتعميسبنمعدنبنتي بنالحارثالخثعمي,امهاهندوهيخولةبنتعو ,احابية,اسلمتقبلدخولالنبيالىهللاعليه)*(

داراالرق بمكة,هاجرتالياراالحبشةمعزوجهاجعفربنابيطالب,ولدتلهعبدهللا,وعو ,,ومحمود,استشهدزوجهافيوسل 

.15-17ص,3ج,أسد,ابناألثير,042-035ص,12ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.(م331/هـ72),توفيتسنة(م309/هـ6)معركةمؤتة

 .15ص,6ج,االصابة,حجرابن.064-060ص,0ج,سير,الذهبي
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 الّسالم عليه قضاته

 .(*)موسى اسشعري أبوو , (*)ومعاذ بن جبل, طالب علي  بن أبي

 :الوحي كتاب

 3 .(*)كتب أبي بن كعب فهما يكتبان الوحي ف ن غابا, وعلي بن أبي طالب, عثمان بن عفان

 
 
 

____________________ 
, ريابو النيسدد. 194 , 1ا, المعجــم, الطبددري: قددارن الددن  فددي[ موسددى اتشددعري... قضدداته عليدده] 0س -1س 

 .30 , 1ا, أسد, ابن اسثير. 070 , 3ا, المستدرك

ابدن عبدد . 149 , 3ا. 143 , 3ا, تاري , الطبري: قارن الن  في[ بن كعب.. كتاب الوحي] 7س -3س 
, ابدددن اسثيدددر. 64 , مختصـــر, المقدسدددي. 56 , تلقـــي , ابدددن الجددوزي. 077 -073 , 7ا, العقـــد, ربدده

, المقريددزي. 69 , 1ا, الــواف , الصددفدي. 033 , 16ا, نهايــة, النددويري. 149 -146 , 0م, الكامــل
 . 337 , 9ا, امتاع

                                         
(*)
وهوأحدالسنة,أمههندبنتسهل,احابيجليل,أبوعبدالرحمن,معاذبنجبلبنعمروبنأوساألنصاريالخزرجي

شهدالعقبة,رخىالنبّيالىهللاعليهوسل بينهوبينجعفر,أسل وهوفتى.الذينجمعواالقررنعلىعهدالنبيالىهللاعليه
وكانمع,بعثهالنبيالىهللاعليهوسل بعدغزوةتبوكقاضياًألهلاليمن,وشهدبدروأحدوالخندق,نصارالسبعينمعاأل

,7ج,أسةد,ابناألثير.573-539ص,3ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(.م339/هـ16)توفيسنة,أبوعبيدةحينغزاالشام

 .126-124ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.732-773ص
(*)
قمدممكمةعنمد,أمهطبيةبنتوهمب,منقحطان,منبنيأشعر,أبوموسى,عبدهللابنقيسبنسلي بنحعاربنحرب

والهعممربمنالخطماب,استعملهرسولهللاالىهللاعليمهوسمل علمىزبيمدوعمدن,أسل وهاجرإلىالحبشة,ظهوراإلسالم

وكمانأحمدالحكممينفمي,ولمماتمولىعثممانعزلمهفانتقملإلمىالكوفمة,نواألهموازفافتتحأابها(م336/هـ14)البصرةسنة
/همـ77)تموفيسمنة,وأرسلهعلييومالجملليدعواالناسلنصرتهفيالكوفمةفمأمره أبماموسمىبالفتنمةفعزلمهعلمي,افين

.324-323ص,أسةةد,ألثيممرابممنا.129-96ص,7ج,الطبقةات,ابممنسممعد.033ص,المعةارف,ابممنقتيبممة:انظمر(.م335

 .399-362ص,0ج,سير,الذهبي
(*)
كمانقبملاإلسمالمحبمراًممن,أنصماري,احابي,أبوالمنذر,منالخزرج,منبنيالنجار,أبيبنكعببنقيسبنعبيد

,ىهللاعليمهوسمل شهدبدروالخندقوأحدوالمشاهدكلهامعرسولهللاال,وعندماأسل كانمنكتابالوحي,أحباراليهود

وأمرهعثممانبجممع,وكتبكتابالصلحألهلبيتالمقدس,شهدمععمربنالخطابوقعةالجابية,كانيفتيفيعهدالنبي

-31ص,1ج,أسةد,ابمناألثيمر.733-730ص,3ج,الطبقةات,ابنسعد:انظر(.م370/هـ01)توفيبالمدينةسنة,القررن
 .161-162ص,1ج,اإلصابة,ابنحجر.722-369ص,1ج,سير,الذهبي.30
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ضر من الكتاب وهم معاوية بن ف ن لم يحضر أحد من هؤتء اسربعة كتب من ح, (*)ثابهوزيد بن 
 2 .(*)وحنظلة بن الربيع (*)والعالء بن الحضرمي, (*)وخالد بن سعيد, أبي سفيان

 
____________________ 

 في ب" الكتا"وورده , في أ" الكتاب"ورده  1

وورده / فددددددي ب" سددددددفيان"وورده , فددددددي أ" سددددددفين"وورده ./ فددددددي ب" معاويددددددة"وورده , فددددددي أ" معويددددددة"ورده  0
 .في ب" حنظله"وورده , في أ" حنظلة"وورده / في ب" الخضر"وورده , في أ" ميالخضر "

ابددن عبددد . 149 , 3ا. 143 , 3ا, تــاري , الطبددري: قددارن الددن  فددي[ بددن الربيددع... وزيددد بددن] 0س -1س 
, ابدددن اسثيدددر. 64 , مختصـــر, المقدسدددي. 56 , تلقـــي , ابدددن الجددوزي. 077 -073 , 7ا, العقـــد, ربدده

, المقريددزي. 69 , 1ا, الــواف , الصددفدي. 033 , 16ا, نهايــة, النددويري. 149 -146 , 0م, الكامــل
 .337 , 9ا, امتاع

 

                                         
(*)
أممه,كمانممنكتمابالموحي,امحابي,أبوسعيدوقيلأبوعبمدالمرحمن,الخزرجي,زيدبنثابتبنالعحاكاألنصاري

مدينمةوتعل وتفقهفيالدينفكانرأساًبال,سنة(11)هاجرمعالنبيوهوابن,قتلأبوهوهوابنستسنين,النواربنتمالك
,ابنقتيبة:انظر(.م335/هـ75)توفيسنة,كتبالمصح ألبيبكروعثمان,شهدأحدوالخندق,بالقعاءوالفتواوالقراءة

-703ص,0ج,سير,الذهبي.104-103ص,0ج,ابناألثير.315-323ص,5ج,الطبقات,ابنسعد.032ص,المعار 

771. 
(*)
,أمهأمخالدبمنحبماب,يكنىبأبيسعيد,األموي,القرشي,نعبدشمسبنعبدمنا خالدبنسعيدبنالعاصبنأميهب

,(م306/همـ4)فأقمامحتمىسمنة,هاجرإلمىالحبشمة,لزمرسولهللاالىهللاعليهوسل ,وقيلبعدإسالمأبوبكر,أسل قديماً

بقيبهاحتىعزله,بعثهالنبيعامالًعلىاليمن,ينةكانيكتبللرسولبمكةوالمد,شهدفتحمكةوغزوةتبوك,فغزامعالنبي

,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر(.م335/همـ17)ث وقعهمرجالصفرتوفيسنة,(م337/هـ16)شهدفتحأجنادينسنة,أبوبكر
,0ج,االصةةابة,ابممنحجممر.032-059ص,1ج,سةةير,الممذهبي.545-547ص,1ج,أسةةد,ابممناألثيممر.97-66ص,7ج

 .023-020ص
(*)
كانمنخلفاءبنيأميةومنسادة,أالهمنحعرموت,احابي,العالءبنالحعرميواسمهالعالءبنعبدهللابنعماد

والهرسمولهللااملىهللاعليمهوسمل علمىالبحمرين,أخوهميمونبنميمونالمنسوبإليهبئرميمونبأعلىمكة,المهاجرين

توفيفيخالفةعمربن,أقرهأبوبكروعمر,جبايةالصدقاتوأعطاهكتاباًفيهفرائضالصدقةوجعلله,(م309/هـ6)سنة

,1ج,األسةد,ابناألثير.062-043ص,5ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(.م371/هـ01)وقيل(م335/هـ17)الخطابسنة

 .775ص,7ج,اإلصابة,ابنحجر.037-030ص,1ج,سير,الذهبي.540-541ص
(*)
ألنهكان,الكاتب,يقاللهحنظلةاألسدي,يكنىأباربعي,حنظلةبنالربيعوقبلابنربيعةبنايفيبنرباحبنالحارث

نمزل,ونمزلالكوفمة,شمهدالقادسمية,وهمومممنتخلم عمنعلميفميوقعمةالجمملبالبصمرة,يكتبللنبيالىهللاعليهوسمل 

.570ص,1ج,أسد,ابناألثير.144ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(.م335/هـ75)سنةقرقيساءحتىتوفيفيخالفةمعاوية
 .114ص,0ج,اإلصابة,ابنحجر
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 :رسله

دحية الكلبي  
 2 (*)وشجاع بن وهب, (*)عظيم الروم وهو ملك أنطاكي ة (*)بعثه إلى هرقل (*)

 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, في أ" بن وهب... بعثه إلى"ورده  0

. 79 , تـاري , العصدفري. 31 , 1ا, أنسـاب, الدبالذري: قدارن الدن  فدي[ بن وهب... حية الكلبيد ] 0س 
, الندددويري. 132 , خالصـــة, الطبددري. 90 -64 , مختصـــر, المقدسددي. 513 , 4ا, الـــروم, السددهلي
 . 031 -032 , الفصول, ابن كثير. 60 -61 , 1ا, الواف , الصفدي. 154 , 16ا, نهاية

 

                                         
(*)
,أسمل قمديماًولم يشمهدبمدر,ااحبرسولهللاالىهللاعليهوسل ,القعاعي,دحيةبنخليفةبنفروةبنفعالةالكلبي

كانيعربالمثلفي,الىهللاعليهوسل برسالتهإلىبُصراليوالهإلىهرقلوحعرالكثيرمنالوقائعأرسلةرسولهللا

وسمكنبمالمزةوعماشحتمىخالفمةمعاويمةسمنة,نمزلدمشمق,وكانجبريملعليمهالسمالمينمزلعلمىامورته,حسناورته

 .114ص,0ج,ابةاإلص,ابنحجر.570ص,1ج,أسد,األثير.144ص,6ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(.م335/هـ75)
(*)

لمدةخمسعشرةسنةوقيلإحداوثالثينسنةوخمسة(م312)ملكعرشالقياارةسنة,لقببقيصر,أرقليسملكالروم
وهو,وفيالخامسافتتحافرسبيتالمقدس,فيالسنةالرابعةمنملكهملكتالعرب,اتخذمنأنطاكيةمقراًلسلطنته,أشهر

بعمثإليمهالنبميبكتمابيمدعوه,كانتالهجرةالنبويمةفميالسمنةالثالثمةعشمرممنملكمه,دراه الهرقليةالذيضربالدنانيرال

,ابموالفمداء.056ص,1ج,مةرو ,المسمعودي:انظمر(.م371/همـ02)تموفيهرقملسمنة(م335/همـ75)لإلسالممعدحيمة
 .30ص,المفصل,عار , العار:انظرأيعاً.192ص,3ج,أخبار,القرماني.33ص,1ج,المختصر

(*)
طولهماتسمع,أولممنبناهماانطميخسوهموالملمكالثالمثبعمداإلسمكندر,مدينةعظيمةبالشمامعلمىسماحلالبحمر:أنطاكية

اتصفتبحسنوطيبهوائهاوعذوبةمياههما,وهيقصبةالعواا فيالثغور,وستوندرجةوعرضهاخمسوثالثوندقيقة
/هـ744)وبعدهاملكهاملكرلسلجوقسنة(م937/هـ353)ملكهاالرومسنة,وبينحلبليلةواحدةبينها,وكثرةفواكهها

,الةةةروض,الحميمممري.105-107ص,1م,مراصةةةد,البغمممدادي.039-033ص,1ج,معجةةةم,الحمممموي:انظمممر.(.م1267

 .39-36ص
(*)
كمان,يكنمىأبماوهمب,ببمنمالمكبمنخزيممةاألسمديشجا بنوهبويقالبنأبيوهببنأبيربيعةبنأسدبنامهي

بعثمهرسمول,رخىالرسولبينهوبينأوسبمنخمولى,وكانمنالمهاجرينإلىالحبشةفيالهجرةالثانية,رجالًمخيفاًطواالً

دكلهماممعوالمشماه,شهدبدرواحمدوالخنمدق,بالسمنأرابنيعامر,هللاالىهللاعليهوسل فيسريةإلىجمعهوازن

,3ج,350ص,0ج,تةاريخ,الطبمري:انظمر.وهموابمنأربعمينسمنة(م333/همـ10)رسولهللاقتليموماليماممةشمهيداًسمنة
 .053ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.09ص



034 

 

لددى صدداحب دمشددق (*)بعثدده إلددى كسددرى , صدداحب اليمامددة (*)بعثدده إلددى هددوذ  (*)وسددليط بددن عمددرو, وا 
 2 ... (*)بعثة إلى المقوقس (*)وحاطب بن أبي بلتعة, العالء بن الحضرمي بعثه إلى اليمن أبوو 

 
 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, في أ" صاحب اليمامة... بعثه إلى"ورده  1
 .وسقطه في ب, في أ" بعثه الى اليمن"ورده  0

, تــاري , العصددفري. 31 , 1ا, أنســاب, الددبالذري: قددارن الددن  فددي[ الددى المقددوقس... بعثدده إلددى] 0س-1س 
ـــروم, السدددهلي. 79  . 132 , خالصـــة, الطبدددري. 90 -64 , مختصـــر, المقدسدددي. 513 , 4ا, ال

 .031 -032 , الفصول, ابن كثير. 60 -61 , 1ا, الواف , الصفدي. 154 , 16ا, نهاية, النويري

                                         
(*)
غزاالشامواحتلالقدسسنة,(م591)لقببكسراالثانياالحالرومانسنة,هوابرويزبنهرمزبنأنشروان:كسرا

ضمجرمنمه,حملخزائنهإلىالبحرفعصفتبمهالمريحإلمىاالسمكندريةوسمميتبخمزائنالمريح,واحتلمصربعدها(م317)
.144-143ص,0ج,تةاريخ,الطبمري.335ص,المعةارف,ابنقتيبمة:انظر.الناسوخلعوهبعدثمانوثالثينسنةمنملكه

 .130ص,4ج,المفصل,جواد,علي:انظرأيعاً.070ص,1ج,مرو ,المسعودي
(*)
كانمنالمهاجريناألولين,سليطبنعمروبنعبدشمسبنعبدودبننصربنمالكبنحسلبنلؤيالقرشيالعامري

شهدبدروهوالذيبعثهرسولهللاالىهللاعليهوسل إلىهوذةابنعليالحنفيرئيساليماممةسمنة,مماهاجرواللهجرتين
,0ج,الكامةل,ابمناالثيمر.373-375ص,0ج,االسةتيعاب,ابنعبمدالبمر:انظر(.م335/هـ17)توفيسنة,(م306/هـ4)

 .135ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.066ص
(*)

بعثلهالنبي(ذوالتاج)لقببـ,منبكربنوائلااحباليمامة,منبنيحنيفة,هوذهبنعليبنثمامةبنعمروالحنفي
(.م309/همـ6)تموفيعمامالفمتحسمنة,كانشاعراًوخطيباًفيقومه,مسليطبنعمروالعامرييدعوهإلىاإلسالمعليهالسال

,جممواد,علممي:انظممرأيعماً.336ص,الةةروض,السمهلي.336ص,جمهةةرة,ابممنحمزم.94ص,المعةةارف,ابممنقتيبمة:انظمر

 .737ص,16ج,المفصل
(*)
وقيلممولىلعبيمد,حلي لبنيأسد,والدهعمروبنعمر,وقيلأبومحمد,ىأبوعبدهللايكن,حاطببنأبيبلتعةاللخيمي

كانمتلمه,كمانممنالرمماةالمواموفين,شهدبمدروشمهدالحديبمة,شهدالوقائعمعالرسولالىهللاعليهوسل ,هللابنحميد

ابمن:انظمر(.م352/همـ32)فميخالفمةعثممانسمنةتوفي,بعثهالنبيبكتابهغلىالمقوقسااحباإلسكندرية,تجارةواسعة

 .730-731ص,1ج,أسد,ابناألثير.315-310ص,1ج,االستيعاب,عبدالبر
(*)

ل يسل وبقي,ااحباالسكندرية,أميرالقبطبمصرمنقبلملكالروم,هولقبواسمهجريحبنميناينقرقب:المقوقس

واهمداالمقموقسللنبمياملىهللاعليمهوسمل ,خالفةعمربنالخطابرضميهللاعنمهنصرانياًومنهفتحالمسلمونمصرفي

-095ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.762ص,7ج,أسد,ابناالثير.96ص,المحبر,ابنحبيب:انظر.ماريةالقبطيةواختها
094. 
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 [ب/ 55] //ملك الحبشة (*)بعثه إلى النجاشي (*)وعمرو بن أمية الضمري
 :مؤذنوه

وابن أم  مكتوم (*)بالل بن رباح
 3 (*)محذورة سمرة بن مغيرة الجمحي أبوو , في المدينة (*)

____________________ 
وسدقطه فدي , فدي أ" الحبشدة بعثه الى النجاشي ملدك"وورده / في ب" الضميرى"وورده , في أ" الضمرى"ورده  1

 .ب
وورده / فددي ب" محددد أبددو"وورده , فددي أ" محددذورة أبددو"وورده / فددي ب" المدينددة"وورده , فددي أ" المديندده"ورده  3

 .في ب" مغيرة"وورده , في أ" مغير "
, تــاري , العصددفري. 31 , 1ا, أنســاب, الددبالذري: قددارن الددن  فددي[ ملددك الحبشددة... وعمددرو بددن] 3س –1س 

ـــروم, هليالسددد. 79  . 132 , خالصـــة, الطبدددري. 90 -64 , مختصـــر, المقدسدددي. 513 , 4ا, ال
 .031 -032 , الفصول, ابن كثير. 60 -61 , 1ا, الواف , الصفدي. 154 , 16ا, نهاية, النويري

ابن جماعة الجوزي, .503 , 1ا, أنساب, البالذري :قارن الن  في[مغيرة الجمحي... مؤذنو ] 3س –0س
.122, 12,اامتاعالمقرزيزي,.102, المختصرجماعة, ابن .56, تلقي 

                                         
(*)
شهدبدرواحدمعقريشأسل وكانممن,بأبيأميةيكنى,عمروبنأميةبنخويلدبنعبدهللابنإياسبنعبيدبنضمرة

أرسلهالرسولعليهالسالمإلىالنجاشييدعوهإلىاإلسالمسنة,فأسرتهبنوعامر,حعربئرمعونة,المهاجرينإلىالحبشة

.1130-1130ص,3ج,االسةتيعاب,ابنعبدالبمر:انظر(.م345/هـ55)توفيفيخالفةمعاويةسنة,فأسل (م304/هـ3)
 .149ص,3ج,سير,الذهبي.392ص,3ج,أسد,ابناالثير

(*)
أحسمن,حسنإسالمهول يهاجر,والنجاشيلقبله,أسمهبالعربيةعطية,هوأامحةوقيلأاح ملكالحبشة,النجاشي

نهكمانبمينقمومنصماراول يصلعليهأحدأل,توفيفيحياةالنبيالىهللاعليهوسل ,للمسلمينالذينهاجرواإلىأرضه

.119ص,1ج,أسةد,ابمناألثيمر:انظمر.والصمحابةكمانوامهماجرينإلمىالمدينمةعمامخيبمر.ول يكنعنمدهممنيصمليعليمه
 .374ص,1ج,اإلصابة,ابنحجر.706ص,1ج,سير,الذهبي

(*)
اشمتراه,ممنمولمديمكمةلبنميجممحأممهحماممة,ممولىأبميبكمرالصمديق,يكنىبأبيعبدالكري ,باللبنرباحالحبشي

رخمى,شهدبدراًوأحداًوسمائرالمشماهدممعرسمولهللااملىهللاعليمهوسمل ,وكانلهخازناًولرسولههللامؤذناً,بخمسأواق
رجملإلمىالشماموبقميبهماحتمىتموفيسمنة,أذنلمماتموفيرسمولهللاولم يمؤذنبعمدها,الرسولبينهوبينعبيدبمنالحمارث

,سير,الذهبي.077-073ص,1ج,اسد,ابناألثير.149-146ص,1ج,االستيعاب,ابنعبدالبر:انظر(.م371/هـ02)

 .755ص,1ج,اإلصابة,ابنحجر.374ص,1ج
(*)
قمدم,كانضمريرالبصمر,أسل بمكة,أمهعاتكةوهيأممكتومبنتعبدهللا,احابي,عمروبنقيسبنزائدةبناألا 

وكمانالرسموليسمتخلفهعلمىالمدينمة,كانيؤذنللنبيالىهللاعليهوسل بالمدينمة,نةمهاجراًبعدبدرفنزلدارالقراءالمدي

,ابمنسمعد:انظمر(.م370/همـ30)حعمرحمربالقدسميةوعمادللمدينمةتموفيبهماسمنة,حينيصلىبالناسفيعامةغزواتمه

,ابممنحجممر.335-332ص,1ج,سةير,الممذهبي.994ص,3ج,سةةتيعاباال,ابممنعبممدالبمر.196-191ص,7ج,الطبقةات
 .795-797ص,7ج,اإلصابة

(*)
أسل بعدغزوةحنينكانمؤذنرسول,أمهمنخزاعة,سلمانبنسمرةويقالسمرةبنمعيربنلوذانبنعويجبنسعد

,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر.323ص,المعارف,ةابنقتيب:انظر(.م349/هـ59)توفيسنة,هللاوجعلهرسولهللامؤذنمكة
 .320ص,4ج,اإلصابة,ابنحجر.116-114ص,3ج,سير,الذهبي.1451ص,7ج



039 

 

 .بقباء (*)وسعد القرظ مك ةب
 

 [عنه تعالى هللا] رضي بكر أبو ولاأل خليفته

ثدم  سدما  , عبدد الكعبدة الجاهليدةوكدان اسدمه فدي  ولوهو ولد فدي مندى يدوم اتثندين مدن ربيدع اس 3 

ق لكوندده صددادقاد وكددان أدمدداد طددويالد خفيددن بعبددد اهلل ولقبدده بعتيددق مددن النددار وصدددي الس ددالمعليدده  الن بددي  
 . العارضين يخضب بالحناء والكتم وهو نبه يصبد فيه

 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ عنه تعالىاهلل ]سقطه  0

 .في ب" لقبة"وورده , في أ" لقبه"وورده / في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  3

ددةب]1س  . 79 , تــاري , العصددفري. 31 , 1ا, أنســاب, الددبالذري: قددارن الددن  فددي[ وسددعد القددرظ بقبدداء مك 
, الندددويري. 132 , خالصـــة, الطبددري. 90 -64 , مختصـــر, المقدسددي. 513 , 4ا, الـــروم, السددهلي
 .031 -032 , الفصول, ابن كثير. 60 -61 , 1ا, الواف , الصفدي. 154 , 16ا, نهاية

 . 600 , 0ا, بهجة, المرجاني: قارن الن  في[ ولربيع اس ...وهو ولد]3س 

, تلقـي , ابدن الجدوزي. 134 , المعـارف, ابدن قتيبدة: قدارن الدن  فدي[ لكونه صدادقا... وكان اسمه]7س –3س 
 . 601 , 0ا, بهجة, المرجاني. 37 , 3ا, وفيات, ابن خلكان. 47 

, المعـارف, ابدن قتيبدة. 140 , 1ا, الطبقـات, عدابن س: قارن الن  في[ يصبد فيه... اوكان ادم]5س –7س 
, ابددن اسثيددر. 033 , 1ا, صــفة. 45 , تلقــي , ابددن الجددوزي. 707 , 3ا, تــاري , الطبددري. 142 

 .35 , 3ا, وفيات, ابن خلكان. 036 , 0م, الكامل

 

                                         
(*)
كانيتجرفيالقرظفقيللهسعد,يقالاناس ابيهعبدالرحمن,وقيلمولىاألنصار,مولىعماربنياسر,سعدبنعائذ

,وعندوفاةالنبيتركباللاإلذانأبوبكرسعدإلىمسجدرسولهللا,عليهوسل مؤذنقباءجعلهرسولهللاالىهللا,القرظ

,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظمر.عاشحتىأيمامالحجماج,وعندماتولىعمربنالخطابأنزلهالمدينةتوارثأبناءهبعدهاإلذان
 .57ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.023ص,0ج,أسد,ابناألثير.597-593ص,0ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.056ص
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لو كنه : "عليه وسلم[ تعالى]اهلل  صل ىقال رسول اهلل : قال, مسعود[ بن]وعن عبد اهلل 
ولقد اتخذ اهلل صاحبكم , أخي وصاحبي[ خليالد ولكنه] اهلل عنه ذاد خليالد تتخذه أبا بكر رضيمتخ
 3 .(1)"خليالد 

صاحبي  أنه : "اهلل عليه وسلم سبي بكر صل ىقال رسول اهلل : قال, وعن ابن عمر رضي اهلل عنه
كر لم من قال أن أبا ب (*)قال الحسين بن الفضل, (2)"في الغار وصاحبي على الحوض

 6 [أ/ 53] ةدددالصحابفهو كافدر إلنكدار ن  القدرآن وفي سائر [ اهلل عليه وسلم صل ى]صاحب رسول اهلل //يكن

 .أنكر يكون مبتدعاد ت يكون كافراد  إذا
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / وورده في ب, في أ[ بن]سقطه  1

لدم تدرد [ خلديال ولكنده/ ]وسدقطه فدي ب, فدي أ" رضى"وورده / في ب" تتخذه"وورده , في أ" تاتخذه"ورده  3
 .في الن  اسصل

 .في ب" عنهما"وورده , في أ" عنه"ورده  7

 .في ب" سائر"وورده , في أ" ساير"وورده / وورده في ب, في أ[ اهلل عليه وسلم صل ى]سقطه  3

, البغددوي. 311 , 0ا, تفســير, السددمعاني: يانظددر تطددابق الددن  فدد[ يكددون كددافرا... قددال الحسددين]4س –5س 
: وقددارن الدددن  فدددي. 95 , 12ا, اللبـــاب, ابددن عدددادل. 331 , 0ا, لبـــاب, الخدددازن. 79 , 7ا, معــالم
 .173 , 6ا, الجامع, القرطبي

9 

                                         
(1)

أبمميبكممرفعمائلبمماب,الصمحابةفعممائلكتماب,صةةحيح,مسممل .714ص,3ج,(7713)رقممه,مسةةند,ابممنحنبمل:انظمر

كتمماب,مرقةةاة,القمماري.125ص,12ج,(12123)رقمممه,المعجةةم,الطبرانممي.1655ص,7ج,(3363)رقمممه,الصممديق

 .3667ص,9ج,(3202)رقمه,ابمناقبأبيبكررضيهللاعنهب,المناقبوالفعائل
(2)

كتماب,مشكاة,التبريزي.60-61ص,(3640)رقمه,أبوبكرفعائلباب,الصحابةفعائلكتب,شرح,البغوي:انظر

قبأبيبكربابمنا,كتابالمناقبوالفعائل,مرقاة,القاري.1399ص,3ج,(3206)رقمه,بابمناقبأبيبكر,المناقب

 .3666ص,9ج,(3206)رقمه,رضيهللاعنه
(*)
,(م493/همـ162)ولمدقبملسمنة,عمال عصمره,النيسابوري,كوفي,محدث,الحسينبنالفعلبنعميرأبوعليالبجلي

,إلمىأنتموفيبقييعل النماسويفتميبهما,(م430/هـ014)وابتعلهدارفيهافسكنهاسنة,أقدمهابنطاهرمعهإلىنيسابور

تموفي,أبوالطيبمحممدبمنعبمدهللابمنالمبماركوغيمره :وحدثعنه,وعبدهللابنبكرالسهمي,رواعنيزيدبنهارون

ابمن.723ص,1ج,العبةر.717ص,13ج,سةير,المذهبي:انظمر.ودفنفميمقبمرةالحسمينبمنمعماذ(.م695/هـ060)سنة
 .324ص,0ج,لسان,حجر



071 

 

دا أصديبوا باليمامدة خدان  أولوهو  من جمع القرآن بين اللدوحين وسدما  مصدحفاد وذلدك أن المسدلمين لم 
ن ما  أهلبكر من هلك من  أبو فدي صددور الرجدال وفدي الرقداع والعشدب فجمعده   كانهالقرآن طائفة وا 

مددن  أولو , ابنتده(*)أن مدداه فبقدي عندد حفصددة ىين وسدما  مصددحفاد ولدم يدزل عنددد  إلدوجعلده بدين اللددوح 3 

: قدال, (*)عدن أبدي سدعيد الخددري, وما شدرب الخمدرة فدي عمدر  قدط,  قبل الفتحأنفق ماله في سبيل اهلل
ت تسدبوا أصدحابي فوالدذي نفسدي بيدد  لدو أن أحددكم أنفدق مثدل : "اهلل عليده وسدلم صدل ى قال رسول اهلل

 6 .(1)"أُحد ذهباد ما أدرك ُمدَّ أحدهم وت نصيفه

 
____________________ 

 وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وت نصيفه... ذلك ان] 3س –1س 

: وقددارن الددن  فددي. 36 , 3ا, وفيــات, نابددن خلكددا: انظددر تطددابق الددن  فددي[ ابنتدده... أولوهددو ] 3س –1س 
 .63 -65 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 173 , األوائل, العسكري

, معـالم, البغدوي. 033 , 9ا, الكشـف, الثعلبدي: انظر تطابق الدن  فدي[ قبل الفتح... من أولو ] 7س - 3س 
 .074 , 7ا, لباب, الخازن. 747 , 7ا, الكشاف, الزمخشري. 33 , 6ا

, صـفة, ابدن الجدوزي. 30 , 1ا, معرفـة, اسصدبهاني: قدارن الدن  فدي[ لخمدرة فدي عمدر  قدطوما شرب ا] 7س 
 .021 , 1ا, الريام, الطبري. 070 , 1ا

                                         
(*)
,بخممسسمنين,ولدتوقريشتبنيالكعبةقبلمبعثالنبيالىهللاعليهوسل ,عمربنالخطابأمالمؤمنينحفصةبنت

تزوجهماخنميسبمنحزافمة,كانمتممنالمهماجراتممنأزواجالنبمياملىهللاعليمهوسمل ,أمهازينببنتمظعونبنحبيمب
/همـ0)فماتوخطبهارسولهللاوتزوجهماسمنة,إلىالمدينةفأسلماوهاجرتمعه,فكانتعندهإلىأنظهراإلسالم,السهمي

,7ج,االسةةةتيعاب,ابمممنعبمممدالبمممر.01-02ص,12ج,الطبقةةةات,ابمممنسمممعد:انظمممر(.م335/همممـ75)وتوفيمممتسمممنة(م303

 .043-047ص,1ج,أعالم,عمر,كحالة:انظرايعاً.33-35ص,3ج,أسد,ابناألثير.1160-1161ص
(*)
كمان,أمهأنيسةبنمتأبميحارثمة,الخدري,األنصاري,الخزرجي,نسنانبنثعلبةبنعبيدهللابناألبحرسعدبنمالكب

زيمدبمن:رواعنمه,وعبمدهللابمنسمالم,وعثمان,وعمر,أبيبكر:أبوسعيدمنالحفاظالمكثرينالعلماءالفعالءرواعن

تموفيسمنة,غمزاممعالرسمولاثنميعشمرغمزوة,دقوبيعمةالرضموانشهدالخنم,وعبدهللابنعمروعبدهللابنعباس,ثابت

,3ج,سير,الذهبي.1340-1341ص,7ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.036ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر(.م393/هـ47)
 .762-749ص,3ج,تهذيب,ابنحجر.142-134ص

(1)
بممابالنهمميعممنسممبأاممحاب,كتممابالسممنة,سةةنن,داودأبممو.62ص.16ج,(11513)رقمممه,مسةةند,ابممنحنبممل:انظممر

,السةنن,البيهقي.1,010ج,(364)رقمه,المعجم,الطبراني.017ص,7ج,(7356)رقمه,الرسولالىهللاعليهوسل 
 .350ص,12ج,(02924)رقمه,بابمنتردبهشهادةأهلاألهواء,كتابالشهادات
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 [وفاته]

ليلة الثالثاء وقبل يوم الجمعة لسبع ليال بقين مدن جمدادى اسخدرى سدنة ثدالث  (*)وتوفي بالسل  
فتحدده  أيددامين وثالثددة أشددهر وتسددعة خالفتدده سددنت هوكاندد, عشددر وسددنة يددوم مدداه ثددالث وسددتون سددنة

 3 .مدينة فتحه بالش ام أولفي خالفته وهي  (*)بصرى

 
 
 

____________________ 
, فدي أ" الثلثدا"وورده / فدي ب" باالليدل"وورده , فدي أ" بالسدل"وورده / في ب" توفى"وورده , في أ" توفي"ورده  1

 .ي بف" سنة"وورده , في أ" سنه"وورده / في ب" الثلثاء"وورده 

 .في ب" تسعة"وورده , في أ" تسعه"ورده  0

, فدي أ" بالشدام"وورده / فدي ب" مديندة"وورده , فدي أ" مدينده"وورده / فدي ب" وهدو"وورده , في أ" وهي"ورده  3
 .في ب" باالشام"وورده 

وقدارن الدن  . 35 , 3ا, وفيـات, ابدن خلكدان: انظر تطابق الدن  فدي[ أيامتسعة .. وتوفي بالسل]0س –1س 
. 141 , المعــارف, ابددن قتيبددة. 37 , تــاري , العصددفري. 163 -165 , 3ا, الطبقــات, ابددن سددعد: يفدد

, 0م, الكامـل, ابدن اسثيدر. 034 , 1ا, صـفة. 43 , تلقـي , ابن الجوزي. 702 , 3ا, تاري , الطبري
 . 65 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 034 

, القلقشدددندي. 34 , 3ا, وفيــات, خلكددان ابددن: قددارن الددن  فددي[ فتحدده بالشددام... فتحدده بصددرى] 3س –0س 
 . 65 , 1ا, مآ ر

                                         
(*)
وهمويصميبالمرئتينفميالمقماماألولفيعمر بالسملMycobacteriumر علميماًباسم داءمعديسببهجرثوميع:السل

ويصيبأيعاًالمفاالوالعظاموالدماغواألمعاءوتنتشرالعدواعنطريقالجلوسبجوارالمصابأوالنوممعه,الرئوي

,بهقلةالتعراللشمسوفسادالهمواءفيحجرةواحدةأواستعمالمناديلهومنأعراضههزالوتعرقليليوسعالومنأسبا

,عبدالغني,عرفة.306ص,1م,موسوعة,منير,البعلبكي:انظر.وللسللقاحخاصتت الوقايةمنه,وسوءالتغذيةوغيرها

 .000-002ص,3م,الموسوعة
(*)
تجتممعفيهماميماهدمشمقفيشمرقيهمذهالمدينمةبحيمرة,وهيقصبةكورةحوران,مدينةبالشاممنأعمالدمشق:بصرا

وقيلأنرمنةلماحملتبالنبياملىهللاعليمهوسمل ,وتسيرمنهافياحراءورمالمقدارخمسةعشرفرسخاًفتدخلدمشق

,البغمدادي.771ص,1ج,معجةم,الحمموي:انظمر.رأتكأنهخمرجمنهمانموراًأضماءتلمهقصموربصمراممنأراالشمام
 .129ص,ضالرو,الحميري.021ص,1ج,مراصد
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 اهلل] صدل ىعليه عمدر وحمدل علدى سدرير رسدول اهلل  صل ىوغسلته زوجته أسماء بنه ُعميس و 
عليدده  الن بدي  وهددو سدرير عائشددة وكدان مددن خشدبتي سدداا منسدوجاد بدداللين ودفدن مددع [ عليدده وسدلم تعدالى
 3 [. اهلل عليه وسلم ىصل  ]رأسه قبالة كتفي  رسول اهلل  الس الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
فدي " بنده"وورده / فدي ب" زوحتده"وورده , في أ" زوجته"وورده / في ب" غسلته"وورده , في أ" غلسته"ورده  1

 .في ب" ابنه"وورده , أ

 .ي بف" عائشة"وورده , في أ" عايشة"وورده / وورده في ب, في أ[ عليه وسلم تعالىاهلل ]سقطه  0

ددالمعليده "ورده  3 / فددي ب" قبالددة"وورده , فدي أ" قبالدده"وورده / فدي ب" اهلل عليده وسددلم صددل ى"وورده , فدي أ" الس 
 .وورده في ب, في أ[ اهلل عليه وسلم صل ى]وسقطه / في ب" كتفي"وورده , في أ" كفى"وورده 

, ابدن قتيبدة. 169 -164 , 3ا, الطبقـات, ابدن سدعد: وقارن الدن  فدي[ وسلم.... وغسلته زوجته] 3س –1س 
, 1ا, صــــفة. 43 , تلقــــي , ابددددن الجددددوزي. 700 -701 , 3ا, تــــاري , الطبددددري. 141 , المعــــارف

 . 63 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 35 , 3ا, وفيات, ابن خلكان. 034 
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 [ب/ 75] ://ونسبته
عدب بدن بكر بن عبد اهلل بن أبي قحافة بن عامر بن عمدرو بدن سدعد بدن تديم بدن مدرة بدن ك أبو

 3 .لؤي بن غالب التيمي القرشي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" قحافة"وورده , في أ" قحافه"ورده  0

. 52 , تاري , العصفري. 155 , 3ا, الطبقات, ابن سعد: قارن الن  في[ القرشي... ونسبته] 3س –1س 
. 1317 , 3ا, االســتيعاب, عبددد البددرابددن . 705 , 3ا, تــاري , الطبددري. 143 , المعــارف, ابددن قتيبددة

, وفيــات, ابدن خلكددان. 036 , 0م, الكامــل, ابددن اسثيدر. 035 , 1ا, صــفة. 47 , تلقــي , ابدن الجددوزي
 .37 , 3ا
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 :دهأوالو

, (*)أسددماء: اثنتددان ومددن اإلندداث, (*)ومحمددد, (*)وعبددد الددرحمن, (*)عبددد اهلل: ثالثددة ذكورمددن الدد
 3 .عليهم[ تعالى]وعائشة رضوان اهلل 

 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" اسماء وعائشه"وورده , في أ" اسما وعايشه"وورده / في ب" ثنتان"وورده , في أ" ثنان"ورده  0

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

, المعــــارف, ابدددن قتيبدددة. 155 , 3ا, الطبقـــات, ابدددن سددددعد: قدددارن الدددن  فدددي[ علددديهم... د أوتو ] 3س –1س 
. 036 , 1ا, صـفة. 45 , تلقـي , ابن الجدوزي. 703 -705 , 3ا, تاري , ريالطب. 143 -140 

. 39 , 3ا, وفيــات, ابددن خلكددان. 036 , 0م, الكامــل, ابددن اسثيددر. 166 -163 , مختصــر, المقدسددي
 .67 -63 , 1ا, مآ ر, القلقشندي

                                         
(*)
كانيحمملالطعماموأخبمارقمريشإلمىالنبمي,قدي اإلسالم,أمهامرأهمنبنيعامربنلؤي,عبدهللابنأبيبكرالصديق

رماهابومحجنالثقفيبسه فتوفيفيبدايمةخالفمةوالمدهأبموبكمرسمنة,شهدفتحمكةوحنينوالطائ ,وأبيهوهمافيالغار

 .07ص,7ج,اإلصابة,ابنحجر.195ص,3ج,أسد,ابناألثير.140ص,المعار ,ابنقتيبة:انظر(.م330/هـ11)
(*)
كماناسممهفميالجاهليمةعبمدالكعبمة,ممعقوممهكمافراً,يكنىأباعبدهللاشهدبمدروأحمد,عبدالرحمنبنأبيبكرالصديق

حعمراليماممةممعخالمدبمن,هدنمةاملحالحديبيمةاحبالنبميفمي,أسل وحسنإسالمه,وغيرهرسولهللاإلىعبدالرحمن

,ابممنقتيبممة:انظممر(.م347/هممـ55)وقيمملسممنة,(م340/هممـ53)وقيمملأنممهتمموفيفجممأةبموضممعيقمماللممهالحبشمميسممنة,الوليممد
 .743-741ص,0ج,سير,الذهبي.605-607ص,0ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.147ص,المعار 

(*)
نشمأ,كنتمهعائشمةأبماالقاسم ,فيعقبذوالقعمدة,ولدعامحجةالودا ,أمهأسماءبنعميس,يقمحمدبنأبيبكرالصد

,3ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر.145-143ص,المعةارف,ابنقتيبة:انظر(.م356/هـ36)قتلهمعاويةبنُحديجسنة,بها

 .197-193ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.1333ص
(*)
تزوجهماالزبيمربمنالعموام,أمهماقتيلمةبنمتعبمدالعمزة,المكيمة,أمعبمدهللاالقرشميةالتميممة,بكرالصديقأسماءبنتأبي

شمهدت,وهاجرتحامالًبعبدهللا,كانتتسمىبذاتالنطاقينألنهاكانتتحملالطعامللنبيوأبيهابالغار,(م353/هـ33ت)

,سير,الذهبي.9ص,3ج,أسد,ابناألثير.034ص,12ج,الطبقات,عدابنس:انظر(.م393/هـ43)توفيتسنة,اليرموك
 .095-064ص,0ج
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قدال بصدورتها فدي راحتده و   الس دالمعنها أنه أتى جبريل عليه  ومن خصائ  عائشة رضي اهلل
اهلل عليدده وسددلم  صددل ى وقددبض رسددول اهلل, زوا بكددراد غيرهددالددم يتدد الس ددالمعليدده  الن بددي  هددذ  زوجتددك وأن  

ونزلده براءتهدا مدن السدماء  ينزل عليه الوحي وهو معها كافدة  ورأسه في حجرها ودفن في بيتها وكان 3 

والصددبر علددى  المغفددرة, كددريم ه وخلفدده طيبددة ووعددده مغفددرة ورزقدداد وأنهدا ابنددة خليفددة رسددول اهلل وصددديق
 .الذنوب والرزق الكريم الجنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ الكريم الجنة... ومن خصاي ] 5س –1س 

, 3ا, لبــاب, الخددازن. 09 , 3ا, معــالم, البغددوي: الددن  فديانظرتطددابق [ ورزقددا كدريم... انده اتددى] 7س –1س 
, الزمخشددري. 513 , 3ا, تفســير, السددمعاني. 63 , 4ا, الكشــف, الثعلبددي: يوقددارن الددن  فدد. 092 

 .010 , 10ا, الجامع, القرطبي. 005 , 3ا, الكشاف

6 
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 قاضيه

اختلدن فديمن سدما  بالفداروق فدروي , صدم إليده أحددتوقيل أنه قام سنة لم يخ, عمر بن الخطاب
سدما  بده  (*)ه وسدلم وقدال بدن شدهاباهلل عليد صل ىقاله سما  رسول اهلل , عن عائشة رضي اهلل عنها 3 

تسددميته بالفدداروق سن منافقدداد اختصددم مددع يهددودي فقددال  وسددبب (*)الكتدداب ذكددر هددذا كلدده الطبددري أهددل
 فما رضي اليهودي إت (*)فقال المنافق ت بل إلى كعب بن اسشرن اليهودي هلم ننطلق إلى محمد

____________________ 
.في ب" صميخت"وورده , في أ" يخصم"ورده 0    

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اليهودي ات... اختلن فيمن ] 5س –0س
, المنـتظم, ابن الجوزي. 703 , 3ا, تاري , الطبري: انظر تطابق الن  في[ اليه احد... قاضيه] 0س –1س 

 . 036 , 0ا, الكامل, ابن اسثير: وقارن الن  في. 41 , 3ا, وفيات, ابن خلكان. 42 , 7ا
, ابدن شدبه. 051 -079 , 3ا, الطبقات, ابن سعد: قارن الن  في[ كله الطبري... اختلن فيمن] 7س –0س 

 . 195 , 7ا, تاري , الطبري. 044 , 0ا, تاري 
, تفسـير, السدمعاني. 334 , 3ا, الكشـف, الثعلبي: قارن الن  في[ فما رضي... وسبب تسميته] 5س –7س 

, الجامع, القرطبي. 505 , 1ا, الكشاف, الزمخشري. 073 -070 , 0ا, معالم, البغوي. 770 , 1ا
  .757 , 3ا, اللباب, ابن عادل. 393 , 1ا, لباب, الخازن. 037 -033 , 5ا

6 

                                         
(*)
(م346/ه56)ولدسمنة,يكنىبأبيبكر,منبنيزهرةبنكالبمنقريش,محمدبنمسل بنعبدهللابنشهابالزهري

وروا,ابمنعممروسمهلبمنسمعد:حمدثعمن,ولمندونالحديثوأحدأكبابرالحفاظوالفقهاءتابعيمنأهلالمدينةأوهو

,ابمنخلكمان.740ص,المعةارف,ابنقتيبمة:انظر(.م470/ه107)توفيسنة,مالكبنأنسوسفيانبنعيينهوغيره :عنه
 .63ص,1ج,تذكرة,الذهبي.146-144ص,7ج,وفيات

(*)
وعرا,استوطنفيبغدد(م639/هـ077)دسنةول,المؤرخالمفسر,يكنىبأبيجعفر,محمدبنجريربنيزيدالطبري

كمانمجتهمداً,كانإماماًفيفنونكثيرةمنهاالتفسيروالحديثوالفقهوالتماريخ,وهومنثقاتالمؤرخين,عليهالقعاءفامتنع
تاريخ:"لتصاني منهاولهالعديدمنا(م903/هـ312)توفيفيبغدادسنة,وعارفاًبأيامالناس,فيأحكامالدينعارفاًبالدين

ابمن.0771ص,3ج,معجةم,الحمموي.03-5ص,1ج,تةاريخ,الطبمري:انظمر.ويعمر بتماريخالطبمري"الرسلوالملوك

 .190-191ص,7ج,وفيات,خلكان
(*)
فمداناليهوديمةوكمانسميداًفمي"بنميالنعمير"كانمتأممهممن,شماعرجماهلي,منبنمينبهمان,كعببناألرشر الطائي
أدركاإلسالمولم يسمل أكثمرممنهجموالنبمياملىهللا,كانبيبعالتمروالطعام,أقامفيحصنلهقريبمنالمدينة,والهأخ

أمرالنبيالىهللاعليهوسل بقتلهوبعث,عليهوسل وأاحابهوتحريضالقبائلضده وايذائه خرجإلىمكةبعدوقعةبدر

.114ص,المحبةر,بمنحبيمب:انظمر(.م307/ه3)وارأسمهفميمخمالةإلمىالمدينمةسمنةإليهخمسةمناألنصارفقتلوهوحملم
 .003-005ص,5ج,أعالم,الزركلي:انظرأيعاً.713ص,5ج,الروض,السهلي.764ص,0ج,تاريخ,الطبري
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فق إليه فترافق إلى الرسول فحكم لليهودي فلما خرجا من عند  لزمه اإلى رسول اهلل وذهب المن
قال اليهودي نحن اختصمنا وأتينا إلى فاتيا إليه ف, المنافق وقال انطلق بي إلى عمر بن الخطاب

فلم يرض بقضائه فقال للمنافق أكذلك إت وقال عمر لهما رويدكم حتى , محمد فقضى لي عليه 3 

: وضرب عنق المنافق فقال أخرا فاحكم بينكما فدخل إلى بيته وأخذ سيفه واشتمل عليه ثم خرا
 ذينّ إلى الّ  رَ تَ  مل لَ أَ "ذ  اآلية فنزله ه, اهلل وقضاء رسولههكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء 

إن  عمر فرق بين الحق والباطل  الس الموقال جبريل عليه , (1)"ليكَ إِ  لَ زِ نل ما أُ نوا بِ م آمَ هُ ن  أَ  مونَ عُ زل يَ  6 

 . فسمي بالفاروق
 

 9 وكاتبه

 .عثمان بن عفان وزيد بن ثابه
 
 
 

 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, د الن  في أور [ فسمي بالفاروق... الى رسول] 4س –1س

, السدددمعاني. 334 , 3ا, الكشـــف, الثعلبدددي: قدددارن الدددن  فدددي[ فسدددمي بالفددداروق... الدددى رسدددول] 4س –1س 
, القرطبدي. 505 , 1ا, الكشـاف, الزمخشري. 073 -070 , 0ا, معالم, البغوي. 770 , 1ا, تفسير
  .757 , 3ا, اباللب, ابن عادل. 393 , 1ا, لباب, الخازن. 037 -033 , 5ا, الجامع

, ري اتـ, العصدفري. 42 , 3ا, وفيـات, ابدن خلكدان: انظر تطدابق الدن  فدي[ بن ثابه... وكاتبه] 9س –6س 
 .036 , 0م, الكامل, ابن اسثير. 42 , 7ا, المنتظم, ابن الجوزي. 33 -35 , 3ا

                                         
(1)

 (.32)اآلية,سورةالنساء
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 :عنه[ تعالى]حفص عمر بن الخطاب رضي هللا  أبووخليفته الثاني 

يددا  :فقددال الس ددالمفلمددا أسددلم هددو جدداء جبريددل عليدده  ,راكددب جمددل أمهددق أصددلعكددان طددويالد كاندده 
إلسددالم عمددر وأن ديددن اإلسددالم فددي ذلددك اليددوم  م بددبعضِ هُ اه بشددر بعُضددالسددمو  أهددلمحمددد إن جميددع  3 

 [أ/ 56] //مك ةخلددديفة بد أولوأنه  ,رجالد وامرأة فكملهم أربعينتسعة وثالثون  مك ةظهر والمسلمون يوم أسلم ب
 (*)مددن أد ب الن دداس بالددددرة أولوأندده , مددن أخدددذ الخددراا مددن الكفددار أولوأندده , ل لدده أميددر المددؤمنينيقددا

عليده وسدلم [ تعدالى]اهلل  صدل ىوأنده كدان يحد  نسداء رسدول اهلل , من حبس فدي السدجون أولو , وحملها 6 

 . بعد وفاته
 

____________________ 
 . وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

 .في ب" جبرائل"وورده , في أ" جبرئل"وورده / في ب" امهن"وورده , في أ "امهق"ورده  0

 . في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / وسقطه في ب, في أ "عمر"ورده  3

فدي " بمكده"ورده  و/ فدي ب" فكملهدم"وورده , في أ" فملكهم"وورده / في ب" مك ةب"وورده , في أ" بمكه"ورده  7
 .في ب" مك ةب"وورده , أ

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

 .في ب" بعر"وورده , في أ" بعد"ورده  4

ـــاري , الطبدددري. 161 , المعـــارف, ابدددن قتيبدددة: قدددارن الدددن  فدددي[ امهدددق اصدددلع... كدددان طويدددل] 0س , 7ا, ت
, الكامـل, ابدن اسثيدر. 045 , 1ا, صفة, ابن الجوزي. 1173 , 3ا, االستيعاب, ابن عبد البر. 193 
 . 779 , 0م

ــات, ابددن سددعد: قددارن الددن  فددي [فملكهددم اربعددين... فلمددا اسددلم] 7س –0س  , ابددن الجددوزي. 079 , 3ا, الطبق
 . 137 , 7ا, المنتظم. 047 -043 , 1ا, صفة

ــات, ابددن سددعد: قددارن الددن  فددي[ بعددد وفاتدده... خليفددة أول] 4س –7س  , الددبالذري. 037 -030 , 3ا, الطبق
ــاري, الطبددري. 307 -300 , 3ا, أنســاب  -043 , 1ا, صــفة, ابددن الجددوزي. 012 -029 , 7ا,  ت
 .317 -313 , 0ا, الريام, الطبري. 755 -757 , 0م, الكامل, ابن اسثير. 43 , تلقي . 044

                                         
(*)
ابن.123ص,مختار,الرازي.355ص,0ج,الصحاح,الجوهري:انظر.وهيالعصاالتييعرببها,مندرر:الدرة

 .060ص,7م,لسان,منظور
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مدن جمدع النداس علدى  أولصدقاد بالبيده وهدو وهو الذي أخذ المقام إلى موضعه اآلن وكدان مال
مدن  أولو [ وذلدك فدي سدنة تسدع عشدرة للهجدرة] مدن دون الددواوين أولإمام واحد في قيام رمضان وهو 

 3 وكدان قبدل ذلدك ُيدؤرخ بعضدهم بهبدوط آدم, أرخ بعام الهجرة وختم الكتب وكان في يد  خاتم رسدول اهلل

وبعضدهم بالطوفددان وبعضددهم بخددروا موسدى مددن مصددر ببنددي إسدرائيل وبعضددهم بخددراب بيدده المقدددس 
ر الحبشددة إلددى غيددر ذلددك مددن اسحددداث وبعضددهم بظهددو  (*)اإلسددكندربوبعضددهم بعددام الفيددل وبعضددهم 

 6 .العظام

 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" باالبيه"وورده , في أ" بالبيه"وورده / وسقطه في ب, في أ" الذى"ورده  1

 .وسقطه في ب, في أ[ ذلك في سنة تسع عشرة للهجرة]ورده  0

 . في ب" رخبو "وورده , في أ" يورح"وورده / وسقطه في ب, في أ" للهجرة"ورده  3

 .في ب" بخراب"وورده , في أ" بحراب"وورده / في ب" باالطوفان"وورده , في أ" بالطوفان"ورده  7

ــــات, ابددددن سددددعد: قددددارن الددددن  فددددي[ خدددداتم رسددددول اهلل... وهددددو الددددذي] 3س –1س . 037 -030 , 3ا, الطبق
ــاري , الطبددري. 307 -300 , 3ا, أنســاب, الددبالذري , 1ا, صــفة ,ابددن الجددوزي. 012 -029 , 7ا, ت

, 0ا, الريــــــام, الطبددددددري. 755 -757 , 0م, الكامــــــل, ابددددددن اسثيددددددر. 43 , تلقــــــي . 044 -043 
 313- 317. 

, 1ا, تــاري , ابدن عسداكر. 193 , 1ا, تـاري , الطبدري: قدارن الدن  فدي [العظدام... وكدان قبدل] 4س –3س 
 .004 -003 , 7ا, المنتظم. 13 , تلقي , ابن الجوزي. 35 

                                         
(*)
ويلقبمهاإلفمرنج,(م.ق353)ولدسنة,اسكندربنقيلبسبنبطريوشبنهرمسالمكدونيمنزوجةأولمبياس:االسكندر

المغمربأولعمفيرتينكانتمافميوقيلسميبذيالقرنينألنهملمكقرنميالشممسإيالمشمرقو,بالكبيروالعرببذيالقرنين

حارببالدفارسوقيلهوالذيأنشأاإلسمكندرية,سنة(02)تولىالملكوعمره,شاركوالدهفيالعديدمنالحروب,رأسه

,نهاية,النويري.713-722ص,قصص,الثعلبي:انظر.سنة(36)وبلغتمدةملكه(م.ق303)توفيسنة,وسميتباسمه
 .39ص,3م,دائرة,بطرس,البستاني:انظرأيعاً.323-096ص,17ج
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 [وفاته]

 [ب/ 59] لؤلدددددددددددؤة أبووضربه , ة أشهر وخمس ليال حجها كلهاتعشر سنين وس// خالفته صاره وزمن
ثدالث ضدرباه إحدداهن , كدان نصدرانياد  كان مجوسياد وقيدل (*)غالم المغيرة بن شعبة (*)فيروز الفارسي

 3 أيدامالثدة فبقدي ث, مدن ذي الحجدة سدنة ثدالث وعشدرينتحه سرته وكان ذلك يدوم اسربعداء لسدبع بقدين 

 .فتوفي رضي اهلل عنه سربع بقيه من ذي الحجة وسنه يوم ماه ثالث وستون سنة
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" لؤلؤة أبو"وورده , في أ" لؤلؤ  أبو"وورده / في ب" زمن"وورده , في أ" وزمن"ورده  1

 .في ب" شعبة"ده وور , في أ" شعبه"وورده / في ب" فيرقى"وورده , في أ" فيرفر" ورده  0

 .في ب" اتربعاء"وورده , في أ" اتربعا"ورده  3

, فدي أ" ثدالث"وورده / فدي ب" سدنة"وورده , فدي أ" سدنه"وورده / فدي ب "الحجدة"وورده , في أ" الحجه"ورده  7
 . في ب" ثلث"وورده 

, بددد البدددرابددن ع. 167 -163 , المعــارف, ابدددن قتيبددة: قددارن الددن  فددي[ وسددتون سددنة.... وزمددن] 7س –1س
, الندويري. 776 -773 , 0م, الكامـل, ابن اسثير. 44 , تلقي , ابن الجوزي. 1150 , 3ا, االستيعاب

 .307 -303 , تاري , ابن الضياء. 761 , 1ا, حياة, الدميري. 340 -341 , 19ا, نهاية

                                         
(*)
كمان,منأبناءكسرةالذينبعثه كسرالقتمالالحبشمة,كانللمغيرةبنشعبة,غالمفارسي,أبوالعحاك,فيروزالدليمي

خالفتهوهوالذيقتلووفدعلىعمرفي,وعادإلىاليمن,وفدعلىالنبيالىهللاعليهوسل ,يقاللهالحميريلنزولهحمير

,ابممنعبممدالبممر:انظممر(.م343/هممـ53)تمموفيسممنة,والهمعاويممةعلممىاممنعاء,(م377/هممـ03)الخليفممةعمممربممنالخطمماب

 .309-306ص,0ج,اإلصابة,ابنحجر.11ص,0ج,أسد,ابنعبداألثير.733ص,0ج,االستيعاب
(*)
أمهأمامةبنتاألفق أبمي,أحددهاةالعربوقادته ووالته ,بوعبدهللاأ,المغيرةبنشعبةبنابيعامربنمسعودالثقفي

وغيرهما,واليمامةوفتوحالشاموالقادسية,وشهدالحديبية(م303/هـ5)أسل عامالخندقسنة,عمرمنبنينصربنمعاوية

الفتنةبينعليومعاويةاعتزلهماالمغيمرةولماحدثت,وعزلهعثمانعندتوليه,والهعمربنالخطابعلىالبصرةث الكوفة

,7ج,أسةةد,ابممناألثيممر:انظممر(.م342/هممـ52)والهمعاويممةعلممىالكوفممةوبقمميبهمماحتممىتمموفيسممنة,وحعممرمممعالحكمممين
 .154-153ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.30-01ص,3ج,سير,الذهبي.740-741ص
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يدل لده إن فق, قال كعب اسحبار حين حضر عمر الوفداة واهلل لدو دعدا عمدر ربده أن يدؤخر أجلده سخدر 
ــ: "اهلل يقددول ــال يَ وَ  ةً ســاعَ  رونَ ســتأخِ ال يَ  مل ُهــلُ جَ أَ  اءَ َجــ  ذاَف حضددر اسجددل  إذاهددذا : فقددال, (1)"مونَ قدِ تَ سل

ــيَ  إن  ذِلــَك علــى اهللِ : "فامددا مددا قبددل ذلددك فيجددوز أن يددزداد ويددنق  وقددرأ هددذ  اآليددة أي كتابددة , (2)"يرسل 3 

دفدددن عندددد أبدددي بكدددر و  (*)ومددديبدددن سدددنان الر عليددده صدددهيب  صدددل ىو , جدددال واسعمدددال علدددى اهلل هددديناآل
 .عنهما[ تعالى]أبي بكر رضي اهلل ورأسه قبالة كتن 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . في ب" وصهيب"وورده , في أ" صهيب"ورده  7

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه / في ب" قبالة"وورده , في أ" قباله"ورده  5

 .وسقطه في ب, الن  في أورد  [اهلل هين... قال كعب] 7س –1س

, 3ا, لبـاب, الخدازن. 713 , 3ا, معالم, البغوي: انظر تطابق الن  في[ اهلل هين... قال كعب] 7س –1س
 .327 , 3ا, الكشاف, الزمخشري. 351 , 7ا, تفسير, السمعاني: وقارن الن  في. 757 

ــارفالم, ابددن قتيبددة: قددارن الددن  فددي[ عنهمددا تعددالى... عليدده صددل ىو ] 5س –7س , تــاري , الطبددري. 163 , ع
 . 69 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 392 , 19ا, نهاية, النويري. 193 , 7ا

                                         
(.31)اآلية,سورةالنحل((1

(.31)اآلية,سورةالحج((2
(*)
ويعمر ,ممنالنممربمنقاسمط,أبمويحيمىالنميمري,اهيببنسنانبنمالكبنعبدعمروبنُعقيلبنعمامربمنجندلمة

كانوالدهوعمهعمامالًلكسمراعلمى,أمهسلمىبنتمقيدبنمهيض,بالروميألنهأقامفيالروممدةوهومنأهلالجزيرة

كانمنكبار,نشأبالرومابتاعهكلبوأخذهإلىمكةفاشتراهعبدهللابنجدعانوبعثإلىالنبيف,سبيمنقريةنينوا,األبلة

,0ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.029-023ص,3ج,الطبقات,ابنسعد:انظر.بالمدينة(م423/هـ66)توفيسنة,البدريين
 .16-14ص,0ج,سير,الذهبي.404-403ص
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 [فتوحاته]

, فددي غددرة محددرم سددنة عشددرين (*)علددى يددد عمددرو بددن العددا فتحدده  ه فتحدده مصددرأيامددوفددي 
 2 المقدس وبيه , رحمهم اهلل (*)وخالد بن الوليد (*)ودمشق فتحه صلحاد على يد أبي عبيدة بن الجراح

 
 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, في أ" سنة عشرين... فتحه على"وورده / في ب" م "وورده , في أ" مصر"ورده  0

 .في ب" بيه المقدم"وورده , في أ" بيه المقدس"ورده  3

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ [رحمهم اهلل... فتحه صلحا] 0س

, 7ا, تـاري , الطبدري. 163 , المعـارف, ابدن قتيبدة: قارن الدن  فدي [بيه المقدس... هأياموفي ] 0س –1س
 .69 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 392 , 19ا, نهاية, النويري. 193 

 

                                         
(*)
أمهالنابغةبنتحرملةكانفيالجاهليةممناألشمداء,فاتحمصر,أبوعبدهللا,نوائلالسهميالقرشيعمروبنالعاصب

واممدهبمأبيبكمر,"ذاتالسالسمل"والهالنبميعليمهالسمالمإممرةجميش,(م309/همـ6)أسل فيهدنمةالحديبيمة,علىاإلسالم

,وعندماحصلتالفتنةكانمعمعاويمة,افتتحقنسرين,عهدعمروكانمنأمراءالجيوشفي,ث استعملهعلىُعمان,وعمر

,الذهبي.714ص,3ج,أسد,ابناألثير.1192-1167ص,3ج,االستيعاب,ابنعبدالبر:انظر(.م337/هـ73)توفيسنة
 .55_57ص,3ج,سير

(*)
أممين"كانلقبمه,أحدالعشرةالمبشرينبالجنة,أمهأميمةبنتغن بنجابر,عامربنعبدهللابنالجراحبنهاللالفهري

بعثهرسولهللافيسريةمنثالثمائة,الهجرةالثانية,هاجرإلىالحبشة,شهدبدروأحدوسائرالمشاهدمعرسولهللا,"األمة
والهعممر,والهأبوبكرعلمىبيمتالممالووجهمهإلمىالشمام,وهيغزوةالخبط,منالمهاجرينواألنصارإلىحيمنجهينة

,3ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر(.م339/همـ16)تموفيبطماعونعممواسسمنة,فمتحالمديارالشمامية,قيادةالجيشإلىالشام

 .754ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.02-5ص,1ج,سير,الذهبي.023-025ص,5ج,أسد,ابناألثير.367-349ص
(*)
كان,وقيللبابةالكبرا,أمهلبابةالصغرا,أبوسليمان,عمرالقرشيالمخزوميخالدبنالوليدبنالمغيرةبنعبدالبن

أسمل قبملفمتحمكمةسمنة,شهدمعقريشحروباإلسالمإلمىعممرةالحديبيمة,أحدأشرا قريشفيالجاهليةيليأعنهالخيل

/همـ10)ثم سميرهنحموالعمراقسمنة,مسميلمةوعندماتولىأبوبكرالخالفةوجههلقتال,والهرسولهللاالخيل,(م306/هـ4)

-704ص,0ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر:انظر.وقيلتوفيبالمدينة(م370/هـ01)توفيبحمصسنة,فتحالحيرة(م333
 .016-015ص,0ج,اإلصابة,ابنحجر.363-333ص,1ج,سير,الذهبي.566-563ص,1ج,أسد,ابناألثير.732
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 1 )*(وحم  (*)وبعلبك, (*)وقيساريةوعسقالن وفلسطين وهو غزاها , (*)وطبريا, سار بنفسه صلحاد 

 
 
 
 
 
 

 
 

____________________ 
" خمد "وورده / فدي ب" قيسدارية"وورده , فدي أ" قيسداريه"ورده /في أ,وسقطه في ب"سار بنفسه صلحا"ورده 1

 .في ب" حم "وورده , في أ

ــــاري , العصددددفري: قددددارن الددددن  فددددي[ وبعلبددددك ..سددددار بنفسدددده] 1س ــــام, الطبددددري. 63 -34 , ت , 0ا, الري
 .91 -92 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 317 

 

                                         
(*)
تقعفيمنتص الطريقبيندمشقوالقدسوهيممنأعممالاألردنفمي,لدةمطلةعلىالبحيرةالمعروفةباسمهاب:طبريا

وقيملأنبانيهماطيبماريوسالرومماني(م00)سمنة,بنيتفيعهدهيرودوسالرومماني,فيهاعيونمالحةحارة,طر الغور
,7ج,معجةم,الحمموي:انظمر.فميعهمدعممربمنالخطماب(م337/همـ13)فتحهاشرحبيلبنحسنةسمنة,الذيسميتباسمه

أبمو:انظمرأيعماً.712ص,3ج,أخبةار,القرمماني.365ص,الةروض,الحميمري.646ص,0م,مراصد,البغدادي.14ص

 .570ص,0ج,موسوعة,رمنة,حجر
(*)
بناهماالكنعمانيونباسم بمرج,فماجنوبغربمدينةحي"البحرالمتوسط""بحرالشام"مدينةفلسطينيةعلىساحل:قيسارية

وهممي,أوغسمطس,ودعاهمماقيسماريةنسمبةإلمىالقيصمرالرومماني(م.ق12)وجمددبناههماهيمرودوسالكبيمرسمنة,سمتراتون

بينهاوبينطبريا(م372/هـ19)فتحهامعاويةسنة,وقيلأنمحمدبنحنيفةحبسفيها,كرسيملكبنيسلجوقملوكالروم

,رمنمة,ابموحجمر:انظمرأيعماً.770ص,3ج,مراصةد,البغمدادي.700-701ص,7ج,معجةم,الحمموي:رانظم.ثمالثأيمام
 .043ص,1ج,موسوعة

(*)
طولهماثممانوسمتوندرجمة,بينهماوبميندمشمقثمالثأيماموقيملاثنماعشمرفرسمخاً,مدينةقديمةبالقربمندمشق:بعلبك

وتبماكالقموم,أالهبكعنقمهأيدقهما"بك"و"اس ان "كاس مركبمنبعلوبعلب,تقعفياإلقلي الرابع,وعشريندقيقة
بهاأبنيةعظيممة,وهيحصينةعليهاسوريقالأنالشياطينهيالتيبنته(م333/هـ17)فتحهاأبوعبيدةسنة,أيازدحموا

,الةروض,الحميمري.026-023ص,1م,مراصةد,البغمدادي.757-753ص,1ج,معجةم,الحمموي:انظر.ورثاروقصور

 .301ص,3ج,أخبار,القرماني.129ص
مدينةقديمةبالشام,تقعبيندمشقوحلب,بناهاحمصبنالمهربنجانبنمكنم ,طولهمااحمداوسمتوندرجمة,وعرضمها:حمص)*(

لنقميوخصموبةتربتهما,منمزاراتهما,توام بهوائهماا(م335/همـ17)ثالثوندرجةوثلثان,تقعفياالقلمي الرابمع,فتحهماابوعبيمدةسمنة

معجةةةةةمالحمممممموي,:انظمممممر(.م309/همممممـ6ت)ومشممممماهدهامشمممممهدعلممممميبمممممنأيطالمممممب,وفيهممممماقبمممممورالوالدجعفمممممربنابممممميطالمممممب

 .196,صالروضالحميري,.705,ص1,ممراصدالبغدادي,.320,ص0,ج



055 

 

والر قة, وأنطاكية, (*)وحلب, (*)وقنسرين
 1 ونصيبين في ناحية , والجزيرة, والموصل, (*)وحران, (*)

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" الرقة"وورده , في أ" الرقه"وورده / في ب" انطاكيى"وورده , في أ" انطاكيه"ورده  1

, 0ا, الريـــام, الطبدددري. 63 -34 , تـــاري , العصدددفري: قدددارن الدددن  فدددي[ فدددي ناحيدددة.... وقنسدددرين] 1س
 .91 -92 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 317 

 

                                         
(*)
تقمعفمياإلقلمي ,ندرجةوعشروندقيقمةمدينةطولهاتسعوثالثو,بينهاوبينحلبمحلة,كورةبالشاممنهاحلب:قنسرين

وهللا:فقمال,سميتبقنسرينألنميسرةبنمسروقالعبسيمرعليهافلمانظرإليهاقالمماهمذه فسمميتلمهبالروميمة,الرابع

قبملمموتسمي الدولمةوينسمبإليهما(م935/همـ355)غلبتالرومعليهاوكانخرابهاسنة,فسميتقنسرين,لكأنهاقننسر

.1103ص,3م,مرااد,البغدادي.727-723ص,7ج,معج ,الحموي:انظر.محمدالقنسريني:العديدمنأهلالعل منه 

 .743ص,الروا,الحميري
(*)
وهي,وه بنومهربنحيص,وسميتبحلبرجلمنالعمالقة,بينهاوبينقنسرينإثناعشرميالً,تقعشمالالشام:حلب

,لهماسمبعةأبمواب,تقعفياإلقلي الرابع,وعرضهاخمسوثالثون,هاتسعوثالثوندرجةوثالثوندقيقةكثيرةالخيراتطول

لهماجممامعوكنيسمتانومقممام,وبممابأربعمينوأنطاكيمماوقنسمرينوبمماباليهمودوالفممراديسوالبمابالشممرقي,بممابالجنمان:منهما
,البغدادي.069-060ص,0ج,معجم,الحموي:انظر,اهرغازيجددبناءهاالملكالظ,إلبراهي عليهالسالموقلعةعظيمة

 .357ص,3ج,أخبار,القرماني.193ص,الروض,الحميري.714ص,1م,مراصد
(*)
بيلمغ,فيبالدالجزيرةألنهماجانمبالفمراتالشمرقي,مدينةمشهورةعلىالفراتبينهاوبنحرانثالثةأياممعدودة:الرقة

فتحهاعياابنغن سنة,ويقاللهاالرقةالبيعاء,تقعفياإلقلي الرابع,جةوعرضهاثالثوندرجةطولهاأربعوستوندر

,البغممدادي.59-56ص,3ج,معجةةم,انظممرالحممموي(.م473/هممـ105)بهمماقصممرانلهشممامبممنعبممدالملممك(م336/هممـ14)

 .042ص,الروض,الحميري.303ص,0م,مراصد
(*)
تقععلىطريقالموامل,قصبةديارمصروقيلهيأولمدينةبنيتعلىاألرابعدالطوفانمدينةكبيرةوهي:حران

وبماب,ويزيدالشممالي,وهيبابالرقة,والشاموهيأرامستويةيحيطبهاسوروبداخلهامسجدوجامعولهاأربعةأبواب

وينسبإليهاجماعةمن(م372/هـ02)نغن فتحتأيامعمربنالخطابعلىيدعيااب,عرفتبمدينةالصابئين,الفرات

.191ص,الةروض,الحميمري.369ص,1م,مراصةد,البغمدادي.035ص,0ج,معجةم,الحمموي:انظر.أهلالعل واألدب
 .353ص,3ج,أخبار,القرماني



053 

 

 1 [أ/ 32] ددد ددددعلى يد (*)نددددددددددوالمدائ// على يد سعد بن أبي وقا  (*)وفتحه القادسية, (*)والرها, (*)وآمد, حلب

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 / ي بوسقطه ف, في أ" على يد سعد بن أبي وقا "وورده / في ب" فتحة"وورده , في أ" فتحه"ورده  1

. 317 , 0ا, الريـام, الطبدري. 63 -34 , تـاري , العصدفري: قدارن الدن  فدي[ علدى يدد... وحلب] 1س
 .91 -92 , 1ا, مآ ر, القلقشندي

 

                                         
(*)
اربكمرتقمعفمياإلقلمي هيأعظ مدندي,وهيلفظةروميةولهافيالعربيةأالحسنألناألمدالغاية,بكسرالمي :رمد

بلدةقديمةحصين,وعرضهاخمسوثالثوندرجة,منأعمالالموالطولهاخمسوسبعوندرجةوأربعوندقيقة,الخامس

علىيدعياابنغن وينسمبإليهماالعديمد(م372/هـ02)فتحتسنة,وفيوسطهعيونوربارقريبة,مبنيبالحجارةالسود

,1م,مراصةد,البغمدادي.54-53ص,1ج,معجةم,الحمموي:انظمر.القاس الحسنبمنبشمراآلممديابو:منه ,منأهلالعل 

 .7-3ص,الروض,الحميري.3ص
(*)
وهيمدينمةذاتعيمونكثيمرة,سميتبالرهاإلىالرهاءبنسبندبنمالك,مدينةمنأراالجزيرةمتصلةبحران:الرها

تدخلمنهاأنهماروتخمرجعنهماوهمي,وهيمدينةروميةعليهاسورحجارة,ةفراسختجريمنهااألنهربينهاوبينحرانست

,بمابحمران:مسندهإلىجبلمشرفةعلمىبسماطممناألراتمتمدإلمىحمرانولهماأربعمةأبموابمنهما,سهليةكثيرةالبساتين
بهماكنيسمةتسممىكنيسمة(.م339/ـهم16)فتحتالحاًعلىيدعياابنحرانسنة,وبابالماء,وبابسبع,والبابالكبير

,الروض,الحميري.377ص,0م,مراصد,البغدادي.123ص,3ج,معجم,الحموي:انظر.الرهاوتعدإحداعجائبالعال 

 .043ص
(*)
قمادسحمراةوقيملكانمتتسممىوسميتبذلكنسبةإلمى,القادسالسفينةالعظيمة,قريةقربالكوفةمنجهةالبر:القادسية

وبينهاوبين,بينهاوبينالكوفةخمسةعشرفرسخاً,طولهاتسعوستوندرجةوعرضهاإحداوثالثوندرجة,ةقديساًدسيالقا

:انظمر.بمينالمسملمينوالفمرسأيمامعممربمنالخطماب(334/همـ13)حمدثتفيهماوقعمةالقادسميةسمنة,العذيبأربعمةأميمال

 .774ص,الروض,الحميري.1275ص,3م,صدمرا,البغدادي.090-091ص,7ج,معجم,الحموي
(*)
ثم مدينمة,فأولهمامدنيمةالعتيقمة,وكملواحمدةمنهماإلمىجنمباألخمرا,جمعمدينةوسميتبذلكألنهاكانمتممدناً:المدائن

طمتواسمهابالفارسميةتوسمفونوعربموهالطيسمفونفلمماملمكالعمربديمارالفمرسواختل,ث الرومية,ث طيسفون,اإلسكندر

وأهلهما,وهميبليمدةتقمعبالجانمبالغربميممندجلمة,انتقلإليهاالناسعنمدنالمدائنوسائرممدنالعمراق,البصرةوالكوفة
 .503ص,الروض,الحميري.1073ص,0م,مراصد,البغدادي.47ص,5ج,معجم,الحموي:انظر.روافض



054 

 

علدددددددددى يدددددددددددددددد (*)واإليلدة, (*)علدى يدد عتبدة بدن غدزوان (*)كور دجلدةأيضداد وفتحده , سعد بن أبي وقا 
 2 علددى يددد (*)واإلسددكندرية, علددى يددد أبددي موسددى اسشددعري (*)هددوازوفتحدده كددور اس, عتبددة بددن غددزوان

 
 

____________________ 
وورده / فدددي ب" فتحدددة"وورده , فدددي أ" فتحددده"وورده / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" سدددعد بدددن أبدددي وقدددا "ورده  1

 وورده, فددي أ" اتيلدده"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" علددى يددد"وورده / فددي ب" دجلدده"ورده و , فددي أ" دجلدده"
 .في ب" ابلة"

وورده / فدددي ب" المددداهواق"وورده , فدددي أ" اتهدددواز"وورده / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" عتبدددة بدددن غدددزوان"ورده  0
وورده  .وسدددقطه فددددي ب, فددددي أ" علدددى يدددد"وورده  /وسدددقطه فددددي ب, فددددي أ "علدددى يدددد ابددددا موسدددى اسشدددعري"
 في ب" اتسكندرى"وورده , في أ" اتسكندرية"

, 0ا, الريــــام, الطبددددري. 63 -34 , تــــاري , العصددددفري: ارن الددددن  فدددديقدددد[ علددددى يددددد.... سددددعد بددددن] 1س
 .91 -92 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 317 
 

                                         
(*)
ممن,وهميممنأعمينبمالدخمالطممنأرمينيمة,رمدمنديماربكمريخرجمن,نهرببغدادوقيلدجلةمعربةعلىديلد:دجلة

:انظمر.وتصبإليهاأنهارسريطوساتيدماالخارجةممنبمالدأرمينيمة,األقلي الخامسمنموضعيعر بحصنذيالقرينين

.033ص,الروض,الحميري.515ص,0م,مراصد,البغدادي.772ص,0ج,معجم,الحموي
(*)
قمدي ,وهموسمابعسمبعةفمياإلسمالمممعرسمولهللا,أبموعبمدهللا,جمابربمنوهيمبالحمارثيالممازنيعتبةبنغمزوانبمن

,وجههعمرإلىأراالبصمرةواليماًعليهما,ث شهدالقادسيةمعسعدبنأبيوقاص,وشهدبدر,هاجرإلىالحبشة,اإلسالم
ابمن:انظمر(.م336/همـ14)البصرةوافداًإلىالمدينمةسمنةتوفيبطريق,وسارإلىميسانفافتتحها,فاختطهاعتبةومّصرها

.333ص,7ج,اإلصابة,ابنحجر.323-327ص,1ج,سير,الذهبي.731ص,3ج,أسد,األثير
(*)
وهيمدينةلليهودحرمهللاعليه ايدالسمكيوم,عامرةبهازر يسير,مدينةعلىساحلبحرالقلزمممايليالشام:إيلة

وبهماالتجمارة,وإليهايجتازحجاجمصر,سميتنسبةإلىإيلةبنإبراهي عليهالسالم,فخالفوافمسخواقردةوخنازيرالسبت

,الةروض,الحميمري.136ص,1ج,مراصةد,البغمدادي.090ص,1ج,معجةم,الحمموي:انظمر.كثيرةوأهلهاأخالطالنماس

.42ص
(*)
وقيملأنأولممنبنمىاألهموازأردشمير,خوزستانبهماعمماراتوميماهكثيمرةيقاللها,ناحيةبينبصرةوفارس:األهواز

وقمدسمكنهاقمومممن,طولهاأربعوثمانوندرجةوعرضهخممسوثالثموندرجمةوأربمعدقمائق,وكانتتسمىهرمزأردشير

,القزوينمي.063-067ص,1ج,معجةم,الحمموي.023ص,1ج,معجةم,البكمري:انظمر.األشرا فانقلبواإلمىطبما أهلهما

.150ص,ةثار
(*)
فيهامنارةعرفمتباسممهابلمغطولهمامائتما,تقععلىشاطئالبحرالمتوسط,هيالمدينةالعظمىالتيبمصر:اإلسكندرية

اختل فميأولممنأنشمأها,أيامالخليفةعمربنالخطاب(م371/هـ02)فتحهاعمروبنالعاصسنة,ذرا وثالثونذراعاً

,الةةروض,الحميممري.43ص,1م,مراصةةد,البغممدادي.160ص,1ج,معجةةم,الحممموي:انظممر.ندرذوالقممرنيناألسممك:فقيممل
.57ص



056 

 

 1 ,(*)خردددددددواصط, (*)ددددددددددددونهاون, روددددددددعلى يد عم (*)وطرابلس, على يد عمرو (*)سوأنطايل, عمرو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
فدي " علدى يدد عمدر"وورده / وسدقطه فدي ب, في أ" عمر على يد"وورده / ي بوسقطه ف, في أ" عمر"ورده  1

 . وسقطه في ب, أ
, 0ا, الريـام, الطبدري. 63 -34 , تاري , العصفري: قارن الن  في[ واصطخر... عمرو وانطايلس] 1س
 .91 -92 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 317 
 

                                         
(*)
.ل أجدلهاترجمة:انطايلس
(*)
طمرابلس,تقععلىشاطئالبحروهيمدينةكبيرةأزليةعىساحلالبحمريعمربفميسمورها,منمدنإفريقيا:طرابلس

غزاهماعممروبمن,وقيملأنأشمباروسقيصمرأولممنبناهما,سمماهااليونمانيونطرابليطمة,دنبالروميةواإلغراقيمةثمالثمم

.05ص,7ج,معجةم,الحمموي:انظمر.وبهماأسمواقحافلمةوبهمامسمجديعمر بمسمجدالشمعاب,(م373/هـ03)العاصسنة

.392-369ص,الروض,الحميري.660ص,0م,مراصد,البغدادي
(*)
ويقالأنهامنبنماءنموحعليمه,سميتنهاوندألنه وجدوهاكماهي,ةفيقبلةهمذانبينهماثالثةأياممدينةعظيم:نهاوند

وعرضمهاسمتوثالثمون,طولهمااثنتمانوسمبعوندرجمة,تقمعفمياإلقلمي الرابمع,وإنمااسمهانوحاونمدوقيملنهاونمد,السالم

,معجم,الحموي:انظر.أيامعمربنالخطاب(م371/هـ01)دسنةوقعتفيهاوقعةنهاون,وهيأقدممدينةفيالجبل,درجة

.549ص,الروض,الحميري.1394ص,3م,مراصد,البغدادي.313ص,5ج
(*)
وهميممنأعيمان,وعرضمهااثنتمانوثالثموندرجمة,طوبهاتسمعوسمبعوندرجمة,بلدةبفارسمناإلقلي الثالث:ااطخر

منأشمهر,يقالأنأهلهاأكرمالناس,لمنأنشأهاااطخربنطهموثملكالفرسوقيلأو,حصونفارسومدنهاوكورها

يبلغطولواليتهااثتاعشرفرسخاًوينسبإليهماجماعمةممنأهملالعلم ممنه أبموسمعيدالحسمنبمن,ومائين,كوراتهاالبعا 
.73ص,الروض,حميريال.64ص,1م,مراصد,البغدادي.001ص,1ج,معجم,الحموي:انظر.احمداألاطخري



059 

 

 1 ه غزا معاوية أياموفي , (*)عض أعمال خراسانوب, (*)انأذربيجو , (*)والسوس, (*)وتستر, (*)وأصبهان

 
 
 
 

____________________ 
  .في ب" اذربيجان"وورده , في أ" ارزيحان"ورده  1

, 0ا, الريـــام, الطبدددري. 63 -34 , تـــاري , العصدددفري: قدددارن الدددن  فدددي[ غدددزا معاويدددة... واصدددبهان] 1س
 .91 -92 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 317 
 

                                         
(*)
لفظهامنسباهانبمعنىالجيشولذلكوا أهلهابمحبته ,تقعفياإلقلي الرابع,مدينةعظيمةفييالدفارس:أابهان

سميتبأابهانبمن(م373/هـ03)فحتهاعبدهللابنورقاءسنة,إالأنه معروفونبالبخل,للعل فخرجمنهاالعلماءواألئمة
,الةروض,الحميمري.64ص,1م,مراصةد,البغمدادي.029-023ص,1ج,معجةم,الحمموي:انظمر.سمامبمننموحفلوجبن

.099ص,3ج,أخبار,القرماني.73ص
(*)
وسميتبذلكألنرجالًمنبنيعجليقماللمهتسمتربمننمونافتتحهما,وهوتعريبشوشتر,أعظ مدينةبخوزستان:تستر

وبينهماوبمين,فتحهماأبموموسمىاألشمعريرضميهللاعنمه,األرابعدالطوفانسورتسمتروأولسوروضعفي,فسميتبه
,مراصد,البغدادي.32-09ص,0ج,معجم,الحموي:انظر.وبهاقبرالبراءبنمالكاألنصاري,مدينةسابورثمانيةفراسخ

.172ص,الروض,الحميري.030ص,1م
(*)
وأولسوروضمعفمياألرا,مدينةطولهاأربعوثالثوندرجة,يةشوشأيجيدوهيبالفارس,بلدةبخوزستان:السوس

فتحهاأبموموسمىاألشمعريسمنة,أولمنبناهاأردشيربنبهمنالقدي ,والسوسبنسامبننوح,بعدالطوفانسورالسوس

قبردانيال,(م372/هـ19) ,الحميمري.455ص,0م,دمراصة,البغدادي.061-062ص,3ج,معجم,الحموي:انظر.وبها

.309ص,الروض
(*)
,وعرضمهاأربعموندرجمة,طولهاثالثوسمبعوندرجمة,تقعفياإلقلي الخامس,بالفتحث السكونوفتحالراء:أذربيجان

,أرزبخمان,يحمدهاشمرقاً,وممنممدنهاالمشمهورةتبريمز,وقيلسميتنسبةإلىأذرباذبنإيرانبمناألسمودبمنسمامبمننموح

وهمي,أهلهاااحالوجوهرقاقالبشرةلغمته األذريمة,والقرموهواقلي واسع,والجبل,تصلمدهامنالشمالببالدالدلي وي

.02ص,الروض,الحميري.74ص,1م,مراصد,البغدادي.106ص,1ج,معجم,الحموي:انظر.بالدفتنةوحروب
(*)
سميتبهذا,حدودهاممايليالعراقورخرهاممايليالهند,طلعالشمسبالدواسعةوقيلأنمعناهابالفارسيةم:خراسان

فتحمتعنموةواملحاً,ممنأشمهربالدهمانيسمابوروممرووبلمخ,االس نسبةإلىخراسانبنعال بنسامبمننموحالمذينزلهما

.792-769ص,0ج,عجةمم,البكمري:انظمر.فيأيامالخليفةعثمانبنعفانمنعلمائهماعطماءالخرسماني(م350/هـ31)
.017ص,الروض,الحميري.775ص,1م,مراصد,البغدادي.352ص,0ج,معجم,الحموي
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 1 .(*)والكوفة (*)ه مص ره البصرةأيامرية وفي الروم حتى بلد عمو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . في ب" حصره"وورده , في أ" مصره"وورده / في ب" عموريه"وورده , في أ" عموريه"ورده  1

. 317 , 0ا, الريــام, الطبددري. 63 -34 , تـاري , العصددفري: قدارن الددن  فدي[ والكوفددة.... الدروم] 1س
 .91 -92 , 1ا, مآ ر, القلقشندي

 

                                         
(*)
وقيلسميتالبصرةألنأرضهاالتيبمين,وقيلالبصرةهيالحجارةالرخوةتعربإلىالبياا,مدينةعراقية:البصرة

,تقعفياإلقلي الثالمث,وعرضهاإحداوثالثوندرجة,درجةيبلغطولهاأربعوسبعون,العقيقوأعلىالمربدحجارةرخوة
بهانهمر,واختطهاعتبةبنغزوانمنازلهاوبنىفيهامسجداًمنقصب(م335/هـ17)بنيتفيخالفةعمربنالخطابسنة

,البكمري:انظمر.قصمورعلمىجانبيمهاألشمجاروال,طولهااثناعشرميالوهوالمسافةبينالبصمرةواإليلمة,يعر بنهراإليلة

.126-125ص,الروض,الحميري.733-732ص,1ج,معجم,الحموي.057ص,1ج.معجم
(*)
سميتبالكوفةألستدارتهاأوالجتما الناسبهماويطلمق,يقعفياإلقلي الثالث,هيالمصرالمشورمنسوادبابل:الكوفة

بينهاوبمينالمدينمةنحموعشمرينمرحلمةومنهماإلمى(م339/هـ16)نةت تمصيرهاأيامعمربنالخطابس,عليهخدالعذراء

منأشهرعلمائهمامحممدبمن,وعرضهاإحداوثالثوندرجة,يبلغطولهاتسعوستوندرجةونص ,مكةنحوعشرمراحل

,3م,صدمرا,البغدادي.793-792ص,7ج,معجم,الحموي.1170-1171ص,7ج,معجم,البكري:انظر.العالءالكوفي
.521ص,الروض,الحميري.1164ص
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 :ونسبه

نفيدل بدن عبدد العدزى بدن ريداح بدن عبدد اهلل بدن قدرط بدن رزاخ بدن عددي بدن  الخطداب بدنإعمدر  2 

 . حد نسبه مع أبي بكر في ثمانية آباءتفي, ؤيبن كعب بن ل
 

 4 :دهأوالو

  عنهم[ تعالى]واحدة وهي حفصة رضي اهلل  وأنثى (*)ذكور اثنان عبد اهلل وعبيد اهلل
 
 
 
 
 

____________________ 
 . في ب" فيتحد"وورده , في أ" فيحد"وورده / في ب" كوى"وورده , في أ" لوى"ورده  3
, فدي أ[ تعالى]وسقطه / في ب" اناث"وورده , في أ" اناثا"وورده / في ب" د أوت"وورده , في أ" د أوتو "ورده  7

 .في ب" عنها"وورده , في أ" عنهم"وورده /وورده في ب
, 0ا, تــاري , ابددن شددبة. 075 , 3ا, الطبقــات, ابددن سددعد: قددارن الددن  فددي[ لددوى... عمددر بددن] 3س –0س 

, 3ا, االســتيعاب, ابددن عبددد البددر. 195 , 7ا, تــاري , الطبددري. 149 , المعــارف, ابددن قتيبددة. 019 
  .191 , مختصر, المقدسي. 036 , 1ا, صفة, ابن الجوزي. 1177 

ـــات, ابدددن سدددعد: فدددي قدددارن الدددن [ عدددنهم... ذكدددور اثندددان] 5س  ـــاري , ابدددن شدددبة. 073 , 3ا, الطبق , 0ا, ت
. 44 -43 , صفة, ابن الجوزي .196 , 7ا, تاري , الطبري. 019 , 0ا, تاري , ابن شبة. 019 
  .752 , 0م, مختصر, المقدسي. 131 , 7ا, المنتظم. 045 , 1ا, صفة

                                         
(*)
كمانممن,ولمدفميعهمدرسمولهللااملىهللاعليمهوسمل ,أبوعيسى,عبيدهللابنعمربنالخطاببننفيلبنعبدالعزا

ىمعاويةقدمإل,خرجإلىالعراقغازياًزمنأبيهمعأخيهعبدهللا,أمهأمكلثومبنتجرولالخزاعية,أنجادقريشوفرسانه 

,ابممنعبمدالبممر:انظمر(.م354/هممـ34)وبقمميمعمهبصممفينحتمىتمموفيسمنة(م353/همـ35)بعمدمقتمملعثممانبممنعفمانسممنة

,ابمنحجمر.500ص,3ج,أسةد,ابمناألثيمر.44-53ص,36ج,تةاريخ,ابمنعسماكر.1211-1212ص,3ج,االستيعاب
.70-71ص,5ج,اإلصابة
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 : كاتبه

 .(*)رقمتبيه المال زيد بن أوزيد بن ثابه وعلى باب , (*)الخزاعيعبد اهلل بن خلن 
 2 

 :قضاته

 4 .بالكوفة (*)ديارث الكنبن الح شريحأمية  أبوالنهر بالمدينة و  (*)بن أخهيزيد 

 
 
 
 
 

____________________ 
, فدي أ" بالكوفده/"في ب" الحرقى"وورده , في أ" الحرق" وورده/ في ب" باالمدينة"وورده , أفي " بالمدينه"ورده  7

 .في ب "باالكوفة"وورده 
: وقددارن الددن  فددي. 722 , 19ا, نهايــة, النددويري: انظددر تطددابق الددن  فددي[ بددن ارقددم... كتابدده] 0س –1س 

 .69 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 69 , تاري , العصفري
: وقددارن الددن  فددي. 722 , 19ا, نهايــة, النددويري: انظددر تطددابق الددن  فددي[ بالكوفددة... وقضداته] 7س –3س 

 .92 -69 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 732  ,0ا, وفيات, ابن خلكان

6 

                                         
(*)
قتمليموم,أبوطلحةالطلحاتكانكاتباًلعمربنالخطابرضميهللاعنمهعلمىديموانالبصمرة,عبدهللابنخل الخزاعي

.33ص,5ج,اإلصابة,ابنحجر.695ص,3ج,االستيعاب,ابنعبدالبر:انظر(.م353/هـ33)الجمعةسنة
(*)
يكنى.منبنيالحارثبنالخزرج,يزيدبنأرق بنزيدبنقيسبنالنعمانبنمالكاألغربنثعلبةاألنصاريالخزرج

نمزلالكوفمةوسمكنهاوابتنمىفيهماداراًفمي,غزامعرسولهللاتسععشرةغمزوةويقمالأنأولمشماهدهالمريسميع,بأبيعمر

,0ج,االسةةتيعاب,ابمنعبممدالبممر:انظممر(.م364/هممـ36)تمموفيسمنة,شممهدزيممدممععلمميرضمميهللاعنمهوقعممةاممفين,كنمدة
-135ص,3ج,سةير,المذهبي.107ص,0ج,أسد,ابناألثير.043-053ص,19ج,تاريخ,ابنعساكر.533-535ص

134.
(*)
ل أجدلهترجمة:زيدبناألرق 
(*)
ومنأشهرالقعاةالفقهاءفيادر,يعدمنالكبارالتابعين,أبوأميةالقاضي,شريحبنالحارثبنقيسبنالجه الكندي

استعفىفميأيمامالحجماج,وليقعاءالكوفةفيزمنعمروعثمانوعليومعاويةرضيهللاعنه ,اليمنأالهمن,اإلسالم

تموفيسمنة,كانشاعراًمحسمناً,تولىالقعاءستينسنةزمنعمرإلىزمنعبدالملكبنمروان(م393/هـ44)فأعفاهسنة

,سةير,المذهبي.732ص,0ج,وفيةات,ابمنخلكمان.420-421ص,0ج,االسةتيعاب,ابنعبمدالبمر:انظر(.م394/هـ64)
.042ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.121-122ص,7ج
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الحجدداا تعطددل منهددا ثددالث سددنين  أيددامويقددال أن شددريحاد أقددام قاضددياد خمسدداد وسددبعين سددنة إلددى 
 2 [ب/ 31] وذلك في فتنة ابن الزبير ولما ولى الحجاا استعفا  فاعفا  وماه في سنة سبدددددع// موامتنع من الحك

 . وثمانيددن وله مائة وعشرون سنة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" وتعطل"وورده , في أ" تعطل"ورده  1
وورده , فدي أ" والمدا"وورده / فدي ب" بدن"وورده , فدي أ" ابدن"وورده / في ب" فتنة"وورده , في أ" فتنه"ورده  0

 .في ب" ولما"
 .في ب" مائة"وورده , في أ" ماله"وورده / في ب" في"وورده , في أ" في"ورده  3
وقدارن الدن  . 722 , 19ا, نهاية, الندويري: انظر تطابق الن  في[ وعشرون سنه... ويقال ان] 3س –1س 

 .92 -69 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 732 , 0ا, وفيات, ابن خلكان: في

4 
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 .عنه[ تعالى]عبد هللا عثمان بن عفان رضي هللا  أبو: وخليفته الثالث

 2 :ونسبه

بددن أميددة بددن عبددد الشددمس بددن عبددد منددان فاتحددد نسددبه مددع  وعثمددان بددن عفددان بددن أبددي العددا 
 4 .عليه وسلم في خمسة أجداد[ تعالى]اهلل  صل ىرسول اهلل 

 

 [صفاته]

 6 .وكان طويالد يشبك أسنانه بالذهب

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
  .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1
 .في ب" امية"وورده , في أ" اميه"ورده  3
 .في ب" خمسة"وورده , في أ" خمسه"وورده / وورده في ب, في أ[ ىتعال]سقطه  7
 .في ب" باالذهب"وورده , في أ" بالذهب"ورده  3
, المعـارف, ابدن قتيبدة. 51 , 3ا, الطبقـات, ابدن سدعد: قارن الن  فدي[ خمسة أجداد... عبد أبو] 7س –1س 

. 195 , مختصــر, مقدسدديال. 097 , 1ا, صــفة, ابددن الجددوزي. 069 , الســيرة, ابددن حبددان. 191 
  . 720 , 19ا, نهاية, النويري

 .97 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 191 , المعارف, ابن قتيبة: انظر تطابق الن  في[ بالذهب... وكان] 3س 
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 [وفاته]

ونفدر مدن الكوفدة , (*)وعلديهم عبدد الدرحمن البلدوى, مصدر وعددتهم سدتمائة أهدلثم سار قوم من 
ة وثالثدين إلدى اليدوم الثدامن عشدر مدن فدي دار  لليلدة بقيده مدن شدوال سدت و صر حا ونفر من البصرة و 2 

وهدددو يقدددرأ , (*)بدددن عيددداض اسسدددلمي[ نيدددار]ذي الحجدددة ثدددم دخدددل عليددده مدددن دار بندددي حدددزم اسنصددداري 
فيَكُهمل اهللُ "المصحن   4 .فقتله عليه (1)"َفَسَيكل

 
 
 
 
 
 

____________________ 
  .في ب" الكوفة"وورده , في أ" الكوفه"ورده و / في ب" سار"وورده , في أ" سا"ورده  1
 .في ب" ثلثين"وورده , في أ" وثلثين"وورده / في ب" لليلية"وورده , في أ" لليلة"ورده  0
ولكددن فددي اسصددل , فددي ب" شدداب"وورده , فددي أ" مدداب"وورده / فددي ب" الحجددة"وورده , فددي أ" الحجدده"ورده  3

 [.نيار]اسمه 
 .في ب" فقلله"وورده , في أ" فقله"ورده  3
, تـاري , العصدفري. 43 -34 , 3ا, الطبقـات, ابن سدعد: قارن الن  في[ فقتله عليه... ثم سار] 7س –1س 

, القلقشدندي. 325 -327 , 1ا, صـفة, ابدن الجدوزي. 194 -195 , المعارف, ابن قتيبة. 125 -96 
 .95 , 1ا, مآ ر

                                         
(*)
شمهد,ممنبايعرسولهللاالىهللاعليمهوسمل تحمتالشمجرة,احابي,عبدالرحمنبنعديسبنعبيدبنكالبالبلوا

ائمدالجميشالمذيبعثمةابمنأبميحذيفمةممنمصمرلخلمعكانأحدفرسانبلميالمعمدودينبمصمروكمانق,فتحمصرواختطبها

,0ج,االستيعاب,ابنعبدالبر:انظر(.م354/هـ33)ففرقتلسنة,أخرجهمعاويةمنمصروسجنهفيلدبفلسطين,عثمان

.342ص,3ج,أسد,ابناألثير.322ص,0ج,األنساب,السمعاني.672ص
(*)
.ل أجدلهترجمة

 (.123)اآلية , سورة البقرة ((1
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عليده جبيدر بدن  صدل ىتدل يدوم اسربعداء و ق (*)إسدحاق ابدن وقال, قتل يوم الجمعة (*)قال الواقدي
 2 [أ/ 30] ان ددددددددك (*)بدددددددددش كوكدددددددفي أرض يقال لها حودفن يوم السبه قبل الظهر وقيل دفن ليالد // (*)مطعم

  سنة إت اثنتي عشرة ليلة أو ثمان ةا عشر تاشتراها وزادها في البقيع والحش البستان وزمن خالفته اثن
 4 

 
____________________ 

  .في ب" اتبعاء"وورده , في أ" اتربعاء"وورده / في ب" إسحاق"وورده , في أ" اسحق"ورده  1
  .في ب" السبة"وورده , في أ" السبه"ورده  0
, فدددي أ" اتثنتددى"وورده / فددي ب" اثنددى"وورده , فددي أ" اثنددا"وورده / فددي ب" دفددن"وورده , فددي أ" زمددن"ورده  3

 في ب" ىنه اس"وورده 
, العصدفري. 43 -34 , 3ا, الطبقـات, ابدن سدعد: قارن الن  فدي[ ليلة او ثمانيه... قال الواقدي] 3س –1س 

. 325 -327 , 1ا, صـــفة, ابدددن الجدددوزي. 194 -195 , المعـــارف, ابدددن قتيبدددة. 125 -96 , تـــاري 
 .95 , 1ا, مآ ر, القلقشندي

6 

                                         
(*)
كانإماماًبالتصاني ,منأقدمالمؤرخينفياإلسالم,أبوعبدهللاالواقدي,محمدبنعمربنواقدالسهمياألسلميبالوالء

وبقميفيهما,تولىالقعماءببغمدادللممأمونأربمعسمنوات,مولىلبنيأسل منبنيسه ,(م474/هـ132)ولدسنة,والمغازي
,وفيةات,ابنخلكمان:انظر".الجمل"و"المغازيالنبوية"ولهالعديدمنالتصاني منها,(م603/هـ024)يقاضياًحتىتوف

.333ص,9ج,تهذيب,ابنحجر.732-757ص,9ج,سير,الذهبي.376ص,7ج
(*)
مغمازيكمانجمدهمنأقدممؤرخيالعرباماحبالسميروال,أبوبكر,المدني,محمدبناسحاقبنيسارالمطلبيبالوالء

أنسبنمالمكوسمعيدبمنالمسميبوبشميربمن:رواعن(م399/هـ62)يسارمولىقيسبنمخزمةبنعبدالمطلبولدسنة

/همـ151)تموفيسمنة,كانبحراًفميالعلموم,وهوأولمندونالعل بالمدينة,يزيدبنأبيحبيبوغيره :وحدثعنه,يسار

,ابمنحجمر.57-33ص,4ج,سةير,المذهبي.043ص,7ج,وفيةات,ابمنخلكمان:انظر.وهوااحبالسيرةالنبوية(436
.36ص,9ج,تهذيب

(*)
كمانممنعلمماءقمريشوسماداته ممنعلمماء,أبموعمديامحابي,جبيربنمطع بنعديبننوفلبنعبدمنا القرشمي

(م309/هـ6)أسل يومالفتحسنة,التيكتبتهاقريشكانواأحدالذينأقاموافينقضالصحيفة,أمهأمجميلبنتسعيد,النسب

,1ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر:انظمر(.م349/همـ59)تموفيسمنة,كمانمواموفاًبمالحل ,وقدمالمدينةفيفداءأسارابدر
.541-542ص,1ج,اإلصابة,ابنحجر.96-95ص,3ج,سير,الذهبي.030ص,1ج,أسد,ابناألثير.033-030ص

(*)
والحشالبستانوكوكب,موضعبالمدينةوهوالذيدفنفيهعثمانرضيهللاعنه,بع الحاءوتشديدالشين:حشكوكب

,0ج,معجةم,الحمموي.751-752ص,0ج,معجم ,البكمري:انظمر.أضي إليهرجملممناألنصماروهموعنمدبقيمعالغرقمد
.025ص,الروض,الحميري.725ص,1م,مراصد,البغدادي.030ص
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يوم ذلدك ة أربع وثالثدين وكدان سدنةهأحدها سنليال على حسب اتختالن ح  فيها عشر ح  متوالية 
 2 .اثنان وثمانين سنة

ِئـَك هـم أولفَ "بده كفدران النعمدة ولدم يدرد الكفدر بداهلل  أراد, (1)"َوَمنل َكَفـَر َبعلـَد َذِلـكَ " :قوله عز وجل
ــقونَ  وا مددن كفددر بهددذ  النعمددة وجحددد حقهددا الددذين قتلدد أولالتفسددير  أهددلقددال , العاصددون هلل, (2)"الفاِس 4 

 .ن كانوا إخواناد الخون حتى صاروا يقتتلون بعد أ لو  غير اهلل نابهم وأدخل عليهمعثمان فلما قت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
  .في ب" ثالثين"وورده , في أ" ثلثين"وورده / في ب" وح "وورده , في أ" ح "ورده  1
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [كانوا اخوانا... قوله عز] 5س –3س 
, العصددفري. 43 -34 , 3ا, الطبقــات, ابددن سددعد: قددارن الددن  فددي[ ثمددانين سددنه... ليددال علددى] 0س –1س 

. 325 -327 , 1ا, صـــفة, ابدددن الجدددوزي. 194 -195 , المعـــارف, ابدددن قتيبدددة. 125 -96 , تـــاري 
 .95 , 1ا, مآ ر, القلقشندي

, 3ا, لبـــاب, الخددازن. 59 , 3ا, معـــالم, البغدددوي: قددارن الدددن  فدددي[ كدددانوا اخواندددا ... قولدده عدددز] 5س –3س 
 .770 , 17ا, اللباب, ابن عادل. 323 

                                         
(1)

 (.55)اآلية,سورةالنور
(2)

 (.60)اآلية,سورةرلعمران
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 [فتوحاته]

ه قتدل أيامدوفدي  سداناوأعمدال خر  (*)نوهدرا (*)وطبرسدتان (*)وقبدر  (*)ه إفريقيداأياموفتحه في 
 2 .وحران )*(ه فتحه أرمينيةأياموفي  (*)وملك الفرس نمرود (*)ددجر يز 

 
 

____________________ 
  .في ب" ثالثين"وورده , في أ" ثلثين"وورده / في ب" خرسان"وورده , في أ" خراسان"ورده  1
 .في ب "الجرو"وورده , في أ" نمرو"ورده  0
, ابددددن قتيبددددة. 95 -91 , تـــاري , العصددددفري: قدددارن الددددن  فدددي[ ارمينيدددة وحددددران ...وفتحددده فددددي] 0س –1س 

, مآ ر, القلقشدندي.093_091,  السيرةابن حبان, .093-091 , 7ا, تاري , الطبري. 197 , المعارف
 .93 , 1ا

 

                                         
(*)
وعرضمهاممنالبحمرإلمىالرممالفميأولبمالد,بالدواسعةومملكمةكبيمرةتمتمدممنبرقمةشمرقاًإلمىطنجمةغربماً:افريقيا

لمونفيأيامعثمانبنعفانسنةفتحهاالمس,سميتافريقيةنسبةإلىأفريقيسبنابرهة,السودانوهيجبالورمالعظيمة

وممنعلمائهماعبمدالمرحمنبمنأنعم ,وملكوهااثنيعشرسنة,(م1176/هـ573)استولىعليهااإلفرنجسنة(م379/هـ06)

.74ص,الروض,الحميري.122ص,1م,مراصد,البغدادي.032-006ص,1ج,معجم,الحموي:انظر.األفريقي
(*)
وبهمامعمادن,بهماممدنكثيمرةوقمرةعمامرةوممزار وأنهماروأشمجاروثممار,ارسنةعشمريومماًجريرةكبيرةمقد:قبرص

.139ص,خريدة,ابنالوردي:انظر.وبهامنالمواسيمايكفيبالداإلفرنج,الزاجالقبراي
(*)
فلم تصملإليهماجنمود,أشمباًطولهماسمميتبمذلكألنالشمجركمان,ناحيةبينالعمراقوخراسمان,مدينةمعروفة:طبرستان

بينهماوبمينأمملسمتة,ثم عربمتفقيملطبرسمان,ولمذلكقبملطبمرزينواتمانشمجر,الفمأس:والطبروالبتربالفارسمية,كسرا
بلدةكثيرالحصونكانتملوكالفرستوليهارجالًمنأهملبيمتالمملكمةتسمميهاألامبهذ,وورطبرستانثمانكور,فراسخ

,0م,مراصةةد,البغممدادي.15-13ص,7ج,معجةةم,الحممموي.664ص,3ج,معجةةم,لبكممريا:انظممر.وهمموحممافظالجمميش

.367-363ص,الروض,الحميري.646ص
(*)
وبهاداراإلمارةخارج,خربهاالتتر,بناهااإلسكندر,بهاالكثيرمنالبساتينومياةغزيرة,سانامدينةمنمدنخر:نهرا

افتتحهمااألحنم بمن,بينهوبينالمدينةثالثةفراسمخولهماأربعمةأبموابالمدينةعنالحصنبمكانيعر بخرسانأبادمنقطع

,5ج,معجةم,الحمموي:انظمر.الحسينبنإدريسالهروي:ينسبإليهاخلقمنالعلماءمنه ,قيسفيخالفةعثمانبنعفان

.595-597ص,الروض,الحميري.1755ص,3م,مراصد,البغدادي.394-393ص
(*)
وعنمدمافمتح(م330/همـ11)كمانملكمةسمنة,بنشهاببنكسمراابرويمزبمنهرممزبمنأنشموروانملمكفمارسديزدجر

:انظمر.سمنة(06)وكانعممره(م350/هـ30)المسلموننهاوندهربإلىالمدائنوقتلبمروفيخالفةعثمانبنعفانسنة

.075-193,073ص,1ج,تاريخ,يالطبر.056ص,فتوح,البالذري.333ص,المحبر,ابنحبيب
(*)
وهوأولمنلبسالتاجوادعى,مؤسساألسرةالحاكمةفيبابل,وأولمنتجبروقهر,نمرودبنكوشبنكنعانبنحام

ابمن.091-064ص,1ج,تةاريخ,الطبمري:انظمر.وهموالمذينماظرإبمراهي فمياأللوهيمة,وهمملباحكمامالنجموم,األلوهية

.042ص,مرةة,ابنالجوزي.141ص,1ج,تظمالمن,الجوزي
اس لصقيعواسعفيجهةالشمال,تقعبيناذربيجانوالروموالنسبةاليهاارميني,سميتبـارمينيةبأرمانيابنلنطابنيافثبن:ارمينية)*(

همانصماراوبهماالعديمدممنالقمال نوح,كاناولمننزلوسكنهاوهمماارمنيتنماالكبمراوالصمغراتقمعفمياالقلمي الخمامس,اكثمراهل

القزوريني.159,ص1,جمعجم الحموي,:انظر(.م377/هـ07)والحصوننفتحتزمنعثمانبنعفانفتحهاسلمانبنربيعالباهليسنة

 .05,صالروضالحميري,.32,ص1البغدادي,مراس ,م.795,صاثار,
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ومدداه فددي خالفتدده العبدداس بددن عبددد المطلددب فددي سددنة اثنددين وثالثددين وكددن بصددر  ولدده ثمددان 
 .أبعد من قبور بنيه عبد اهلل بالطائن بٍ أ بنوولم يَر  وكان من أجود قريش, وثمانون سنة

ائر لدم يدر خلقده قال سعيد بن جبير ماه عبد اهلل بن عباس بالطائن فشدهده جنازتده فجداء طد 3 

مندده فلمددا دفددن تليدده هددذ  اآليددة علددى شددفير القبددر ولددم يدددر مددن  فدددخل تحدده نعشدده ثددم لددم يددرض رجددا
ُخلــ  : "تالهددا ِضــّية فــادُخل  فــ  ِعبــادي وادل ــِك راِضــَيًة َمرل ــة ارِجعــ  إلــى َربا يــا َأي ُتهــا الــن فلُس الُمطلَمِئّن
 6 .(1)"َجَنت 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [جنتي....وكن بصر ]3س –1س 
, ابدن قتيبدة. 123 , 7ا, الطبقـات, ابدن سدعد: قارن الن  فدي[ عبد اهلل بالطائن.... وكن بصر ] 0س –1س 

, القلقشدندي. 111 , 10ا, البدايـة, ابن كثير. 37 , 3ا, وفيات, ابن خلكان. 100 -101 , المعارف
 . 93 , 1ا, مآ ر

ــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ جنتددي... سددعيدقددال ] 3س –3س  , الجــامع, القرطبددي. 705 , 6ا, مع
ابدددن  :وقدددارن الدددن  فدددي. 333 , 02ا, اللبـــاب, ابدددن عدددادل. 706 , 7ا, لبـــاب, الخددازن. 52 , 02ا

 .129 , 10ا, البداية, كثير

                                         
(1)

 (.04)اآلية,سورةالفجر
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 1 .يابافريق (*)بسمرقند ومعبد (*)بالمدينة وقثم (*)بالشام وعبيد اهلل (*)والفضل

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [بافريقيا... والفضل] 1س 

. 37 , 3ا, وفيــات, ابددن خلكددان. 100 , المعــارف, ابددن قتيبددة: قددارن الددن  فددي [بافريقيددا... والفضددل] 1س 
 .111 , 10ا, البداية, ابن كثير: وقارن الن  في

 

                                         
(*)
يكنمىبمأبيمحممدوأممهلبابمة,ابمنعم رسمولهللا,عبدالمطلببنهاش بنعبدمنا بنقصميالفعلبنالعباسبنبن

غزامعرسولهللااملىهللاعليمه,كانأسنأبناءالعباس,تزوجافيةبنتمحميةفولدلتلهأمكلثوم,الكبرابنتالحارث

تموفي,كمانمممنغسملالنبميعليمهالسمالموتمولىدفنمه,أردفهرسولهللاالىهللاعليهوسمل يمومعرفمة,وسل حجةالودا 

,تةاريخ,ابمنعسماكر.51-52ص,7ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر(.م339/هـ16)بناحيةاألردنفيطاعونعمواسسنة
.379ص,7ج,أسد,ابناألثير.336-319ص.76ج

(*)
لمهممن,أممهلبابمةالطبمرابنمتالحمارثبمنحمزن,صميعبيدهللابنالعباسبنعبدالمطلببنهاش بنعبدمنا بمنق

رأاالنبميامبىهللاعليمهوسمل ,كمانأامغرأبنماءالعبماس,تزوجالفرعةبنتقطنفولدتلمهمحممد,محمدوكنيبه,الولد
بالمدينمةتموفي(م353/همـ33)وأمرهفحجبالنماسسمنة,استعملهعليبنأبيطالبعلىاليمن,كانسخياًجواداً,وسمعمنه

,3ج,االسةةتيعاب,ابممنعبممدالبممر.379-374ص,3ج,الطبقةةات,ابممنسممعد:انظممر.فمميخالفممةمعاويممة(م344/هممـ56)سممنة

.517-510ص,3ج,سير,الذهبي.32ص,19ج,تهذيب,المزي.1229ص
(*)
كمانيشمبهرسمولهللا,هالليمةأمههيلبابةالكبمرابنمتالحمارثال,قث بنالعباسبنعبدالمطلببنهاش بنعبدمنا 

تموفيبسممرقندسمنة,الىهللاعليهغزاقث خرسانوكانعليهاسعيدبنعثمانوالياعلىمكةفيخالفةعليبنأبيطالب

-1327ص,3ج,االسةةتيعاب,ابممنعبممدالبممر.341ص,9ج,الطبقةةات,ابممنسممعد:انظممر.فمميخالفممةمعاويممة(م344/هممـ54)

.771-772ص,5ج,سير,الذهبي.93-90ص,7ج,دأس,ابناألثير.1325
(*)
يكنمىبمأبيالعبماسأممهلبابمةالكبمرابنمتالحمارث,معبدبنالعباسبنعبدالمطلببنهاش بمنعبمدالمنما بمنقصمي

/هـ35)هدسنةاستش,أمه أمجميلبنتالسائب,وميمونة,والعباس,عبدهللا:لهمنالولد,كانأااغرأبناءالعباس,الهاللية

,3ج,االسةةتيعاب,ابمنعبمدالبمر.352ص,3ج,الطبقةات,ابمنسممعد:انظمر.فميأفريقيمافميخالفمةعثمممانبمنعفمان(م355
.024ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.775-777ص,7ج,أسد,ابناألثير.1704ص
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ائددة دينددار وكددانوا يومئددذ مائددة رجددل وقسددمه تركتدده بدددر باربعم أهددلوأوصددى لكددل رجددل بقددي مددن 
وفي خالفتده وقدع اتخدتالن فدي القدرآن فلمدا  ,على ستة عشر سهماد وكان كل سهم ثمانين ألن دينار

 3 [ب/ 33] وعارضه بالمصحن الذي كان عندددددددد حفصددددة وأمددددددددددددر اتختالن أمر زيداد فكتب مصحفاد // وقع هذا

ن وانفدذها إلدى اسمصدار وحدرق مدا يخالفهدا مدن المصداحن وكدان ذلدك مدن مدالء بكتدب مصداح أيضاد 
 .من الصحابة

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" واوصى"وورده , في أ" واوحى"ورده  1

فدي " القدرااه"وورده / فدي ب" بيدنهم"وورده , فدي أ" سدهم"وورده / فدي ب" بينهمدا"وورده , قفي أ" سهما"ورده  0
 .في ب" القران"وورده , أ

 .في ب" باالمصحن"وورده , في أ" بالمصحن"وورده / في ب" لكتب"وورده , في أ" فكتب"ورده  3

 .في ب" مايخلفها"وورده , في أ" ما نحالفها"وورده / في ب" انقذها"وورده , في أ" انفذها"ورده  7

, 1ا, سـير, الدذهبي. 322  ,35ا, تـاري , ابدن عسداكر: انظر تطابق الن  فدي [مائة رجل... واوحى] 1س 
 .055 , 12ا, البداية, ابن كثير. 92 

 . 93 , 1ا, مآ ر, القلقشندي: انظر تطابق الن  في[ الن دينار... واوحى] 0س –1س 
 .تحدث الن  عند عبد الرحمن بن عون [الن دينار... واوحى] 0س –1س 
, الطبددري. 029 -026 , 3ا, تــاري , ابددن شددبة: قدارن الددن  فددي [مددن الصددحابة... وفدي خالفتدده] 5س –0س 

 .94 -93 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 33 , 3ا, الريام

6 
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 :دهأوالو

 (*)وسدددددعيد (*)وعمدددددر (*)وخالدددددد (*)وأبدددددان (*)وعمدددددرو (*)وعبدددددد اهلل اسصدددددغر (*)عبدددددد اهلل اسكبدددددر
 3 .كانوا ثمانيةف (*)والمغيرة

____________________ 
 ي بف" فكانوا"وورده , في أ" وكانوا"ورده  3

, المعــارف, ابددن قتيبددة. 139 , 3ا, تــاري , ابددن شددبة: قددارن الددن  فددي [وكددانوا ثمانيددة... د أوتو ] 3س –1س 
. 3ا, الريــام, الطبددري. 45 , 3م, الكامــل, ابددن اسثيددر. 701 -702 , 7ا, تــاري , الطبددري. 196 
 .1274, 0ا, بهجة, المرجاني. 123 

                                         
(*)
أمهرقيمةبنمترسمولهللااملىهللا,الحبشةولدبأرا,عبدهللابنعثمانبنعفانبنأبيالعاصبنأميهبنعبدشمس

(.م305/همـ7)تموفيفميحيماةالرسمولامىهللاعليمهوسمل سمنة,عماشسمتسمنين,وبهكانيكنىوالدهعثمان,عليهوسل 

.14-13ص,5ج,اإلصابة,ابنحجر.031ص,3ج,أسد,ابناألثير.150ص,3ج,تاريخ,ابنعساكر:انظر
(*)
,الطبمري:انظمر.وأمهفاختمهبنمتغمزوان,"األاغر",ثمانبنعفانبنأبيالعاصبنأميةبنعبدشمسعبدهللابنع

.095ص,1ج,صفة,ابنالجوزي.702ص,7ج,تاريخ
(*)
أممهأمعممروبنمتجنمدببمن,عمروبنعثمانبنعفانبنأبيالعاصبنأميةبنعبمدشممسبمنعبمدمنما بمنقصمي

ابمن:انظر.كانثقةولهالعديدمناألحاديث,وخالد,ودرج,عثمان:نتمعاويةبنأبيسفيانفولدتلهتزوجرملةب,عمرو

.153ص,00ج,تهذيب,المزي.097-067ص,73ج,تاريخ,ابنعساكر.152-179ص,4ج,الطبقات,سعد
(*)
,لمهممنالولمد,أمهأمعممروبنمتجنمدب,يكنىبأبيسعيد,أبانبنعثمانبنعفانبنأبيالعاصبنأميةبنعبدشمس

/همـ60)وحجبالناسفيهاسمنتينسمنة,تولىإمارةالمدينةسبعسنين,ومروان,وعمراألاغر,وعبدالرحمن,وعمر,سعيد
,4ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر.فيخالفةيزيمدبمنعبمدالملمك(م403/هـ125)توفيسنة,وكانمنفقهاءالمدينة(م421

.16-13ص,0ج,تهذيب,المزي.174ص,3ج,تاريخ,ابنعساكر.151-152ص
(*)
,عبمدهللا:لمهممنالولمد,كمانلديمهمصمح عثممانحمينقتمل,كانيلقببالكسير,خالدبنعثمانبنعفانبنأبيالعاص

,السمخاوي.63ج,جمهةرة,ابمنحمزم.313ص,5ج,أنساب,البالذري:انظر.توفيفيخالفةوالده,وأمه أمولد,وزينب

.13ص,1ج,التحفة
(*)
:لهمنالولد,أمهأمعمروبنتجندبابنعمروبنجحمة,عمربنعثمانبنعفانبنأبيالعاصبنأميةبنعبدشمس
,4ج,الطبقةات,ابنسمعد:انظر.عليبنالحسينبنعليبنأبيطالب:ورواعنه,رواعنأسامةبنزيد,وعاا ,زيد

.756ص,01ج,تهذيب,المزي.146ص,3ج,التاريخ,البخاري.152ص
(*)
ولمهممن,أمهفاطمةبنتالوليدبنعبدشمسبمنالمغيمرة,سعيدبنعثمانبنعفانبنأبيالعاصبنأميةبنعبدشمس

واله,بمدالملمكبمنعميمرع:ورواعنمه,سمعأبهعثمانبنعفانوطلحةبنعبدهللا,أمهرملةبنتأبيسفيان,محمد:الولد
,4ج,الطبقةةات,ابممنسمعد:انظمر.قتلمهأعممالجكمانقممدقمدمبهمم ممنسمممرقند,معاويمةواليمةخرسممانوهموالممذيفمتحسمممرقند

-152ص,15ج,الةوافي,الصفدي.004-002ص,01ج,تاريخ,ابنعساكر.317ص,5ج,أنساب,البالذري.150ص

151.
(*)
.ل أجدلهترجمة
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 :يهضقا

 .(*)وركعب بن س
 

 3 :وكاتبه

 .(*)الحكم مروان بن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
, 0ا, بهجـة, المرجداني. 111 -112 , تـاري , العصدفري: قارن الدن  فدي [بن الحكم... قاضيه] 7س –1س 

 1273. 

                                         
(*)
تابعيمنكبارالتابعينفيادراإلسالمبعثهعمرقاضياًألهملالبصمرة,بنسوربنبكربنعبيدبنثعلبةاألزديكعب

,ابنعبدالبر:انظر(.م353/هـ33)توفيسنة,فأقامبهاإلىأنوقعتوقعةالجملفاعتزلالفتنة,أقرهعثمان,وعامالًعليها

.505-507ص,3ج,سير,الذهبي.149ص,7ج,أسد,األثيرابن.1302-1316ص,3ج,االستيعاب
(*)
اتخذه,نشأبالطائ (م303/هـ0)أولخليفةأمويولدبمكةسنة,أبوعبدالملك,مروانبنالحك بنأبيالعاصبنأمية

,شهدافينمعمعاوية,هوعندماقتلعثمانخرجمروانإلىالبصرةمعطلحةوالزبيروعائشةيطالبونبدم,عثمانكاتباًله

(م365/هـ35)توفيبالطاعونسنة,وأخرجهالزبيرمنهافسكنالشام,أقامبالمدينةإلىأنوليمعاويةالخالفةفوالهالمدينة

-336ص,7ج,أسةد,ابمناألثيمر.1366-1364ص,3ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر:انظمر.وبلغتمدةحكمةتسعةأشمهر
.023ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.744-743ص,3ج,رسي,الذهبي.339
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 .عنه[ تعالى]الحسن علي بن أبي طالب رضي هللا  أبو: وخليفته الرابع

 [نسبه]

عليدده [ تعددالى]اهلل  صددل ىم رسددول اهلل ابددن عبددد المطلددب بددن هاشددم بددن عبددد منددان وهددو ابددن عدد
ا  هاشدميان غيدر محمدد اسمدين بدن أبدو بعدد  مدن [ يكدن]ا  هاشدميين ولدم أبدو خليفدة كدان  أولوسلم وهو  3 

 .زبيدة
 

 [هكانتصفاته وم]

  أنه يا علي : "في حقه الس الموقال عليه , وكان شديد اسدمة أقرب إلى القصر بطيناد أصلع
 

 
 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" خلفته"وورده , في أ" خليفته"ورده  1

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  0

[ يكدن]سدقطه / فدي ب" هاشدميين"وورده , فدي أ" هاشدمين"وورده / فدي ب" خليفدة"وورده , في أ" خليفه"ورده  3
 .وورده في ب, في أ

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ "الس المعليه "وورده / في ب" أضلع"وورده , في أ" اصلع"ورده  5

, 3م, الكامل, ابن اسثير. 14 , 3ا, الطبقات, ابن سعد: قارن الن  في [زبيدة... وخليفته الرابع] 7س –1س 
, 1ا, مــــآ ر, القلقشددددندي. 711 . 12ا, البدايــــة, ابددددن كثيددددر. 005 , 06ا, ســــير, الددددذهبي. 030 
 .176 , 1ا, نهاية, يريالنو . 99 

. 012 , المعـارف, ابدن قتيبدة. 05 , 3ا, الطبقـات, ابن سدعد: قارن الن  في [اصلع... وكان شديد] 5س 
 .122 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 030 , 3م, الكامل, ابن اسثير
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وقددددددال  ,(2)"مندي وأندا مندكأنده : "وقال أيضاد  (1)"نه ت نبي بعديأإت // مني بمنزلة هارون من موسى
 2 [أ/ 37]  .راض عليه وسلم وهو عليه[ تعالى]اهلل  صل ىعنه توفي رسول اهلل [ تعالى]عمر رضي اهلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه  /وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  0

, 13ا, عمــدة, العينددي. 517 , 10ا, رحشــ, الطحدداوي: قددارن الددن  فددي [عليدده راض.... وقددال] 0س –1س 
 .710 , 12ا, البداية, ابن كثير. 317 

 

                                         
(1)

,بمابفعملعلميرضميهللاعنمه,كنمابالمناقمب,السنن,النسائي.95ص,3ج,(1525)رقمه,مسند,ابنحنبل:انظر
 .176ص,07ج,(363)رقمه,المعجم,الطبراني.324ص,4ج,(6260)رقمه

(2)
.733ص,4ج,(6720)رقممه,كتمابالخصمائص,السةنن,النسمائي.313ص,0ج,(477)رقممه,مسند,البزار:انظر

كتماب,مرقةاة,القاري.9ص,6ج,(15442)رقمه,بابالخالةأحقبالرضاعةمنالعصبة,كتابالنفقات,السنن,البيهقي
 .0026ص,3ج,(3344)رقمه,باببلوغالصغيروحعانتهفيالصغر,النكاح
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 [وفاته]

ليلة الجمعة لسبع عشر ليلة خله مدن شدهر رمضدان  (*)فضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي
عليده  صدل ىو , وعن شي  من قريش أن علياد لما ضربه ابن ملجدم قدال فدزه ورب الكعبدة, سنة أربعين

وقال الواقدي دفن ليالد وعمدى قبدر  وسدنه , بالكوفة عند مسجد الجامعة في قصر اإلمارةالحسن ودفن  3 

  .خالفته خمس سنين إت ثالثة أشهر كانهيوم ماه ثمان وخمسون سنة و 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" عشر"وورده , في أ" عشرة"وورده / في ب" لسبعة"وورده , في أ" لسبع"ورده  1

وورده / فددي ب "الجماعددة"وورده , فددي أ" الجماعدده"وورده / فددي ب" فددي الكوفددة"وورده , فددي أ" لكوفددةبا"ورده  3
 .وسقطه في ب, في أ" دفن"وورده / في ب" اتماعشرة"وورده , في أ" اتمارة"

, فدددي أ" بالمدينددده"وورده / فدددي ب" مددددة"وورده , فددي أ" مدددد "وورده / فدددي ب" ثلثدددة"وورده , فدددي أ" ثلثدده"ورده  7
  في ب" باالمدينة"ورده و 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [ورب الكعبة... وعن شي ] 0س 

, الطبدددري. 029 -026 , المعـــارف, ابدددن قتيبدددة: قدددارن الدددن  فدددي [ثالثدددة أشدددهر... فضدددربه عبدددد] 5س –1س 
. 031 -057 , 3م, الكامــــل, ابددددن اسثيددددر. 337 , صــــفة, ابددددن الجددددوزي. 174 -173 , 5ا, تــــاري 

 . 123 -122 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 1253 -1255 , 0ا, جةبه, المرجاني
  

                                         
(*)
أدركالجاهليمةهماجر,قاتلعليبنأبميطالمب,كانأسمرحسنالوجه,المراديالتدهليالحميريعبدالرحمنبنملج 

وقرأعلىمعاذبنجبلفكانمنالقررءوكانمنشيعةعلميبمنأبميطالمببالكوفمةوشمهدمعمه,فيخالفةعمربنالخطاب

,ابنحجر.140-141ص,16ج,الوافي,ديالصف.31ص,3ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(م332/هـ72)قتلسنة,افين
.65ص,5ج,اإلصابة
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فدي سدنة سده وثالثدين فدالتقى  (*)مددة إقامتده بالمديندة أربعدة أشدهر ثدم سدار إلدى العدراق  كاندهو 
بددوادي السددباع فقتلدده ولددم يددزل علددي فدددي  (*)بطلحددة والزبيددر فقتددل طلحددة وانهددزم الزبيددر فلحقدده جرمدددوز

 3 .رب وكان نقش خاتمه الملك هلل الواحد القهارحتنشغاله بال حرب ولم يح  في شيء من خالفته

  [ب/ 35] من أسلمه من الهاشميدددددددددددددددة ثدددددددددددم أولوهي // وأمه فاطمة بنه أسعد بن هاشم بن عبد منان
إلددى المديندة ومزارهددا قريددب مدن مشددهد عثمددان [ وسددلم]عليده [ تعددالى]اهلل  صددل ىهداجره مددع رسدول اهلل 

 6 .ب البستانجن

 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" فالتقى"وورده , في أ" فالتعى"ورده  1

 .في ب "بواد"وورده , في أ" بوادى"وورده / في ب" حرمور"وورده , في أ" خرمور"ورده  0

 .في ب" باالحرب"وورده , في أ" بالحرب"ورده  3

 .في ب" فاطمة"وورده , في أ" فاطمه"ورده  7

 .وورده في ب, في أ [وسلم]وسقطه / وورده في ب, في أ[ لىتعا]سقطه  5

العصددفري,  .029 -026 , المعــارف, ابدن قتيبدة: قددارن الدن  فددي [الواحددد القهدار... مددة  كاندهو ] 3س –1س 
 .123 -122 , 1ا, مآ ر, القلقشندي.126,  تاري 

, السـيرة, ابدن حبدان .023 , ارفالمعـ, ابدن قتيبدة: قدارن الدن  فدي [جنب البسدتان... وامه فاطمة] 3س –7س 
 .711 , 12ا, البداية, ابن كثير. 005 , 09ا, سير, الذهبي. 323 

                                         
(*)
,هيالبالدالواقعةعلىشاطئدجلةوالفراتحتىتتصلبالخليجالعربيأرضهامستويةتخلومنالجبمالالعاليمة:العراق

تهابمالعراقنسمبةإلمىوقبلفميتسممي,أهلهااحاحالعقولمعتدلونفيلونه وطوله وبارعونفياناعته ,وهواههانقي
وقيلإنماسميالعمراقعراقماًألنمهدنماممنالبحمر,عراقالقربةهوالخرزالمثنىالذيفيأسفلهأيأنهاأسفلأراالعرب

,البغمدادي.97-93ص,7ج,معجةم,الحمموي:انظمر.تشكلمعبمالدالشمامممايعمر بمالهاللالخصميب,وفيهسباخوشجر

.712ص,الروض,يريالحم.903ص,0ج,مراصد
(*)
.ل أجدلهترجمة
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 : قاضيه

 شريح
 

 3 :وكاتبه

 عليه وسلم[ تعالى]مولى رسول اهلل  (*)عبيد اهلل بن أبي رافع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  7

. 056 , التنبيـ , المسدعودي. 101 , تـاري , العصدفري: قارن الدن  فدي [عليه وسلم ..قاضية] 7س –1س 
 .1253 , 0ا, بهجة, المرجاني

                                         
(*)
شقرانمولى:رواعن,واس ابيهأبيرافعأسل وقيلثابت,عبيدهللابنأبيرافعالمدنيمولىالنبيالىهللاعليهوسل 

بمنعلميبمنوزيمد,الحكم بمنعتيبمة:ورواعنمه,وأبيمهرافمع,وعلميبمنأبميطالمبكمانكاتبمه,النبيالىهللاعليهوسمل 

,4ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظر.يعدمنالثقاتعندعلماءالجرحفقالعنهأبوحات ثقة,وسال بنالنصروغيره ,الحسين
.701ص,3ج,تاريخ,الذهبي.33-37ص,19ج,تهذيب,المزي.046ص
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 .عنه[ تعالى]محمد الحسن بن علي رضي هللا  أبو: وخليفته الخامس

وأقددام بالكوفدددة إلدددى شدددهر ربيدددع , عليددده وسدددلم[ تعدددالى]اهلل  صددل ىوكددان أشدددبه النددداس برسدددول اهلل 
 3 .ى وأربعين وقتل عبد الرحمن بن ملجم قاتل أبيهسنة إحد ولاس

 [وفاته] 

وأربعدين [ أربدع]سدنة  ولهدا إلدى أن مداه بهدا فدي شدهر ربيدع اسثم رجدع إلدى المديندة ولدم يدزل في
 ويقال أن ه دفن مدع أمده عليهمدا, بالبقيع ودفن (*)عليه سعيد بن العا  صل ىوله سبع وأربعون سنة و 

 6  .سمته فماه (*)امرأته جعدة بنه اسشعث وقال العبسي يقال أن الس الم

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

, فدددي أ" بالكوفددة"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ تعددالى]سدددقطه  و/ فددي ب" اسددبه"وورده , فددي أ" اشددبه"ورده  0
 .في ب "باالكوفة"وورده , في أ "ةبالكوف"وورده 

 .في ب "قتل"ه وورد, في أ" وقيل"ورده  3

 .وورده في ب, في أ[ اربع]وسقطه / في ب" المدينة"وورده , في أ" المدينه"ورده  7

" بددالبقيع"ورده  و/ فددي ب "دفندده"وورده , فددي أ" دفددن"وورده / فددي ب" الوقددا "وورده , فددي أ" العددا "ورده  5
 في ب" في البقيع"وورده , في أ

, فدددي أ" جعددددة"وورده / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" ان"وورده  /فدددي ب" عبسدددى"وورده , فدددي أ" العبسدددي"وورده  3
 .في ب" سمعته"وورده , في أ" سمته"وورده / في ب" جعده"وورده 

, 1ا, مــآ ر, القلقشددندي. 35 , 0ا, وفيــات, ابددن خلكددان: قددارن الددن  فددي [قاتددل ابيدده... وخليفتده] 3س –1س 
 125- 124. 

7س , ابدددن خلكدددان. 010 -011 , المعـــارف, ابدددن قتيبدددة :قدددارن الدددن  فدددي [سدددمته فمددداه... ثدددم رجدددع] 3س  –
 .124 -125 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 33 -35 , 0ا, وفيات

                                         
(*)
تربى,مناألمراءالوالةالفاتحين(م307/هـ3)ولدعامالهجرةسنة,سعيدبنالعاصبنسعيدبنالعاصبنأميةالقرشي

والهعثممانالكوفمةفلمماخطمبفميأهلهمانسمبه إلمىالشمقاق,أمهأمكلثمومبنمتعممروالعامريمة,فيحجرعمربنالخطاب
وهموفمماتح,وأقمامبهماحتمىقتملعثمممانفخمرجإلمىمكمةوأقمامبهماحتمىخالفمةمعاويمة,فشمكوهإلمىعثممانفاسمتدعاهللمدينمة

,ابمنعبمدالبمر:انظمر(.م349/همـ59)اعتزلالفتنةبجملوافينتوفيسمنة,وأحدالذينكتبواالمصح لعثمان,طبرستان

.92ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.072-039ص,0ج,أسد,ابناألثير.307-301ص,0ج,االستيعاب
(*)
ل أجدلهاترجمة
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 [أ/ 33] سنددددددددددة مدددددددددددن تمام ثالثين// الحق المبين وكان آخر وتيته[ الملك]خاتمه ت إله إت اهلل [ نقش]وكان 
 .عنه[ تعالى]خالفدة أبي بكر رضي اهلل  أول

 

 3 دهأوالو

 الحسددين عليدده قددتال مددع (*)بكددر أبددوو , (*)والقاسددم, (*)والحسددين, (*)وعمددرو, (*)وزيددد, (*)الحسددن
 

____________________ 
, فددي أ[ الملددك]وسددقطه / فددي ب" خائمددة"وورده , فددي أ "خاتمدده"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ نقددش]سددقطه  1

 . وورده في ب

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" خالفته"وورده , في أ" خالفه"ورده  0

1س , ابدن خلكدان. 010 -011 , المعـارف, ابدن قتيبدة: قدارن الدن  فدي [عليدهتعدالى .... وكان الدنقش] 0س  –
 .124 -125 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 33 -35 , 0ا, وفيات

, المعــارف, ابدن قتيبددة.350, 3,االطبقــاتابدن ,سدعد ,: قددارن الدن  فددي [الحسدن عليده.... واوتد ] 7س –3س 
 .124 -125 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 010 

                                         
(*)
تمزوجفاطممة,أمهخولهبنتمنظوربنزبانالغزارية,يكنةأبومحمدالقرشي,الحسنبنالحسينبنعليبنأبيطالب

وكمان,قدمإلىاألنبارممعأخيمهعبمدهللاوجماعمةممنالطمالبينفمأكرمه وعمادواإلمىالمدنيمة,بنتالحسينفولدتلهعبدهللا

,البغدادي:انظر(.م167/هـ94)سنةوايوالدهووليادقةعليوعندماوليالمنصورحبسالحسنوأخاهتوفيبالحبس
.033ص,0ج,تهذيب,ابنحجر.303ص,10ج,البداية,ابنكثير.327-323ص,4ج,تاريخ

(*)
رواعمنأبيمهوجمابروابمن,منأفاضلبنيهاشم ,زيدبنالحسنبنعليبنأبيطالببنعبدالمطلبالعلويالحسني

كمانيتمولىامدقاترسمولهللا,وغيمره ,نبنأبميالمموالوعبمدهللابمنعممروابنالحسنوعبدالرجم:ورواعنه,عباس
ابممن.61ص,مشةةاهير,ابممنحبمان:انظممر.وهمموابمنتسممعينسمنة(م434/هممـ102)املىهللاعليممهوسمل تمموفيبالمدينممةسمنة

.723ص,3ج,تهذيب,ابنحجر.349-347ص,19ج,تاريخ,عساكر
(*)
وله,خرجمععمهالحسينبنعليإلىالعراق,أبيطالببنعبدالمطلببنهاش الحسنيسنبنعليبنعمروبنالح

,ابمنعسماكر.52ص,نسةب,الزبيمدي:انظمر.كمانرجمالًناسمكاًممنأهملالصمالح,تزوجرملةبنتعقيمل,محمد:منالولد

.765-767ص,75ج,تاريخ
(*)
.39ص,جمهرة,ابنحزم:انظر.أمهخولهبنتالفزارية,سيناألثرميكنىالح,الحسينبنالحسنبنعليبنأبيطالب

.136ص,77ج,بحار,المجلسي:انظرأيعاً.049ص,3ج,سير,الذهبي
(*)
ابن:انظر.قتلهسعدبنعمروبننفيلاألزديفيكربالء,أمهأمولدتدعىبقيلة,القاس بنالحسنبنعليبنأبيطالب

.773ص,3م,الكامل,ابناألثير.735ص,5ج,تاريخ,الطبري.350ص,3ج,الطبقات,سعد
(*)
.736ص,5ج,تاريخ,الطبري:انظر,قتلهعبدهللابنعقبةالغنوي,أمهأوولد,أبوبكربنالحسنبنعليبنأبيطالب

.773ص,3م,الكامل,ابناألثير



061 

 

 . وعبد الرحمن والبناه والعقب لحسن وزيد دون سواهما, وطلحة وعبد اهلل قتال بالطائن, الس الم
 

 :قاضيه

 3 .(1)هو قاضي أبيه

 

 :كاتبه

 .(2)هو كاتب أبيه أيضاد 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . في ب" باالطن"رده وو , في أ" بالطن"ورده  1

 .في ب" ابيه"وورده , في أ" ابنه"ورده  3

, المعـارف, ابدن قتيبدة.350, 3,االطبقـاتابدن ,سدعد ,: قدارن الدن  فدي [دون سدواهما... وطلحة الس الم] 1س
125 , 1ا, مآ ر, القلقشندي. 010 

- 
 124. 

0س ــــاري , العصددددفري: قددددارن الددددن  فددددي [ايضددددا... قاضدددديه] 5س  – ــــ , عوديالمسدددد. 03ا, ت . 031 , التنبي
  .129 , 1ا, مآ ر, القلقشندي
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(1)

 .شريح
(2)

 .عبدهللابنأبيرافع



060 

 

 .المدينة هذه فيها حوالى الّسالمعليه  النّبيّ  صلّىالمساجد التي 

وهو مسدجد صدغير قريدب منده فدي جهدة الشدرق وفيده , (*)كما ذكرنا  ومسجد شمس ءمسجد قبا
 3 .مسجدوهو في جانب الشرق من هذا ال, (*)نزل آية لحرمة الخمر ومسجد بني قريظة

 ن رسدولإ :انب الشدرق مدن البقيدع فدي جنبده حجدر عليده أثدر يقولدونوهو في ج (*)ةومسجد بغل
 

____________________ 
 . في ب" حوال"وورده , في أ" حوالى"ورده  1

 .وسقطه في ب, في أ" هو"ورده  0

 .وسقطه في ب, في أ" وهو في جانب الشرق من هذا"وورده / في ب" قريطة"وورده , في أ" قريظة"ورده  3

 .في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / وسقطه في ب, في أ" مسجد بغلى"ورده  7

1س ـــار, ابدددن زبالدددة: قدددارن الدددن  فدددي [هدددذا المسدددجد... مسدددجد قبدددا] 3س  – ـــدرة, ابدددن النجدددار. 136 , أخب , ال
ابددددن . 539, 532 , 1ا, بهجـــة, المرجددداني. 135 -137, 109 , التعريـــف, المطدددري. 192, 164 
 .0613, 0611 , 5ا, البحر. 321 -322, 096 , تاري , لضياءا

136 , التعريف, المطدري: قارن الن  في [ان رسول... ومسجد بغلى] 7س , 1ا, بهجـة, المرجداني. 139  -
 .0602 -0619 , 5ا, البحر. 320, تاري , ابن الضياء. 545 -547 
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(*)
عر سابقاًبمسجدالفعيحويعر اآلنبمسجدالشمسيقعشرقيمسجدقباءعلمىتملمرتفمععلمىشمفير:مسجدالشمس

يعتقدالشميعةبمأن,ألنالشمستطلععليهحينشروقهاوهومسجداغيرمستطيلالشكل,ولهذاسميبمسجدشمس,الوادي
,المرجماني.137ص,التعريةف,المطري.192ص,لدرةا,ابنالنجار:انظر.فيمكانهذاالمسجدكانتالكرامةوالمعجزة

.395ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.539ص,1م,بهجة
(*)
وهميوقم ,يقعشرقيمسجدالشمسبالقربمنالحرةالشرقيةعلىبمابحديقمةتعمر اآلنبحماجزة:مسجدبنيقريظة

كانفيه,وكذلكعرضه,يبلغطولهخواليخمسةوأربعينذراعاً,وهيعبارةعندوربنيقريظة,للفقراءبينأبياتخراب

:انظمر(.م1764/هـ693)وقيلأنالذيجددهالشجاعيشاهينسنة,هدمتعلىمرالزمانووقعتمنارته,أساطينوعقود

,لعمامليا:انظمرأيعماً.543-540ص,1م,بهجةة,المرجماني.135ص,التعريةف,المطمري.192ص,الةدرة,ابمنالنجمار

.365-367ص,معالم,يوس 
(*)
وقيلأنرسول,وهوبطر الحرةالشرقيةفيشرقيالبقيع,مسجدبنيظفربناألوسويعر بمسجدالبغلة:مسجدبغلة

هللاالىهللاعليهوسل جلسعلىحجرفيالمسجدوجاءرجالًمنظفرأرادإزالتهفأخبروهأنرسمولهللاجلمسعليمهفمرده

-547ص,1م,بهجةة,المرجماني.139-136ص,التعريةف,المطمري:انظمر.وأياممرأةتمأتيوتجلمسعليمهتحممل.نهلمكا
.394ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.39ص,1ج,التحفة,السخاوي.545



063 

 

ذر ولددها فدي سددبيل اهلل ثدم تقعدد عليدددددددددددددده وكدل  امدرأ  تندد, اهلل عليده وسددلم قدد قعدد عليدده صدل ىاهلل 
 [ب/ 34] اهلل صل ىل رسول اهلل دددددفر بغظوعند  حجر آخر عليه أثر [ تعالى]ب ذن اهلل //  تصيدددددددددر حامالد 

أثدر عليده وسدلم وحجدر آخدر عليده [ تعدالى]اهلل  صل ىمرفق رسول اهلل عليه وسلم وحجر آخر [ تعالى] 3 

 .يزورنها ويتبركون بها ياموالمسلمون يقولون اس الس المليه ع الن بي  أصابع 
بثالثددة أنددواع  الس ددالمعليدده  الن بددي   لجانددب اسيسددر مددن البقيددع وفيدده دعددافددي ا (*)ومسددجد اإلجابددة

والثددداني أن ت تهلدددك أمتدددي , إلهدددي أسدددالك أن ت تهلدددك أمتددي بغيرهدددا مثدددل سدددائر اسمدددم قبددل هدددذا هدداأول 6 

 .والثالث إلهي أسالك أن ترفع الفتن بينهم وما قبل هذا, حط وقبل هذا أيضاد باسرها بشدة الشتاء والق
____________________ 

, فدددي أ" فدددي"وورده / فدددي ب" تندددد"وورده , فدددي أ" تندددذر"وورده / فدددي ب" امدددراة"وورده , فدددي أ" امدددراء "ورده  1
 .في ب" فى"وورده 

 .في ب" ظفر"وورده , في أ" ضفر"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  0
, فدددي أ[ تعدددالى]سدددقطه / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" عليددده وسدددلم"وورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ تعدددالى]سدددقطه  3

 .وسقطه في ب, في أ" عليه وسلم"وورده / وورده في ب
 .في ب" يزورنها"وورده , في أ" يزورونها"ورده  7
 .وسقطه في ب, في أ" انواع"وورده / في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  5
, فددي أ" سدداير"وورده /فددي ب " تهدللددددد"وورده , فددي أ" تهلددك"وورده / فددي ب" الهددي"وورده , فددي أ" آلهددي"ورده  3

 .في ب" تهدللددد"وورده , في أ" تهلك"وورده / في ب" سائر"وورده 
 .في ب "اسئللددددد"وورده , في أ" اسئلك"وورده / في ب" الهى"وورده , في ب" آلهي"ورده  4

1س , المرجددداني. 139 -136 , التعريـــف, المطدددري: قدددارن الدددن  فدددي [ويتبركدددون فيهدددا... اهلل صدددلى] 7س  –
 .0602 -0619 , 5ا, البحر. 320, تاري , ابن الضياء. 545 -547 , 1ا, بهجة
5س , التعريـف, المطدري. 73 -70 , فضـائل, الجنددي: قدارن الدن  فدي [قبدل هدذا... ومسجد اتجابدة] 4س  –
 -0602 , 5ا, البحــــر. 320, تــــاري , ابددددن الضددددياء. 543 -545 , 1ا, بهجــــة, المرجددداني. 139 

0601 
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(*)
وسمي,السالكللعريفيعلىيسار,يقعشماليالبقيع,وهومسجدبنيمعاويةبنملكبنعو مناالوس:مسجداالجابة

ذراعماًوممن(05)طولهمنالشرقإلىالغربأقملممن,بذلكلدعائهالىهللاعليهوسل فيهثالثدعواتفاجيبفياثنتين

,المرجاني.172-139ص,التعريف,المطري:انظر.وقدرم وأالحعدةمرات,ذراعاً(02)الشمالإلىالجنوبأقلمن
.342ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.34ص,1ج,التحفة,السخاوي.543-545ص,1م,بهجة



067 

 

 .على قوم أحزاب فادفع شرهم عن المسلمين الس المعليه  الن بي   فيه دعا (*)ومسجد الفتح
 .علي بيد  في جبل سلعة في جهة القبلة من المدينة (*)ومسجد بنا 
 3 عليه  تعالىاهلل  صل ى] الن بي   صل ىيعني بعدما  (*)ومسجد القبلتين (*)مان الفارسيومسجد سل

 
 

____________________ 
 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  1
 .وورده في ب, في أ[ عليه تعالىاهلل  صل ى]وسقطه / في ب "سليمان"وورده , في أ" سلمان"ورده  3

1س ابدددن . 175 -170, 172 , أخبـــار, ابدددن زبالدددة: قدددارن الدددن  فدددي [تعدددالى عليددده... ومسدددجد الفدددتح] 3س  –
ــــــف, المطددددددري. 192 , الــــــدرة, النجددددددار , 1ا, بهجــــــة, المرجدددددداني. 171 -172, 137 -133 , التعري

 .0617 -0613, 5ا ,البحر .323 -099 , تاري , ابن الضياء. 534 -537 
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(*)
يعر بمسجداألحزابأوالمسجداألعلىويقعفيشمماليالمدينمةالغربميجبمليقماللمهسملعيقمعفميغربمة:مسجدالفتح

بنىهذاالمسجدفيالمكانالذيقامويعر بمسجدبالسيحوقد,وفيهالعديدمنالعيونبععهاخاليةمنالمياه,واديبطحان

عمرهعممربمن.فيهرسولهللاالىهللاعليهوسل يدعوعلىاألحزابفيغزوةالخندقفاستجابلههللاوأرسلعليه ريحاً

.171ص,التعريةةف,المطممري.169ص,الةةدرة,ابممنالنجممار:انظممر.ولكنممهعممادوتخممرب(م424/هممـ66)عبممدالعزيممزسممنة

.353-355ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.535-537ص,1م,بهجة,المرجاني
(*)
وقيملأنمه,إالأنهتهمدمبنماهه,بجانبمسجدسلمانالفارسي,يقعأسفلمسجدالفتحإلىالجنوب:مسجدعليبنأبيطالب

وعرضمه,ذرا (13)لجنموبويبلمغطولمهممنالشممالإلمىا,يقعفيأعلىالهعبةفوقمسجدفاطمةأيغربمسجدعممر

,معةةالم,يوسمم ,العمماملي:انظممرأيعمماً.3ص,3ج,وفةةاء,السمممهودي.174-173ص,التعريةةف,المطممري:انظممر(13)
.356-354ص

(*)
منجهةالجنوبوسميالمسجدباس سملمانالفارسميوهمو,يقعهذاالمسجدفيأسفلمسجدالفتح:مسجدسلمانالفارسي

وقمدبنميفميعهمدعممربمنعبمد,الىهللاعليهوسل فيغزوةالخنمدقواماحبفكمرةحفمرالخنمدقأحدمرافقيرسولهللا
وممنالمشمرقإلمىالمغمرب,م(4)وتبلغمسماحتهحموالي(م1161/هـ544)العزيزعندبنائهلمسجدالفتحوجددعمارتهسنة

,معةالم,يوسم ,العماملي:انظمرأيعماً.136ص,تحفةة,ابمنحجمر.171ص,التعريف,المطري:انظر.سبعةعشرذراعاً

.359ص
(*)
قريبمنبئررومةوقد,يقععلىهعابحرةالوبرةفيالطريقالشماليالغربيللمدينةبعيدعنالمدينة:مسجدالقبلتين

ئهفيعهدعممرجددبنا,يوجدحولهاآلباروالمزار تعر بالعرا,وموضعالمسجديعر بالقا ,تهدمول يبقإالرثاره

وقبلأنالقبلة,ومنهذاالواديسارالرسولعليهالسالممعأاحابهلماغزاخيبر,بنعبدالعزيزعندماتولىامرةالمدينة

,المطمري.192ص,الةدرة,ابمنالنجمار:انظمر.ارفتإلىالكعبةمنمسمجدالقبلتمين.ارفتإلىالكعبةمنمسجدالقبلتين
.333-330ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.536-534ص,1م,بهجة,جانيالمر.170ص,التعريف



065 

 

 [أ/ 36] وجهدددددددددده إلدددى  الس المرض الظهر إلى بيه المقدس حول جبريل عليه ركعتي ف// مع أصحابه[ وسلم
 .الكعبة

مدرة  أولفيده صدالة الجمعدة فدي المدنيدة  الس دالمعليده  الن بدي   صدل ىوهدو الدذي  (*)ومسجد الغيدب 3 

 .اءقتسفيه صالة العيد وصالة اتس الس المعليه  الن بي   صل ىوهو المسجد الذي  (*)ومسجد العيد
 
 
 
 
 
 

____________________ 
, فددي أ" جبرئددل"وورده / فددي ب" الظهددر"وورده , فددي أ" الطهددر"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ وسددلم]سددقطه  1

 .في ب" جبرائل"وورده 
 .في ب" صل ى اهلل عليه وسلم"وورده , في أ" عليه الس الم"ورده / في ب "الذى"وورده , في أ" الذي"ورده  3

1س , ابدن النجددار. 175 -177 , أخبـار, ابدن زبالدة: قدارن الدن  فدي [قاءتسداتسصدالة  ... م مدعوسدل] 7س  –
, 534 -533 , 1ا, بهجـة, المرجداني. 170 -171, 135 -133 , التعريـف, المطري. 192 , الدرة
 .0600, 0619 , 0617 -0613, 5ا, البحر. 323 , تاري , ابن الضياء .549, 547

                                         
(*)
,وهوالمسجدالذيالىفيهالنبيالىهللاعليهوسل فيهأولجمعمةفميالمدينمة,وردباس مسجدالجمعة:مسجدالغيب

يبعمدعمنمسمجدقبماء,لواديومسجدعاتكمةوهوفيبنيسال ببطنالواديعلىيمينالسال إلىمسجدقباءويقاللهمسجدا
وبقميكمذلكحتمىبنماهالسملطانبايزيمدالعثممانيفمي,وكانبنائمهعبمارةعمنحجمارة,(م0522)وعنالمدينة(م522)حوالي

,1ج,التحفةة,السمخاوي.547ص,1م,بهجة,المرجاني.137-133ص,التعريف,المطري:انظر.القرنالتاسعالهجري

.336-334ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.320-321ص,تاريخ,لعياءابنا.34ص
(*)
,يقعجنوبغربالمناخةعلىمسافةقريبةمنالمسجدالنبوي,يعر أيعاًبمسجدالمصلىومسجدالغمامة:مسجدالعيد

وسممي,نرخمرموضمعلصمالةالعيمدوقيملكما,وهوالمكانالذيالىفيهالرسولامالةالعيمدفميالعمامالثمانيممنالهجمرة

تعلموهسمتة,متمرمربمع(443)تبلمغمسماحته,بمسجدالغمامةألنالشمسحجبتعنالرسولعليهالسالمعندامالتهبغماممة

-323ص,تةاريخ,ابمنالعمياء.39,41ص,1ج,التحفةة,السمخاوي.562-549ص,1ج,بهجةة,المرجاني:انظر.قباب
.373ص,معالم,يوس ,انظرالعاملي.327
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ومسدددددجد بندددددي , (*)ومسدددددجد بندددددي حارثدددددة, (*)مسدددددجد ابدددددن عصدددددبةو , (*)ومسدددددجد بندددددي اسشدددددهل
 2 .(*) يومسجد الس, (*)ومسجد بني الحارث, (*)معاوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" حارث"وورده , في أ" حارثة"وورده / في ب" عصبه"وورده , في أ" عصبة"ورده  1

1س , القـرى, الطبدري. 153 -176 , أخبـار, زبالة ابن: قارن الن  في [ومسجد السي ... مسجد بني] 0س  –
, 5ا, البحـــــر. 312 -326 , تــــاري , ابددددن الضدددددياء. 327 -594 , 1ا, بهجــــة, المرجدددداني. 392 
 0637- 0672. 

                                         
(*)
وأنأمعمامربمن,ذكرأنالنبمياملىهللاعليمهوسمل املىفيمه,رهطسعدبنمعاذوأسيدبنحصن:مسجدبنياألشهل

يزيدأتترسولهللاالىالههعليهوسلمبعر فتعرفهث قامفصلىفل يتوضأوبنوعبداألشهلمنسوبونإلىعبداألشهل

.39ص,1ج,التحفة,السخاوي.326ص,تاريخ,ابنالعياء.176ص,أخبار,ةابنزبال:انظر.بنجش 
(*)
وهميمنمازلبنميجحجما,فيهامزار ورباركثيرة,وتقعغربيمسجدقباء,وهومسجدالتوبةبالعصبة:مسجدابنعصبة

.329ص,تاريخ,ابنالعياء.320ص,1ج,بهجة,المرجاني:انظر.بنلعلةبطنمناألوس
(*)
.وقيملأنالنبمياملىهللاعليمهوسمل املىفيمه,ينسبإلىبنيحارثةالساكنينبيثمربشمرقيبطحمان:مسجدبنيحارثة

.326ص,تاريخ,ابنالعياء.594ص,1ج,بهجة,المرجاني.176ص,أخبار,ابنزبالة:انظر
(*)
ويعمر ,ومعاويةبنعمروداره عنمدبئمرحماءوأنبنيحديلةه بن,مسجدبنيمعاويةبنمالكبنالنجاربنالخزرج

,السمهودي.320ص,تاريخ,ابنالعياء.191ص,الدرة,ابنالنجار:انظر.هذاالمسجداليومبمسجداإلجابةشماليالبقيع

.155ص,1ج,وفاء
(*)
,ابمنالعمياء.151ص,أخبةار,ابمنزبالمة:انظمر:تعر اليومبالحماث,مسجدبنيالحارثبنخزرجيقعشرقيبطحان

.36ص,3ج,وفاء,السمهودي.0633ص,5ج,البحر
(*)
.151ص,أخبار,ابنزبالة:انظر.يقععلىبعدميلمنالمسجدالنبوي,وهيمنازلجس وزيدبنالحارث:مسجدالسيخ

.130ص,معجم,البالدي.36ص,3ج,وفاء,السمهودي.305ص,الروض,الحميري
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 ,(*)ومسجد بني أمية بن زيد, (*)ومسجد العجوز, (*)ومسجد بني وائل, (*)ومسجد بني خطمة
 .(*)ومسجد بني واقن, (*)ياضةومسجد بني ب
عليدده وسددلم فددي بيدده أنددس وفددي دار [ تعددالى]اهلل  صددل ى الن بددي   صددل ى أيضدداد و  (*)جد بيدداضومسدد 3 

 .سفيان
 

____________________ 
 .في ب" ابن"وورده , في أ" بن"وورده / وسقطه في ب, في أ" وايل"ورده  1
, فددي أ" نسددفيا"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ تعددالى]وسددقطه / فددي ب" بندداض"وورده , فددي أ" بيدداض"ورده  3

  .وورده في ب
 في ب" سفيا"وورده , في أ" سفيان"ورده   7

1س , القــرى, الطبددري. 153 -176 , أخبــار, ابددن زبالددة: قددارن الددن  فددي [دار سددفيان... مسددجد بنددي] 3س  –
, 5ا, البحـــــر. 312 -326 , تــــاري , ابددددن الضدددددياء. 327 -594 , 1ا, بهجــــة, المرجدددداني. 392 
 0637- 0672. 

                                         
(*)
ومنمازلبنميخطممةاليعمر مكانهماوقيمل,المساجدالتيالىبهاالنبيالىهللاعليهوسمل بالمدنيمةمن:مسجدخطمة

,1ج,وفةاء,السممهودي.150ص,أخبةار,ابمنزبالمة:انظمر.وكانواقوماًمتفرقين,أنه كانوابالعواليشرقيمسجدالشمس

.032ص,1ج,معالم,محمد,شراب:انظرأيعاً.312ص,تاريخ,ابنالعياء.154ص
(*)
منالمساجدالتيالىبهاالنبيالىهللاعليهوسل بالمدينةالىبينالعممودينالمقمدمينخلم اإلممام:مسجدبنيوائل

,تاريخ,ابنالعياء.150ص,أخبار,ابنزبالة.40-41ص,1ج,أخبار,ابنشبة:انظر.فعربواهناكوتداً,بخمسأذر 
.312ص

(*)
عنمدقبمرالبمراءبمن,إحداالمساجدالتيالىبهاالنبيالىهللاعليهوسل بالمدينمةيقمعفميبنميخطممة:لعجوزمسجدا

,السممهودي.312ص,تةاريخ,ابمنالعمياء.40ص,1ج,أخبةار,ابنشمبة:انظر.والعجوزهيامرأةمنبنيسلي ,معرور
.39ص,3ج,وفاء

(*)
وتقمعديماره شمرقيدار,نالمساجدالتيالىبهاالنبيالىهللاعليهوسل بالمدنيمةبالعواليم:مسجدبنيأميةبنزيد

,السممهودي.329ص,تةاريخ,ابمنالعمياء:انظمر.وكانعمربنالخطابنازالًبدياره معامرأتمهأمعاام ,بنيالحارث
.39ص,3ج,وفاء

(*)
ليمهوسمل بهمافميالمدينمةممنالخمزرجوبنموبياضمةبطمنممنمنالمساجدالتيالىالنبيالىهللاع:مسجدبنيبياضة

األنصارث منالخزرجكانتدياره فيمابينداربنيسمال بمنعمو ممنالخمزرجبمواديرانونماءعنمدمسمجدالجمعمةإلمى

.36ص,3ج,وفاء,السمهودي.312ص,تاريخ,ابنالعياء.151ص,أخبار,ابنزبالة:انظر.واديبطحان
(*)
منالمساجدالتيالىالنبيالىهللاعليهوسل بهافيالمدنيةوهوموضعبالعواليكانتفيمهمنمازل:جدبنيواق مس

,3ج,وفاء,السمهودي.329ص,تاريخ,ابنالعياء.150ص,أخبار,ابنزبالة.بنيواق مناألوسرهطهاللبنأمية

.41-42ص
(*)
.ل أجدلهترجمة:مسجدبياضة
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 : لكن نذكر بعضاً منها, ينة كثيرةوأسامي المد

 [ب/ 39] مجيبة, جيته// محبوبة, محبة, مرحومة, مجبورة, جابرة, مسكنة, مطيبة, طابة, طيبة, مدينة
 3 .بلغني أن أسامي المدنية في التوراة أربعين (*)قال عبد العزيز بن محمد, دار يثرب, هذرا, قاصمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" بعضها"وورده , في أ" بعضاد " ورده 1
" مجيتدده"وورده / فددي ب" جيبدده"وورده , فددي أ" جيتدده"وورده / فددي ب "مرحومددة"وورده , فددي أ" مرحومدده"وورده  0

 .في ب" مجيه"وورده , في أ
 .في ب "التوراة" وورده, في أ" التورية"وورده / في ب" بنا"وورده , في أ" بن"ورده  3

0س , 1ا, أخبـار, ابن شدبة. 163 , أخبار, ابن زبالة: قارن الن  في [التوراة اربعون... ةطيب, مدينة] 3س  –
, 1ا, بهجـة, المرجداني. 54 -53 , التعريـف, المطدري. 37 -33 , الـدرة, ابدن النجدارة. 132 -159 
 .072 -039 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 037 -030 , أعالم, الزركشي. 129 -126 

 

                                         
(*)
,أخوهكلببنوبمرةممنقعماعة,وهومولىللبركبنوبرة,يكنىبأبيمحمد,عبدالعزيزبنمحمدبنعبيدالدراوردي

وبقميبهماحتمىتموفيسمنة,إالأنهولدفيالمدنيةونشأبهاوسمعالعل واألحاديمثبالمدينمة,أالهمندراوردقريةبخرسان

,ابمنسمعد:انظر.أبوإسحاقإبراهي بنإسحاقالطالقينوغيره :ورواعنه,ابراهي بنعقبة:رواعن(م620/هـ164)
.194ص,1ج,تذكرة,الذهبي.197-164ص.16ج,تهذيب,المزي.320ص,4ج,الطبقات
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 :وتوضأ واغتسل منها الّسالمعليه  النّبيّ ي شرب منها فصل في اآلبار الت

الكائن في خارا المدينة بدين الغيطدان ولهدذ البئدر حكايتدان مدذكورتان فدي صدحيح  (*)ريسابئر 
 3 .تعالىالبخاري سنذكرهما عن قريب إن شاء اهلل 

سددلم عليدده و [ تعددالى]اهلل  صددل ىفددي قددرب مسددجد قبددا توضددا مندده رسددول اهلل  (*)ومنهددا بئددر ُغددرسٍ 
 .في البئر فما نق  ماؤ  من ذلك الوقهوأخذ في فمه من مائه ثم صبه 

 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" عليه وسلم تعالىاهلل  صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  1
, فددي أ" لهددذا"وورده / فددي ب" الكددائن"وورده , فددي أ" الكدداين"وورده / فددي ب" بئددر"وورده , فددي أ" بيددر"ورده  0

 .في ب" بئر"وورده , في أ" بير"وورده / في ب" هذا"وورده 
 .في ب" سنذكرها"وورده , في أ" سنذكرهما"ورده  3
 .وسقطه في ب, في أ[  تعالى]وورده  /في ب" توضا"وورده , في أ" توضا"وورده  7
فدي " البئدر",ووردهفدي أ"البئدر"وودره/فدي ب"مائده"فدي أ,وورده" مائدة"وورده/وسقطه فدي ب, في أ[  اخذ]وورده  5

 .في ب" مائه"وورده في أ,"ماؤ "وورده /ب
0س ــــف, المطددددري. 123 , الــــدرة, ابددددن النجددددار: قددددارن الددددن  فددددي [تعددددالىاهلل ... ريددددسبئددددر إ] 3س  – , التعري
 .077 , تاري . 0419 , 5ا, البحر, ابن الضياء. 305 , 0ا, ارشاد, ابن فرحون. 179 
7س , الطبقـات, ابدن سدعد. 016 -014 , أخبار, ابن زبالة: قارن الن  في[ ذلك الوقه... ومنها بئر] 5س  –
. 150 , التعريــف, المطددري. 125 , الــدرة, ابددن النجددار. 156 , 1ا, تــاري , ابددن شددبة. 733 , 1ا

, 5ا, البحــــر, ابددددن الضددددياء. 303 , 0ا, ارشــــاد, ابددددن فرحددددون. 310 -311 , 1ا, بهجــــة, المرجدددداني
 . 073 -075 , تاري . 0400 

                                         
(*)
,راًيبلمغذراعهماوطولهماأربعمةعشمرذرا وشمب,مقابلةلمسجدقبماء,يبعدعنالمدينةنحوميلين,بئربالمدينة:بئراريس

وفيمهسمقطخمات النبمياملىهللاعليمهوسملممنيمدعثممان,كانمنأقلاألبارمماء,والبئرتحتأط عالخرابمنحجارة

,الدرة,ابننجار:انظر.كانبابهامنجريد,وهوالبئرالذيجلسعليهالنبيوتوسطقفها(م352/هـ32)رضيهللاعنهسنة

.00ص,الروض,الحميري.077ص,تاريخ,ابنالعياء.179ص,التعريف,المطري.123-120ص
(*)
وبمائهاغسل,لسعدبنجثيمةاألنصاريكانرسولهللاالىهللاعليهوسل يشربمنهفيحياته,بئربالمدينة:بئرغرس

ولهماحمواليسمبعةتقعوسطالصمحراءوقمددمرهماالسميلوحطمهمايبلمغط,بعدوفاتهبينهاوبينمسجدقباءقرابةنص ميل

,0ج,مراصةد,البغمدادي.150ص,التعريةف,المطمري.997ص,3ج,معجةم,البكري:انظر.أذر وعرضهاعشرةأذر 
.073-075ص,تاريخ,ابنالعياء.966ص

6 
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ومنهددا بئددر , (*)ومنهددا بئددر رومددة, (*)ومنهددا بئددر بضدداعة, (*)ومنهددا بئددر حددا, (*)منهددا بئددر بصددةو 
ران العدددالم محدددوط بئدددر محدددوط فدددي جنبدددة حدددوض يشدددربون مدددن مائددده ويتبركدددون بددده ويهدونددده إلدددى أطددد

 3 .وطعمه كالزمزم فيستحب أن يشرب منها للعافية والتبرك

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقطه في ب, في أ" بئر"وورده / في ب" روم"وورده , أ في" رومة"ورده  0
 .في ب" التبرل"وورده , في أ" التبرك"وورده / في ب" كالزمز"وورده , في أ" كالزمزم"ورده  3

.في بورد و , الن  في أ سقط[ بئر بضاعة... ومنها بئر] 1س   
1س  .079 -073 , تاري , اءابن الضي: قارن الن  في[ للعافية والتبرك... ومنها بئر] 3س  –

                                         
(*)
بنيةبالحجارةم,فيهاماءأخعر,وقدهدمهاالسيلث أعيدبنائها,قريبةمنالبقيععلىطريقالعاليةبينالنخيل:بئربصة

,الةدرة,ابمنالنجمار:انظر.وعندهابئراغيروالناسمختلفونأيهمابئررومة,وهواليومحديقةكبيرةمحوطةعليهابحائط

.074-073ص,تاريخ,ابنالعياء.157-153ص,التعريف,المطري.124-123ص
(*)
وقمدرلمتبئمرحماءألبميبمنكعمبوحسماببمن,نجهةالشمرقيقعوبستانشماليسورالمدينةم,منربارالمدينة:بئرحا

وكانأحبأموالهإليهبئرحاءفماههاعذب.أعطاهماأياهماأبوطلحةالذيكانأكثراألنصارفيالمدينةماالًمننخل,ثابت

,ابمنالعمياء.155-157ص,التعريةف,المطمري.121ص,الةدرة,ابمنالنجمار:انظمر.طولذراعهاعشمرينذراعماً,حلو

.740ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.077-073ص,تاريخ
(*)
وفيهماأفتمىالنبمياملىهللاعليمهوسمل بمأنالمماءطهمورممال ,وهومنربارالمدينةدياربنيساعدة,بالع :بئربعاعة

تقمعاليمومفميناحيمةحديمةشمماليسمور, ماههاعمذباما,كانتتثعفيبستان,وبهامالألهلالمدينةمنأمواله ,يتغير

,1ج,معجةم,الحمموي.127ص,الةدرة,ابنالنجار:انظر.المدينةوغربيبحرحاإلىجهةالشماليستقيمنهاأهلالحديقة

.741ص,معالم,يوس ,العاملي:انظرأيعاً.153ص,التعريف,المطري.770ص
(*)
فقمالرسمولهللاممنيشمتريروممةفيجعلهماللمسملمين,همودييبيمعالمسملمينماههماكانتزكيمةلي,بئربالمدينة:بئررومة

,البكمري:انظمر.وشممالشمرقيواديالعقيمق,تقمعهمذاالبئمرشممالمسمجدالقبلتمين,فاشتراهاعثمانبنعفانرضيهللاعنه

-074ص,تةاريخ,ياءابمنالعم.159-154ص,التعريةف,المطمري.099ص,1ج,معجم,الحموي.365ص,0ج,معجم
076.
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 [أ/ 42] بدددددددددددددعن سعيد بن المسي (*)عن شريك بن أبي نمر// ها من تلك الحكايتين وهي ما روياوتف
[ وسلم]عليه [ تعالى]لزمن رسول اهلل توضا في بيته ثم خرا فقله سموسى اسشعري  أبا إن" :قال

اهلل عليه وسلم  صل ى[ تعالى]رسول اهلل  عنوسكونن معه يومي هذا قال فجاء إلى المسجد فسال  3 

ريس فجلسه عند الباب وبابها على آثر  أسال عنه حتى دخل بئر إفقالوا خرا ووجهه هنا فخرجه 
هو   ذاعليه وسلم حاجته فتوضا فقمه إليه ف[ تعالى]اهلل  صل ىقضى رسول اهلل  ىمن جريد حت

في البئر ثم انصرفه فجلسه عند الباب ودتهما  لى بئر وتوسط قفها وكشن عن ساقيهجالس ع 6 

من : بكر فدفع الباب فقله أبوفجاء , معليه وسل[ تعالى]اهلل  صل ىفقله سكونن بواباد لرسول اهلل 
 [ب/ 41] //بكر يستددددددداذن أبويا رسول اهلل هذا : فقله, ثم ذهبه, على رسلك: فقله. بكر أبو: هذا  فقال

 9 فدخل , ورسول اهلل يبشرك بالجنة, ادخل :فاقبله حتى قله سبي بكر ,وبش ر  بالجنة, ائذن له: فقال

____________________ 
 .في ب" شريل"وورده , في أ" شريك"ورده  1
وسدددقطه / فدددي ب" توضددداء"وورده , فدددي أ" توضدددا"وورده / فدددي ب" اتشدددعرى"وورده , فدددي أ" اتشدددعري"ورده  0

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]
, فددي أ[ تعددالى]وسددقطه / فددي ب "فسددئال"وورده , فددي أ" فسددال"وورده / وورده فددي ب, أفددي [ وسددلم]سددقطه  3

 .وورده في ب
" اسال"وورده / في ب" وجه ههنا"وورده , في أ" وجهه هنا"وورده  /في ب" اسال"وورده , في أ" اسال"ورده  7

 .في ب" بئر"وورده , في أ" بير"وورده , في أ
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" يرجر "وورده , في أ" جريد"ورده   5
فدي " البدر"وورده / في ب" ساقيه"وورده , في أ" ساقيها"وورده / في ب" بئر ادريس"وورده , في أ" بئر"ورده  3

 .في ب" البئر"وورده , أ
 .في ب" فجاؤا"وورده , في أ" فجا"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  4
 .في ب" رأسك"وورده  ,في أ" رسولك"ورده  6
 .في ب" ائذن"وورده , في أ" ايذن"ورده  9

                                         
(*)
روا,كانوالدهممنشهدبمدر,كانثقةكثيرالحديث,المحدث,يكنىبأبيعبدهللا,شريكبنعبدهللابنأبينمرالليثي

,4ج,الطبقةةات,ابممنسمعد:انظمر(.م454/همـ172)تموفيسممنة,سمعيدالمقبممري:ورواعنمه,وسممعيدبمنالمسمميب,عمنأنمس
.132-159ص,3ج,سير,الذهبي.125ص,مشاهير,ابنحبان.766ص



090 

 

 معه في القن ودلى رجليه في البئر كما صنع[ اهلل عليه وسلم صل ى]فجلس عن يمين رسول اهلل 
خدي يتوضدا ويلحقندي فقلدده إن عدن سداقيه ثدم رجعدده فجلسده وقدد تركده أوكشدن  الس دالمعليده  الن بدي  

, عمددر بددن الخطدداب: مددن هددذا  فقددال: إنسددان يحددرك فقلدده  ذايريددد أخددا  فدد يدرد اهلل بفددالن خيددراد يدداه بدده 3 

عمدر بدن الخطداب : فقلده, عليده وسدلم[ تعدالى]اهلل  صدل ىثم جئه إلدى رسدول اهلل , على رسلك: فقله
عليدده [ تعددالى]اهلل  صدل ىإئدذن لدده وبشددر  بالجندة فجئدده فقلدده ادخدل وبشددرك رسددول اهلل : فقددال, يسدتاذن

ودلدى رجليده   عليده وسدلم فدي القدن يسدار [ تعدالى]اهلل  صدل ىلدس مدع رسدول اهلل فددخل فج وسلم بالجندة 6 

مدن : فقلده, يداه بده فجداء إنسدان يحدرك البداب// ان يدرد اهلل خيدراد  :فقلدهفي البئر ثم رجعده فجلسده 
عليده وسدلم [ تعدالى]اهلل  صدل ىعلى رسدلك وجئده إلدى رسدول اهلل : فقله. عثمان بن عفان: هذا  فقال

 9 أدخددل وبشددرك رسددول اهلل  :إئددذن لدده وبشددر  بالجنددة علددى بلددوى تصددبيه فجئتدده فقلدده لدده: لفاخبرتدده فقددا

 
 

____________________ 
 .في ب" البر"وورده , في أ" البير"ورده / وورده في ب, في أ[ اهلل عليه وسلم صل ى]سقطه  1

فدي " وجلسده"وورده , فدي أ" سدهفجل"وورده / فدي ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  0
 . في ب" يتوضا"وورده , في أ" يتوضاء"وورده / ب

 .في ب" يحرل"وورده , في أ" يحرك"ورده  3

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه  /في ب" رسلل"وورده , في أ" رسلك"ورده  7

وسددددقطه / فدددي ب" الجندددةبا"وورده , فددددي أ" بالجندددة"وورده / فدددي ب" يسددددتاذن"وورده , فدددي أ" يسدددتاذن"ورده   5
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]

 .في ب" يسار "وورده , في أ" يسان"ورده و / وورده في ب, في أ [تعالى]سقطه  3

, فدددي أ" يحددرك"وورده / فددي ب" يددداه"وورده , فددي أ" يدداه"وورده / فدددي ب" البددر"وورده , فددي أ" البيددر"ورده  4
 .في ب" يحرل"وورده 

, فدددي أ" وسدددلم"وورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ تعدددالى]وسدددقطه  /فدددي ب" رسدددلل" وورده, فدددي أ" رسدددلك"ورده  6
 .وسقطه في ب

 .في ب" باالجنة"وورده , في أ" بالجنة"ورده  9



093 

 

عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد القن قدد ملدف فجلدس وجاهدة مدن [ تعالى]اهلل  صل ى
 (1)."قبورهم وثانيها هااولف: قال سعيد بن المسيب: قال شريك, الشق اآلخر

عليه وسلم في [ تعالى]اهلل  صل ىكان خاتم رسول اهلل : وهي ما روي عن أنس بن مالك قال 3 

ريس فاخرا فلما كان عثمان في بئر ا: قال, رعمر بعد أبي بك[ يد]يد  وفي يد أبي بكر بعد  وفي 
 [أ/ 40] //مع عثمان فنزح البئر امأيفاختلفنا ثالثة : قال, الخاتم من أصبعه فجعل يعبث به فسقط في البئر

فمن ذلك الوقه ظهر الفتن حتى قتل عثمان شهيداد وتلك الوقعة بعد ما , باثني عشر دلواد فلم نجد   6 

ونقش ذلك الخاتم محمد رسول اهلل ثالثة أسطر محمد سطر ", من خالفة عثمان, مضى سه سنين
 (2)."اهلل سطر, سطر[ عليه وسلم تعالىاهلل  صل ىاهلل ]رسول 

 

____________________ 
, فدددي أ" ملدددى"وورده / فدددي ب" باالجندددة"وورده , فدددي أ" بالجندددة"ورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ تعدددالى]سدددقطه  1

 .في ب" ملف"وورده 

 .في ب" شريل"وورده , في أ" شريك"ورده  0

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" مالل"وورده , في أ" مالك"ورده  3

 .في ب" بئر"وورده , في أ" بير"وورده  /وورده في ب, في أ" يد"سقطه  7

 .في ب" البر"وورده , في أ" البير"وورده / في ب" لعب"وورده , في أ" يعبث"ورده  5

 .في ب" يقتل"وورده , في أ" قتل"وورده / في ب" البر"وورده , في أ" البير"وورده  3

 .في بوورده , في أ[ اهلل عليه وسلم صل ى]وسقطه  6

3س ـــدرة, ابدددن النجدددار: قدددارن الدددن  فدددي[ خالفدددة عثمدددان... اندددس بدددن] 4س  – , التعريـــف, المطدددري. 123 , ال
 .303 , 0ا, ارشاد, ابن فرحون. 151 

                                         
(1)

بابمن,الصحابةرضيهللاتعالىعنه فضائلكتاب,صحيح,مسل .377ص,1ج,(50)رقمه,مسند,الروياني:انظر

عثمانبنفضائلمن,اللؤلؤ,محمدفؤاد,عبدالبافي.1636ص,7ج,(0723)رقمه,عثمانبنعفانرضيهللاعنهفضائل
 .132ص,3ج,(1557)رقمه,عفانرضيهللاعنه

(2)
"وهللاسمطر,ورسمولسمطر,محممدسمطر,كاننقشخات النبيالىهللاعليمهوسمل ثالثمةأسمطر:عنأنسبنمالكقال

كتمابزكماةاإلبمل,سةنن,الدارقطنمي.735ص,1ج,(1650)رقمه,بابنقشالخات ,كتاباللباس,سنن,الترمذي:انظر
 .37ص,10ج,(3133)رقمه,بابنقشالخات ,كتاباللباس,شرح,البغوي.11ص,3ج,(1967)رقمه,لغن وا

9 
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عليدده وسددلم [ تعددالى]اهلل  صددل ىفي أن أبددا بكددر وعمددر دفنددا مددع رسددول اهلل أيضدداد لعددل هددذا سددر 
عنهمددا قددد توافقددا فددي سددن [ تعددالى]مددر رضددي اهلل بكددر وع أبددووكددذا , وعثمددان فددي آخددر البقيددع وحيددداد 

و عليددده وسددددلم وهددددو ثدددالث وسددددتون سددددنة علدددى أصددددح [ تعددددالى]اهلل  صددددل ىرسدددول اهلل  فسددددنهما  يدددداهاالر  3 

اهلل  صددل ىعندده فدد ن سددنة غيددر موافددق لسددن رسددول اهلل [ تعددالى]كذلك بخددالن عثمددان رضددي اهلل أيضدداد 
ثدم اتخدذ عثمدان خاتمداد , إشارة إلى قبورهم أيضاد ا اثنان وثمانون سنة ولعل هذ عليه وسلم وهو[ تعالى]

 6 [أ/ 47] .فضته منه ونقش عليه آمنه باهلل خلق فسوى// من فضة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  0

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  7

 .في ب" امنه"وورده , في أ" آمنه"ورده  3



095 

 

 .الباب الثالث في فضائل القدس

 فصل في كيفية بناء المسجد األقصى

سمي اسقصى سنده أبعدد المسداجد التدي تدزار وقيدل ابعدد مدن المسدجد الحدرام ذكدر الحدافظ بهداء  3 

أي مسدجد  يدا رسدول اهلل: قدال, رضدي اهلل عنده (*)راويداد عدن أبدي ذر  (*)في كتابه المستقصى (*)الدين
 َع ـــــــَبيلٍت ُوضِ  أولإن  : "قال في حقه تعالىفي وجه اسرض فقال الكعبة تن اهلل سبحانه و  أوتد بني 

 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" فضائل"وورده , في أ" فضايل"ورده  1

 .في ب" كيفيه"رده وو , في أ" كيفيته"ورده  0

 .وسقطه في ب, ورده في أ[ المسجد الحرام... سمي اتقصى] 3

 .في ب" آلن"وورده , في أ" تن"وورده / في ب" اى"وورده , في أ" اي"ورده  7

 .في ب" تعا"وورده , في أ" تعالى"ورده  5

, الزركشددي. 303 , 1ا, نهايــة, النددويري: انظددر تطددابق الددن  فددي[ المسددجد الحددرام... سددمي اتقصددى] 3س
.93 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 04 , الروم, الشافعي. 004 , أعالم

  

                                         
(*)
ولدفيجممادااألولمىسمنة,مؤرخ,حافظ,محدث,"بهاءالدين,أبومحمدعساكر"القاس بنعليبنالحسنبنهبةهللا

/هممـ322)تمموفيبدمشممقسممنة,كممانشممديدالممور ,بعممدأبيممهتممولىدارالحممديثالنورانيممة,سمممعبدمشممق,(م1133/هممـ504)
,النعيمممي.1334ص,7ج,تةذكرة,المذهبي:انظمر.المسمجداألقصمىفضةةائلممنمصمنفاتهالجمامعالمستقصمىفمي,(م1023

.42ص,معجم,االحالدين,المنجد:انظرأيعاً.374ص,7ج,شذرات,الحنبلي.123-121ص,1ج,سالدار
(*)
.المسجداألقصىفضائلمستقصىفيالجامعال
(*)
ااحبرسولهللا,أبوذر,جندببنجنادةبنكعيببناغيربنحرامبنسفيانبنكنانةبنمدركةبنإلياسبنمعر

,وعادإلىبالدقومهول يشهدمعالنبيبدر,الىهللاعليهوسل وهومنأعيانالصحابةقدي اإلسالمأسل بمكةقبلالهجرة

رواعنالنبي,شهدفتحبيتالمقدسفيعهدعمر,كانرأساًفيالزهدوالعل ,كانيفتيفيخالفةأبيبكروعمروعثمان

.33ج,تةةاريخ,ابممنعسمماكر.003-025ص,7ج,الطبقةةات,ابممنسممعد:انظممر(.م350/هممـ30)تمموفيسممنة,أحاديممثكثيممرة
.73ص,0ج,سير,الذهبي.147ص

6 



093 

 

ــاِس َلل ــذي ِبَبّكــة ُمباَركــاً  وقلدده بعددد  يددا رسددول اهلل فقددال مسددجد القدددس المبددارك فقلدده كددم  ,اآليددة (1)"ِللنل
  (2)"مضى من الزمان بينهما فقال أربعون عاماد 

 3 مددن بنددى المسددجد اسقصددى أحبدداء اهلل أولإن  )*(سعددالمفددي كتابدده ا (*)الخطددابي اإلمدداموذكددر 

 [ب/ 45] داود// وسددددددددددعددددددددددهثم بنى على ذلك البناء و  الس الممن بنا  سام بن نوح عليه  أولوقال كعب , تعالى
 .وسجل هذا عرن باسمها الس المعليهدم وسليمدان 

 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" للذى"ورده و , في أ" للذي"ورده  1

 .في ب" المبارل"وورده , في أ" المبارك"ورده  0

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عدد م"وورده / في ب" تعا"وورده , في أ" تعالى"ورده  7

 .في ب" باسمهما"وورده , في أ" باسمها"وورده / في ب" عليهما"وورده , في أ" عليهم"ورده  5

, تـاري , ابدن الجدوزي. 14 , فضـائل, ابدن المرجدا: قارن الدن  مدع[ عرن باسمها. ..اإلماموذكر ] 5س –3س 
 .37 , الروم, الشافعي. 137, 130 , م ير, ابن تميم. 063 , أعالم, الزركشي. 34 -33 

                                         
(1)

 (.93)اآلية,سورةرلعمران
(2)

ثم :قلت,المسجدالحرام:أيمسجدوضعفياألراأوالً قال:"سألترسولهللاالىهللاعليهوسل :قال,عنأبيذر

".فكلهمامسمجد,حيثماأردكتالصالةفصمل:ث أي قال:قلت,أربعونسنة:ك بينهما قال:قلت,المسجداألقصى:أي قال
ابن.130-131ص.35ج,(01330)رقمه,حديثأبيذرالغفاريرضيهللاعنه,مسنداألنصار,مسند,ابنحنبل:انظر

كتماب,السةنن,البيهقي.036ص,0ج,(1092)رقمه,بابذكرأولمسجدبنيفياألرا,كتابالصالة,صحيح,خريمة

 .423ص,0ج,(7033)رقمه,بابأينماأدركتالصالةفهومسجد,الصالة
(*)
/همـ319)فقيمهمحمدثولمدسمنة,اماحبالتصماني ,أبموسمليمان,بنمحمدبنإبراهي بنخطمابالبسمتيالخطمابيحمد

ابمي:سممعممن,وهمونسملزيمدبمنالخطماب,وأخذالفقهعلىالمذهبالشمافعي,رحلإلىالحجازوالعراقوخرسان,(931

:ولمهالعديمدممنالتصماني منهما(م996/هـ366)يببستسنةتوف,أبوعبدهللاالحاك :وحدثعنه,سعيدبناألعرابيبمكة
.04ص-03ص,14ج,سير,الذهبي.017ص,0ج,وفيات,ابنخلكان.763ص,0ج,معجم,الحموي:انظر.معال السنن

 .كتاباعالمالحديثفيشرحاحيحالبخاري)*(

6 
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عبددداس [ ابددن]قددال , أي قوينددا  بددالحرس والجندددود, (1)"وَشــَدّدنا ُمللَكـــ ُ : "قددال عددز وجددل فدددي حقدده
 .يحرس محرابه كل ليلة ستة وثالثون ألن رجل د ملوك اسرض سلطاناد كانه كان أشرضي اهلل عن

 3 اسمددددر للمالئكددددة كمددددا فددددي بندددداء الكعبددددة أولصددددار بندددداء المسددددجد اسقصددددى فددددي  ولفعلددددى اس

أن يسدكنوا فدي  تعدالىلكن هدم المالئكدة الدذين أمدرهم اهلل [ تعالى]فال يخفى أن المالئكة من أحباء اهلل 
ون منها قوم جان بن جان حين أفسدوا فيهدا فلمدا هلدك ذلدك القدوم وتفدرق مدا اسرض ويعمروها ويطرح

بقي منهم إلى شعب الجبال وبطون اسودية والجزائدر وعمدره اسرض تلدك المالئكدة زمانداد طدويالد إلدى  6 

 . الس المعليه  الن بي  آدم  تعالىأن خلق اهلل 
 

____________________ 
 . لم ترد في ن  المخطوط "ابن" 1

 .في ب" للمالئكة"وورده , في أ" للماليكة"ورده  3

, فدي أ" تعدالى"وورده / وورده فدي ب, فدي أ[ تعدالى]وسدقطه / فدي ب" الملئكدة"وورده , فدي أ" الماليكة"ورده  7
 .في ب" تعا"وورده 

, أفددي " هلددك"وورده / فددي ب" فيهددا"وورده , فددي أ" فهددا"وورده / فددي ب" افسدددو"وورده , فددي أ" افسدددوا"ورده  5
 " دددذلل"وورده , في أ" ذلك"وورده / في ب" دددهلل"وورده 

" تلددك"وورده / فددي ب" الجزائددر"وورده , فددي أ" الجزايددر"وورده / فددي ب" اتوديدده"وورده , فددي أ" اتويدده"ورده  3
 .في ب" الملئكة"وورده , في أ" المالئكه"وورده / في ب" دددتلل"وورده , في أ

 .في ب" آدم"وورده , في أ "ادم"ورده  4

 .وسطق في ب, ورد الن  في أ[ الن رجل... قال عز] 0س –1س 

, معــالم, البغددوي. 167 , 6ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  مددع[ الددن رجددل"... وشددددنا ملكدده"] 0س –1س 
 .537 , 3ا, زاد, ابن الجوزي. 43 , 4ا

 .14 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ بناء الكعبة.. ولفعلى اس] 3س 

ددالمعليده ... فدال يخفددى] 4س –7س  , 1ا, معــالم, البغددوي. 755 , 1ا, جـامع, الطبددري: قدارن الددن  مدع[ الس 
 .799 -796 , 1ا, لباب, الخازن. 46 

                                         
(1)

 (.02)اآلية,سورةص



096 

 

إليدده أنددي لددم  تعددالىأوحددى اهلل [ رجددل] تددهورفعدده قام الس ددالمفالحاصددل أندده لمددا ابتدددأ داود عليدده 
دك ملك اسرض اسمه سليمان أقضدي إتمامده علدى يديده أقض ذلك على يديك ولكن ابن لك أمل كه بع

 3 [أ/ 43] الملك وسخر له اإلنس والجدددددددددن وأمددددددددددر ذلك  الس الموملك تبنه سليمان عليه  //تعالىفلما توفا  اهلل 

 .ب تمام بناء بيه المقدس
وعشدددرين خمسدددة , مائدددة فرسددد  الن بدددي  كدددان معسدددكر سدددليمان , (*)حمدددد بدددن كعدددب القرظددديقدددال م

ن بيده مدن قدوارير وكدان لده ألد, وخمسدة وعشدرين للطيدر ,وخمسة وعشدرين للجدن, فرس  منها لإلنس 6 

العاصدددن فترفعددده ويدددامر الرخددداء  علدددى الخشدددب فيهدددا ثالثمائدددة صدددريحة وسدددبعمائة سدددرية فيدددامر الدددريح
م احدد فتسير معه وأوحى إليه اهلل وهو يسدير بدين السدماء واسرض إندي قدد زده فدي ملكدك أن ده ت يدتكل

 9 .به فاخبرتك من الخالئق بشيء إت جاءه به الريح

____________________ 
, فدددي أ" تعدددالى"وورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ رجدددل]وسدددقطه / فدددي ب "ابتدددداء "وورده , فدددي أ" ابتددددأ"ورده  1

 .في ب" تعا"وورده 

وورده , فدي أ" بعدك"وورده / في ب" مالل"وورده , في أ" لك"ورده / في ب" دددددذلل"وورده , في أ" ذلك"ورده  0 
 .في ب" بعد"

 .في ب "المللددد"وورده , في أ" الملك"وورده / في ب" تعا مللددد"وورده , في أ "ملك تعالى"ورده  3

 . وسقط في ب, ورد الن  في أ[ به فاخبرتك.. قال محمد] 4س –5س 

, فضـائل, ابدن الجدوزي. 765 , 1ا, تـاري , الطبدري: فديقدارن الدن  [ بيده المقددس... لما ابتددأ] 7س –1س 
ــة, النددويري. 145 -147 , 1م, الكامددل, ابددن اسثيددر. 45 -47  , أعــالم, الزركشددي .99 , 17ا, نهاي
 060- 063. 

, تــاري , الطبددري. 300 , قصــ , الثعلبددي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ بدده فاخبرتددك.. قددال محمددد] 9س –5س 
سدبط : وقدارن الدن  مدع. 372 , 3ا, لبـاب, لخدازنا. 152 , 3ا, معـالم, البغوي. 766 -764 , 1ا

 .796 , مرآة, ابن الجوزي

                                         
(*)
ولدفيحياةالنبيالىهللاعليه,ويكنىبأبيحمزة,منحلفاءبنيأوس,سدالقرظيمحمدبنكعببنحبانبنسلي بنأ

سمكنالكوفمةثم تحمول,كانوالدهمنسبيبنيقريظة,قدمعلىعمربنعبدالعزيزفيخالفته,وهومنأهلالمدينة,وسل 

تموفيسمنة,أبمانبمنامالج:وروةعنمه,بنمالكوأنس,أبانبنعثمان:رواعن,إلىالمدينةفسكنهاكانثقةكثيرالحديث

,55ج,تةاريخ,ابنعسماكر.1344ص,3ج,االستيعاب,ابنعبدالبر:انظر(.م435/هـ114)وقيلسنة,(م403/هـ126)
.374-372ص,03ج,تهذيب,المزي.132ص
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فشرع هو بذلك وجمع اإلنس والجن والشياطين وعفاريتهم فدي تحصديل الرخدام والمهداة اسبديض 
وأمدددر بنددداء المديندددة بالرخدددام والصدددفائح وجعلهدددا اثندددي عشدددر سدددبطاد فرقددداد مدددنهم يقطعدددون , مدددن معادنددده

وفرقددداد ياتونددده  اكنهدددا وفرقددداد يخرجدددون الدددذهب والفضدددة واليددداقوه مدددن معادنهدددااسحجدددار والرخدددام مدددن أم 3 

 .بالمسك والعنبر وسائر الطيب من أماكنها وفرقاد يخوضون البحر ويخرجون البلف والمرجان
صددالح]وأمددرهم بنحدده  ناعثددم أحضددر الصدد تلددك [ تلددك اسحجددار المرتفعددة وتصددير بهددا الواحددا وا 

 6  ف فبنى المسجد بالرخام اسبيض واسصفر واسخضر وعمد  من المهاةالجواهر ونقب اليواقيه والبل

 
 
 
 

____________________ 
فدي " المهداة"وورده / في ب" عفريتهم"وورده , في أ" عفرتهم"وورده / في ب" بذللدددد"وورده , في أ" بذلك"ورده  1

 .في ب" المهاه"وورده , ب

 .في ب" ببناء"وورده , في أ" بناء"ورده  0 

 .في ب" الياقوة"وورده , في أ" الياقوه"ورده  3

 "البحددر"وورده / فددي ب" سددائر"وورده , فددي أ" سدداير"وورده / فددي ب" باالسددك"وورده , فددي أ" بالمسددك"وورده  7
فددي " الأللددى"وورده , فددي أ" البلددى"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" يخرجددون"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ
 .ب

تلدددك ]وسدددقطه / فدددي ب" نحددده"وورده , فدددي أ" بنحددده"وورده / فدددي ب" الصدددنا"وورده , فدددي أ" الصددناع"ورده  5
 .وورده في ب, في أ[ واصالح... اتحجار

 .في ب" باالرخام"وورده , في أ" بالرخام"ورده  3

, 3ا, معـالم, البغدوي. 00, 02 , فضـائل, ابدن المرجدا: قدارن الدن  فدي[ من المهدا ... فشرع هو] 3س –1س 
. 773 , 3ا, لبــاب, الخددازن. 99 , 17ا, نهايــة, النددويري. 177 -173 , م يــر, متمدديابددن . 392 

  .114 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 79 -76 , الروم, الشافعي

, سدبط ابدن الجدوزي. 49 , فضـائل, ابدن الجدوزي: قدارن الدن  فدي[ من المهاة... ويخرجون البلى] 3س –7س 
 .122 -99 , 17ا, نهاية, النويري. 520 , مرآة
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 [ب/ 44] واليواقيه وسائر الجواهدر// الصدفي وسقفه بالواح الجواهر الثمينة وفص  سقوفه وحيطانه بالبلف
ن  كانددده إذاحتدددى  , بددديض الحمامدددة ثدددلم  كاندددهالجدددواهر مثدددل بددديض النعامدددة يزيندددون بهدددا المسدددجد وا 

ع فددي وأصددغر يضددعونها فددي الجدددران مكددان اسحجددار الصددغار وبسددط أرضدده بددالواح الفيددروزا ووضدد 3 

 . أعلى قبته جواهر في صورة الغزال وعينا  من الياقوه اسحمر
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
فددي " الفيدروزح"ورده  /فدي ب" بداالواح"وورده , فدي أ" بددالواح"وورده / فدي ب" سدط"وورده , فدي أ" بسدط"ورده  3

 .في ب" الفيروزا"وورده , أ

 .03 .00, 02 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ اليددداقوه اتحمدددر... الصددددفي وسدددقفه] 7س –1س 
ـــر, تمددديمابدددن . 392 , 3ا, معـــالم, البغدددوي . 99 , 17ا, نهايـــة, الندددويري ,174, 177 -173 , م ي
 .102 -114 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 79 -76 , الروم, الشافعي. 773 , 3ا, لباب, الخازن

, سددبط ابددن الجددوزي. 49 , فضــائل, ابددن الجددوزي: قددارن الددن  فددي[ سددائر الجددواهر... لصدددفي وسددقفها] 1س 
 .122 -99 , 17ا, نهاية, النويري. 520 , مرآة

 .122 -99 , 17ا, نهاية, النويري: قارن الن  مع[ الفيروزا... الصدفي وسقفه] 0س –1س 
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وهدددو أبعدددد مدددن  (*)عمدددواس أهدددلو , تغدددزلن القطدددن بشدددعلته مدددن مسددديرة يدددومين (*)فنسدددوان البلقددداء
الصدين مدن الصدباح إلدى وقدده  أيداميظلددون بظلهدا فدي  (*)أكثدر مدن يدوم فدي ناحيدة غدزة القددس مسديرة

 3 .الظهر

لهددا بعددد ظيظلددون ب[ كددذلك أبعددد مددن القدددس أكثددر مددن مسدديرة يددوم]فددي وتيددة عددورا  (*)رامددة أهدلو 
 فلم يكن يومئٍذ في قيل ثالثة أميالوطول القبة إلى السماء أزيد من ميل و , العصر إلى المغرب

 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ مسيرة يوم.. كذلك أبعد]وسقطه / في ب" غورا"وورده , في أ" عورا"ورده  7

 لئفضـا, الواسدطي. 04 -03 , فضائل, ابن المرجدا: قارن الن  مع[ يومئٍذ في ... فنسوان البلقاء]5س –1س
 .52 -79 , الروم, الشافعي. 174 , م ير, ابن تميم, 67 , 

6 

                                         
(*)
وقيلبالنسبةإلىمعمرها,لبنلوطوهوبانيهاسميتبالبلقاءبنسوريةبنبنيعبي,مدينةبالشاممنأعمالدمشق:البلقاء

منمدنهاالشمراة,وفيهاالعديدمنالقراوالمزار ,بينهاوبينالشامودايالقراقصبتهاعمان,بالقمنبنيعمانبنلوط

:انظمر(.م403/همـ125)وبهاتوفييزيدبمنعبمدالملمكسمنة,ومنعلمائهاحفصبنأبيالسائب,ومنقرهاقريةالجبارين

.94-93ص,الروض,الحميري.019ص,1م,مراصد,البغدادي.769ص,1ج,معجم,الحموي
(*)
أامابها,علمىبعمدسمتةأميمالمنهما,بمالقربممنبيمتالمقمدس,تقعجنموبشمرقمدينمةالرملمة,قريةفلسطينينة:عمواس

,0م,مراصةد,البغمدادي.156-154ص,5ج,ممعجة,الحمموي:انظمر(.م339/همـ16)الطاعونأيامعمربنالخطابسنة

.715ص,الروض,الحميري.903ص
(*)
بينهمماوبمينعسممقالنفرسممخانوهمميممننممواحيفلسممطينغربممي,مدينممةكنعانيممةفميأقصممىالشمماممممنناحيمةمصممر:غمزة

غزاهاالروممان,ةهاش وفيهاتوفيهاش بنعبدمنا جدالرسولالىهللاعليهوسل وبهاقبرهلذلكعرفتبغز,عسقالن

علىيدعمروبنالعاص,وينسبإليهاممنالعلمماءمحممد,فيخالفةأبوبكرالصديق(م337/هـ13)وفتحهاالمسلمونسنة

.023-020ص,7ج,معجةةم,الحممموي.994ص,3ج,معجةةم,البكممري:انظممر(.م602/هممـ027ت)بممنإدريممسالشممافعي
.706ص,الروض,لحميريا.997-993ص,0م,مراصد,البغدادي

(*)
تقمومبقعتهمااليموم,وهيقريةبهامقامإبراهي الخليلعليهالسالم,قريةفلسطينيةتقعبينغوراألردنوالبلقاء:بيترامة

.متراًوبلدةزراعية(32)وتعلوعلىالقدسعلواًبنحو,كيلومترمنالشماللمدينةالقدس(6)علىمسيرة"الرام"علىقرية
.724-723ص,معجم,محمد,شراب.705ص,1ج,بالدنا,الدباغ:انظرأيعاً.502ص,1ج,معجم,الحموي:انظر
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أبهى وأنور من ذلك المسدجد كدان يضديء فدي الظلمدة كدالقمر ليلدة البددر أن رآ  شدخ  رض بيه اس
 . يصير حيراناد فيطلب ويعشق لرؤيا 

 3 [أ/ 46] على هذا المنوال وفرغ منه في سبع سنين أنبه اهلل // الس المعليه  الن بي  فبعدما أتمه سليمان 

منهمدا كددل يددوم مئتدا رطددل مدن الددذهب والفضددة الرحمدة شددجرتين وينبدده فدي كددل  بفددي طرفده بددا تعدالى
 .فيعملون منها ألواحاد ولبناه فيفرشون بها عرصة المسجد وحرمه

 6 وقيل(*)حتى جاء بخه نصر[ الس المعليه ]قالوا فلم يزل بيه المقدس على ما بنا  سليمان 

 
 
 

____________________ 
 . في ب" كاالقمر"وورده , في أ" كالقمر"ه وورد/ في ب" ذللددد"وورده , في أ" ذلك"ورده  1

 .في ب" را "وورده , في أ" رأ "ورده  0

 .في ب "منها"وورده , في أ" منه"وورده / في ب" الس المعليه "وورده , في أ" م ع"ورده  3

 . في ب "مائا"وورده , أفي " مئاتا"وورده   7

 .وورده في ب, في أ[ الس المعليه ]سقطه  3

, 17ا, نهايــة, النددويري. 392 , 3ا, معــالم, البغددوي: قددارن الددن  مددع[ ة البدددرليلدد... فلددم يكددن] 0س –1س
 . 76 , الروم, الشافعي. 773 , 3ا, لباب, الخازن. 122 

, فضـائل, الواسدطي. 03 , فضـائل, ابدن المرجدا: قدارن الدن  مدع[ المسدجد وحرمده... فبعدما اتمه] 5س –3س
. 79 , الـــروم, الشدددافعي. 520 , مـــرآة, يسدددبط ابدددن الجدددوز . 174 , م يـــر, ابدددن تمددديم. 34 -33 

  .102 , 1ا, اتحاف, السيوطي

. 34 , فضـــائل, الواسدددطي. 03 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  مدددع[ بخددده نصدددر... قدددالوا فلدددم] 3س
ـــر, ابدددن تمددديم,  392 , 3ا, معدددالم, البغدددوي , الشدددافعي. 520 , مـــرآة, سدددبط ابدددن الجدددوزي. 152 , م ي
 . 107 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 120 , 17ا, ايةنه, النويري. 79 , الروم

                                         
(*)
إلمىسمنة(م.ق325)وملكعرشبابلسبعاوخمسينسمنةممن,بنينبوزرادانبنوسنحاريبملكالكلدانيين:بختنصر

ذلكسنةوكان,كله وعادبابلومعهالسبايامنبنيإسرائيلغزابنياسرائيلوخرببيتالمقدسودمرهي(م.ق530)

,الطبمري.73ص,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظمر.جعلهالملكبهراسبعامالًعلىالعراقواألهوازعلمىالمروم,(م.ق563)
.137ص,3ج,أخبار,القرماني.09ص,المختصر,أبوالفداء.32ص,1ج,مرو ,المسعودي.570ص,1ج,تاريخ
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ليصدعد السدماء وقيدل طولده فدي السدماء خمسدة اآلن   (*)هو نمدرود بدن كنعدان قدد بندى المعدرا ببابدل 
رأسدددها فدددي البحددر وسدددقط علددديهم البددداقي وهدددم تحتددده فلمدددا سدددقط  ألقدددهذراع وقيددل فرسدددخين فهدددب ريدددح و 

 3  كانددهوا ثالثددة وسددبعين لسدداناد فلددذلك سددميه ببابددل و الصددرح تبلبددل ألسددن الندداس مددن الفددزع يومئددٍذ فتكلمدد

فدي  (1)"َقـدل َمَكـَر الـذ ينَ "ألسن الناس قبل ذلك السريانية هذ  الحكاية مذكورة في تفسير قولده عدز وجدل 
 . سورة النحل

بستمائة ألن رايدة وغدزا علدى بندي إسدرائيل وأفنداهم وخدرب المديندة وهددمها ونقدض هدذا المسدجد  6 

ددخرةد  أن يمددأل كددل أحددد ترسدده بتددراب فيقذفدده فيدده وعلددى فددي سدداعة وأمددر جنددو   ففعلددو  ذلددك حتددى  الص 
 
 
 
 

____________________ 
 في ب" اسرائل"وورده , في أ" اسرايل"ورده  3

 في ب" ذللددد"وورده , في أ" ذلك"ورده  /بفي " تربته"وورده , في أ" ترسه"ورده  4

  .وسقط في ب, أ ورد الن  في[ سورة النحل... نمرود هو] 5س –1س

, معـالم, البغدوي. 13 , 3ا, الكشـف, الثعلبدي: انظر تطابق الن  في[ سورة النحل... نمرود هو] 5س –1س
 . 553 -555 , 0ا, زاد, ابن الجوزي: وقارن الن  في. 13 , 5ا

, 6ا, الكشــف, الثعلبددي. 553 , 1ا, تــاري , الطبددري: قددارن الددن  فددي[ ذلددك حتددى.... بسددتمائة] 4س –3س
ــــل, ابددددن اسثيددددر. 392 , 3ا, معــــالم, البغددددوي. 46  ــــر, ابددددن تمدددديم. 020 , 1م, الكام . 152 , م ي

 .105 -107 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 52 , الروم, الشافعي

                                         
(*)
أولممنسمكنها,ينسبإليهماالسمحروالخممريقمالأنهماالعمراقبناهمابيوراسمبالجبمار,اس ناحيةمنالكوفةوالحلة:بابل

وبهماجمبيعمرب,منأشمهرملوكهمابخمتنصمر,يقالأنأولمننزلهاالكلدانيون,وعمرهانوحعليهالسالمعقبالطوفان

,1م,مراصد,البغدادي.329ص,1ج,معجم,الحموي:انظر.نهاهيبئرهاروتوماروتويقالأ,بُجبدانيالعليهالسالم

.307ص,3ج,أخبار,القرماني.43ص,الروا,الحميري.175ص
(1)

 (.03)رية,النحلسورة
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صدددار جدددبالد عظيمددداد وأخدددذ جميدددع مدددا كدددان فدددي سدددقون المسدددجد وحيطانددده مدددن الدددذهب والفضدددة والددددر 
مدن أرض العدراق ووضدعه فدي السدفينة فغرقده كلهدا والياقوه وسائر الجدواهر فحملده إلدى دار مملكتده 

 3 [ب/ 49] .(*)لذلك الموضع جزيرة الذهب// في البحر فاآلن يدعى

 تعددالىأو ذكددروا أن اهلل سددبحانه و  ,بعددد زمددان قليددل ببعوضددة دخلدده دماغدده تعددالىكدده اهلل أهلثدم 
ن مسددخه مسدد  بخدده نصددر فددي المطددر ثددم مسددخه ثددوراد فددي الدددواب ثددم مسددخه أسددداد فددي الوحددوش وكددا

ه دفسئل وهدب أكدان مؤمنداد فقدال وجد, سبع سنين وقبله في ذلك قلب إنسان ثم رد اهلل إليه ملكه فآمن 6 

أحدرق بيده اهلل وكتبده وقتدل , ومدنهم مدن قدال مداه كدافراد  الكتاب اختلفدو فيده مدنهم مدن قدال مدؤمن أهل
 . اسنبياء فغضب اهلل عليه فلم يقبل توبته

 
 
 

____________________ 
 . في ب" سائر"وورده , في أ" ساير"ه ورد 0

 .في ب" لذللدد"وورده , في أ" لذلك"وورده / في ب" يدعى"وورده , في أ" ُيدعا"ورده  3

 .وسقطه في ب, في أ" قليل"وورده / في ب" تعا"وورده , في أ" تعالى"ورده  7

 ورد الن  في أ,وسقط في ب[ يقبل توبته... أوذكرو] 6س –7س    

, 6ا, الكشـــف, الثعلبدددي. 553 , 1ا, تـــاري , الطبدددري: قدددارن الدددن  فدددي[ فدددي سدددقون.. .صدددار جدددبال] 1س
ــــل, ابددددن اسثيددددر. 392 , 3ا, معــــالم, البغددددوي. 46  ــــر, ابددددن تمدددديم. 020 , 1م, الكام . 152 , م ي

 .105 -107 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 52 , الروم, الشافعي

, 3ا, معـالم, البغدوي. 46 , 6ا, الكشـف, علبديالث: فديقارن الدن  [ العراق... المسجد وحيطانه] 0س –1س
 392.  

. 553 -555 , 1ا, تـاري , الطبدري. 346 , قصـ , الثعلبي: قارن الن  في[ دماغه... كهأهلثم ] 7س
 .354 . 41ا, تاري , ابن عساكر. 47 , 5ا, معالم, البغوي

, فضـائل, ابن المرجا. 344 -343 , قص , الثعلبي: قارن الن  في[ يقبل توبته... مس  بخه] 6س –5س
  .354 -355 . 41ا, تاري , ابن عساكر. 44ا, معالم, البغوي. 70 

                                         
(*)
.ل أجدلهاترجمة:جزيرةالذهب
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فالحاصدل أنده , مدراراد  أيضداد فبقدي بيده المقددس خرابداد أكثدر مدن مائدة عدام ثدم عمدر مدراراد وخدرب 
لديهم ع[ تعدالى]عليهم بخه نصر ثم أفسددوا فبعدث اهلل [ تعالى]لما خالن اليهود حكم التوراة بعث اهلل 

علدددديهم المجددددوس ثددددم أفسدددددوا فبعددددث اهلل علدددديهم [ تعددددالى]ثددددم أفسدددددوا فسددددلط اهلل  (*)طيطددددوس الرومددددي 3 

 .المسلمين فاعتبر عن هذا
, من بناء المسجد جمع إليده أحبدار بندي إسدرائيل الس المعليه  الن بي  كعب لما فرغ سليمان وقال 

, أكدرم علدى اهلل وت أحدب إليده مدنهم قال ابن عباس لم يكن أحد في زمانهم أي في زمان بندي إسدرائيل 6 

 واتخدددذ ذلدددك اليدددوم الددذي فدددرغ منددده عيدددداد وضدددحى ثالثدددة آتن مدددن البقدددر تعدددالى واعلمهددم أنددده بندددا  اهلل
____________________ 

 . في ب" مائة"وورده , في أ" ماية"ورده  1

, فدي أ[ تعدالى]وسدقطه  /ب وورده فدي, فدي أ[ تعدالى]وسدقطه / فدي ب" التدوراه"وورده , فدي أ" التوراة"ورده  0
 . وورده في ب

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

 .في ب" تعالىاهلل "وورده , في أ "جمع إليه"وورده / وسقطه في ب, في أ" كعب"ورده  5

وورده / فدددي ب" اهلل تعدددا"وورده , فدددي أ" تعدددالىاهلل " وورده / فدددي ب" فددداعلمهم"وورده , فدددي أ" اعلمهدددم"ورده  4
 .في ب" ثلثة اتن غنم"وورده , في أ" ثلثة  اتن بقر"وورده / في ب "ذللددد"وورده , أ في" ذلك"

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اليه منهم... قال ابن] 3س

, 3ا, معـــالم, البغدددوي. 92 , 7ا, الكشـــف, الثعلبدددي: قدددارن الدددن  فدددي[ عدددن هدددذا... فبقدددي بيددده] 7س –1س
 .  733 , 4ا, اللباب, ابن عادل. 31 , 0ا, لباب, الخازن. 44 

, الندويري. 175 , م ير, ابن تمديم. 00 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ اسرائيل... وقال كعب] 5س
, 1ا, اتحــاف, السدديوطي. 76 , الـروم, الشددافعي. 773 , 3ا, لبـاب, الخددازن. 122 , 17ا, نهايـة
 100. 

, 7ا, لبـــاب, الخددازن. 073 , 4ا, معــالم, ويالبغدد: انظددر تطددابق الدددن  فددي[ اليدده مددنهم... قددال ابددن] 3س 
 103. 

                                         
(*)
وهوابمن(م72األولسنةكانون32)ولدفي,وهوإمبراطورروماني,تيتوسفالفيوسفسباسيانوس:طيطوسالرومي

احتملبيمتالمقمدسوهمدم,(م34)رافمقوالمدهإلمىفلسمطينسمنة,تطو فيالجيشوخدمفميالمانيماوبريطانيما,فسبسيانوس
.034-033ص,4م,الموسوعة,مفيد,العابد.090ص,3ج,دائرة,بطرس,البستاني:انظر(.م61)الهيكلتوفيسنة
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ددخرةوسددبعة آتن مددن الغدددنم فقددام علدددى  ودعدددا بدده فقدددال إلهددي وسددديدي  تعددالىالمباركدددة وحمددد اهلل  الص 
 [أ/62] ها إن أتاها عاٍ  فتاب منأول, أعطه خمسة خصال// وموتي أسالك أن كل من أتى هذا المسجد

ن أتددا  خائفدداد  ن أتددا   عصدديانه فاقبددل توبتدده وا  ن أتددا  مددريض فاشددفه واغفددر لدده وا  فخلصدده مددن خوفدده وا  3 

ن دخددل أحددد هددذا[ مطددر]القدوم لالستسددقاء فاعطدده  : ثددم قددال, المسدجد فنظددرك عليدده حتددى يخددرا مندده وا 
تلددك السدداعة نددار مددن [ فددي]إلهددي وسدديدي ومددوتي إن أجبدده دعددائي هددذا فاقبددل أضددحيتي هددذ  فنددزل 

مقبولده تندزل مدن   كانده إذااسضداحي  ولفدي الزمدان اس  كانهو , السماء فحمل جميع اسضحية إليه 6 

مقبولددة ت تندددزل النددار بدددل ياكلهددا الطيدددر   كانددده  ذاتحملهددا إليددده فدد, السددماء نددار بيضددداء ت دخددان لهدددا
 .والسباع أو تبقى على حالها

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب "الهي" وورده, في أ" آلهي"وورده / في ب" تعا"وورده , في أ" تعالى"ورده  1

إن أتاهدا عداٍ   "وورده / فدي ب" اتدا"وورده , فدي أ" اتدى"وورده / فدي ب" كلمدن"وورده , فدي أ" كلمن"ورده  0
 .وسقطه في ب, في أ"  فتاب من

 .في ب" خائن"وورده , في أ" خاين"وورده / وسقطه في ب, في أ" عصيانه فاقبل توبته"ورده  3

 .في ب" فانظر"وورده , في أ" فنظرك"رده وو / وورده في ب, في أ [مطر]سقطه  7

 . وورده ب, في أ[ في]وسقطه / في ب" الهى"وورده , في أ" آلهى"ورده  5

, ابددن الجددوزي. 03 -00 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ اتضددحية اليدده... وقددال كعددب]  3س –1س
ـــر, ابدددن تمددديم. 71 -72, 39 , تـــاري  ـــة, الندددويري. 173 -175 , م ي , الشدددافعي. 121 , 17ا, نهاي
 . 103 -100 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 97 , الروم

, 0ا, لبـاب, الخدازن. 79 , 7ا, الكشـف, الثعلبدي: قدارن الدن  فدي[ علدى حالهدا... في  كانهو ]  6س –3س
 .70 , 3ا, معالم, البغوي. 33 
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 الن بددي  نددى سددليمان لمددا ب: "عليدده وسددلم[ تعددالى]اهلل  صددل ىقددال رسددول اهلل : عددن عبددد اهلل أندده قددال
 [ب/ 61] وسال عنه بددددددددان تعالىأن يكون كل أمر  موفقاد سمر اهلل  تعالىعن اهلل // المسجد سال الس المعليه 

شدددخ  فدددي ذلدددك المسدددجد  صدددل ىإن  أيضددداد يعطدددى ملكددداد إيدددا  ت يعطيددده أحدددداد مدددن بعدددد  وسدددال عنددده  3 

دددالمالوقدددال عليددده , فليخرجددده مدددن جميدددع ذنوبددده كيدددوم ولدتددده أمددده قبدددل دعدددا  أرجدددو أن يقبدددل دعددداء   س 
 . (1)"اآلخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

, فدددي أ" سدددال"وورده / فدددي ب" تعدددا"وورده , فدددي أ" تعدددالى"وورده / فدددي ب" تعدددا"وورده , فدددي أ" تعدددالى"ورده  0
 .في ب" سئل"وورده 

 .ي بف" احد"وورده , في أ" احداد "ورده  3

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" ولده"وورده , في أ" ولدته"ورده  7

 .في ب" دعا "وورده , في أ" دعاآ "ورده  5

                                         
(1)

إنسمليمانبمنداودعليهمماالسمالمسمألربمهثالثماًفأعطماه:"قالرسولهللاالىهللاعليهوسل :عبدهللابنعمرقالعن

,وسألملكاًالينبغيألحدممنبعمدهفأعطماهإيماه,سألحكماًيصاد حكمهفأعطاهاياة,ونحننرجوأنأعطاهالثالث,اثنين
يريدالصالةفيهذاالمسجديعنيبيتالمقمدسأنيخمرجممنخطيئتمهمثمليمومولدتمهأممهوسألهأيمارجلخرجمنبيتهايد

بابماجاءفيالصالةفميمسمجد,كتابإقامةالصالةوالسنةفيها,سنن,ابنماجة:انظر".فنحننرجوأنيكونأعطاهإياه

,(63)رقممه,بمابوأمماحمديثمعممر,ممانكتماباإلي,المسةتدرك,النيسابوري.750ص,1ج,(1726)رقمه,بيتالمقدس
 .56ص,3ج,(3644)رقمه,بابفعلالحجوالعمرة,كتابالمناسك,شعب,البيهقي.67ص,1ج
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وقيددل , التدواري  أن سددليمان كدان عمدر  ثالثدداد وخمسدين سدنة ومددة ملكدده أربعدون سدنة أهدلوذكدر 
وابتددأ فدي بنداء بيده , ويدوم ملدك ملكده وهدو ابدن سدتة عشدر سدنة, أشدهرمدة ملكه سبعمائة سنة وستة 

 3 .سربع سنين مضه من ملكه المقدس

  كاندهأنهدا  بلغندي (*)وقال عون بن الحسدن, ورث سليمان من أبيه داود ألن فرس :قال مقاتل
 ى وقعددد علددى كرسدديه وهدديولدديمان الصددالة اسسددل صددل ىف: قددالوا, البحددر لهددا أجنحددة خدديالد خرجدده مددن

ذافعرضه عليه تسعمائة فتنبه لصالة العصر و , تعرض عليه الشمس قد غربده وفاتتده الصدالة ولدم  ا  6 

يعلم بذلك هيبة له فداغتم بدذلك فقدال ردوهدا علدي فردوهدا عليده فاقبدل يضدرب سدوقها وأعناقهدا بالسدين 
ن كدان حرامداد وكان ذلدك مباحداد لده وا   وطلباد لمرضاته حيث أشتغل بها عن طاعته تعالىتقرباد إلى اهلل 

ن الخيدل علينا كما أبيح لنا ذبح بهيمة اسنعام وبقي منها مائة فرس فما بقدي فدي أيددي النداس اليدوم مد 9 

 .يقال من نسل تلك المائة

 
____________________ 

 .في ب" عمر"وورده , في أ" عمر "ورده  1

 .في ب" ابتداء" وورده, في أ" ابتدأ"وورده / في ب" مللدددد"وورده , في أ" ملك"ورده  0

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [ذلك المائة... قال مقاتل] 12س –7س 

. 61 , 6ا, الكشـــف, الثعلبدددي. 777 , 3ا, لبـــاب, الخدددازن: قدددارن الدددن  فدددي[ سدددنة... أهدددلوذكدددر ] 1س
 . 390 , 3ا, معالم, البغوي

, 3ا, معــالم, البغددوي. 523 , 1ا, تــاري , الطبددري: قددارن الددن  فددي[ مددن ملكدده... وقيددل مدددة]  3س –0س
 .520 , مرآة, سبط ابن الجوزي. 390 

, 4ا, معـالم, البغدوي. 199 , 6ا, الكشـف, الثعلبدي: قارن الن  في[ ذلك المائة... قال مقاتل] 12س –7س
 66. 

                                         
(*)
وقيلأنه(م344/هـ56)ولدسنة,مولىلطيء,المعرو باألعرابي,يكنىأبوسهل,عو بنأبيجميلةالعبديالهجري

اسمحاقبمنيوسم األزرق:ورواعنمه,وأنمسبمنسمرين,اسحاقبنسمويد:رواعن,بندويةأبيهرزينةوأمه,كانقادرياً

,تهةذيب,الممزي.054ص,9ج,الطبقةات,ابمنسمعد:انظمر(.م437/همـ174)تموفيسمنة,كانثقةاالحالحديث,وغيره 
.073ص.9ج,تاريخ,الذهبي.771-734ص.00ج
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على عصا  في محراب وذلك المسجد بقي بعدد موتده قائمداد حدوتد  تكئاد في الصالة م وماه قائماد 
وهددو مددن شددجر الخددروب الددذي نبدده  -عصددا -ه اسرضددة دودة ياكددل الشددجر كددامالد حتددى أكلدده أرضدد

 3  أنده سي شديء : فقدال, الخدروب: ما أسمك  فقالده: قال الس المفي المحراب فلما رآ  سليمان عليه 

م علددى الجددن مددوتى حتددى يعلددم اإلنددس أنهددم ت مددع مسددليمان اللهدد: فقددال, لخددراب هددذا المسددجد: قالدده
روب عصداد فتوكدا عليهدا حدوتد وهدو ميده والجدن ت يعلدم فاكلهدا اسرضدة يعلمون الغيب ونمده مدن الخد

 6 .فخر ميتاد , فسقط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
, فدددي أ" قايمدددا"وورده / فدددي ب" ذللددددددد"وورده , فدددي أ" ذلدددك"وورده / فدددي ب" قائمدددا"وورده , فدددي أ" قايمدددا"ورده  1

 .في ب" قائما"وورده 

 .في ب وسقطه, في أ" اترضة دودة ياكل الشجر"وورده / في ب" اترضه"ه وورد, في أ" ارضه"ورده  0

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [فسقط... وهو من] 3س –0س

, 02ا, جــامع. 520 -521 , 1ا, تـاري , الطبدري: قدارن الدن  فدي[ فخدر ميتدا... ومداه قايمدا] 3س –1س
ابن . 062 , م ير, ابن تميم. 391  ,3ا, معالم, البغوي. 62 -49 , 6ا, الكشف, الثعلبي. 340 
 .353 -350 , 0ا, البداية, كثير
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ن ع            [أ/ 60] يدددددة فليه فعشر  اآلن مالئددددددكوتوجه إ// ة إلى زيارة بيه المقدسدددلددددافدددددق هزمددددوا 
ذالهم ويطلبون عليهم المغفرة و يستغفرون حدددددوالدددديدددهم  مقددس يحصدل لهدم جميدع مدا هدوا إلدى بيده الأنت ا 

ن جداروا فيده فلهدم لكدل يدوم يقيمدون فيده ثدواب صدالة سدبعين ألدن , من الثوابحصل لتلك المالئكة  وا  3 

بمائدة رحمدة إن قسدم رحمدة واحددة مددن  تعدالىملدك ومدن أتدى بيده المقددس تائبداد علدى الكبيددرة يلقدا  اهلل 
اق إلدى بيده المقدددس فدزار  فهدو يدددخل هدذا الرحمداه المائدة بددين عصداة الددنيا لكفددتهم جميعداد ومدن اشددت
 6 . الجنة مسبحاد وجمعيع اسنبياء يزورونه في الجنة ويغبطون رتبته

اهلل  صدددل ىاهلل عليددده وسدددلم  صدددل ىقدددال : عنددده أنددده قدددال[ تعدددالى]عدددن أندددس بدددن مالدددك رضدددي اهلل 
 مددن كوكددذل, كتددب لدده ثددواب ألددن شددهيد تعددالىر بيدده المقدددس لرضددا اهلل امددن ز : "عليدده وسددلم [تعددالى]

____________________ 
 .في ب" توجهوا"وورده , في أ" توجه"ورده  1

, فدي أ" صدالة "وورده / فدي ب" جداروا"وورده , فدي أ" جاوروا"ورده / في ب" لتللددددد"وورده , في أ" كلتل"ورده  3
 . في ب" مللدددد"وورده , في أ" ملك"وورده / في ب" صلوة"وورده 

, فدددي أ" تعدددالى"وورده / فدددي ب" يلقددى"وورده , فدددي أ" يلقدددا "وورده / فددي ب" تائبدددا"وورده , فدددي أ "تايبددا"ورده  7
 .في ب" تعا"وورده 

 .في ب" اشتقاق"وورده , في أ" اشتاق"وورده / في ب" المائة"وورده , في أ" الماية"ورده  5

 .في ب" رتبه"وورده , في أ" رتبته"ورده  3

, فدي أ[ تعدالى]وسدقطه / فدي ب" ماللددددد"وورده , فدي أ" مالدك"ه وورد/ فدي ب" آندس"وورده , في أ" انس"ورده  4
 .وورده في ب

 .في ب" تعا"وورده , في أ" تعالى"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  6

, تـاري , ابدن الجدوزي. 116 , فضـائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ ويغبطون رتبته... وان عزم ] 4س –1س
, 1ا ,نهايـة ,الندويري. 194 , م يـر, ابدن تمديم. 09 , فضـائل, لواسطيا. 63 , فضائل. 74 -73 
 .127 -123 , الروم, الشافعي. 044 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 331 -332 

. 127 , الـروم, الشدافعي. 196 , م يـر, ابن تمديم: قارن الن  في[ وكذلك من.. وعن انس] 6س –4س
 .136 , 1ا, اتحاف, السيوطي
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 [أ/ 63] رمدددددددح أيضاد ن زار  ددددددددددددوم, بيه المقدس فكان ثواب زيارة بيه المقدس// عامل كانما زارالعالم الزار 
 2 ."جهنمار ددده نعلي

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" كان"وورده , في أ" فكان"ورده  1

 .127 , الروم, الشافعيا.196 , رم ي, ابن تميم:قارن الن  في[ نار جهنم...  زار عالم] 0س –1س

.136, 1,ااتحافالسيوطي,
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 [بفتحالمي وكسرالدالوض المي وفتحالدالالمشددة] قَدَّسفصل في فضيلة الصالة في بيت المُ 

: عليدده وسددلم[ تعددالى]اهلل  صددل ىقددال رسددول اهلل : قددال, عندده[ تعددالى]عددن ابددن عبدداس رضددي اهلل 
عليدده  الن بددي  وفددي مسددجد , ة واحدددة فهددي تعدددل بمائددة ألددن ركعددةفددي المسددجد الحددرام ركعدد صددل ىمددن " 3 

 .(1)"تعدل خمسين ألن ركعة وفي المسجد اسقصى تعدل بخمسة وعشرين ألن ركعة الس الم
: فقددال, والمدينددة وبيدده المقدددس ودمشددق مك ددةعددن فضدديلة الصددالة فددي  (*)وسددئل سددفيان الثددوري

لمدينددة خمسددين ألددن صددالة وفددي بيدده المقدددس تعدددل مائددة ألددن صددالة وفددي ا مك ددةصددالة واحدددة فددي " 6 

 .(0)"أربعين ألن صالة وفي دمشق ثالثين ألن صالة
 

 
____________________ 

 .وورده في ب, في أ [بفتح الميم وكسر الدال وضم الميم وفتح الدال المشددة]سقطه  1

وورده , فددي أ" عندده"ه وورد/ وورده فددي ب, فددي أ[ تعددالى]وسددقطه / فددي ب" ابددن"وورده , فددي أ" بددن"ورده  0
 .وسقطه في ب, في أ" عليه"وورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" عنهما"

فدي " الن بدي  "وورده / فدي ب" بمائدة"وورده , فدي أ" بمايدة"وورده / فدي ب" المسجد"وورده , في أ" مسجد"ورده  3
 .في ب" مسجدي"وورده , أ

 . في ب" بخمسين"وورده , في أ" خمسين"وورده / في ب" مسجدي"وورده , في أ" الس المعليه "وورده  7
 .في ب" الصلوة"وورده , في أ" الصالة"ورده  5

 .في ب "صلوة"وورده , في أ" صالة"ورده  3

ابدن عسداكر, .76_74 تـاري ,ابدن الجدوزي, :انظر تطدابق الدن  فدي [ الن صالة... سئل عن ]4س –5س      
 .077, 0, اتاري 

                                         
(1)

وامالته,االةالرجلفميبيتمهبصمالة:"قالرسولهللاالىهللاعليهوسل :قال,وردالحديثبروايةعنأنسبنمالك

واالتهفيالمسمجداألقصمى,واالتهفيالمسجدالذييجمعفيهبخمسمائةاالة,فيمسجدالقبائلبخمسوعشريناالة

ابمن:انظمر".ةألم امالةوامالتهفميالمسمجدالحمرامبمائم,واالتهفيمسجديبخمسينألم امالة,بخمسينأل االة
.753ص,1ج,(1713)رقممه,بمابمماجماءفميالصمالةفميالمسمجدالجمامع,كتابإقامةالصالةوالسنةفيهما,سنن.ماجة

 .555-557ص,4ج,(02003)رقمه,كتابالصالةبابفياالةالجماعةومايتعلقبها,كنز,الهندي
(*)
,منحعمر,منبنيثوربنعبدمناة,الثوري,افعبنعامربنملكانبنثورسفيانبنسعيدبنمسروقابنحبيببنر

خمرجممن,(م413/همـ94)ولدونشمأفميالكوفمةسمنة,كانسيدأهلزمانهفيعلومالدينوالتقوا,إمامالحفاظ,أبوعبدهللا

(م446/هـ131)ىالبصرةفتوفيبهاسنةث طلبهالمهديفتواراوانتقلإل,فسكنالمدينةومكة(م431/هـ177)الكوفةسنة

,6ج,الطبقمات,ابمنسمعد:انظمر.وهمماكتابمانبالحمديث,والجمامعالصمغير,الجمامعالكبيمر:ولهالعديمدممنالتصماني منهما
.049-009ص,4ج,سير,الذهبي.363ص,0ج,وفيات,ابنخلكان.795-790ص

 .110,صحذيرااللباني,ت(0)
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 [أ/ 67] يجيء من ذلك البددددددددداب// مفتوح بيه المقدس باب   قبالةفي  تعالىبار أن اهلل قال كعب اسح
 . الصالة فيه صل ىكل ليلة سبعين ألن ملك فيزورون بيه المقدس ويستغفرون لمن 

فيدده خمددس  صددل ىأندده قددال مددن أتددى بيدده المقدددس للصددالة فيدده لغددرض آخددر و  (*)وعددن مكحددول 3 

فدي بيده المقددس ركعتدين بفاتحدة  صدل ىومدن , [أمده]نوبده كيدوم ولدتده صلواه فهو يخرا عن جميع ذ
وكددان لدده بكددل شددعرة مددن [ أمدده]الكتدداب وسددورة اسخددال  يخددرا مددن جميددع ذنوبدده فصددار كيددوم ولدتدده 

 6 .جسد  حسنه

 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" يجيء"وورده , في أ" يجف"وورده / في ب" تعا"وورده , في أ" تعالى"ورده  1

, فددي أ" فيددزورون"وورده / فددي ب" مللدددددد"وورده , فددي أ" ملددك"وورده / فددي ب" ذللددددددد"وورده , فددي أ" ذلددك"ورده  0
 . في ب" تستغفرون"وورده , في أ" يستغفرون"وورده / في ب "يزورون"وورده 

, أ فددي[ امدده]وسددقطه /  وورده فددي ب, فددي أ[ امدده]وسددقطه / فددي ب" صددلوة"وورده , فددي أ" صددلواه"وورده  7
 .وورده في ب

, اتحــاف, السدديوطي. 014 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ الصددالة فيدده.... بابدداد مفتوحدداد ] 0س –1س
 .120  ,1ا

, م يـر, ابدن تمديم. 73 , تـاري , ابدن الجدوزي:. قدارن الدن  فدي[ كيدوم ولدتده امده... وعن مكحول]7س –3س
 194 . 
, فضـائل, ابدن الجدوزي. 116 , فضـائل, ابن المرجا:   فيقارن الن[ جسد  حسنة... صل ىومن ] 3س –7س
ــــاري . 63  ــــر, ابددددن تمدددديم. 09 , فضــــائل, الواسددددطي. 74 , ت ــــة, النددددويري. 194 , م ي , 1ا, نهاي
 331. 

                                         
(*)
أاملهممن,فقيمهعصمرهبالشمامممنحفماظالحمديث,الهمذليبمالوالء,أبموعبمدهللا,مسل شهراببنشماذلمكحولبنأبي

رحلفميطلمبالحمديث,وأابحمولىألمرأةبمصرمنهذيلفنسبإليها,نشأبكابلوترعر بهاوسبي,ولدبكابل,فارس

,المعةارف,ابمنقتيبمة:انظمر(.م432/هـ110)وفيبهاسنةواستقربدمشقت,وطا الكثيرمنالبلدان,فالمدينة,إلىالعراق
.092-069ص,12ج,تهذيب,ابنحجر.061-062ص,5ج,وفيات,ابنخلكان.753-750ص
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أربددع ركعدداه يمددر علددى الصددراط كددالبرق الخدداطن وأعطددي أماندداد مددن الفددزع اسكبددر يدددوم  صددل ىومددن 
عشدر سدنين يجديء النداس  عدنفي القيامة ساعة  إن: هلل عليهرحمة ا (*)وقال سلمان الفارسي ,القيامة

 3 .ت أسالك إت نفسي تعالىينادي اهلل  الس المالخليل عليه  إبراهيمفيها جثاة ركبهم حتى 

سه ركعاه أعطي مائة دعوة مستجابة أدناهدا البدراءة مدن الندار والددخول فدي الجندة ومدن  صل ىومن 
 الن بددي  عشدر ركعدداه كددان داود  صددل ىومددن , رفيقدده فدي الجنددة الخليددل إبددراهيمثمددان ركعدداه كدان  صدل ى

 6 [ب/ 65] ده دددددددددل[ تعالى]اإليمان ذكوراد أو إناثاد كتب اهلل  هلس// ومن طلب المغفرة, رفيقه في الجنة

 .حسناه بعددهم
 

____________________ 
 .في ب" كاالبرق"وورده , في أ" كالبرق"ورده  1

, فدي أ" الددخول"وورده / فدي ب" بدرآة"وورده , فدي أ" البدراءة"وورده / فدي ب" مائدة"وورده , فدي أ" مايدة"ورده  7
 .في ب" دخول"وورده 

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ في الجنة... وقال سلمان] 5س –0س

, تــاري ابددن الجددوزي. 116  ,فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ يددوم القيامددة... ومددن صددل ى] 0س –1س
, ابدن الضدياء. 331 , 1ا, نهايـة, الندويري. 194 , م يـر, ابن تمديم. 09 , فضائل, الواسطي. 74 

  .046 -044 , 1ا, البحر
, 4ا, معــالم, البغددوي. 333 , 6ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ اتنفددس... وقددال سددلمان] 3س –0س
 073- 074. 
ابدددن . 119 -116 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ اه بعدددددهمحسدددن... صدددل ىومدددن ] 4س –7س

, النددويري. 194 , م يــر, ابددن تمدديم. 09 , فضــائل, الواسددطي. 74 , تــاري . 63 , فضــائل, الجددوزي
  .046 -044 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 331 , 1ا, نهاية

                                         
(*)
أسمل عنمد,أالهمنمجوسأابهان,كانيسمىنفسهسلماناإلسالم,منالصحابة,يكنىبأبيعبدهللا,سليمانالفارسي

وهموالمذي,وأولمشماهدهالخنمدق,عتمقإلمىبنميهاشم ,وكانعبداًلقوملبنيقريظة,عليهوسل للمدينةقدمالنبيالىهللا

,ابمنسمعد:انظمر(.م353/همـ33)وتوفيبالمدائنفيخالفةعثمانبنعفمانسمنة,نزلالكوفة,أشارللمسلمينبحفرالخندق

,0ج,أسد,ابناألثير.343ص.01ج,تاريخ,ابنعساكر.373ص,0ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.139ص,6ج,الطبقات
.035ص
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ليده وسدلم ويقدول سحدد اهلل ع صدل ىسمعه رسول اهلل : قال, وعن سعد بن أبي وقا  عن أبيه
شـهد شـاهد مـن "الجنة إت لعبد اهلل بدن سدالم وفيده نزلده هدذ  اآليدة  أهليمشي على اسرض أنه من 

 3 .(1)اآلية. (*)"بن  إسرائيل

دخرةألن ركعة في جانب اسيمدن واسيسدر مدن  صل ىمن : "أنه قال, عن عبد اهلل بن سالم  الص 
 ".فقد يدخل الجنة قبل موته
مددن : "عندده أندده قددال[ تعددالى]رضددي اهلل  وهددو اسددم مددن اليهددود علددم بددالتوارة  روعددن كعددب اسحبددا 6 

خرةواسيسر من [ يمن]سفي جانب ا صل ى عند موضع السلسلة ويتصددق بمدا قدل أو كثدر  ويدعو الص 
ن سددال الشددهادة [ تعددالى]اسددتجيب دعدداء  وكشددن اهلل  عندده كربدده وخددرا مددن ذنوبدده كيددوم ولدتدده أمدده وا 

وا فهددو الموضددع دعويدد اسددرافيلفددي قبددة السلسددلة ويقددن عنددد بدداب  صددل ىب أن يويسددتح, أعطددا  إياهددا 9 

 . أذنب أحدهم ذنباد قصد  ودعى اهلل فيه حتى يتوب اهلل عليه إذابنو إسرائيل  كانهالذي 
____________________ 

 .في ب" كاالبرق"وورده , في أ" كالبرق"ورده  1

/ وورده فددي ب, فددي أ[ تعددالى]وسدقطه / وسددقطه فددي ب, فدي أ "وهدو اسددم مددن اليهدودي عددالم بددالتوراة  "ورده  3
 .في ب" اتيمن"وورده , في أ" ات"وورده 

[ تعددالى]سدقطه /فددي ب" دعائده"وورده , فددي أ" عداؤ د"وورده / فددي ب" اسدتجيب"وورده , فددي أ" سديجب"ورده  6
 .وورده في ب, في أ

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اتية... وعن سعد] 3س –1س

, تــاري , ابددن الجددوزي. 177 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  مددع[ قبددل موتدده... عددن عبددد اهلل] 5س –7س
 55. 

, الواسدددطي. 135 -137 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قددارن الدددن  مدددع[ اعطدددا  اياهدددا... وعددن كعدددب] 9س –3س
 .044 , البحر, ابن الضياء. 333 , 1ا, نهاية, النويري. 03 , فضائل

 .66 , فضائل, ابن المرجا: الن  مع انظر تطابق [اهلل عليه... ان يستحبو ] 12س –9س

                                         
(*)
.044ص,7ج,(3610)رقممه,مناقبعبدهللابمنسمالمرضميهللاعنمه,كتابمناقباألنصار,صحيح,البخاري:انظر

.169ص,17ج,بابمناقبعبدهللابنسالم,الصحابةفضائلكتاب,شرح,البغوي
(1)

 (.12)اآلية,سورةاألحقا 
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 [أ/ 63] "المالئكددددددددددددددة // ليس في بيه المقدس شبر إت فيه سجد اسنبياء أو: "(*)وقال عثمان بن عطا
 .تعالىصل واسجد فيه لعلها توافق ذلك الموضع حتى يقبل اهلل  أنه فاجهد 

مدا مدن أحدد : "اهلل عليده وسدلم صدل ىقدال رسدول اهلل : قدال, ي اهلل عنهوروي عن أبي هريرة رض 3 

رث المدؤمن مدن لده فدي الندار فدالمؤمن يدرث الكددافر الكدافر يد فامداإت ولده فدي الجندة ومدن لده فدي الندار 
 .(1)"من له الجنة

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" الملئكة"وورده , في أ "المالئكة"وورده / في ب" اآل"وورده , في أ" ات"ورده  1

 . في ب" دعائه"وورده , في أ" دعاؤ "وورده / في ب" ذللدددد"وورده , في أ" ذلك"ورده  0

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ له الجنة... وروي عن] 5س –3س

 .123 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 96 , م ير, ابن تميم: قارن الن  مع[ المالئكة... عثمان بن] 1س

                                         
(*)
واسم جمدهأبمي(.م423/همـ66)ولمدسمنة,أاملهممنبلمخ,أبومسعودالمقدسي,عثمانبنعطاءبنأبيمسل الخرساني

إبمراهي بمنبكمر:ورواعنمه,وزيادبنأبميسمودة,رواعنإسحاقبنقبيعة,مسل عبدهللاوقيلميسرةمولىرلالمهلب

,19ج,تهذيب,المزي:انظر(.م441/هـ155)توفيسنة,وقيلأنهضعي الحديث, وغيره وأبوإسحاقإبراهي,الشيباني

.136ص,4ج,تهذيب,ابنحجر.79-76ص,3ج,ميزان,الذهبي.775-771ص
(1)

فميومنمزل,منمزلفميالجنمة:مامنك منأحدإالولمهمنمزالن:"قالرسولهللاالىهللاعليهوسل :قال,عنأبيهريرة

,شةعب,ابمنماجمة:انظر"".ئك هم الوارثونأول:"وذلكقولهعزوجل,ورثأهلالجنةمنزله,فإذاماتفدخلالنار,النار

,فعمائلبمابتمالوةالقمررنو,كنةز,الهنمدي.561ص,1ج(.342)ورقممه,"فوربك لنحشرنهم والشةياطين:"فعلفيقوله
 .6ص,0ج,(0913)رقمه

6 
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أتدده بيدده المقدددس وصددل ه فيدده  الس ددالمعليدده  الن بددي  أن صددفية زوجددة  (*)ليددد بددن دعلدد وقددال خ
الجنددة إلددى  أهددلمددن هددذ  اسرض يميددز ويفددرق : "صددعده علددى طددور زيتددا وقامدده علددى رجلهددا فقالددهو 

الندار الزقدوم وهددي  هدللهم ممدا يشدربون مدن اسطعمدة اللذيددذة وندزل سونددز , الندار إلدى الندار أهدلالجندة و  3 

فهدم يزفونده علدى أشدد كراهيدة قدالوا مدن  على تناولدهالنار  أهل  كر خبيثة مرة كريهة الطعم يُ  ثمرة شجرة
أنددا جعلناهددا فتنددة  تعددالىالشددرك كيددن تكددون فددي النددار والنددار تحددرق الشددجرة فاجدداب اهلل سددبحانه و  أهددل

ثمرهددا قعدر النددار وأغصدانها ترتفددع إلدى دركاتهددا طلدع , للظدالمين أي الكددافرين تخدرا فددي أصدل الجحدديم 6 

كاندده شدديطان : وضدعوا أشددياء بمائدة القددبح قدالوا إذا كانده رؤوس الشددياطين شدبه بهددا القبحدة سن الندداس
 ."وقيل شجرة قبيحة حرة فتنة يكون في البادية يسميها العرب روؤس الشياطين

 9 أهددلخلدق العبددد للجندة اسددتعمله لعمدل  إذا تعدالىإن اهلل : "اهلل عليده وسددلم صددل ىقدال رسدول اهلل 

ذاالحندة فيددخل بده الجندة و  أهدلنة حتدى يمدوه علدى عمدل مدن أعمدال الج خلدق العبدد للندار اسدتعمله  ا 
 .(1)"النار فيدخل به النار أهلالنار حتى يموه على عمل من أعمال  أهللعمل 

 
____________________ 

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  1

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[  به النار... اونزلهم مم] 12س –3س

. 071 , م يـر, ابدن تمديم. 307 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  مع[ الى  النار... بن خليد] 3س –1س
 .001 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 161 , الروم, الشافعي

ــالم, البغددوي: قددارن الددن  فددي[ روؤس الشددياطين ... ونددزلهم ممددا] 4س –3س ــاب, الخددازن. 70 , 4ا, مع , لب
 . 02 -19 , 7ا

                                         
(*)
,نزلالموالث سكنبيتالمقدس,محدثبصري,وقيلأبوعمروالسدوسي,وقيلأبوعبيد,أبوحلبس:خليدبندعلج

تموفيسمنة,قيملعنمهضمعي الحمديث,اسحاقبنسعيدبمناألركمون:ورواعنه,والحسنالبصري,رواعنثابتالبناني

,3ج,تهذيب,ابنحجر.193-195ص,4ج,سير,الذهبي.326-324ص,6ج,تهذيب,المزي:انظر(.م460/هـ133)
.134-133ص

(1)
,كتمابتفسميرالقمررن,سةنن,الترمذي.003ص,7ج,(7423)رقمه,بابفيالقدر,كتابالسنة,سنن,ابيداود:انظر

,1ج,(509)رقمممه,بمماباإليمممانبالقممدر,كنةةز,الهنممدي.446-444ص,0ج,(3355)رقمممه,بممابمممنسممورةاألعممرا 
.113ص

12 
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التوحيددد  أهددلى ولددالنددار سددبع دركدداه لكددل دركددة قددوم يسددكنونها فددي اس: "قددال ابددن جددري : قددال
, وفدي الرابعدة الصدابئون, وفدي الثالثدة اليهدود, وفي الثانيدة النصدارى, يعذبون بقدر ذنوبهم لم يخرجون

أن "فددددذلك قولدددده , "بعة المنددددافقونوفددددي السددددا, الشددددرك أهددددلوفددددي السادسددددة , وفددددي الخامسددددة المجددددوس 3 

 .(1)"رالمنافقين ف  الدرك األسفل من النا
فقدال , أفده لندا لزيدارة بيده المقددس: قله يا رسدول اهلل: الس المعليه  الن بي  زوجة  وقاله ميمونة

وصلي فيه ف نه موضع الحشر والنشر والصالة فيه تعدل ألن صدالة فقلده لده يدا رسدول  أتى إذا: لها 6 

فيده مندافع كثيدرة سنده أضدوء . (2)"م يستطع أحد بالذهاب إليه كين يفعدل فقدال يبعدث إليده زيتداد اهلل إن ل
 , وأصفا من اسدهان وهو أدام وفاكهة وت يحتاا في استخراجه إلى عصار بل كل أحد يستخرجه

 
 
 

____________________ 
 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  1

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  5

 .في ب" تعد"وورده , في أ" تعدل"ورده  3

 في ب" تعالىهلل "وورده , في أ" اليه"ورده  4

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ من النار... قال قال]7س –1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اسيد بن ثابه... تنه اضؤ] 9س –4س

, الخدازن. 363 -360 , 7ا, معـالم, البغوي: قارن الن  في[ اتسفل من النار... قال بن جري ] 7س –1س
  .54  ,3ا, لباب

ـــر, ابدددن تمددديم. 74 , 3ا, معـــالم, البغدددوي: قدددارن الدددن  فدددي[ احدددد يسدددتخرجه...تنددده اضدددؤ] 6س –4س , م ي
 . 153 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 009 

                                         
 (175)رية,سورةالنساء((1
(2)

والسمنة,كتمابإقاممةالصمالة,سنن,ابنماجة:انظر.ووردباختال لفظي,رواهميمونهزوجالنبيالىهللاعليهوسل 

الملحقالمستدركمن,مسند,ابنحنبل.751ص,1ج,(1724)رقمه,بابماجاءفيالصالةفيمسجدبيتالمقدس,فيها

بمابفميالسمراج,كتابالصالة,سنن,ابيداود.594ص.75ج,(04303)رقمه,حديثميمونةبنتسعد,حسناألنصار
 .105ص,1ج,(754)رقمه,فيالمساجد

9 
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: اهلل عليدده وسددلم صددل ىقددال رسددول اهلل : قددال (*)سددلم اسنصدداريوأبددي أ ,(*)عددن أسدديد بددن ثابدده
حتدى يسدرا فدي القندديل فمدا دام ذلدك الزيده يسدرا  ,(1)"كلوا الزيده واد هندوا بده ف نده مدن شدجرة مباركدة"

 3 .يصلي فيه كانهفيه 

 [ب/ 64] لددددددددليا بن ملكان قيل كان من نسل بني إسرائيل وقياياسمه // الس المعليه  الن بي   خضرومقام 
سندده جلددس علددى فددروة  والخضددر لقددب بدده سددمي بددذلك, كددان مددن أبندداء الملددوك الددذين تزهدددوا فددي الدددنيا

 6 .يخضر ما حوله صل ى إذاسنه  راد ضقال مجاهد سمي خ, تهتز تحته خضرا هي  ذابيضاء ف

الجمعددة فدددي خمسدددة  صدددل ىفددي بيددده المقدددس يصدددير فيمدددا بددين بددداب الرحمدددة وبدداب اسسدددباط وي
 ومسجد قباء والمسجد اسقصى وفي مسجد  الس المعليه  الن بي  ي المسجد الحرام وفي مسجد مساجد ف

____________________ 
 .في ب" يسرح"وورده , في أ" يسرا"ورده  0

 .في ب" خضر"وورده , في أ" خضره"ورده  7

 .في ب " اسابط"في أ, وورده" اسباط"ورده 4

 .في ب" صل ى اهلل عليه وسلم"وورده , في أ" عليه الس الم"ورده  6 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ما حوله ...اسمه بليا] 3س –7س

ابدن . 91 , فضائل, الواسدطي. 163 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ الس الممقام خضر عليه ] 7س
 . 199 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 090 , م ير, تميم

, 1ا, المنـتظم, ابدن الجدوزي. 70 , المعـارف, ابدن قتيبدة: ن  فديقدارن الد[ مدا حولده.... ايليا بن] 3س –7س
, 0ا ,البدايـــــة. 337 -333 , قصـــــ , ابددددن كثيدددددر. 077 -073 , 13ا, نهايـــــة, النددددويري. 354 
 077- 073 ,076 . 

. 090 , م يـر, ابدن تمديم. 91 , فضـائل, ابن المرجدا: قارن الن  في[ وفي مسجد... في بيه] 6س –4س
 .333 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 333 , 1ا, نهاية, النويري

                                         
(*)

وهوخادمرسولهللاالىهللا,رواعنالنبيالىهللاعليهوسل والشعبي,يكنىبأبيأسيد,عبدهللابنثابتاألنصاري

-32ص,7م,اإلصةابة,ابمنحجمر.645ص,3م,االستيعاب,ابنعبدالبر.65ص,3ج,أسد,ابناالثير:انظر.عليهوسل 

31.
(*)
.ل أجدلهترجمة

(1)
كتاب,سنن,الترمذي.776ص.05ج,(13257)رقمه,حديثأبيأسيدالساعدي,مسندالمكيين,مسند,ابنحنبل:انظر

,بابفيفعلالزيت,كتاباألطعمة,مسند,الدرامي.763ص,1ج,(1939)مهرق,بابماجاءفيأكلالزيت,األطعمة
 .1323ص,0ج,(0293)رقمه

9 
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طددور سدديناء وفددي كددل أسددبوع ياكددل كمدداءة وكرفسددا مددرتين وفددي أسددبوع يشددرب مددرة مددن مدداء زمددزم وفددي 
 (*)ة فددي داخددل المسددجد اسقصددى وتددارة مددن عددين سددلوانالكائندد (*)جمعددة أخددرى تددارة مددن مدداء بئددر ورقددة

 3 .ويغتسل منه

ن قددال فددي بيدده المقدددس كددل يددوم خمسددن مددرة مدد: "عددن أنددس بددن مالددك رضددي اهلل عندده أندده قددال
اللهم اغفر للمدؤمنين والمؤمنداه أو يقدول اسدتغفر اهلل للمدؤمنين والمؤمنداه ثدم يقدول بعدد  اللهدم أصدلح 

وأغفدر لمدن آمدن , اللهدم اغفدر سمدة محمدد, ارحدم أمدة محمدد اهلل فدرا عدن أمدة محمدد مأمة محمد اللهد 6 

 [أ/ 66] ه من خوفه وعن ما تدددددندددددددمدعن التلن والهالك وأ عالىتحفظه اهلل // برحمتك يا أرحم الراحمين بك
 
 
 

____________________ 
 .في ب" ياكل كمائة"وورده , في أ" ياكل كماءةد "ورده  1

 .في ب" الكائنة"وورده , في أ" الكاينة"وورده / في ب" وزخه"وورده , في أ" ورقة"ورده  0

 .في ب "آنس"وورده , في أ" انس"ورده  7

وورده / فددي ب" تعددا"وورده , فددي أ" تعددالى"وورده / فددي ب" بلددددددد برحمتلدددددددد"وورده , فددي أ" بددك برحمتددك"ورده  4
 .في ب" الهاللدددددد وآمنه"وورده , في أ" الهالك وامنه"

. 090 , م يـر, ابدن تمديم. 91 , فضـائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ تغتسل منه... طورسينا] 3س –1س
 .333 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 333 , 1ا, نهاية, لنويريا

, 0ا, اتحـاف, السديوطي. 003 , فضـائل, ابدن المرجدا: قارن الدن  فدي[ عن ما ت ....عن انس] 4س –7س
 120. 

                                         
(*)
وفيطر الجمامععلمىيسمارالمدحل,يقعتحتالمسجداألقصىفيأقصىالجنوب,منربارالمسجداألقصى:بئرورقة

:انظرأيعماً.364ص,1ق,الحضرة,النابلسي.13ص,0ج,األنس,الحنبلي:انظر.ويسمىجبالورقة,إلىمسجدالنساء

.752-777ص,بيت,محمد,شراب
(*)
تقعجنوببيتالمقدسفيأسمفل,وعينأمالدرج,وتعر بعينالعذراءوعينجيحون,تسمىببركةسلوان:عينسلوان

,الحمموي:انظمر.جاروماههمايتبمركبمهماءتلكالعينعذبةتحيطبهابساتيناألشم,وتنبعمنالصخرة"واديجهن "الوادي

,محمد,شراب.157ص,0ج,بالدنا,مصطفى,الدباغ:انظرأيعاً.994ص,0ج,مراصد,البغدادي.071ص,3ج,معجم
.141ص,بيت.750ص,معجم
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فددي الخبددر اليددوم فددي بيدده المقدددس كددالن يددوم والشددهر كددالن شددهر والسددنة كددالن سددنة والحسددنة يريددد  
 2 .ةكالن حسنة والسيئة كالن سيئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" اسنه"وورده , في أ" السنة"ورده  1

, الواسدطي. 043 -040 , فضـائل, ابدن المرجدا: قدارن الدن  فدي[ كالن سديئة... يريد  في الخير] 0س –1س
 .177 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 43 , فضائل
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 [فضل اإلحرام من بيت المقدس]

 فصل

مدن : "اهلل عليده وسدلم قدال صدل ىأن رسدول اهلل [ اهلل عليده وسدلم صل ى] الن بي   زوا أم سلمةعن 
غفددر لده جميددع مدا تقدددم  تعدالىأحدرم للحدد  أو العمدرة مددن بيده المقدددس فحد  أو اعتمددر فداهلل سددبحانه و  3 

 .(1)"اوجب له الجنةفمن ذنبه 
مددن أحددرم فددي رمضددان ": قددال, عليدده وسددلم[ تعددالى]اهلل  صددل ىأن رسددول اهلل  أيضدداد وروي عنهددا 

عبددد اهلل بددن عمددر  هكددذا روى أيضدداد , "مددن بيدده المقدددس فحدد  فكانمددا غددزا عشددرة مددراه مددع رسددول اهلل 6 

 [.عنهما تعالىاهلل ]رضي 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ اهلل عليه وسلم صل ى]وسقطه / في ب" روجة"وورده , في أ" روجه"ورده  0

 .في ب" واوجب"وورده , أ في" فاوجب"ورده  7

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" روى"وورده , في أ" روي"ورده  5

 .وورده في ب, في أ[ عنهما تعالىاهلل ]سقطه  4

 .177 , 1ا, اتحاف, السيوطي: قارن الن  في[ رسول اهلل... من احرم] 3س –5س

                                         
(1)

أوعممرةممنمنأهلبحجة:"يقول,أنهاسمعترسولهللاالىعليهوسل ,عنأمسلمةزوجالنبيالىهللاعليهوسل 

كتماب,سةنن,أبميداود:انظمر".غفرلهماتقدممنذنبهومماتمأخرأووجبمتلمهالجنمة,المسجداألقصىإلىالمسجدالحرام

,3ج,(3515)رقمه,مناسمهمحمد,بابالمي ,المعجم,الطبراني.0,173ج,(1471)رقمه,بابفيالمواقيت,المناسك
 .71ص,4ج,واقيتبابالم,شرح,لبغويا.319ص

9 
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 سن والصوم والصدقة في بيت المقدذافصل في فضيلة اإل

 [ب/ 92]  يا رسدددددددددولأوتد من يدخل الجنة // عليه وسلم فقال[ تعالى]اهلل  صل ىرسول اهلل  (*)سال جابر
 3 وبعددددددد  مددددددن أذن فددددددي بيدددددده المقدددددددس وبعددددددد  مددددددن آذن فدددددددي, وبعددددددد  الشددددددهداء, اهلل فقددددددال اسنبيدددددداء

 .(1)"وبعد  من أذن في مسجدي وبعد  سائر المسلمين, المسجد الحرام
أفضددل الصدديام : "يدده وسددلماهلل عل صددل ىقددال رسددول اهلل : قددال, ة رضددي اهلل عنددهوعددن أبددي هريددر 

 6 .(2)"وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل, ضان شهر اهلل المحرمبعد شهر رم

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  0

 .سقطه في ب, في أ" بعد  من اذن"ورده  3

 .في ب" سائر"وورده , في أ" ساير"وورده / وسقطه في ب, في أ" حرامالمسجد ال"ورده  7

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ صالة الليل... عن أبي] 3س –5س

                                         
(*)
,اماحبرسمولهللااملىهللاعليمهوسمل ,الخزرجمي,األنصماري,جابربنعبدهللابنعمروبنحرامبنثعلبمةالسملمي

شمهدالخنمدقوبيعمة,وبعدجابرمنأهلبيعمةالرضموان,ووالدهمنالنقباءالبدريين,أمهنسيبةبنتعقبة,يكنىبأبيعبدهللا
رواعنرسولهللا,وكانمفتيالمدينة,غزامعرسولهللاسبعةعشرغزوة,منشهدليلةالعقبةالثانيةوكانرخر,الشجرة

,ابمنعبمدالبمر:انظمر(.م394/همـ46)وقيلسنة,(م393/هـ47)توفيسنة,شهدافينمععليبنأبيطالب,علماًكثيراً

.193-169ص,3ج,سير,الذهبي.326-324ص,1ج,أسد,ابناألثير.002-019ص,1ج,االستيعاب
(1)

بمابفعملاإلذانواإلقاممةوالصمالة,شعب,البيهقي.117ص,7ج,(1340)رقمه,بابالمي ,الضعفاء,العقيلي:انظر
 .393ص,1ج,(354)رقمه,كتابالصالة,العلل,ابنالجوزي.753ص,7ج,(0621)رقمه,المكنوبةوفعلالمؤذنين

(2)
,17ج,(6537)رقممه,بابمسندأبيهريرةرضميهللاعنمه,كتابمسندالمكثرينمنالصحابة,مسند,بنحنبلا:انظر

كتمبقيمام,سةنن,النسمائي.303ص,0ج,(0709)رقممه,بابفميامومالمحمرم,كتابالصوم,سنن,أبيداود.015ص
 .102ص,0ج,(1317)رقمه,بابفعلاالةالليل,الليلوتطو النهار
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إن : "قدال, (*)وعدن سدري, "خلد  نفسده مدن الندارمدن صدام فدي بيده المقددس فقدد : "اتلقال مق
لياس  ".س ويجتمعان فيهضان في بيه المقديصومان كل رم الس المعليهما  (*)خضر وا 

خل  نفسده مدن الندار ومدن ن تصدق درهما في بيه المقدس فقد م: "قال, عن حسن البصري 3 

 ".بجبال اسرض ذهباد [ فكانما تصدق]تصدق 
إن هلل ملكدداد فددي بيدده المقدددس ينددادي كددل ليلددة مددن أكددل حرامدداد لددم يقبددل مندده : "الس ددالمقددال عليدده 
 6 .الفرضفالصرن النافلة والعدل . (1)"صرن وت عدل

 
 

____________________ 
 .في ب" الياس"وورده , في أ" اليال"ورده  0

 .في ب" جبال"وورده , في أ" بجبال"وورده / وورده في ب, في أ[ فكانما تصدق]سقطه  7

 .في ب" ينادى"وورده , في أ" ينادي"وورده / في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  5

. 51 , تــاري , ابددن الجددوزي. 375 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ مددن النددار... ال مقاتددلقدد] 1س
 .109 , الروم, الشافعي

, الــروم, الشددافعي. 51 , تــاري , ابددن الجددوزي: قددارن الددن  فددي[ ويجتمعددان فيدده.... قددال مقاتددل] 0س –1س
 104- 109. 

ـــاري , الجدددوزيابدددن : قدددارن الدددن  فدددي[ اترض ذهبدددا... عدددن حسدددن] 7س –3س ـــر, ابدددن تمددديم .51 , ت , م ي
 .104 , الروم, الشافعي .075 

                                         
(*)
,كمانثقمةالحمديث,وقيلأبويحيمىالبصمري,أبوالهيث ,الملحمي,السريبنيحيىبنإياسبنحرملةبنإياسالشيباني

,وغيمره ,إبراهي بنأمينالشميباني:ورواعنه,وعبدالكري بنرشيدالبصري,عبدالرحمنبنمعقلبنيسار:رواعن

,0ج,ميةةزان,الممذهبي.033-030ص,12ج,تهةذيب,المممزي:انظمر(.م463/ـهمم142)وقيممل(م465/همـ139)تموفيسممنة

.71-72ص,3ج,تهذيب,ابنحجر.116ص
(*)
,كانملكاًمنملوكبنيإسمرائيل,وهوسبطيوشعبننون,إلياسبنياسينبنفنحاصبنالعيزاربنهارونبنعمران

,تةاريخ,الطبمري:انظمر".بعمل"فكمانوايعبمدونامنماًاسممه, لعبمادةهللابعثههللاتعالىإلىأهلبعلبكغربيدمشقليدعوه

.157-150ص,1ج,أخبار,القرماني.363-360ص,1ج,المنتظم,ابنالجوزي.731ص,1ج
(1)

بابطلبالحالل,بابالتطو ,تذكرة,الفتني.533ص,1ج,(3)رقمه,كتابالحاللوالحرام,المغني,العراقي:انظر
 .133ص,1ج,بالاستحياءبالحرفةوفياألسواقواجتنابالحرام
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 الّصخرةفصل في فضيلة 

عليددده [ تعدددالى]اهلل  صدددل ىقدددال رسدددول اهلل : قدددال, عنددده[ تعدددالى]عدددن أندددس بدددن مالدددك رضدددي اهلل 
 3 [أ/ 91] ".إن صخرة بيه المقدس من جنة الفردوس//: "وسلم

 الجنددة فاسددالوا سددالتم اهلل إذا: "اهلل عليدده وسددلم ل ىصدد الن بددي   عندده عددن هللعددن أبددي هريددرة رضددي ا
 .(1)"الفردوس ف نه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة

علدددى مدددن الفدددردوس فيهدددا اسمدددرون بدددالمعرون ألددديس فدددي الجندددان جندددة : "قدددال كعدددب اسحبدددار 6 

 ".والناهون عن المنكر
 ثدم ,كتدب التدوراة بيدد و بيدد   بيدد  خلدق آدم :خلق ثالثة أشدياء تعالىأن اهلل : "وجاء في الحديث
 9 .(2)"زتي ت يدخلنها مدمن خمر وت ديوثثم قال وع, قال وغرس الفردوس بيد 

 
____________________ 

, فدددي أ[ تعددالى]وسدددقطه / وورده فددي ب, فدددي أ[ تعددالى]وسدددقطه / فددي ب" ماللدددددددد"وورده , فددي أ" مالددك"ورده  0
 .وورده في ب

 .في ب" جنة"وورده , في أ" جنه"وورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عن منكر... عن ابي] 4س –7س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وت ديوث... وجاء في] 9س –6س

, فضـائل, ابدن الجدوزي. 199 , تـاري , ابدن الجدوزي: قارن الدن  فدي[ جنة الفردوس... عن انس] 3س –0س
 .335 , 1ا, نهاية, نويريال. 42 , تاري . 139 

, 16ا, جــامع, الطبددري, 162 , 3ا, لبــاب, الخددازن: قددارن الددن  فددي[ عددن منكددر... قددال كعددب] 4س –3س
 .011 , 5ا, معالم, البغوي. 131 

                                         
(1)

بابحديثإذاسألت ,السنة,ابنابيعاا .162ص,17ص,(6747)رقمه,مسندأبيهريرة,مسند,ابنحنبل:انظر

,(322)رقمه,هارذكرمافيهامنالعيونواألن,صفة,األابهاني.054-053ص,1ج,(561)رقمه,هللافاسألوهالفردوس
 .151ص,0ج
(2)

بابماجاءفيالرجليدخلعلى,مساوئ,الخرائطي.37ص,(39)رقمه,بابافةالجنة,صفة,ابنأبيالدنيا:انظر

بابماجاءفميإثبماتاليمدينامفتينالممنحيمث,األسماء,البيهقي.196ص,(712)رقمه,أهلهالرجالمنإث والكراهة
 .105ص,0ج,(390)رقمه,الخبرالصادقبهالجارحةلوورد
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دددخرةإن الندددداء الدددذي يقدددع علددى قبدددة : "أنددده قددال, وعددن مكحدددول هدددو مددن الجندددة فمدددن شدددرب  الص 
 ".يصير دواء لكل داء

اهلل  صدددل ىسدددمعه رسدددول اهلل : أنددده قدددال, عنددده[ تعدددالى]ب رضدددي اهلل وعدددن علدددي بدددن أبدددي طالددد 3 

ددخرةإن أكبددر اسرض عنددد اهلل بيدده المقددس وأكبددر اسحجددار عنددد  : "عليدده وسددلم أندده قدال[ تعدالى]  الص 
 ".فيه

عليده [ تعدالى]اهلل  صدل ىقدال رسدول اهلل : أنده قدال, عنده[ تعدالى]وعن كعدب اسحبدار رضدي اهلل  6 

فددي مقابلددة الكعبددة يطوفدده المالئكددة كمددا يطددون بنددي آدم  ر فددي السددماء الرابعددةالبيدده المعمددو : "وسددلم
 ". الكعبة إن وقع منها حجر يقع على بيه اهلل

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
/ فددي ب" النددداء"وورده , فددي أ" الندددا"وورده / فددي ب" وقددال وهددب بددن منبدده"وورده , فددي أ" عددن مكحددول"ورده  0

 .في ب" فهو"وورده , في أ" هو"وورده / في ب" قبة"رده وو , في أ" قبه"وورده 

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" عن"وورده , في أ" وعن"وورده  3

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  7

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

 .في ب" حتى"وورده , في أ" كما"ورده  4

 .في ب" فيها"وورده , في أ" منها"وورده / وسقطه في ب, في أ "وقع"ورده  6

, تاري , ابن الجوزي. 132 -106 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ بيه اهلل... وعن علي] 6س –3س
 .130 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 133 , الروم, الشافعي. 53 

9 
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 مدا قدال ابدن عبداس رضدي اهلل عنده, ي منهدا تفداحأن الجندة فدي السدماء السدابعة التد أيضداد وعنه 
يقدع علدى صدخرة اهلل فدي , إت أنه حلو )*(في الدنيا ثمرة حلوة وت مرة أت وهي في الجنة حتى الحنظل

سددميه الجنددة , اسددم الجنددة الس ددالمودار  الس ددالمبيدده المقدددس وسجددل هددذا يقددال لدده أورشددلم يعنددي دار  3 

 . اآلفاهسن من دخلها سلم من  الس المبدار 
 [ب/ 90] لصخرة بيه المقددددددس السعددددددادة لمددددددددددددددددن// ثالث مراه تعالىوعن وهب أنه قال اهلل سبحانه و 

 6 .أن جنتي وعذابي فيك أيضاد يزورك وقال لها 

____________________ 
 .في ب" فيها"وورده , في أ" منها"وورده / وسقطه في ب, في أ" الجنة"ورده  1

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / وورده في ب, في أ[ تعالى]قطه س 4

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ انه حلو... قال ابن] 0س –1س

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ من اتفاه... سميه الجنة] 7س –3س

, معــالم, ويالبغدد. 192 , 9ا, الكشــف, الثعلبددي: انظددر تطدداابق الددن  فددي[ اندده حلددو... قددال ابددن] 0س –1س
 .032 , 7ا, لباب, الخازن. 753 , 4ا

, الـــروم, الشدددافعي. 132 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ مدددن اتفددداه... يقدددع علدددى] 7س –0س
 .130 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 133 

, الــروم, الشددافعي. 53 , تــاري , ابددن الجددوزي: قددارن الددن  فددي[ وعددذابي فيددك... وعددن وهددب] 3س –5س
 .130 , 1ا, اتحاف, يوطيالس. 133 

                                         
منفصيلةالقرعيات,وهونباتبرييشبهثمرةالبطيخ,لونهبيناالخعرواالافر,بداخلهحباتمرةوسامة,ويستعملفي:الحنظل)*(

 .596,ص1,مالبستانالبستاني,عبدهللا,:وانظرايعا.136,ص11ملسان,ابنمنظور,:انظر.االدويةالطبية
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عليده وسدلم أن [ تعدالى]أنده قدال رسدول اهلل صدل ى اهلل , عنده[ تعدالى]وعن أبدي هريدرة رضدي اهلل 
خرة وعدن أبدي بدن كعدب أنده قدال جميدع مدا فدي , جميع اسنهار والسحائب والرياح تخرا من تحه الص 
خرة  3 .وجه اسرض من الميا  الحلوة تخرا من تحه الص 

 ,ودجلدددددة, (*)وجيحدددددان ,(*)سدددديحانأندددددزل أربعددددة أنهدددددار مددددن الجندددددة  تعددددالىاهلل وفددددي الخبدددددر أن 
أن اهلل أندزل مددن الجنددة خمسددة أنهددار : "اهلل عليدده وسددلم صددل ى الن بددي  وعددن ابددن عبدداس عدن , (*)والفدراه
 6 .(*)وفراه والنيل (*)ودجلة, (*)وسيحون, (*)جيحون

ن درجاتهددا علددى جندداحي جبريددل أنزلهدا اهلل كلهددا مددن عددين واحدددة مددن عيددون الجندة مددن أسددفل مدد
وأنزلنـا مـن : "تعدالىالجبال وأجراهدا فدي اسرض وجعدل فيهدا مندافع للنداس فلدذلك قولده  [اهلل]استودعها 

 9 .(1)"السماء ماء بقدر فأسكناه ف  األرم

____________________ 
فددي " بدن"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" تخدرا مددن"وورده / فدي ب" السدحائب"وورده , فدي أ" السدحايب"ورده  0

 .وسقطه في ب, أ

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ في اترض... وفي الخبر] 3س –7س

ددخرة... وعددن ابددي] 3س –1س , الواسددطي. 135 -137 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ تحدده الص 
. 333 , 1ا, نهايـــة, الندددويري. 171 172 , فضـــائل. 57 , تـــاري , ابدددن الجدددوزي. 39 , فضـــائل
 .155 , 1ا, اتحاف, طيالسيو 

, لبـاب, الخدازن. 713 , 5ا, معـالم, البغوي: انظر تطابق الن  في[ وفراه والنيل... وفي الخبر]3س –7س
 .154 -153 , 1ا, اتحاف, السيوطي: وقارن الن  في. 039 , 3ا

                                         
(*)

وهمو,تجمدمياهشتاًءوتعبرهالقوافمل,مننواحيالمصيصةبينانطاكيةوالرومويصبفيبحرالرومنهركبير:سيحان
 .333ص,الروض,الحميري.437ص,0م,مراصد,البغدادي.333ص,3ج,معجم,الحموي:انظر.منأنهارالجنة

(*)
دالروميصببمدينةكفربيابالقربمنمدينةالمصيصةوبعدهافييخرجمنبال,نهربالمصيصةبالثغرالشامي:جيحان

وهمونهمرقتمالقملأنينجمومنمه,جمدالمماءإذاوتعبرالقوافلعليه,يجدفيالشتاءويجريالماءمنتحتالجمد,بحرالشام
,3ج,أخبةار,القرمماني.165ص,الةروض,الحميري.00ص,أحسن,المقدسي:انظر.غريقوهوأحدأنهارالجنةاألربعة

 .049ص
(*)

ويخرجمنأرمينياويسقيسوادالعراقوكوربغدادمنهمااألنبماروهيمت,والفراتيعنيالعذب,نهربجانبدجلة:الفرات
,البغدادي,3ج,معجم,الحموي:انظر.وماانغمسفيهذوعاهةإالبر ,وقيلإنهنهرمنأنهارالجنة,ويصبفيبحرالهند

 .739ص,الروض,الحميري.1201ص,3م,دمراص
(*)

وا بأنهنهرطويليأتيمنبالدالزنجويمربأرامصروينتهميإلمىبمالدالنوبمةممنجانبهما,نهريمربمصر:النيل

شمهرينفميبمالد,يبلغمسيرةمنمخرجهإلىأنياتيمصرعشرةأشمهر,ويستمرفيجريانهحتىيصبفيالبحر,الغربي
عليمهويُزر,يصبمنالجنوبإلىالشممالو,وأربعةأشهرفيالخراب,وشهرينفيالبرية,وشهرينفيبالدالكفر,اإلسالم

:انظمر.وافهعمروبنالعاصبأنمهسميداألنهمار,نعبتالمياةمنسائراألنهاروفيهالبركةإذاويُستغنىبهعنماءالمطر

 .563ص,الروض,الحميري.1713ص,3م,مراصد,البغدادي.356ص,5ج,معجم,الحموي
(1)

 (162)سورةالمؤمنون,اية
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  جبريددل فرفددع مددن اسرض القددرآن والعلددم كلدده والحجددررسددل اهللأكددان عنددد خددروا يدداجوا ومدداجوا   ذافدد
موسددى بمددا فيدده هددذ  اسنهددر الخمسددة فيرفددع ذلددك إلددى  تددابوهو  إبددراهيماسسددود مددن ركددن البيدده ومقددام 

ّنا ع: "تعالىفذلك قوله السماء  هدا خيدر أهلرفعده هدذ  اسشدياء فقدد   ذافد. (1)""لى ذهاب ب  لقـادرونواع 3 

 .الدين والدنيا
دخرةمدن تحده قدال سديحان وجيحدان والنيدل والفدراه كلهدا تخدرا  (*)وعن نون البكالي وأنهدا  الص 

 6 . هذا قول مقاتل, وسط اسرض وأقربها إلى السماء بثمانية عشر ميالد 

هرواندة وجيحددان نهدر المصيصددة مدن بدالد اسرض وهمددا نهدران عظيمددان جدداد أكبرهمددا نسديحان 
 .جيحان هكذا شاهدناهما هذا قول الكلبي

 
 
 
 
 

____________________ 
 .سقطه في بو , في أ" هذا قول مقاتل"ورده  3

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ الدين والدنيا... كان  ذاف] 7س –1س

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ قول الكلبي... سيحان نهر] 6س –4س

, لبـاب, الخدازن. 713 , 5ا, معـالم, البغدوي: انظدر تطدابق الدن  فدي[ الددين والددنيا... كدان  ذاف] 7س –1س
 .154 -153 , 1ا, اتحاف, وطيالسي: وقارن الن  في. 039 , 3ا

, الواسدددطي. 137 , فضـــائل, ابددن الجدددوزي: انظدددر تطدددابق الدددن  فدددي[ قدددول مقاتدددل... وعددن ندددون] 3س –5س
 .014 , م ير, ابن تميم. 171 , فضائل. 53 , تاري , ابن الجوزي. 36 , فضائل

                                         
(1)

 (.16)رية,سورةالمؤمنون
(*)

وهوابنامرأة,وقيلمنأهلفلسطين,منأهلدمشق,وقيلأبوالرشيد,يكنىأبويزيد,نو بنفعالةالحميريالبكالي

وروا,وكعباألحبار,وعبدهللابنعمروبنالعاص,يهوسل ثوبانمولىرسولهللاالىهللاعل:رواعن,كعباألحبار

,12ج,تهةذيب,ابمنحجمر.35ص’32ج,تهةذيب,الممزي:انظر(.م417/هـ95)توفيسنة,وغيره ,خالدبنابيح:عنه
 .733ص

9 
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طه وبسدد, عرشددي الصددغيرأندده : "لصددخرة بيدده المقدددس تعددالىقددال اهلل : وعددن كعددب أندده قددال
ن جميع الميدددددا  الحلدددددددوة فددددي// ته يصعد إلى السماء من فوقكاسرض من تحتك وأن جميع ما أمر   [أ/ 93] وا 

 3 ". رؤس الجبال العظام أخرجتها من تحتك 

" إلـى األرم التـ  باركنـا فيهـا للعـالمين: "تعدالىيدل عليه قوله أبي  بن كعب في تفسير قولده 
خرةأصله من تحه ماء عذب إت وينبع  سماء مباركة سنه ما من  . التي ببيه المقدس الص 

دخرةيجعدل تلدك  تعدالىإن اهلل  (*)إدريس الخوتني أبووقال  يدوم القيامدة فدي صدورة المرجدان  الص  6 

وعددل ميزانده عليهدا ثدم يحكدم بدين النداس  عرشدهاسبيض يصير عرضها مثل السماء واسرض ويضدع 
 . لنار النارا أهلو  الجن ة ةالجن   أهلويدخل 

 
____________________ 

ددخرة"وورده , فددي أ" لصددخرة"وورده / فددي ب" تعددالى"وورده , فددي أ" تعدالي"ورده  1 " عددرش"وورده / فددي ب" الص 
 .في ب" عرشى"وورده , في أ

 .في ب" فوق"وورده , في أ" فوقك"ورده  0

 .في ب" اجترجك"وورده , في أ" اخرجتها"ورده  3

 .في ب" الخواني"أ,وورده  في" الخوتي" ورده 3

 .في أ,وسسقطه في ب" عدل""ورده4

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ببيه المقدس... يدل عليه] 5س –7س

, فضـائل, الواسدطي. 137 , فضائل, ابن المرجدا: انظر تطابق الن  في[ كمن تحت... وعن ابي] 3س –1س
 .334 , 1ا, ايةنه, النويري. 175 , فضائل. 57 , تاري , ابن الجوزي. 39 

, البغددوي. 063 , 3ا, الكشــف, الثعلبددي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ ببيدده المقدددس... يدددل عليدده] 5س –7س
 .013 , 3ا, لباب, الخازن. 309 , 5ا, معالم

, ابددن الجددوزي. 131 , فضــائل, ابددن المرجددا: انظددر تطددابق الددن  فددي[ النددار النددار... أبددووقددال ] 6س –3س
ـــروما, الشدددافعي. 172 , فضدددائل ـــة, الندددويري. 137 , ل , 1ا, اتحـــاف, السددديوطي. 333 , 1ا, نهاي

 333. 

                                         
(*)

ووالهعبمد,سمكنالشمام,ولمدعمامحنمين,واسمهعائذبنعبدهللاويقالعائذبنعبدهللابمنإدريمس,أبوإدريسالخوالني

وربيعمةبمنيزيمد,الزهمري:ورواعنمه,أبيالمدارداءوأبميذر:رواعنه,الملكبنمروانفعاءدمشقوكانثقةالحديث

.136-134ص.03ص,تةةاريخ,ابمنعسمماكر.136ص,مشةةاهير,ابمنحبممان:انظممر(.م399/هممـ62)تمموفيسمنة,وغيمره 
 .02ص,33ج,تهذيب,المزي

9 
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, مددن كثدددر طاعاتددده فددي الددددنيا زاده درجاتددده سن الدددرجاه تكدددون باسعمدددال (*)العاليدددة أبدددوقددال 
وقددال ابددن عبدداس مددن زاده حسددناته علددى سدديئاته دخددل الجنددة ومددن زاده سدديئاته علددى حسددناته دخددل 

 3 .اسعران ثم يدخلون الجنة بعد  أهلاته كان من النار ومن استوه حسناته وسيئ

يخدرا مدن الندار مدن قدال : "أنه قال, الس المعليه  الن بي  وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن 
وزن شددعير  مدن خيددر ويخددرا مدن النددار مدن قددال ت إلده إت اهلل وفددي قلبددة وزن  ت إلده إت اهلل وفددي قلبده

وعدن قتدادة مدن . (1)"ت إلده إت اهلل وفدي قلبده وزن ذرة مدن خيدربرة من خير ويخرا من الندار مدن قدال  6 

 .ايمان مكان خير
 أهدددلصدددار  إذا: "اهلل عليدده وسدددلم صدددل ىقددال رسدددول اهلل : وعددن ابدددن عمدددر رضددي اهلل عنددده قدددال

النار جيء بالموه حتى يجعل بين الجنة والندار ثدم يدذبح ثدم يندادى منداٍد مدن  أهلو [ إلى الجنة]الجنة  9 

النددار  أهددلويددزداد , الجنددة فرحدداد إلددى فددرحهم أهددلفيددزداد , النددار ت مددوه أهددليددا , مددوه الجنددة ت أهددل
 .(2)"حزناد إلى حزنهم

 
 

 
____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ الى حزنهم.... أبوقال ] 11س –1س

, لبــاب, الخددازن. 132 , 7ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ الجنددة بعددد ... أبددوقددال ] 11س –1س
 .154 , 5ا, الكشف, الثعلبي: وقارن الن  في. 733 , 12ا

                                         
(*)

اعتقته,ث منبنيتمي ,كانمولىالمرأةمنبنيرياحبنيربو ,الحافظ,أبوالعالية,يعبنمهرانالرياحيالبصريرف
وروا,وعلمي,وعممر,أبميبمنكعمب:حدثعمن,أدركالنبيالىهللاعليهوسل وأسل فيخالفةأبيبكرالصديق,سائبة

,16ص,ختةاري,ابمنعسماكر:انظمر(.م411/همـ93)تموفيسمنة,ثقمةالحمديثكمان,وغيمره ,بكربنعبدهللاالمزنمي:عنه

 .013-024ص,7ج,سير,الذهبي.014-017ص,9ج,تهذيب,المزي.191-159ا
(1)

,(193)رقممه,بمابأدنمىأهملالجنمةمنزلمهفيهما,كتاباإليمان,صحيح,مسل .196ص,19ج,مسند, ابنحنبل:انظر
 .191ص,15ج,(3756)رقمه,بابالحواوهوالكوثر,كتابالفتن,شرح,يالبغو.160ص,1ج
(2)

,البغموي,359ص,10ج,(13334)رقممه,المعجةم,الطبرانمي.016ج,12ج,(3200)رقممه,مسةند,ابنحنبل:انظر

باب,الجنةوالناركتابافةالقيامةو,مرقاة,القاري.199ص,15ج,(7334)رقمه,بابذبحالموت,كتابالفتن,شرح
 .3533ص,6ج,(5591)رقمه,الحواوالشفاعة

12 
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الجنددة بعدددما دخلددوا الجنددة هددل رضدديتم  هددليقددول اهلل س: "قددال الن بددي  عددن أبددي سددعيد الخدددري أن 
ما لم تعطه أحداد مدن خلقدك فيقدول أفدال أعطديكم أفضدل مدن  فيقولون ربنا ومالنا ت نرَض وقد اعطيتنا

علدديكم رضددواني فددال أسددخط علدديكم بعددد   أهددلربنددا وأي شدديء أفضددل مددن ذلددك فيقددول : نذلددك  فيقولددو  3 

 . "أبداد 
خرةإسرافيل ينف  الصور للبعث من فوق هذ  : الحسن أبوقال  وأنه عدز وجدل قسدم لشدرن  الص 

خرةتلك  أندا أضدع عرشدي عليدك يدوم القيامدة وآتدى بجميدع مخلوقداتي فقدال يدا صدخرة   وعزتها عند الص  6 

 ي فيدددك أربدددع أنهدددار أحددددها مدددن اللدددبن والثددداني مدددن العسدددل والثالدددث مدددن المددداء والرابدددع مدددنإليدددك وأجدددر 
 [ب/ 97] .//  الخمر

قدددال , وقدددال الحسدددن رحمدددة اهلل عليددده خمدددر الجندددة أشدددد بياضددداد مدددن اللدددبن لدددذة للشددداربين ت فيهدددا َغدددَول   9 

 طن وقال الحسن صداعإثم وقال قتادة وجع الب(*)قال الكلبي, ت تغتال عقولهم فتذهب بها (*)الشعبي
____________________ 

 . في ب وسقطه, في أ" هذ "ورده  5
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ابدا.... أبوقال ] 7س –1س
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ صداع... قال الحسن] 12س –9س
ـــــــــالم, البغدددددددددوي: انظدددددددددر تطدددددددددابق الدددددددددن [ أبددددددددددا... عدددددددددن ابدددددددددي] 7س –1س ابدددددددددن عدددددددددادل .43 , 7ا, مع
 .367 , 0ا, لباب, الخازن 173, 12,ااباللب,
, فضـــائل, ابدددن الجددوزي. 171 , فضــائل, ابددن المرجدددا: انظددر تطددابق الدددن [ الخمدددر... أبددوقددال ] 6س –5س
, 6ا, الكشف, الثعلبي: وقارن الن  في. 72 , 4ا, معالم, البغوي. 135 , الروم, الشافعي. 171 
 . 177 , 7ا, لباب, الخازن. 177 
, الثعلبدي: وقدارن الدن  فدي. 42 , 4ا, معـالم, البغدوي: قارن الدن  فدي[ صداع... حسنقال ال] 12س –9س

 .177 , 7ا, لباب, الخازن. 177 , 6ا, الكشف

                                         
(*)

وقيمل,(م372/همـ19)ولمدسمنة,ممنالتمابعين,أبموعممروالكموفي,الحميمري,الشمعبي,عامربنشمراحيلبمنعبمدكبمار
شمعبوهموبطمنونسمبته,أمهمنسبيجموالء,وهومنرجالالحديثالثقات,اتصلبعبدالملكبنمروان,(م371/هـ02)

/همـ127)وقيل,(م401/هـ123)توفيسنة,وغيره ,ورواعنربيعةبنيزيد,عليبنأبيطالب:رواعن,منهمدان

,5ج,تهةةذيب,ابممنحجممر.39-06ص,17ج,تهةةذيب,الممزي.709-335ص,05ج,تةةاريخ,ابممنعسمماكر:انظمر(.م400

 .59-54ص
(*)

,كمانعالمماًبالنسمبوأخبمارالعمرب,األخبماريالنسمابي,أبموالمنمذر,بمنعممرالكلبميهشامبنمحمدبنالسائببنبشر

,الدارقطني:وحدثعنه,وعنأبنعباس,وأبياالح,حدثعنأبيهمحمدبنالسائب,منأهلالكوفة,ووقائعها,وأيامها

,17ج,تةاريخ,البغدادي:انظر".األانام"و,"جمهرةاألنساب:"ولهالعديدمنالتصاني منها(م619/هـ027)توفيسنة
 .193ص,3ج,لسان,ابنحجر.0449ص,3ج,معجم,الحموي.75ص
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وقال كعب اسحبار نهر دجلة نهر مداء أصدل الجندة ونهدر الفدراه نهدر لبدنهم ونهدر مصدر نهدر 
 2 .الكوثر وهذ  اسنهار اسربعة تخرا من نهر, خمرهم ونهر سيحان نهر عسلهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
, القرطبدي .063 -060 , 4ا, معـالم, البغدوي: انظر تطابق الن  في[ نهر الكوثر... كعبقال ] 0س –1س

 .173 , 7ا, لباب, الخازن. 034 , 13ا, الجامع
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 وبغيرها من المواضع الشريفة الّصخرةفصل في كيفية الزيارة ب

ددخرةأن يددزور  أرادمددن " :أندده قددال (*)ليعددن أبددي المعددا يضددع يديدده علددى جانبهددا اسيسددر وت  الص 
ذايقبلهددا وت يقبددل يديدده مثددل الحجددر اسسددود بددل يتددوب ويسددغفر ويدددعوا و  ددخرةأن ينددزل تحدده  أراد ا   3 الص 

 ."ينبغي أن يقدم التوبة ويتوب إلى اهلل عز وجل توبة نصوحاد 
ذنب كمددا ت يعددود صددوح أن يتددوب ثددم ت يعددود إلددى الددالتوبددة الن (*)معدداذ أبددوو  (*)عمددر أبددوقددال 

قدال , قال الحسن هو أن يكون العبدد نادمداد علدى مدا مضدى مجمعداد أن ت يعدود فيده, اللبن إلى الضرع 6 

وقدال سدعيد بدن المسديب توبدة تنصدحون , هو أن يستغفر باللسدان وينددم بالقلدب ويمسدك البددن, الكلبي
, واإلقدددالع باسبدددددان, لددددى أربعدددة أشدددياء اتسددددتغفار باللسدددانتجمعهدددا ع, )*(قددددال القرظدددي, بهدددا أنفسدددكم

ظهار ترك العود بالجنان  9 .هاجرة سيء اإلخوانمو , وا 

 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" المعالي"وورده , في أ" المعاني"ورده  0

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ سيء اتخوان... أبوقال ]  9س –5س

ابددن . 65, 61 , فضــائل, ابددن المرجددا: انظددر تطددابق الددن  فددي[ وبددة نصددوحات... التوبددة أرادمددن ] 7س –0س
 .192 -159 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 130 -152 , الروم, الشافعي. 30 -55 , تاري , الجوزي

, الخدازن. 142 -139 , 6ا, معـالم, البغدوي: انظر تطابق الن  في[ سيء اتخوان... أبوقال ]  9س –5س
 .352 , 9ا, الكشف, الثعلبي: ن الن  فيوقار . 313 , 7ا, لباب

                                         
(*)

وكانيعيشفيالمدينة,منعلماءالقدسفيالقرنالخامسالهجري,أبوالمعالي,المشر بنالمرجابنإبراهي المقدسي

,مخطوطةات,كاممل,العسملي:انظمر.واليعمر تماريخمميالدأووفماة(.م1299/همـ790)عنداسمتيالءالصمليبينعليهماسمنة
 .333ص,3م,الموسوعة الفلسطينة.740ص,مصنفو,ياسين,اآلغا.37ص

(*)
 .ل أجدلهترجمة

(*)
 .ل أجدلهترجمة
وس,كانابوهكعبمنسمبيبنميقريظة,ولمدمحمدبنكعببنسلي بنحيانالقرظي,المدني,ابوحمزة,وقيلابوعبدهللا,منحلفاءاال)*(

اخموهعثممان:ابميايموباالنصماري,وابيهريمرة,ورواعنمه:محمدفيحياةالنبيالىهللاعليهوسمل ,كمانممناهملالعلم ,رويعمن

تهةةذيبابمنحجمر,.34_35,ص5,جسةيرالمذهبي,.719,ص4,جالطبقةاتابممنسمعد,:انظمر(.م433/همـ116),والحكم بمنعتبمة,توفيسمنة

 .343,ص9,ج
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هدد فدي الددعاء بمددا يجتتحده أثدر عمامدة الرسدول ويددعو و  يثدم يندزل بالخضدوع والخشدوع فيصدل
دخرةأحدب مدن اسدعيددة ففدي هددذا الموضدع يسددتجاب الددعواه وت ينبغددي أن يصدلي علددى  فقددد رود  الص 

خرةعليها وفي داخل قبة  //النهي عن الصالة  3 [أ/ 95] .الص 

البددداب الشدددامي الدددذي يقدددال لددده بددداب الجندددة فيمدددا بدددين العمدددودين حجدددر أخضدددر فدددي العدددرش فدددي 
ويسدددال مدددن اهلل الجندددة  عليددده ويددددعو صدددل ىالجندددة فيسدددتحب أن ياب أبدددو يقولدددون هدددو علدددى بددداب مدددن 

وصدخرة اهلل قبلده جميدع اسنبيداء حتدى  هيسدتجاب الددعوا أيضداد ففدي هدذا الموضدع , ويستعيذ من الندار 6 

سبعة عشر شدهراد بعددما هداجر إلدى المديندة ليكدون أقدرب  وأإليها ستة عشر  صل ى المالس  عليه  الن بي  
 .إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة صل ى إذااليهود إيا   إلى تصديق

 
 

____________________ 
وورده / ي بفدد" صددل ىوي"وورده , فددي أ" صددل ىفي"وورده / فددي ب" باالخضددوع"وورده , فددي أ" بالخضددوع"ورده  1

وورده , فدددي أ" يجهددد"وورده / فددي ب" يدددعوا"وورده , فددي أ" يددددعو"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" عمامددة"
 .في ب" باالدعاء"وورده , في أ" الدعاء"وورده / في ب "يجتهد"

 .في ب" ينغى"وورده , في أ" ينبغي"وورده / في ب" هذ"وورده , في أ" هذا"ورده  0

فدي " العدرش"وورده / في ب" احضر"وورده , في أ" اخضر"وورده / في ب" الذى"رده وو , في أ" الذي"ورده  7
 .في ب" الفرش"وورده , أ

فدي " اتنبيدا"وورده / فدي ب" قبلدة"وورده , في أ" قبله"وورده / في ب"  الدعواه"وورده , في أ" الدعواة"ورده  3
 ."اتنبياء"وورده , أ

 .في ب" هلل عليه وسلمصلى ا"في أ,وورده" عليه السالم""ورده 4

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ في التوراة... ليكون اقرب] 6س –4س

, ابددن الجددوزي. 63 -65 , فضــائل, ابددن المرجددا: فددي قددارن الددن [ بسددتجاب الدددعواه... ثددم ينددزل] 0س –1س
 .30 -55 , تاري 

, فضـائل, الواسدطي. 170 , فضائل, ابن المرجدا: قارن الن  في[ يستجاب الدعواه... في الباب] 3س –7س
 .133 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 131 , الروم, الشافعي. 053 , م ير, ابن تميم. 92 -69 

, معــالم, البغددوي. 11 -12 , 0ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ فددي التددوراة... عليدده الن بددي  ] 6س –4س
 .66 , 1ا, لباب, الخازن. 131 -132 , 1ا

9 
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فحولددده اهلل إليهددا وكدددان  الس ددالمعليددده  إبددراهيمكعبددة سنهدددا قبلددة أبيددده لكددن يجدددب أن يوجدده إلدددى ال
 .تحول القبلة في رجب ثم ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية وقالوا رجع محمد إلى دين آبائه

خرةإن اسحسن بعدما زار  يصلي في موضع السلسلة ويدعوا وبعد  فدي قبدة المعدراا فهدي  الص  3 

ثم ينزل إلى باب الرحمدة فيصدلي فيده  الس المعليه  الن بي   قبةها وبعد  في مجمع على إجابة الدعاء في
 .من داخل الحائط

اذندب أحددهم ذنبداد كتدب  إذافيزور باب التوبة وسبب تسميته به سنه كان في زمن بني إسرائيل  6 

 ذلك الذنب في جبهته وفي أعلدى عتبدة بابده هدذا فدالن بدن فدالن قدد أذندب كدذا فدي وقده كدذا فيهربدون
منده ويخرجونده مدن بيددنهم ولدم يتحددثوا معده فيجدديء إلدى بداب التوبدة ويقعددد فيده ويتدوب اهلل عليده زماندداد 
حتى قبله توبته ومحي عنه ذلك الخطا من جبهته ومن بابه ثم يختلط مع  الناس فألجدل هدذا سدمي  9 

 .ذلك الباب باب التوبة
 
 
 

____________________ 
 .في ب" السلسلة"وورده , في أ" السلسله"وورده / في ب" اتحسن"وورده , في أ" ان اتحسن"ورده  3

 .في ب" عليه وسلم تعالىاهلل  صل ى"وورده , في أ" عددددد م"ورده  7

 .في ب" الحائط"وورده , في أ" الحايط"ورده  5

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ دين ابائه... لكن يجب] 0س –1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [باب التوبة... وسبب تسميته] 12س –3س

, معــالم, البغددوي. 11 -12 , 0ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ ديددن ابائدده... لكددن يجددب] 0س –1س
  .66 , 1ا, لباب, الخازن. 131 -132 , 1ا

ابددددن .154, 90,114 , فضــــائل, ابدددن المرجددددا: قدددارن الددددن  فددددي[ الدددددعاء فيهددددا...  زار الصدددخرة] 7س –3س
  .141 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 142,152 , الروم, الشافعي. 31,  تاري الجوزي,

, الـــروم, الشدددافعي. 95 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ الحدددائطداخدددل  ... ثدددم يندددزل] 7س –3س
  .199 -196 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 162 -149 

, فضـــائل, بدددن المرجددداا. 65 , فضـــائل, الواسدددطي:قدددارن الدددن  فدددي[ بددداب التوبدددة... بددداب التوبدددة] 12س –3س
 161.  
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ة ويسدددتعيذ مدددن الندددار فددد ن الدددوادي الدددذي وراء  وادي جهدددنم وهدددو ندددويسدددال مدددن اهلل الج ويددددعو
 [ب/ 93] //همــــينـــرب بـــــفض: "ديد بقولهدددددددم في سورة الحددددالموضع الذي أخبر عنه عز وجل في كالمه القدي

 3 .(1)"هره من قبل  العذابل  باب باطن  في  الرحمة وظا بســـــــور

وبعد  يجيء إلى محراب زكريدا فدي داخدل اسقصدى فيصدل فيده ويجتهدد فدي الددعاء ويسدال مدن 
فداآلن  (*)كرسدي سدليمان اثدم يمضدي إلدى الصدخور التدي يقدال لهد, الجندة ويسدتعيذ مدن الندار تعالىاهلل 

 6 وضع الذي دعا فيه في الدعا فهذا هو الم فيه قطعة عمود من الرخام ويستقبل القبلة ويجتهد

 
 
 
 

____________________ 
وورده , فدي أ" وراء "وورده / فدي ب" الدذي"وورده , فدي أ" الدذ"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" ويسال"ورده  1

 .في ب" وادي"وورده , في أ" وادى"وورده / في ب" ورائه"

 .وسقطه في ب, في أ" في سورة الحديد"ورده  0

 .في ب" يجيف"ده وور , في أ" يجيء"ورده  7

 .وسقطه في ب, في أ" الصخور التي يقال له"ورده  5

 .وسقطه في ب, في أ" فيه"وورده / وسقطه في ب, في أ" هو"وورده / وسقطه في ب, في أ" القبله"ورده  3

, الـروم, الشدافعي. 95 , فضـائل, ابدن المرجدا: قدارن الدن  فدي[ قبله العدذاب...  ويدعوا ويسال] 3س –1س
 .197 , 1ا, اتحاف, سيوطيال. 149 

ـــروم, الشدددافعي. 94 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ مدددن الندددار... وبعدددد  يجددديء] 5س –7س , ال
 .196 -193 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 162 

. 162 , الـروم, الشدافعي. 94 , فضـائل, ابدن المرجدا: قارن الن  فدي[ دعا فيه.. ثم يمضي] 3س –5س
 . 025, 023, 194 , 1ا, اتحاف, السيوطي

                                         
(1)

 (.13)اآلية,سورةالحديد
(*)

.وهوداخلالقبةالمعروفةبقبةسليمانعندبابالدويدارية,ممايليباباألسباط,مكانفيمؤخرالمسجد:كرسيسليمان
 .103ص,1ج,األنس,الحنبلي:انظر



336 

 

ثدم يمضدي إلدى , تعدالىفرغ من بناء المسجد فاستجاب اهلل سدبحانه و سليمان الن بي  عليه الس الم حين  
ثددم يدددخل المسددجد المسددقن ويقصددد فيدده  (*)بدداب السددكينة فيفعددل فيدده مثددل ذلددك وكددذلك عنددد بدداب حطددة

حدراب معاويدة رضددي اهلل اهلل وكدذلك عندد م عنده ويصدلي فيدده ويددعو[ تعدالى]هلل محدراب عمدر رضدي ا 3 

 [ [أ/ 94] //ثم يقصد, بما شاء من اسدعية فيصلي فيه ويدعو الس المعليه  الن بي  عنه وينزل إلى باب [ تعالى]
ددخرة التددددي   الس ددالمعليدده  الن بددي  وهددي التددي عنددد المقددام الغربددي ممددا يلددي قبددة  , تسددمى بدد  بدد  إلددى الص 

ويكثدر [ الس دالمعليده ]عندها وهو يعرن بمهدد عيسدى  عوويد, الس المعليه و  الن بي  وهو موضع خضر  6 

 ثم يجيء الى ويقرأ فيه سورة مريم ويسجد أيضاد فيه من الصالة والدعاء ف ن الدعاء فيه مستجاب 
 

____________________ 
وورده , فدي أ" كذلك"وورده / في ب" يدعو"وورده , في أ" يدعوا"ورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

 / في ب "كذا"

 .وسقطه في ب, في أ" من اتدعية"ورده / وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه  7

  .في ب" يلي"وورده , في أ" يلي مما"ورده  5

فدي " عدددد م"وورده / فدي ب" يعدرن"وورده , فدي أ" يغدرن"وورده / فدي ب" حضدر"وورده , فدي أ" خضدر"ده ور  3
  .في ب" الس المعليه "وورده , أ

 .وسقطه في ب, في أ" فيه"ورده  4

, الــروم, الشددافعي. 94 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ مددن اتدعيددة... سددليمان عليدده] 7س –1س
 .194 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 162 

, 1ا, اتحاف, السديوطي. 197 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ الس المعليه ... ثم يقصد ] 3س –7س
 022. 

, الــروم, الشددافعي. 94 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ يجدديء الددى.. ا عندددهاويدددعو ] 4س –3س
 .193 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 162 

                                         
(*)

,منأقدمأبوابالمسجداألقصى,وشر األنبياء,بينبابياألسباط,يقعفيوسطناحيةالحرمالقدسيالشمالي:بابحطة

ت تجديدعمارتهفيزمنالملكالمعظ عيسىسنة,ويقالأنهالبابالذيأمرهللاتعالىبنيإسرائيلأنيدخلوامنهإلىالمسجد

انظمر.37ص,نامةسفر,خسرو:انظر.يغطيهمصراعانمنالخشب,يتكونمنمدخلعالياالرتفا ,(م1002/هـ314)
 .66ص,تاريخ,عار ,العار .757ص,بيت,محمد,شراب:أيعاً
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 ( )ويقدددرأ فيددده سدددورة  فيصدددلي فيددده ويتدددوب ويسدددتغفر ويددددعو[ الس دددالمعليددده ] الن بدددي   (*)محدددراب داود 
بعددد  يصددعد إلددى طددور زيتددا و , حددين فددتح البلدددة[ اهلل عندده]ويسدجد كمددا فعلدده عمددر بددن الخطدداب رضددي 

ويتصدددق فيهمددا ويشددكر اهلل [ الس ددالمعليدده ]وفددي أثددر قدددم عيسددى , (*)فيصددلي فددي تربددة رابعددة العدويددة 3 

 .لتيسير  بهذ  المقاماه الشريفة
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" د مع "ورده  1

 .وورده في ب, في أ" اهلل عنه"سقطه  0

في " عددد م"وورده / في ب" عيسى"وورده , في أ" عيسي"وورده / في ب" فتربة"وورده , في أ" في تربة"ورده  3
 .في ب" الس المعليه "وورده , أ

. 162 , الـروم, الشافعي. 94 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ طور زيتا... ثم يجيء] 3س –1س
 .195 , 1ا, اتحاف, السيوطي

, السديوطي. 163 -160 , الـروم, الشدافعي: قدارن الدن  فدي[ المقاماه الشدريفة... فيفيصلي ] 7س –3س
 .000 , 1ا, اتحاف

                                         
(*)

وهوفميالجانمبالشمماليلسماحةالمسمجداألقصمىعنمدمهمد,هوأحدالمحاريبالمشهورةفيبيتالمقدس:محرابداود

المحمرابواآلنببمابوهموالقلعمةويعمر همذاالبمابببماب,وهوخارجالمسجداألقصىفيحصنعندبابالمدينة,عيسى

.42ص, سةفر نامةةة,خسمرو.151ص,البلةدان,ابمنالفقيمه:انظمر.وكمانموضمعهمذهالقلعمةدارداودعليمهالسممالم,الخليمل

 .369ص,361ص,1ق,الحضرة,النابلسي
(*)

أهلالبصرةولدتفيمن,االحةمشهورة,البصريبة,موالةرلعتيك,رابعةبنتاسماعيلتكنىأمالخير:رابعةالعدوية

وقبرهابظاهرالقدس,(م450/هـ135)توفيتفيالقدسسنة,ولهاالعديدمناألخبارفيالعبادةوالنسكولهاشعر,البصرة

.073-071ص,6ج,سةةير,الممذهبي.063-065ص,0ج,وفيةةات,ابممنخلكممان:انظممر.فمميشممرقهعلممىرأسجبمملالطممور
 .116-114ص,11ج,تاريخ
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 اسقصدددىتحددده محدددراب المسدددجد [ الس دددالمعليددده ] الن بدددي   (*)وبعدددد  يجددديء إلدددى اصدددطبل سدددليمان
 2 [ب/ 96] //.جميع حاجاته الدنيوية واسخروية فحينئذ خرا عن جميع ذنوبه[ تعالى]فيسال من اهلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عدددد م"وورده / في ب" يجيء"وورده , في أ" يجي"ورده  1

وورده , فدددي أ" فحينئدددذ"وورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ تعدددالى]سدددقطه / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" مدددن"ورده  0
 .في ب" فحينئذ"

ــروم, الشددافعي. 94 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ ذنوبدده جميددع... وبعددد  يجدديء] 0س –1س , ال
 .194 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 162 

 

                                         
(*)

وهمومكمانعظمي وهموداخملتحمتغالمبالمسمجدنوعمهممنالبنماء,يقمعأسمفلالمسمجدممنجهمةالقبلمة:ااطبلسمليمان
 .03ص,0ج,األنس,الحنبلي:انظر.السليماني
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 فصل

ن مفتدداح صددخرة بيدده المقدددس كددان يكددون عنددد إرضددي اهلل عندده أندده قددال  (*)عددن زيددد بددن أسددلم
فاسددتعان عليدده  ت يددامن عليدده أحددداد فقددام ذاه ليلددة ليفتحدده فعسددر عليدده[ الس ددالمعليدده ] الن بددي  سددليمان  3 

فجلدس حزينداد فظدن أن ربده عدز وجدل قدد  أيضداد باإلنس فعسر عليه فاستعان عليده بدالجن فعسدر عليده 
علدى عصدا لده وقدد طعدن فدي السدن وكدان مدن جلسداء  أقبدل شدي  متكدف إذامنعه عن بيته فهدو كدذلك 

إلدى هددذا البيده سفتحدده  قمدده, نعدم: فقددال, فقدال يددا نبدي اهلل إنددي أراك حزينداد [ الس ددالمعليده ] الن بدي  داود  6 

فقدال الشدي  أت  أيضداد فعسر علي فاستعنه عليه باإلنس فلم ينفتح ثم استعنه عليده بدالجن فلدم ينفدتح 
قرأهددا عنددد كربتدده فكشددن اهلل عددز وجددل عندده ذلددك قددال  [الس ددالمعليدده ]ك داود أبددو أعلمددك كلمدداه كددان 

 9 [ أ/ 99] بدددديدددددددددن ذندددددددوبددددي[ وبك]أمسيه اهتديه وبفضلك استعنه وبك أصبحه و // بلى قال قل اللهم بنورك

بهدذا الددعاء  تح له الباب فيسدتحب أن يددعوا انفيديك استغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان فلما قاله
خرةدخل من باب  إذا  .عسر اسمر عليه إذا أيضاد ويقرأ  الص 

____________________ 
 . في ب" نكا"وورده , في أ" كا يكون"ورده  0

فدي " فعدر"وورده / فدي ب" يدامن"وورده , فدي أ" يامدا"وورده / فدي ب" الس دالمعليه "وورده , في أ" م ع"ورده  3
 .في ب" فعسر"وورده , أ

فدي " فعدر"وورده / فدي ب" فعسدر"وورده , فدي أ" فعدر"وورده / فدي ب" بدااتنس"وورده , فدي أ" باتنس"ورده  7
 في ب" فعسر"وورده , أ

 .في ب "إذا"وورده , في أ" اذ"ورده  5

 .في ب" باتنس"وورده , في أ" باتانس"وورده / في ب" فعسر"وورده , في أ" فعر"ورده  4

دددددددددددددالم"وورده , فدددددددددددددي أ" ع م"ورده   6                          .وسدددددددددددددقطه فدددددددددددددي ب, فدددددددددددددي أ" عنددددددددددددده"ورده  /فدددددددددددددي ب" عليددددددددددددده الس 
 .في أ,وسقطه في ب" بين"وورده /ورده في بفي أ, و "وبك" سقطه /في أ, وسقطه في ب"قل"ورده   9

, ابددن الجددوزي. 09 -06 , فضــائل, ابددن المرجددا: انظددر تطددابق الددن [ اتمددر عليدده ...عددن زيددد]  11س –0س
 .150 , الروم ,الشافعي: وقارن الن  في. 54 -53 , تاري 

                                         
(*)

ربمنكانمععمم,منأهلالمدينة,فقيهمفسر,مولىعمربنالخطاب,وقيلأبوعبدهللاالعدوي,أبوأسامة:زيدبنأسل 

كانثقةكثيمرالحمديثولمهكتمابفمي,استقدمهالوليدبنيزيدفيجماعةمنفقهاءالمدينةإلىدمشق,عبدالعزيزأيامخالفته

-99ص,1ج,تةةذكرة,الممذهبي.097-045ص,19ج,تةةاريخ,ابممنعسمماكر:انظممر(.م453/هممـ133)تمموفيسممنة"التفسممير"
 .371ص,3ج,تهذيب,ابنحجر.122



370 

 

برهانداد ليفدرق  الىتعدمدن اهلل  الس دالمعليده  الن بي  بني إسرائيل سال داود  أهللما كثر الكذب بين 
خرةسلسلة من الذهب في مقابلة  تعالىبه الحق عن الباطل فانزل اهلل  من جهدة الشدرق يقدال لهدا  الص 

دخرةيقعدد لددى [ الس دالمعليده ] الن بدي  سلسدلة داود وكدان داود  فكلمدا تخاصدم الشخصدان ترافعدا إليدده  الص  3 

 [اهلل]فدددع ت يمسدددكه فير و يبلغددده والدددذي كدددذب ت يمسدددكه  الجنزيدددرفالشدددخ  الدددذي صددددق يمدددد يدددد  إلدددى 
 .عليه وسلم الحور العين[ تعالى]اهلل  صل ىالسلسلة ففي هذا الموضع رأى رسول اهلل 

 6 رالحددددو  (*)عبيدددددة أبددددووقددددال , قددددال مجاهددددد حددددار فدددديهن الطددددرن مددددن بياضددددهن وصددددفاء لددددونهن

لعينداء وهددي والعدين جمددع ا ,الشدديداه بيداض اسعددين والشدديداه سددوادها وأحددها أحددور والمدرأة حددوراء
 .عظيمة العينين

____________________ 
 . وسقطه في ب, في أ" أهل"ورده  1
 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" مع " وورده / في ب" جهه"وورده , أفي " جهة"ورده  0
 .في ب" فكلما"وورده , في أ" فلما"ورده  3
وورده , فدددي أ" الددذي"وورده / فدددي ب" شددخ فاال"وورده , فدددي أ" فالشددخ "وورده , فدددي أ" فالشددخ "ورده  7

وسدقطه / فدي ب" الدذى"وورده , فدي أ" والدذي"وورده / في ب" يد "وورده , في أ" يديه"وورده / في ب" الذى"
 .وورده في ب, في أ[ اهلل]

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" هذ"وورده , في أ" هذا"ورده  5
 .وسقط في ب, رد الن  في أو [ العينين... قال مجاهد]  6س –3س
. 131 , فضـائل, ابدن المرجدا. 47 , فضـائل, الواسدطي: قدارن الدن  فدي[ السلسدلة... لما كثر]  5س –1س

 .143 , الروم, الشافعي
ـــاري , ابدددن الجدددوزي. 45 , فضـــائل, الواسدددطي: قدددارن الدددن  فدددي[ الحدددور العدددين... لمدددا كثدددر]  5س –1س , ت
 .143 , الروم, الشافعي. 30 
, 4ا, معــالم, البغددوي. 353 , 6ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ العينددين... قددال مجاهددد] 6س –3س
 .101 , 7ا, لباب, الخازن. 034 
 

                                         
(*)

/همـ112)ولدفيالبصرةسمنة,منأئمةالعل باألدبواللغة,أبوعبيدةالنحوي,البصري,ربنالمثنيالتيميبالوالءمعم

,كانأباضياًمنحفاظالحديث,وقيلأنهل يكنفياألراأعل بجميعالعلوممنه,استقدمههارونالرشيدإلىبغداد,(م406

,0ج,وفيةةات,ابممنخلكممان:انظممر".القبائممل"و,"األمثممال"و,"مجممازالقممررن:"اتهومممنمصممنف(م607/هـممـ029)تمموفيسممنة
 .043ص,3ج,أنباه,القفطي.057-050ص.13ج,تاريخ ,البغدادي.125ص
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 [حشر الكعبة إلى بيت المقدس]

 [ب/011] //فصل

قددال تحشددر الكعبددة إلددى بيدده المقدددس يددوم القيامددة متعلددق بهددا كددل مددن  (*)عددن خالددد بددن معدددان
المقددس فينقدادان  وعن كعب قدال ت تقدوم السداعة حتدى يدزور البيده الحدرام بيده, [بها]حجها واعتمر  3 

إلدى الجندة أهاليهمدا جميعداد وعدن بعدض العلمداء أن الكعبدة تحشدر يدوم القيامدة إلدى بيده المقددس تدزن 
دخرةهدي كمدا تددزن العدروس يتعلددق بهدا كددل مدن حجهدا واعتمددر بهدا فتقددول  بدالزائر والمددزور  مرحبدداد  الص 

 6 .بها

يامر مالئكةد من مالئكته المقربين يوم القيامة بدان يدذهبوا إلدى الكعبدة  تعالىبر أن اهلل خالوفي 
 مددن الددذهب إلددى موضددع الحشددر يعنددي إلددى بيدده المقدددس وهددم ياخددذون علددى حددد  جنزيددراد [ بهددا]ويدداتوا 

____________________ 
فدي " كلمدن"وورده / فدي ب" فتعلق"وورده , في أ" متعلق"وورده / في ب" يحشر"وورده , في أ" الحشر"ورده  0

 .في ب" كل من"وورده , أ

 . وسقطه في ب, في أ" بيه المقدس"وورده / وورده في ب, في أ[ بها]سقطه  3

 . في ب" جمعيها"وورده , في أ" جميعا"ورده  7

" ولفيقد"وورده / فدي ب" كدل مدن"وورده , في أ"" كلمن"وورده / في ب" العروس"وورده , في أ" العرس"ورده  5
 .في ب" باالزائر"وورده , في أ" بالزاير"وورده / في ب" فتقول"وورده , في أ

 .في ب" مالئكتي"وورده , في أ"مالئكه"ورده  4

 .وورده في ب, في أ[ بها]سقطه  6

, الشددددافعي. 090 -091 , فضــــائل, ابددددن المرجددددا: قددددارن الددددن  فددددي[ المددددزور بهددددا... عددددن خالددددد] 3س –0س
 .061 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 339 , 1ا, ايةنه, النويري. 30 , الروم

, الخركوشدددي. 095 -090 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ مدددن الدددذهب... وفدددي خبدددر] 6س –4س
 .150 -151 , 3ا, الكشف, الثعلبي. 056 -054 , 0ا, شرف

 

                                         
(*)

أقمامفمي,أاملهممنالميمن,ممناشتهردابمالعبمادة,تقة,تابعي,بكنيبأبيعبدهللا,خالدبنمعدانبنأبيكربالكالعي

ابمن:انظمر(.م400/همـ127)تموفيسمنة,حسانبمنعطيمةوغيمره :رواعنه,وكانيتولىشرطةيزيدبنمعاوية,حمص
 .123-120ص,3ج,تهذيب,ابنحجر.572-534ص,7ج,سير,الذهبي.756ص,9ج,الطبقات,سعد
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ذا أمدددر اهلل ئة جنزيدددر فيزمونهدددا ويمددددونها ويقولونهدددا يدددا كعبدددة اهلل سددديري إلدددى الحشدددر هكدددامسدددبعوهدددو 
 [أ/ 121] ُأعدددددددددطاها فددددديندددددادي// طلباد وشفاعة فلسه بسايرة حتى[ تعالى]وتقول الكعبة أن لي عند اهلل [ تعالى]

ليشدفعني فدي جيراندي الدذين دفندوا : فتقدول الكعبدة: ملك من جو السماء يدا كعبدة اهلل اسدالي تعطدي قدال 3 

مددن قبددورهم  مك ددةقددال فيحشددر جميددع المددوتى ب, سددؤالك قددد أعطيدده: فيقددال, فددي حددولي مددن المددؤمنين
الوجددو  كلهددم ُمحددرمين وهددم يلبددون مجتمعددين حددول الكعبددة فتقددول المالئكددة يددا كعبددة اهلل سددديرى  بدديض

, اهلل اسددالي تعطددي ينددادي الملددك مددن جددو السددماء يددا كعبددةف: قددال, فتقددول لسدده بسددائرة حتددى أعطاهددا 6 

عثاد غبراد ضداحين علدى ضدامر مدن مذنبون الذين أتوني شفتنادي الكعبة باعلى صوتها إلهي عبادك ال
دهم ونسوانهم وأحبائهم خرجوا من بيوتهم شدوقاد إلدي زائدرين مسدلمين طدائعين أوتكل ف  عميق وتركوا 

لددددك حتددددى قضددددوا مناسدددددكهم كمددددا أمددددرتهم أسدددددالك أن تحشددددرهم وتخلصددددهم اليدددددوم مددددن فزعددددك اسكبدددددر  9 

 [ب/ 120] أتاك وطان حولك منهدددددم ومددددددددنا كعبة اهلل ان من السماء ي من فينادي ملك جو يحول// وتجمعهم
____________________ 

 .في ب" فيرمونها"وورده , في أ" فيزمونها"وورده / وسقطه في ب, في أ" وهو سبعمائة زنجير"ورده  1

, فددي أ[ تعددالى]وسددقطه / فددي ب" وتقددول"وورده , فددي أ" ويقددول"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ تعددالى]سددقطه  0
 .في ب" بسائرة"وورده , في أ" بسايرة"وورده / وورده في ب

" ليشدفعنى"وورده / في ب" قال فتقول"وورده , في أ" قال فيقول"وورده / في ب" فى"وورده , في أ" من"ورده  3
 .في ب" جيرانى"وورده , في أ" جيران"وورده / في ب" يسعفى"وورده , في أ

 .في ب" الملئكة"وورده  ,في أ" المالئكة"ورده  5

 .في ب" المالئكة"وورده , في أ" الملك"وورده / في ب" بسائر "وورده , في أ" بسايرة"ورده  3

 .في ب" ضامر"وورده , في أ" صامر"وورده / في ب" ضاحين"وورده , في أ" صاحين"ورده  4

" طدايعن"وورده / في ب" زائرين"رده وو , في أ" زايرين"وورده / في ب" احبائهم"وورده , في أ" احباءهم"ورده  6
 .في ب" طائعين"وورده , في أ

  .في ب" فينادى"وورده , في أ" فينادي"وورده / في ب" حورا"وورده , في أ" حوالى"ورده  12

, الخركوشدي. 095 -090 , فضـائل, ابدن المرجدا: قارن الدن  فدي[  منهم ومن ...وهو سبعمائة] 12س –1س
 .150 -151 , 3ا, الكشف, علبيالث. 056 -054 , 0ا, شرف
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قددال , ا فدي ذنددوبهم حددد التجداوز حتددى وجبدده علديهم النددارو الددذنوب العظدام بعدددما زاروك وجدداوز ارتكدب 
الددذنوب العظددام ومددن وجبدده عليدده النددار ت أسددالك إت  أهددلفتقددددول كعبددة اهلل إنمددا أسددالك الشددفاعة فددي 

 3 الك فسديري إلدى المحشدرقدد أعطداك سدؤ  تعدالىاهلل إن [ تعدالى]ئك فيندادي منداد أن يدا كعبدة اهلل أولفي 

جمددع اهلل زواري بقدرتدده فدي حددولي فينددادي ملددك مددن جددو السددماء أت يفتقدول الكعبددة لسدده بسددائرة حتددى 
مددن زار الكعبددة فليعتددزل مددن بددين الندداس فيعتزلددون كلهددم فدديجمعهم اهلل فددي حددول الكعبددة بدديض الوجددو  

, سديري[ تعدالى]مندادي مدن جدو السدماء أت يدا كعبدة اهلل  آمنين مدن حدر الندار يطوفدون ويلبدون فيندادي 6 

 [أ/ 123] لبيك اللهم لبيك والخير كله بيديك لبيك ت شريك لك لبيك والخير كله والنعمة والملك لبيك ://دولفتق
 ثم يمدها المالئكة بسالسلها فتسير الكعبة ويسير الحجاا حولها ويطوفون ويلبون فتجيء  قاللك 
 

____________________ 
 . وسقطه في ب, في أ" بعدما زاروك وجازوك"ورده  1

 .في ب" في"وورده , في أ" فى"وورده / في ب" جبة"وورده , في أ" وجبه"ورده  0

 [تعدالى]وسدقطه / فدي ب" مندادن"وورده , فدي أ" مندادان"وورده / في ب" فينادى"وورده , في أ" فينادي"ورده  3
 .وورده في ب, في أ

, فدي أ" اهلل"وورده / فدي ب" بسدائر "وورده , في أ" بساير "ورده /  في ب" فتقول"وورده , في أ" لفيقو "وورده  7
 . في أ" فى"وورده , في أ" من"وورده / في ب" زوزوارى"وورده , في أ" زوارى"وورده / وسقطه في ب

 .في ب" فيعتزل"وورده , في أ" فليعتز"ورده  5

, فددي أ" سدديري"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ تعددالى]وسددفطه / فددي ب "ىفيندداد"وورده , فددي أ" فينددادي"ورده  3
 .في ب" فتقول"وورده , في أ" فيقول"وورده / في ب" سيرى"وورده 

ت "وورده , فددي أ" لبيددك لددك"وورده / فددي ب" ان الحمددد والنعمددة لددك"وورده , فددي أ" والخيددر كلدده والنعمددة"ورده  4
 .ه في بوسقط, في أ" قال"وورده / في ب" شريك لك

 .في ب" فتجيف"وورده , "فتجف"وورده / في ب" الملئكة"وورده , في أ" المالئكه"ورده  6

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ الذنوب العظام... ذنوبهم حد] 3س –0س

, 0ا, شـرف, الخركوشدي. 095 -090 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ فتجيء... ارتكب] 6س –1س
 .150 -151 , 3ا, الكشف ,الثعلبي. 056 -054 
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رحمددة اهلل وبركاتدده و عليددك يددا رسددول اهلل  الس ددالمفسددلمه عليدده فتقددول [ الس ددالمعليدده ] الن بددي  إلددى الكعبددة 
يددا كعبددة اهلل مددا فعلدده بددك أمتددي مددن بعدددي فتقددول يددا رسددول اهلل أمددا مددن  الس ددالموعليددك  الن بددي  فيقددول 

بشددانه فيدزين الكعبددة  القدائم اندده ه وأمددا مدن لددم يداتني فأتداني مددن أمتدك فانددا القدائم بشددانه يعندي أشددفع لد 3 

وأعطددى اهلل , والحجددر اسسددود مثددل العددروس فيشددهدان أن لكددل مددن زارهمددا أن هددذا زارنددا ووفددي بالعهددد
ددخرةإياهمدددا و  تعددالى ددخرةفمددداد ولسدداناد وعينددداد فتجددديء الكعبددة إلدددى  الص  دددخرةوتزورهدددا فتقددول لهدددا  الص   الص 

ددددددخرةفالكعبددددددة و  ,مددددددزورمرحبدددددداد مرحبدددددداد بددددددالزائر وال  6             مددددددا يدددددددخلون الجنددددددة بددددددال حسددددددابيهأهلمددددددع  الص 

 [ب/ 127] .يسالك أن تجعلنا منهمنيا رحمة للعالمين  تعالىاهلل  برضا// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
  .بفي " فتقول"وورده , في أ" فيقول"وورده / في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" مع "ورده  1

 .في ب" فتقول"وورده , في أ" فيقول"وورده / في ب" بعدى"وورده , في أ" بعدي"ورده  0

 .ي ب" القائم"وورده , في أ" القايم"وورده / في ب" فانا"وورده , في أ" فان"وورده  3

 .في ب" باالعهد"وورده , في أ" بالعهد"ورده  7

, فددي أ" فيقددول"ورده / فدي ب" فتجيددف"وورده , فدي أ" ففتجدد"وورده / فددي ب" عيدا"وورده , فددي أ" عيندا"وورده  5
 /وسقطه في ب, في أ" لها"وورده / في ب" فتقول"وورده 

بددال "ورده / فددي ب" فاالكعبددة"وورده , فددي أ" بددةفالكع"وورده / فددي ب" بدداالزائر"وورده , فددي أ" بددالزاير"وورده  3
 .في ب" بل حساب"وورده , في أ" حساب

 .095 -090 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ بالزاير والمزور... الىالكعبة ] 3س –1س

 



374 

 

 فصل في مياه بيت المقدس

وفدي قدول , (2)"فيهمـا عينـان نضـاختان: "وقدال أيضداد , (1)"فيها عينان تجريان: "تعدالىقال اهلل 
وعدين  (*)ومدن نضداختان عدين زمدزم, (*)بعض المفسرين المدراد مدن تجريدان عدين سدلوان وعدين فلدوس 3 

 .(*)بقر
واآلخدر عدين سدلوان ومدن أتدى , في الدنيا عينان من الجنة إحداهما بئدر زمدزم الس المقال عليه 

وهددو عدين فددي بطدن الددوادي فدي جانددب القبلددة , بيده المقدددس فليسدبح فددي عدين سددلوان ف نهدا مددن الجندة 6 

يحه يدددداء والصددددلحاء يدددداتون ذلددددك العددددين ويسددددمعون تسددددبولقددددالوا كثيددددراد مددددن اس, مددددن المسددددجد اسقصددددى
 .فيسبحون عند 

____________________ 
 . وسقطه في ب, في أ" قول"ورده  0
 . في ب" عن"وورده , في أ" عين"وورده / في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  5
 .في ب" القبلة"وورده , في أ" القبله"وورده / وسقطه في ب, في أ" من"ورده  3

ــــاري , ابددددن الجددددوزي: قددددارن الددددن  فددددي[ بقددددر... قددددال اهلل] 7س –0س ــــر, ابددددن تمدددديم. 33 , ت . 052 , م ي
 .011 , 1ا, اتحاف, السيوطي

. 371 , فضـائل, ابن المرجا. 77 , فضائل, الواسطي: قارن الن  في[ من الجنة... ومن اتى] 3س –5س
 .010 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 052 , م ير, ابن تميم. 96 -94 , فضائل, ابن الجوزي

 

                                         
(1)

 (.52)اآلية,سورةالرحمن
(2)

 (.33)اآلية,سورةالرحمن
(*)

,الحمموي:انظمر.وهميعمينممنعيمونالجنمة,توا بكثرةالنخمل,تقعفيبيسانوهيشديدةالملوحةعين:عينفلوس
 .071ص,1م,مراصد,البغدادي.504ث,1ج,معجم

(*)
وعمرارأسمها,وعمقهاتسعةوستونذراعاً,يقعفيالمسجدالحرامشرقيالكعبةبينهاسنةوأربعونذراعاً:عينزمزم

وقيلسميتبذلكألنالملكسابورعندما,وسيمتبذلكلكثرةمائهاحيثزمتهاهاحرأماسماعيلحينانفجرت,أربعةأذر 

,سةفر نامةة,خسمرو:انظر.وقيلسميتبذلكلزمزمةجبريلعليهالسالموكالمهعليها,حجالبيتأشر عليهاوزمزمفيها
 .090ص,الروض,الحميري.176-174ص,3ج,معجم,الحموي.130ص

(*)
ويقالأنالبقرالذيظهرآلدمعليهالسالمفحمرثعليمهمنهما,يزورهاالمسلمونوالنصاراواليهود,قربعكا:عينبقر

,7ج,معجةةم,الحمموي.51ص,نامةةةسةفر,خسممرو:انظمر.وعلمىهممذهالعمينمشممهدينسمبإلمىعلمميبمنأبمميطالمب,خمرج
 .944ص,0م,مراصد,البغدادي.143ص
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 يددا مدداء مدداء بيدده المقدددس يقددرؤك أوتد مددن أرد أن يشددرب المدداء لدديالد فليقددل  (*)قددال زايددد الرقاشددي
 .وعونهتعالى  ثم يشربه فال يضر  بامر اهلل  الس الم

 3 [أ/ 125] اتهمه المرأة بالزندددددا ياتدددددددونهدددددا إذاين عبني إسرائيل عند عين سلوان المذكورة // كان في زمن

ت فد هيها ويشربونها منه إن كان حملها من الزنا ينتف  بطنهدا فتمدو إل ال يقدع شديء فلمدا حبلده مدريم وا 
اتهموهددا بالزنددا فاركبوهددا ببغلددة فزلقدده البغلددة فددي الطريددق فخافدده مددريم وسدداله  الس ددالمعليهمددا بعيسددى 
 6 ك العددين فمددا بددان ت يجدديء منهددا نسددل فددانقطع نسددلها مددن ذلددك الحددين فاشددربوها مددن تلدد تعددالىمددن اهلل 

 
____________________ 

" مدا"وورده , فدي أ" مداء"وورده / وسقطه فدي ب, في أ" من"وورده / في ب" الزايد"وورده , في أ" زايد"ورده  1
 .في ب" يقرؤك"وورده , في أ" يقراءك"وورده / في ب

 .في ب" يضر"وورده , في أ" يضر "ورده  0 

 .في ب" باالزنا"وورده , في أ" بالزنا"وورده  /في ب" عين"وورده , في أ" حين"ورده  3

 .في ب" يلنف "وورده , في أ" ينتف "وورده / وسقطه في ب, في أ" كان"ورده  7

فددي " فزلقده"وورده / فدي ب" باالزنددا"وورده , فدي أ" بالزندا"وورده / فددي ب" عليده"وورده , فدي أ" عليهمدا"ورده  5
" المددريم"وورده , فددي أ" مددريم"وورده / فددي ب "البغلددة"وورده , أ فددي" البغلددى"وورده / فددي ب" فزلقددة"وورده , أ

 .في ب

, فدددي أ" نسدددلها"وورده /فدددي ب" النسدددل"فدددي أ ,وورده"نسدددل"وورده/ فدددي ب" يجيدددف"وورده , فدددي أ" تجدددف"ورده  3
 في ب" النسل"وورده 

ــاري , زيابددن الجددو . 040 , لفضــائ, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ وعوندده تعددالى... قددال زايددد] 0س –1س , ت
 .062 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 051 , م ير, ابن تميم. 33 

. 370 , فضـائل, ابدن المرجدا. 75 , فضـائل, الواسدطي: قارن الن  في[ العين فما... كان في] 3س –3س
 .010 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 337 , 1ا, نهاية, النويري

 

                                         
(*)

وقيملأنمهمنكمر,وقيملأنمهكمانقمدرياًضمعيفاً,أبموعممرو,منزهادأهلالبصرة,يزيدبنأبانالرقاشيالبصريالقاص

توفيسمنة,وغيره ,ابنهعبدالنوروابنأخيهالفعلبنعيسىبنأبان:ورواعنه,رواعنأبيهوأنسبنمالك,الحديث

,تهةذيب,ابمنحجمر.44-37ص.30ج,تهةذيب,الممزي.60-47ص,35ج,يختةار,ابنعسماكر:انظر(.م434/هـ102)
 .040-042ص,11ج
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ين حتددى ت تصددير للنسددوان فاضددحة بددين ن يجددن تلددك العددابدد تعددالىصددار شدديء قددط وسدداله مددن اهلل 
 . الناس

والثداني عددين , ومدن شدرب مدن أربعددة أعدين ُحرمده عليده نددار جهدنم أحددهما عدين بقددر فدي عكدا 3 

 فلدددددوس فدددددي بيسدددددان وهدددددي بلددددددة قريبدددددة مدددددن شدددددط البحدددددر المدددددالح والثالدددددث عدددددين سدددددلوان فدددددي القددددددس
 .مك ةوالرابع عين زمزم في [ من ناحية نابلس] 

عليدده وسددلم أن  مددن أمتددي رجددل يدددخل [ تعددالى]اهلل  صددل ىل رسددول اهلل قددا: قددال (*)وعددن عطيددة 6 

 [ب/ 123] ثم يخرا منها حياد وكان في زمن خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطدددددددددددددددداب// موته الجنة حياد قبل
 

____________________ 
, فددي أ" فصدداحة"وورده / فددي ب" ذا"وورده , فددي أ" ذلددك"وورده / فددي ب" يجفددن"وورده , فددي أ" يجددن"ورده  1

 .في ب" فضاحه"وورده 

 .وسقطه في ب, في أ" البحر المالح... وهي بلدة "وورده / في ب" بستان"وورده , في أ" بيسان"ورده  7 

 .في ب" مك ة"وورده , في أ" مك ةال"وورده / وسقطه في ب, في أ" في ناحية نابلوس"ورده  5

 وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" طيهع"وورده , في أ" عطية"ورده  3

 .وسقطه في ب, في أ" بن"ورده  4

. 370 , فضـائل, ابدن المرجدا. 75 , فضـائل, الواسدطي: قارن الن  في[ الناس... صار شيء] 0س –1س
 .010 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 337 , 1ا, نهاية, النويري

دددةفدددي ... ومدددن شدددرب] 5س –3س ـــروم, الشدددافعي. 332 , فضـــائل, المرجددداابدددن : قدددارن الدددن  فدددي[ مك  , ال
 015.  

, فضائل, ابن المرجا. 97 -93 , فضائل, الواسطي: قارن الن  في[ بن الخطاب... وعن عطية] 4س –3س
 .023 , 1ا, اتخاف, السيوطي. 167 , م ير, ابن تميم. 143 -147 

 

                                         
(*)

ولدفميحبماةرسمولهللا,مقر دمشق,اإلمامالقانت,يكنىأبويحيى,ويقالالدمشقي,الحمصي,عطيةبنقيسالكالعي

,وعملقارئاًللجند,خالدبنزيدأبوأيوباألنصاريعزامع,كانمولىلبنيعامر,(م306/هـ4)الىهللاعليهوسل سنة

,تاريخ,ابنعساكر:انظر(.م439/هـ101)توفيسنة,ورواعنهعبدالرحمنبنيزيدوغيره,حدثعنالنعمانبنبشير
 .305-307ص,5ج,سير,الذهبي.153-153ص,02ج,تهذيب,المزي.747-734ص,72ج
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أن يخددرا المدداء مددن  أرادوهددو  (*)باشددةحبددن  بنددي تمدديم يقددال لدده شددريك أهددلرضددي اهلل عندده رجددل مددن 
الدددلو فيدده فنددزل شددريك فيدده إلخددراا ذلددك  البئددر الكددائن فددي المسددجد اسقصددى فددانقطع حبددل دلددو  فوقددع

رأى باباد مفتوحاد من الجندة فيهدا بسداتين فتعجبهدا شدريك فددخل فيهدا وأخدذ ورقداد مدن أشدجارها   ذاالدلو ف 3 

يجدد شدخ    ذالما ندزل شدريك البئدر فد وفي رواية, مثل الكن في القدر يشبة ورق الخوخ في الصورة
ثددم خددرا مددن البئددر فددرآة الندداس ذلددك الددورق , فمشددى معدده ودخددل الجنددةوأخددذ بيددد  فقددال لدده امددِش معددي 

بدده أعيددنهم فلمددا بلددد هددذا الخبددر إلددى أميددر المددؤمنين عمددر بددن  افتعجبددوا هيئتدده ولوندده وتقبلددوة ومسددحو  6 

رق زماندداد فدد ن لدم يتغيددر لونده وطراوتدده بطددول الخطداب كتددب كتابداد إلددى أميدر القدددس فقددال لده احفددظ الدو 
 [أ/ 124] الن بي  قط وأنددددددا سمعدددده عن // ا كان من الجنة ت يتغيرددددددة سن مددددددن الجنددددددده مدددددددددالمكث فال شك أن

 9 متددي رجددل يدددخل الجنددة حيدداد فلمددا وصددل الكتدداب إليدده احفددظ ذلددك الددورق زمددانأأن مددن  الس ددالمعليدده 

يالد فما تغيدر لونده وطراوتده قدط فاوصدى شدريك بدان يضدعوا ذلدك الدورق فدي كفنده فمداه هدو ففعلدوا طو 
 .كذلك وسجل هذا سمي ذلك البئر بئر الورقة

____________________ 
 .في ب" الكائن"وورده , في أ" الكاين"ورده  0
وورده , فدي أ" الصدورة"وورده / بوسدقطه فدي , في أ" ورق"وورده / في ب "القد"وورده , في أ" القدر"ورده  7

 .في ب" الصوع"
 في ب" هذ"وورده , في أ" هذا"وورده / في ب" هيبته"وورده , في أ" هيئته"ورده  3
 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "ورده  9
 .وسقطه في ب, في أ" هو"وورده / في ب" فاو "وورده , في أ "فاوصى"ورده  12
 .في ب" الورق"وورده , في أ" الورقه"ده ور  11

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ودخل الجنة... وفي رواية] 5س –7س
, فضــائل, ابدن المرجدا. 97 -93 , فضـائل, الواسدطي: قدارن الدن  فدي[ بئدر الورقدة... رضدي اهلل]11س –1س
 .026_ 023 , 1ا, اتخاف, السيوطي. 163_167 , م ير, ابن تميم. 143 -147 

 

                                         
(*)

وجماء,يقالأنهدخلفيجبفيبيمتالمقمدس,بنيعمروبنعامربنعبدهللاالحارثبننميرهومن:شريكبنخباشة

:انظمر.وكمانشمعاره يماجعمدالموبر,بورقةتينتواريالرجلكلهويجمعهاالمرءفيمفةفصارشعاربنينميرياخعراء
 .039ص,5ج,الثقات,بغابنقطلو.329ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر.331ص,7ج,الثقات,ابنحبان
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اهلل  صدددل ىعلدديهم كنددا عنددد رسددول اهلل [ تعددالى]وابددن عبدداس وعلددي رضدددوان اهلل  (*)وقددال حذيفددة
فدي  (*)"سداهرة"قام الخالئق من مرقدهم يجتمعدون فدي موضدع يقدال لده  إذاعليه وسلم أنه قال [ تعالى]

: لدهالموضدع الدذي أخبدر اهلل عدز وجدل بقو علي هذا هدو  أبومقابل طور زيتا في جهة الغرب منه قال  3 

 .سميه بهذا اتسم سن الناس يسهرون فيها وت ينامون (1)"هم بالساهرة  ذاف"
 

 

 

 

 

 
____________________ 

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  1

فدي " الخالئدق"وورده , في أ" الخاليق"وورده / في ب" عليه وسلم تعالىاهلل  صل ى"وورده , في أ" صلى"ورده  0
 .في ب" فى"وورده , في أ" في"وورده / في ب" مرقدهم"وورده , أفي " مرقد "وورده / ب

 .وسقطه في ب, في أ" علي أبوقال "ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وت ينامون... الموضع الذي] 7س –3س

, فضـــائل, ابدددن المرجددا. 66 , فضــائل, الواسددطي: قددارن الددن  فدددي[ هددم السددداهرة... وقددال حذيفددة] 7س –1س
 .000 -001 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 160 , الروم, فعيالشا. 030 

, 6ا, معـــالم, البغدددوي. 103 , 12ا, الكشـــف, الثعلبدددي: قدددارن الدددن  فدددي[ ت يندددامون... سدددميه بهدددذا] 7س
 .000 -001 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 306 

 

                                         
(*)

 .ل أجدلهترجمة:حذيفة
(*)

,سةفر نامةة,خسمرو:انظمر.أرابيعماءلم يسمفكفيهمادم,وقيملهميأراالقياممة,موضعفيبيتالمقمدس:الساهرة

 .363ص,0ج,مراصد,البغدادي.162ص,3ج,معجم,الحموي.53ص
(1)

 (.17)اآلية,سورةالنازعات
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ين ه فيدك مدن المدؤمنالتدوراة يدا بيده المقددس كدل مدن مدا في تعالىقال اهلل : قال كعب اسحبار
من مدداه فددي بيدده أيضدداد وعندده  ,كمددن مدداه فددي السددماء الدددنيا ومددن مدداه فددي حواليددك كمددن مدداه فيددك

 3 [ب/ 126] وقددددددددددددددال// هكذا قال وهب بن منبه, المقدس فهو يمر من الصراط حقيقة ويتخل  من عذاب القبر

 .من ضيقهأيضاد ويتخل  
مقدابر القددس فدي جهدة الغدرب منده وهدي مدن ( *)مدن دفدن فدي مقبدر مدامال: وعن حسدن أنده قدال

 6 .فكانما دفن في السماء الدنيا وهي روضة من رياض الجنة, يقال لها زيتون الملة

 

 

 

____________________ 
, فددي أ" كلمددن"وورده / فددي ب" التددوراه"وورده , فددي أ" التددوراة"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" تعددالي"ورده  1

 .في ب" كل من"وورده 

, فددي أ" مدداه"وورده / فددي ب" فيدده"وورده , فددي أ" فيددك"وورده / فددي ب" سددماء"وورده , فددي أ" ءالسددما"ورده  0
 .في ب" باه"وورده 

 .في ب" هلله"وورده , في أ" ماملله"وورده / في ب" مقبر"وورده , في أ" مقبرة"ورده  5

 .في ب" سماء"وورده , في أ" السماء"ورده  3

 .وسقط في ب, الن  في أورد [ زيتون الملة... وهي من] 3س –5س

, فضــائل, ابددن المرجددا. 74 -73 , فضــائل, الواسدطي: قددارن الدن  فددي[ مدن ضدديقه... قدال كعددب] 7س –1س
 .35 , تاري , ابن الجوزي. 043 -040 

, فضــائل, ابددن المرجددا. 74 , فضــائل, الواسددطي: قددارن الددن  فددي[ ريدداض الجنددة... وعددن حسددن] 3س –5س
 . 079 -076 , م ير, ابن تميم. 047 

 

                                         
)*(
علىبعمدكيلمومتمرين,تقعغربيالمدينة,تسمىأيعامأمنهللاوهيأكبرالمقابراإلسالميةفيبيتالمقدس:مامالمقبرة

ودفن,"ملكاألشوريين"وفيهعسكرسنحاريب,(م.ق1215)وهيالمكانالذيمسحفيهسيدناسليمانملكا,منبابالخليل

الفتحاإلسالميوعسكرفيهااالحالدينليستردبيتالمقدسمنالصمليبينسمنةفيهاعددكبيرمنالصحابةوالمجاهدينأيام

,عممار ,العممار .146ص,بيةةت,محمممد,شممراب.610ص,0ج,موسةةوعة,رمنممة,أبمموحجممر:انظممر(.م1164/هممـ563)
 .525ص,المفصل
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وهدددي مديندددة بعيددددة مدددن  (*)الصددددق والعفدددان أنددده خدددرا إلدددى الرملدددة أهدددلوحكددي عدددن رجدددل مدددن 
فيدده  تددابوهكددان قددد ورد ندددق فددرأى فددي منامدده فددي قريددة فددي الف فبدداهفددي أمددر مهددم , القدددس مسدديرة يددوم

نحدن نحدن مالئكدة الرحمدة وطائفدة أخدرى قدالوا : ميه ولقد لقيه قبل دخوله القريدة طائفتدان طائفدة قدالوا 3 

مالئكددة العدددذاب فتخاصدددموا علدددى أخددذ  فغلدددب مالئكدددة الرحمدددة علدددى مالئكددة العدددذاب وقدددالوا قدددد دخدددل 
بقدوم قدد   ذااسرض المقدسة فما لكم عليه من سبيل وسلطان فلما كان في السحر وفتح باب الفندق فد

مدددة إنددده مدددن خد: فيددده ميددده مددن مصدددر فقلددده للقددوم الدددذين معددده مددن هدددذا الميددده  فقددالوا تددابوهوردوا ب 6 

 [أ/129] العذاب أوصى ب ن يدفن بيه المقدس فرفع الميه إلى بيه المقدس وصليددددددددددددده أهلمن // الس لطان
 .عليه وحضره دفنه

 

____________________ 
 .في ب" مر"وورده , في أ" امر"وورده / في ب" فى"وورده , في أ" في"ورده  0

, فددي أ" طايفددة"وورده "/ طائفتددان"وورده , فددي أ" طايفتددان"وورده / فددي ب" القريددة"وورده , فددي أ" القريدده"ورده  3
 .في ب" ملئكة"وورده , في أ" مالئكة"وورده / في ب" طائفة"وورده 

 .في ب" ملئكة"وورده , في أ" مالئكة"ورده  7

وورده / فدي ب" وت سدلطان"وورده , فدي أ" وسدلطان"وورده / فدي ب" فمدا بدالكم"وورده , فدي أ" فما لكم"ورده  5
 .في ب" العتدن"وورده , في أ" الفندق"

 / في ب" هذ"وورده , في أ" هذا"وورده / في ب" تابوهي"وورده , في أ" تابوهب"ورده  3

 .في ب" ندفن"وورده , في أ" يعدفن"وورده / في ب" اوصى"وورده , في أ" اوحى"ورده  4

 .بوسقط في , ورد الن  في أ[ مسيرة اليوم... وهي مدينة] 0س –1س

, م يــر, ابددن تمدديم. 045 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ حضددره دفندده... وحكددي عددن] 6س –1س
 045 . 

 

                                         
(*)
الشرقممنمدينمةيافما,وتقمعالمىالجنموبتقعالى(م414/ه99)مدينةفلسطينيةاختطهاسليمانبنعبدالملكسنة:الرملة

الغربيمنمدينةاللدبينهاوبينالقدسثمانيةعشرميالً,كانتدارملكداودوسليمان,نزلهماالوليمدبمنعبمدالملمك,حررهما

سميتبالرملةلكثمرةالرممالبأرضمهاوممناشمهر(م1164/هـ569)مناالفرنجسنة(م1193/هـ569)االحالدينااليوبي
.333,ص0,ممراصدالبغدادي,.41_39,ص3,جمعجمالحموي,:انظر.رثارالمسجداألبيضومسجداألربعين
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[: عليده وسدلم تعدالىاهلل  صدل ى]قال رسول اهلل : أنه قال[ عنه تعالىاهلل ]وعن أبي هريرة رضي 
 ".والمدينة وبيه المقدس ودمشق مك ةأربعة بلدان من بالد الجنة وهي "

يدا أورشدليم أندا اخترتدك واصدطفيتك : "تعدالىقدال اهلل [: عليده وسدلم تعدالىاهلل  صدل ى] ن بي  الوقال  3 

مدن خلقدي فمدن ولدد فيدك واختدار موضدعاد  أرسدله إليدك ممدا اختدره واصدطفيه  من سائر اسرض كمدا
 ".آخر فهو من شؤم اثمه أصابه ومن ولد في غيرك واختارك وطناد فهو من رحمة أصابه

فالالئق بكرمده أن ت يعدذب جيرانده  تعالىبيه المقدس جيران اهلل  أهلإن : "قال وهب بن منبه 6 

 ".وت يؤذيهم
 

 

 

____________________ 
اهلل عليددده  صدددل ى"وورده , فدددي أ" صدددلعم"وورده / فدددي ب" عنددده تعدددالىرضدددي اهلل "وورده , فدددي أ" رضدددي"ورده  1

 .في ب" وسلم

 .في ب" اورشليم"وورده , في أ" ياورشليم"وورده / في ب" ماهلل عليه وسل صل ى"وورده , في أ" م ع"ورده  3

 . في ب" سائر"وورده , في أ" ساير"ورده  7

وورده , فدي أ" اختدارك"وورده / فدي ب" اثمده"وورده , في أ" اسمه"وورده / وسقطه في ب, في أ" من"ورده  5
 .في ب" اختار"

 .في ب" فااتئق"وورده , في أ" فالاليق"ورده  3

, تــاري , ابددن الجددوزي. 06 , فضــائل, الربعددي: قددارن الددن  فددي[ المقدددس ودمشددق... وعددن ابددي] 0س –1س
 .011 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 54 , الروم, الشافعي. 059 , م ير, ابن تميم. 33 

, ابدن الجدوزي. 756 -754 , فضـائل, ابدن المرجدا: قارن الدن  فدي[ رحمة اصابه.... الن بي  وقال ] 5س –3س
 .56 , الروم, الشافعي .39 , تاري 

, تـــاري , ابدددن الجدددوزي. 013 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ وت يؤذيددده... قدددال وهدددب] 4س –3س
 . 32 , الروم, الشافعي. 333 , 1ا, نهاية, النويري. 39 

9 
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إلدى بيده المقددس ثدم إنده  مك دةوكان قد قدم مدن , (*)وحكي عن أحمد بن يحيى البزار البغدادي
 [ب/ 112] ألددن صدددددددالة// ندوهاهنا بخمسة وعشري ةمائة ألن صال مك ةمجيئه وقال تركه الصالة بندم على 

كدان  فلمدا مك دةالعدودة إلدى  لدىتنزل مائة وعشدرون رحمدة للطدائفين والمصدلين والنداظرين فعدزم ع مك ةب 3 

اهلل  صددل ى ل اهللرأيدده البارحددة رسددو : فيدده بكددى فقيددل لدده ومددا يبكيددك  قددالالددذي أرد أن يخددرا  مددن الغددد
ددخرةعليدده وسددلم خارجدداد مددن [ تعددالى] مددع جماعددة مددن أصددحابه حتددى أقبددل إلددى المقددام القبلددي إلددى  الص 

ائتددوني بهددذا الرجددل الددذي ندددم : قددال, ورفددع يددد  يدددعوا فلمددا رآنددي طالعدداد فددي الدددرا, العمددود الوسددطاني 6 

يددا رسدددول اهلل روي عنددك أندددك : فقلددده, عليدده وسددلم[ تعدددالى]اهلل  صددل ىعلددى مجيئدده إلدددى هاهنددا فاتيتددده 
قدددس تعدددل بخمسدددة صددالة فددي المسددجد الحددرام تعدددل مائددة ألدددن صددالة وصددالة فددي مسددجد ال: "قلدده

 9 "ن صالةوعشرين أل

____________________ 
" وكدان"وورده / فدي ب" البغددادي"وورده , فدي أ" البغدداي"وورده / في ب" البززي"وورده , في أ" البزاز"ورده  1

/ فدددي ب "فدددي"وورده , فدددي أ" مدددن"وورده / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" قدددد"وورده / فدددي ب" كددداو "وورده , فدددي أ
 .وسقطه في ب, في أ" ثم"وورده 

 .في ب" عشرين"وورده , في أ" عشرون"وورده / في ب" بمائة"وورده , في أ" مائة"ورده  0

 .في ب" للطائفين"وورده , في أ" للطايفين"ورده  3

 .بوسقطه في , في أ" له"ورده  7

وسددقطه , فددي أ" الددى"وورده / فددي ب" اتددا"وورده , فددي أ" اقبددل"وورده / وورده فددي ب, فددي أ[ تعددالى]سددقطه  5
 .في ب

فدي " الدذي"وورده / فدي ب" ايتدوني"وورده , فدي أ" ايئتدوني"وورده / فدي ب" الدرا"وورده , في أ" الدرح"ورده  3
 .في ب" الذى"وورده , أ

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" همجيئ"وورده , في أ" مجئه"ورده  4

 .في ب" تعدل"وورده , في أ" يعدل"وورده / في ب" تعدل"وورده , في أ" يعدل"ورده  6

, م يـر, ابدن تمديم. 070 -071 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ الن صالة... وحكى عن] 9س –1س
 .063 -060 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 50 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 331 

                                         
(*)
.ل أجدلهترجمة
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كل يدوم مائدة وعشدرين رحمدة سدتون للطدائفين وأربعدون  مك ةينزل ب: "قله أيضاد وروي عنك أنك 
 [أ/ 111] وهاهنا تنصب الرحمة صددددددباد , نعم هناك تنزل الرحمة نزوتد : فقال, (1)"للناظرين// للمصلين وعشرون

إليدده وأشددار إلدى موضددع اإلسددراء عنددد  الىتعدن زائدد لمددا أسددري بددي اهلل ر ولدو لددم يكددن لهدذا الموضددع شدد 3 

هدذ  الرؤيدا فدي رجدب سدنة  كاندهو [ تعدالى]قبة المعراا فاقام الرجل في القدس إلى أن ماه رحمه اهلل 
 .احد وأربعين وثالثمائةو 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
 .في ب" للطائفين"وورده , في أ" للطايفين"ورده  1

 .في ب" تصب"وورده , في أ" تنصب"وورده / في ب" وتأ"وورده , في أ" نزوتد "ورده  0

وورده , فددي أ" لمدا"وورده / فدي ب" زائددد"وورده , فدي أ" زايدد"وورده / فددي ب" لهدذا"وورده , فدي أ" لهدذ"ورده  3
 .في ب" اهلل"وورده , في أ" اليه"وورده / في ب" ت"

 .بوسقطه في , في أ" هذ "ووده / وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  7

, م يـر, ابدن تمديم. 070 -071 , فضـائل, ابدن المرجدا: قارن الدن  فدي[ وثالثمائة... وروي عنك] 5س –1س
 .063 -060 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 50 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 331 

                                         
(1)

.473ص,1ج,(1351)رقممممه,المقاصةةةد,السمممخاوي.195ص,11ج,(11745)رقممممه,المعجةةةم,الطبرانمممي:انظمممر

رقممه,عبةومماوردفميحرمهماوزممزمواإلذانبهماوالحجابمةوالسمقايةبابفعلمكةوالك,كتابالمناسك,جمع,الردواني
 .71ص,0ج,(3369)
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 فصل في كيفية المعرا 

عدن , نةالعلم على أن المعدراا كدان بعدد الدوحي مدن اثنتدي عشدرة سدنة قبدل الهجدرة سد أهلاتفق 
أنده قدال قلده لرسدول اهلل : "رضي اهلل عنه وهو مددفون خلدن بداب التوبدة فدي القددس (*)شداد بن أوس 3 

مدع  مك دةلمدا صدليه العشداء ب: عليده وسدلم كيدن صدار المعدراا يدا رسدول اهلل  فقدال[ تعالى]اهلل  صل ى
اتي رسدددول اهلل يددد الس دددالموكدددان جبريدددل عليددده  ,"الس دددالمأصدددحابي فدددي ظلمدددة الليدددل أتددداني جبريدددل عليددده 

اهلل عليده وسدلم  صدل ىفساله رسدول اهلل  النبيناهلل عليه وسلم في صورة اآلدميين كما كان ياتي  صل ى 6 

علدى صددورة التدي جبددل عليهدا فددارا  نفسده مددرتين مدرة فددي اسرض ومدرة فددي السدماء فامددا  أن يريده نفسدده
كددان [ الس ددالمعليدده ]حمددداد فددي اسرض ففددي اسفددق اسعلددى والمددراد بدداسعلى جانددب الشددرق وذلددك إن م

 9 اهلل عليدده وسددلم صددل ىبحددراء فطلددع لدده جبريددل مددن المشددرق فسددد اسفددق إلددى المغددرب فخددر رسددول اهلل 

 
 

____________________ 
 .في ب" اوس"وورده , في أ" عوس"ورده  3

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" صلعم"ورده  7

 .في ب "ئلاجبر "وورده , في أ" جبرئل"ورده  5

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ الهجرة سنة ... أهلاتفق ] 0س 

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ وسلم... وكان جبريل] 9س –5س 

 .117 , 3ا, لباب, الخازن. 37 , 5ا, معالم, البغوي: قارن الن  في[ الهجرة سنة ... أهلاتفق ] 0س 

, تاري , ابن الجوزي. 40 , فضائل, الواسطي: واية كاملة فيانظر ن  الر [ الس المعليه ... وعن] 5س –0س
 .141 -135 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 65 -67 , فضائل, الحنبلي. 73 -71 

, معــالم, البغددوي. 134 , 9ا, الكشـف, الثعلبددي: انظددر تطدابق الددن  فدي[ وسدلم... وكدان جبريددل] 9س –5س
 .64 , 4ا, الجامع, القرطبي: لن  فيوقارن ا. 027 -023 , 7ا, لباب, الخازن. 721 , 4ا

                                         
(*)
قيلأنمهشمهد,نزلالشامناحيةفلسطين,يكنىبأبييعلى,أخمسانبنثابتاألنصاري,شدادبنأوسبنثابتبنالمنذر

/هـ65)توفيفيرخرخالفةمعاويةسنة,أهلالشامرواعنه,كانمنأهلالعل ,أمهاريمةمنبنيعديبنالنجار,بدر

,0ج,أسةد,ابمناألثيمر.723ص,00ج,تةاريخ,ابنعساكر.595-597ص,0ج,االستيعاب,ابنعبدالبر:انظر(.م427
.732ص,0ج,سير,الذهبي.313ص

12 
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مغشدياد عليده فندزل جبريدل فدي صدورة اآلدميدين فضدمه إلدى نفسده وجعدل يمسدح الغبدار عدن وجهده وهددو 
ــدلى: "قولدده ــم دنــا فت مددن اسنبيدداء علددى تلددك  دحددأوأمددا فددي السددماء فعنددد سدددرة المنتهددى ولددم يددر  , (1)" 

 3 .الس المالصورة إت محمد عليه 

فقدال جبريددل , ن الحمدار وأكبدر ومدن البغددل فدارده أن أركبده فتحدرك ومدا أركبنديمدوأصدغر ببدراق وهدو 
 [ب/ 110] لي في مد بصر  فقال// فوقن وسكن فركبه فمشى ووضع رجله, هذا محمد مال بالك: في إذنه
وع هدذا يدا أخدي يدا جبريدل فقددال أي موضد: اندزل فصدل  فنزلده وصدليه فقلده لده[ الس دالمعليده ]جبريدل  6 

فقددال لددي ,   أيضدداد ر اركددب فركبدده ووضددع رجلدده فددي مددد بصددوموضددع هجرتددك ثددم قددال لددي هددذ  المدينددة 
 ورددددددانزل فصل  فنزله وصليه فقال لي جبريل هذا مدين وموضع ظهور الن[ الس المعليه ]جبريل 

 
 

____________________ 
 .في ب" البغال"وورده , في أ" البغل"ورده  7

 .في ب" لجبرائ"وورده , في أ" جبرئل"ورده  5

ددالمعليدده "وورده , فددي أ" مع "وورده / فددي ب" لددى"ده وور , فددي أ" لددي"ورده  3 , فددي أ" اي"وورده / فددي ب "الس 
 .في ب" جبرائل"وورده , في أ" جبرئل"وورده / في ب" اى"وورده 

, فددي أ" لددي"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" قددال لددي"وورده / فددي ب" هحرتددك"وورده , فددي أ" هجرتددك"ورده  4
 .في ب "لى"ورده و 

ددددالمعليدددده "وورده , فددددي أ" عددددددد م"وورده / فددددي ب" جبرائددددل"وورده , فددددي أ" جبرئددددل"ورده  6 وورده / فددددي ب"الس 
 .وسقطه في ب, في أ" لي جبرئل"وورده / في ب" فصليه"وورده , في أ" وصليه"

 .وسقطه في ب, ورد الن  في أ[ الس المعليه ... وكان جبريل] 3س –1س 

ددالمعليدده ... ن جبريددلوكددا] 3س –1س , البغددوي. 134 , 9ا, الكشــف, الثعلبددي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ الس 
, 4ا, الجــــامع, القرطبددددي: وقددددارن الددددن  فدددي. 027 -023 , 7ا, لبــــاب, الخددددازن. 721 , 4ا, معــــالم
 64. 

, يابدن الجدوز . 40 , فضـائل, الواسدطي: انظر ن  الروايدة كاملدة فدي[: ظهور النور.. ببراق وهو] 6س –7س
 .141 -135 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 65 -67 , فضائل, الحنبلي. 73 -71 , تاري 

                                         
(1)

 (.9)اآلية,سورةالنج 

9 
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[ الس ددالمعليده ]لدي جبريددل  :ففعل كدذلك فقددالأيضدداد فركبده [ الس ددالمعليده ]والتجلدي مددن السدحر لموسددى 
[ الس ددالمعليدده ]الخليددل  إبددراهيمهددذا قبددر أبيددك [ الس ددالمعليدده ]أنددزل فصددل فنزلدده وصددليه فقددال جبريددل 

 3 :فقددال  مددا هددذا يددا أخددي جبريددل :رأيدده قصددوراد عاليددة فقلدده  ذاففعددل كددذلك فدد أيضدداد زر  فددزره وركبدده 

ندزل فصدل  فنزلده وصدليه فركبده ا (*)بيده لحدم ىيددع الس دالمعليده  الن بي  هذا موضع ولد فيه عيسى 
 [أ/ 113] راق فددددي أنزل هذا بيه المقدس فنزله وربطه الب :[//الس المعليه ]ففعل كذلك فقال لي جبريل أيضاد 

 6 بالحلقة التي تربط به اسنبياء ثم دخله المسجد فصليه فيه [ الس المعليه ] الن بي  اصطبل سليمان 

 
 

____________________ 
فدي " جبرئدل"وورده / فدي ب" لدى"وورده , فدي أ" لدي"وورده / فدي ب" الس المعليه "وورده , في أ" مع  "ورده  1

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عدد م"وورده / في ب" جبرائل"وورده , أ

" عددد م"وورده / فدي ب" جبرائدل"وورده , فدي أ" جبرئدل"وورده / في ب" فصليه"وورده , في أ" وصليه"ورده  0
 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عدد م"وورده / في ب" الس المعليه "وورده , في أ

 .في ب" جبرائل"وورده , في أ" جبرئل"وورده  /في ب"  ذاف"وورده , في أ" فادا"ورده  3

, فددي أ" بيده"وورده / فدي ب" يدددعى"ورده , فدي أ" يددعا"ورده /فددي ب" موضدع"وورده , فدي أ" موصدع"ورده  7
 .في ب" فصليه وكبه"وورده , في أ" وصليه فركبه"وورده / وسقطه في ب

, فدددي أ" عددددد م"وورده / فدددي ب" جبرائدددل"وورده , فدددي أ" جبرئدددل"ورده / فدددي ب" لدددى"وورده , فدددي أ" لدددي"ورده  5
 .في ب" الس المعليه "وورده 

 .في ب" باالحلقة"وورده , في أ" بالحلقة"وورده / في ب" الس المعليه "وورده , في أ" م ع"ورده  3

, ابدن الجدوزي. 40 , فضـائل, الواسدطي: انظدر ند  الروايدة كاملدة فدي[: فصليه فيه.. ببراق وهو] 3س –1س
 .141 -135 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 65 -67 , فضائل, الحنبلي. 73 -71 , ي تار 

                                         
(*)
والقريمةموقمعأثمرييحتمويعلمى,دونم (4503)مسماحةأراضميها,ميلجنوبشمرقحيفما(15)تقععلىبعد:بيتلح 

وبها,وبهاولدعيسىعليهالسالم,نسمة(342)حوالي(1975)قدرعددسكانهاعام,انقااكنيسةوأعمدةوقاعدةوعامود

انظمر.501ص,1ج,معجةم,الحمموي.37ص,1ج,اإلشةارات,الهمروي:انظمر.محرابعمربمنالخطمابرضميهللاعنمه
.323ص,1ج,موسوعة,رمنة,أبوحجر:أيعاً

9 
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بوعدائين فدي إحددهما لدبن وفدي اآلخدر [ الس دالمعليه ]ركعتين ثم خرجه فغلبني العطش فاتاني جبريل 
رأيده أمدامي   ذااختدره الفطدرة فشدربته ففتحده عيندي فد[ الس المعليه ]خمر فاختره اللبن فقال جبريل 

 3 يعنددي ديددن اإلسددالم وطريددق , ا قددد قبددل الفطددرةفقددال لجبريددل رفيقددك هددذ متكئدداد شدديخاد مرتفددع  فددي موضددع

كشدن لدي الجندة   ذاهدايدة ثدم رحندا إلدى الدوادي فدي جندب اسقصدى فدالهداية وكل من اقتدى به يجدد ال
وجهددنم فرأيدده الجنددة درجدداه فدددوق درجدداه وعليهددا غددرن وعليهددا بسدددط وعليهددا حددور وغلمددان أعدددده 

 6 [ب/ 117] وعليددددهددا// أيه جهنم دركاه ففيها دركاه تحتها تحه من النار وعليهددددددددا بسددددددط من الندددددارها ور هلس

دخرةثم رحنا إلدى  أيضاد ها هلالنار أعده س حياه وعقارب من أن [ الس دالمعليده ]فقدال لدي جبريدل  الص 
 وألهمني بالصالة فاشتغلددددددده خرةالص  ويرتقى إلى السماء من فوق هذ  جميع حكم ربك وأمرة يخرا 

 
 

____________________ 
, فددي أ" مع "وورده / فدي ب" جبرائدل"وورده , فدي أ" جبرئددل"ورده /فدي ب" خرجده"فدي أ, وورده"حرجده"ورده 1

 .في ب" الس المعليه "وورده 

دددالمالعليددده "وورده , فدددي أ" عددددد م"وورده / فدددي ب" جبرائدددل"وورده , فدددي أ" جبرئدددل"وورده  0 وورده / فدددي ب" س 
 .في ب" فشربته"وورده , في أ" فسربته"

فدي " بحدد"وورده / فدي ب" اقتددى"وورده , في أ" اقتدي"وورده / في ب" لجبرائل"وورده , في أ" لجبرئل"ورده  3
 في ب" يجد"وورده , أ

فدي " ركبدهوصدليه ف"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" بيده"وورده / فدي ب" كلمدن"ورده , فدي أ" كلمن"ورده  7
فددي " فددي"وورده , فددي أ" لدي"وورده "/ جانددب"وورده , فددي أ" جندب"وورده / فددي ب "فصدليه وكبدده"وورده , أ
 .ب

 .وسقطه في ب, في أ" حول"ورده  5

 .في ب" تحتها"وورده , في أ" تحها"وورده / في ب" درجاه"وورده , في أ" ركاه"وورده  3

 .في ب" جبرائل"وورده , في أ" جبرئل"ورده / في ب" الص خرة"وورده , في أ" الصحرة"ورده  4

 في ب" باالصلوة"وورده , في أ" بالصلوة"ورده  6

ابدددن . 40 , فضــائل, الواسدددطي: انظددر ندد  الروايدددة كاملددة فددي[ بالصددالة فاشدددتغله.. ركعتددين ثددم] 6س –1س
 .141 -135 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 65 -67 , فضائل, الحنبلي. 73 -71 , تاري , الجوزي

9 
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دددخرةبهددا فحضددر فيددده جميددع أرواح اسنبيددداء مددع المالئكدددة فدداذن جبريددل فدددي الجانددب الشدددامي مددن   الص 
ددخرةفدداممتهم فددي ذلددك وبعددد  صددار المعددراا إلددى مددن فددوق  فخرجدده إلددى السددماواه العلددى فبعدددما  الص 

رحندا  نزلده فيده ثدم[ وكيفية السير مذكورة فدي كتدب التفاسدير واسحاديدث] تعالىسره فيها ما شاء اهلل  3 

 .في كتب التفاسير واسحاديث أيضاد إلى آخر الحكاية وهي مذكورة  ,(1)"مك ةإلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 

 .في ب" جبرائل"وورده , في أ" جبرئل"ورده  1

وورده / فدددي ب" فخرجددده"وورده , فدددي أ" فحرجددده"وورده / فدددي ب" فددداممتهم"وورده , فدددي أ" فددداممنهم"ورده  0
 .في ب" السمواه"وورده , ي أف" السماواه"

 .وسقطه في ب, في أ[ واتحاديث... وكيفية السير]ورده  3

 .وسقطه في ب, في أ" واتحاديث... وهي مذكورة"ورده  7

, ابددن الجددوزي. 40 , فضــائل, الواسددطي: انظددر ندد  الروايددة كاملددة فددي[ الددى مكددة... بهددا فحضددر] 7س –1س
 .141 -135 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 65 -67 , فضائل, الحنبلي. 73 -71 , تاري 

                                         
(1)

.060ص,4ج,(4170)رقممه,المعجم,الطبراني.729ص,6ج,(3767)رقمه,مسند,البزار:انظرنصالحديثفي

,10ج,(35750)رقممممه,كنةةةز,الهنمممدي.33-35ص,1ج,(53)رقمممه,بممماباإلسمممراء,كتممماباإليمممان,كشةةةف,الهيثمممي
 .717-710ص
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 فصل في فضيلة بيت المقدس أيضاً 

بنددوري ومرجددع عبددادي فيددك وأنددا مميددز أندده يددا أورشددليم  :فددي حددق بيدده المقدددس تعددالىقددال اهلل 
 3 .أزينك يوم القيامة مثل العروس ومن دخلك وتوطن فيك فهو يصير غنياد بالقمح والزيه

 [أ/ 115] سن فيه ناري ونوري وتنوري// اذهب إلى بيه المقدسيا موسى  أيضاد  :تعالىوقال اهلل 
دددالموفدددار التندددور كمدددا قدددال اهلل عدددز وجدددل فدددي قصدددة ندددوح عليددده يعندددددددي  ـــ: "الس  ـــا وفـــار   ذاف جـــاء أمرن
 6 .(1)"التنور

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
وورده , فدددي أ" يعبددداد"وورده / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" أنددده "وورده / وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" حدددق"ورده  0

 .في ب" عبادى"

فدي " عنيا"وورده / في ب" يصير"وورده , في أ" يصر"وورده / في ب" العروس"وورده , في أ" العرش"ورده  3
 .في ب" باالقمح"وورده , في أ" بالقمح"وورده / في ب" غنيا"وورده , أ

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وفار التنور ..قال كما  ] 3س –5س

, تــاري , ابددن الجددوزي. 756 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ بددالقمح والزيدده... قددال اهلل]3س –0س
 . 56 , الروم, الشافعي. 39 

, ابدددن الجدددوزي. 357 -353 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ وفدددار التندددور... قدددال اهلل] 3س –7س
 .125 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 011 , الروم, الشافعي. 41 , تاري 

 

                                         
(1)

 (.04)اآلية,سورةالمؤمنون
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ددددالمعليدددده ]والجبددددل وهددددو جبددددل طددددور سددددينا الددددذي ندددداجى موسددددى   ,فيدددده فددددي بيدددده المقدددددس[ الس 
إنــ  آنســت نــارًا ســآتيكم : "الس ددالمكمدا قددال موسددى عليده , ورأى ندور ربدده فيده حددين تجلددى مدن الشددجرة

فددي القدددس بالكرامدداه حددين  الس ددالموظهددر عصددا  فيدده أي أظهددر عصددا موسددى عليدده  ,(1)"منهــا بخبــر 3 

فيده وسدخر [ الس دالمعليده ]وقبدل توبدة داود , "ه   عبان مبين  ذافألقى ف ألق عصاك: "وجدل قال عز
والطيــر وألنــا لــ  . "(2)"إنــا ســخرنا الجبــال معــ : "كمددا قددال عددز وجددل, لدده الجبددال والطيددر والحديددد فيدده

 6 .(3)"الحديد

 
____________________ 

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" م عدد"وورده / وسقطه في ب, في أ" وهو جبل الطور"ورده  1

 . وسقطه في ب, في أ" فيه"ورده  0

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" د مع "ورده  7

 .وسقطه في ب, في أ" له الحديد.... كما قال"ورده  5

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ منها بخبر... حين تجلى]  3س –0س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[  ثعبان مبين... أي اظهر]  7س –3س

  .330, 357 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ بيه المقدس... والجبل وهو] 1س

. 41 , تـاري , ابدن الجدوزي. 357 , فضـائل, ابدن المرجدا: قدارن الدن  فدي[ مدن الشدجرة... وراى ندور] 0س
  .125 , 1ا, اتحاف, السيوطي

 . 359 , فضائل, ابن المرجا:   فيقارن الن[ في القدس... وظهر عصا ] 3س

, 5ا, معـالم, البغدوي. 070 , 3ا, الكشـف, الثعلبدي: قدارن الدن  فدي[ ثعبدان مبدين ... عدز وجدلقال ]  7س
 039. 

. 41 , تـاري , ابدن الجدوزي. 357 , فضـائل, ابدن المرجدا: قارن الدن  فدي[ الحديد... وقبل اهلل] 3س –7س
 .125 , 1ا, اتحاف, السيوطي .067 , 1ا, البحر, ياءابن الض .010 -011 , الروم, الشافعي

                                         
(1)

 (.12)اآلية,سورةطه
(2)

 (.16)اآلية,سورةص
(3)

 (.12)اآلية,سورةسبأ
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ذاسددبح معدده الجبددال و : معنددى لفددظ سددبح ذا الطيددر عكفدده عليدده مددن نددادا  أجابدده بالتسددبيح وكدد ا 
ثدم بكدى عليده  (*)وتزوا امرأته سدابد بنده شدائع (*)اثمه فيه حين أمر بقتل أوريا بن حنايا وعفى, فوقه

 3 .بل توبتهأربعين يوماد حتى نبه العشب فتاب وتق

إلددى  الس ددالمخطايا بنددي إسددرائيل فيدده حددين عبدددوا العجددل بعددد ذهدداب موسددى عليدده أيضدداد وعفددى 
  كيددن نتددوب :فتوبددوا إلدى بدداريكم قدالوا :هدملوراة لهدم ثددم جداء فددرأى ذلدك فقددال تددجبدل طورسددينا إلتيدان ال

ـــ"فددداقتلوا انفسدددكم فقتلدددوا مدددنهم سدددبعين ألفددداد فقدددال اهلل عدددز وجدددل : قدددال ـــاب علـــيكم إن  6  هـــو التـــواب فت

 .(1)"الرحيم
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ فوقه... معنى لفظ]  0س –1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ الرحيم... حين امر] 4س –0س

, 3ا, معــــالم, البغددددوي. 41 , 6ا, الكشــــف, الثعلبددددي: قددددارن الددددن  فددددي[ فوقدددده... معنددددى لفددددظ]  0س –1س
 366. 

, تفســير, السددمعاني. 761 , 1ا, تــاري , الطبددري: قددارن الددن  فددي[ وتقبددل توبتدده... فددى اثمددهوع] 3س –0س
 . 34 -33, 30 , 17ا, نهاية, النويري. 64, 63 , 4ا, معالم, البغوي. 733 , 7ا

 .067 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 357 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ فيه.. وعفى ايضا] 7س

, 1ا, معـالم, البغدوي. 44 , 0ا, جـامع, الطبدري: قارن الدن  فدي"[ التواب الرحيم..."دواحين عب] 4س –7س
 . 74 -75 , 1ا, لباب, الخازن. 93 

                                         
(*)
وكمانقائمدفميجميشداودالمذيأممر,كانضمنمنيعبمدونالمربإلمهالعبمرانيين"يهوهنوري"اس عبريمعناه:أوريا

,قاموس,بطرس,عبدالملك.142ص,1م,الكامل,ابناألثير.345ص,صقص ,الثعلبي:انظر:بوضعهفيمقدمةالجيش
133ص
(*)
تزوجهاداودعليهالسالم,وهيامرأةأوريابنحنانالحثي"تبشبعبنتاليعام"وردتفيالعهدالقدي باس :سابغبنشائع

,بطرس,عبدالملك.142ص,1م,الكامل,رابناألثي.345,قصص,الثعلبي:انظر.وأنجبمنهاسليمانوجعلهوريثملكه

.130ص,قاموس
(1)

 (.57)اآلية,سورةالبقرة



335 

 

بوجه ت يعطيه غير  بان سخر له اسندس والجدن , ملكه فيه[ الس المعليه ] الن بي  يمان للسوملك 
 .والشياطين وعفريتهم والريح والطيور والوحوش إلى غير ذلك

دددالمالخليدددل وسدددارة عليهمددا  إبدددراهيميددده بو س إسدددحاق هندداو  عليهمدددا  (*)يعقدددوب افبعدددد  هنددد, فيددده الس  3 

يـــا زكريـــا إنـــا نبشـــرك بفـــالم اســـم  "قددال اهلل عدددز وجدددل  كمدددا ابددن يحيدددى فيددده (*)لزكريدددا وهندددا, الس ددالم
 .يا  في حال صبا  فيهإوأعطي الحكم , أوتي النبوة وهو ابن ثالث سنين, (1)"يحيى

 

 
 

____________________ 
 .في أ ,وسقطه في ب" ع م"في ب,ورده" سليمان"في أ,وورده"لسليمان" ورده 1
 .وسقطه في ب, في أ" إبراهيم"ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ غير ذلك... بوجه ت] 0س –1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ثالث سنين... كما قال] 5س –7س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ها السالمعلي... فبعد  هنا ]  7س –3س

, تـاري , ابدن الجدوزي. 357 , فضـائل, ابدن المرجدا: قدارن الدن  فدي[ يحيى فيه... وملك لسليمان] 7س –1س
 . 123 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 067 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 010 , الروم, الشافعي. 41 

, 5ا, معــالم, البغددوي. 024 , 3ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ صددبا  فيدده... يددا زكريددا] 5س –7س
  .07 , 13ا, اللباب, ابن عادل. 001 

                                         
(*)
نبئفيزمنإبراهي ,كانرجالًثخيناًرزيناً,وهوأبواألسباط,يسمىإسرائيل,يعقوببنإسحاقبنإبراهي عليهالسالم

تموفيبمصمرودفمنعنمدقبمر,أرامصرسبعةعشرسنةعاشفي,ولدوعمراسحاقعليهالسالمستونسنة,عليهالسالم

,1ج,المنةتظم,ابمنالجموزي.332ص,1ج,تةاريخ,الطبري.72-39ص,المعارف,ابنقتيبة:انظر.إبراهي عليهالسالم

.99-93ص,1ج,أخبار,القرماني.329ص
(*)
أبمويحيمىتمزوجأشميا بمن,ممنبنميإسمرائيل,لسالمزكريابنيحيىبنيوحنابنردنبنمسل بنسليمانبنداودعليها

,وهموالمذيكفملممري ,ونهماه عمنالمعصمية,بعثمههللاإلمىبنميإسمرائيلفميبيمتالمقمدس,كاننجماراً,عمرانأختمري 

,1ج,تةاريخ,الطبمري.713ص,قصةص,الثعلبمي.50ص,المعةارف,ابنقتيبة:انظر.واختلفتالرواياتبأنهقتلأوتوفي

.020ص,1ج,أخبار,القرماني.565ص
(1)

 (.19)اآلية,سورةطه

6 
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حاملدة بده فاسدتقبلتها مدريم وقدد   كاندهمن آمن بعيسدى وصددقه وذلدك أن أمده  أولوكان يحيى 
إندي أرى مدا : تقدولين  فقالده  ذالمد:   فقالدهأنده [ أحامدل]حمله بعيسى فقاله لها أم يحيدى يدا مدريم 

يمانه به, يسجد لما في بطنك[ بطني]في  وكان يحيى أكبر من عيسدى بسدتة أشدهر , فذلك تصديقه وا  3 

أنده : "الس دالمعليده  الن بدي  وروي عدن , ل أن يرفدع عيسدى إلدى السدماءبدوكانا ابنا خالة ثدم قتدل يحيدى وق
ط ومدا ما من آدمي إت وقد عمل خطيئة أو هم بها إت يحيى بدن زكريدا ف نده مدا عمدل خطيئدة قد" :قال

وســيدًا وحصــورًا "د قبلدده بيحيددى وقددال عددز وجددل فددي حقدده وقددال قتددادة والكلبددي لددم يسددم أحدد ,(1)"هددم بهددا 6 

 .والحصور الذي ت ياتي النساء ,(2)"ومن الصالحين
مدريم بنده عمدران بدن ماثدان [ حدق]وقولده فدي , وقبل أضداحي اسنبيداء فيده وندزول المالئكدة فيده

 9 اليابسدددة  النخلددةه الصددين فددي الشددتاء وعكسدده فيدده وأثمددر لهددا وأنبدده لهددا فواكدد, هددي خيددر النسدداء فيدده

 
____________________ 

وسددقطه / فددي ب" الملئكددة"وورده , فددي أ" المالئكددة"وورده / فددي ب" ايضدداحى"وورده , فددي أ" اضدداحى"ورده  6
 .وورده في ب, في أ[ حق]

 .في ب" اثمر"وورده , في أ" المر"ورده  9

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اتي النساءت ي... وكان يحيى] 4س –1س

وقدارن الدن  . 022 , 17ا, نهايـة, النويري: انظر تطابق الن  في[ الى السماء... وكان يحيى] 7س –1س
 . 16 , 13ا, اللباب, ابن عادل. 513 -510 , 01ا, مفاتي , الرازي: في

, معــالم, البغددوي. 024 , 3ا, لكشــفا, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ ت يدداتي النسدداء... وقددال قتددادة] 4س –3س
 .022 , 17ا, نهاية, النويري. 39 , 3ا
, الـروم, الشافعي. 357 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في[ النخلة اليابسة... وقبل اضاحي] 9س –6س
  .067 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 123 , 1ا, السيوط . 010 

                                         
(1)

بابذكمريحيمىبمنزكريمانبميهللاعليهمما,كتابتواريخالمتقدمينمناألنبياءوالمرسلين,المستدرك,النيسابوري:انظر

رقممه,كتابالشمهادات,التلخيص.173ص,6ج,(9294)رقمه,اتحاف,ابنحجر.374ص,0ج,(7179)رقمه,السالم

 .762ص,7ج,(0112)
(2)

 (.39)اآلية,سورةرلعمران

12 
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وهــزي إليــك بجــذع النخلــة تســاقط : "رنددا فددي سددورة مددريملمددا ذك, وهددذا فددي بيدده لحددم, تسدعين سددنة فيدده
كمدا قدال عدز , فيهأيضداد وأجدرى لهدا النهدر اليدابس , والجندى هدو الدذي بلدد الغايدة, (1)"عليك رطبـًا جنيـا

 3 .السرى النهر الصغير هذا في بيه لحم, (2)"قد جعل ربك تحتك سريا: "وجل

 [ب/ 113] إن  نذرت لك ما ف  بطنـ "وهو قولها  (*)عمران فيه اسمها حنة بنه قاقورة// وقبل نذر إمرأة
 .فيه وكلم في بطن أمه وفي المهد فيه الس الموولد عيسى عليه  (3)"محررا

, تكلدم أربعدة وهدم صددغار: "الس دالمعليده  الن بدي  وروي عدن سدعيد بدن جبيدر عدن ابدن عبداس عددن  6 

 .(4)"ريموعيسى بن م, وصاحب جري , الس الميوسن عليه , ابن ماشطة ابنة فرعون
____________________ 

 .في ب" الياس"في أ, وورده " اليابس"ورده  0

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" د مع "ورده  5

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بلد الغابة.. لما ذكرنا] 0س –1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بيه لحم... كما قال] 3س –0س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ رامحر .. .اسمها حنة] 5س –7س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بن مريم... وروي عن] 4س –3س

. 010 , الـروم, الشدافعي. 357 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في [وهذ  في بيه لحم  تسعين] 1س
  .067 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 123 , 1ا,اتحاف, السيوط 

_ 003,   5,امعالم البغوي,.011, 3,االكشفالثعلبي,:قارن الن  في[بيه لحم.. لما ذكرنا] 3س –1س
 .165, 3ا,لبابالخازن , .004

, الروم, الشافعي. 357 , فضائل, ابن المرجا: قارن الن  في [المهد فيه.. وقبل نذر] 5س –7س 
.067 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 123 , 1,ااتحاف, السيوط . 013_010 

                                         
(1)

 (.05)اآلية,سورةمري 
(2)

 (.07)اآلية,سورةمري 
(*)
,الطبمري:انظمر.وزوجعمرانبنماتمانممنولمدسمليمانبمنداودعليهمماالسمالم,أممري عليهاالسالم,حنةبنتفاقود

.716ص,0ج,البداية,ابنكثير.37ص,1ج,المختصر,الفداءابي.565ص,1ج,تاريخ
(3)

 (.35)اآلية,سورةرلعمران
(4)

,بابتفسيرسورةالتحري ,كتابالتفاسير,المستدرك,النيسابوري.31ص,5ج,(0601)رقمه,مسند,ابنحنبل:انظر
 .130ص,0ج,(303)رقمه,تخريج,الزيلعي.536ص,0ج,(3635)رقمه
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خلدوه  إذاكنده : قالده مدريم: وحكى عن مجاهد قدال (*)ولد أبي عبد اهلل وقيل تكلم عيسى يوم
فيده  سدوايدد بدروح القُد ه إنسان يسبح في بطني وأنا أسمعه,شغلني عن  ذاأنا وعيسى حدثني وحدثته ف

 3 . وعرا منه إلى السماء الرابعة ويجيء إليه باآلخرة ونزل المائدة له فيه, وأحيا الموتى فيه

ل فيدده يعنددي يندزل مددن السددماء علدى ثنيددة بدداسرض المقدسدة وعليدده عصددرتان ويغلدب علددى الددجا
وشددعر رأسدده دهددين وبيددد  حربددة وهددي التددي يقتددل بهددا الدددجال فيدداتي بيدده المقدددس والندداس فددي صددالة 

ثدددم يقتددددل  الس دددالمويتقدمدددده عيسدددى ويصدددلي خلفدددده علدددى شدددريعة محمدددد عليدددده  اإلمدددامالعصدددر فيتددداخر  6 

  (*)روي عن هشام, بيع والكنائس ويقتل النصارى إت من آمن بهالخنازير ويكسر الصليب ويخرب ال
 

 
____________________ 

فدي " لده"وورده / فدي ب" المائددة"وورده , في أ" المايدة"وورده . في ب" بااتخرة"وورده , في أ" باتخرة"ورده  3
 .وسقطه في ب, أ

 .بوسقط في , ورد الن  في أ[ وانا اسمعه... وقيل تكلم] 0س –1س

  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عن هشام... يعني ينزل] 4س –7س

 .507 , 0ا, لباب, الخازن. 035 , 7ا, معالم, البغوي: قارن الن  في[ ابي عبد اهلل... وقيل تكلم] 1س

, 0ا, معــالم, البغددوي. 39 , 3ا, الكشـف, الثعلبددي: قددارن الدن  فدي[ وانددا اسدمعه... وحكدى عدن] 0س –1س
 .073 , 1ا, لباب, الخازن. 36 

. 010 , الـروم, الشدافعي. 357 , فضـائل, ابدن المرجدا: قدارن الدن  فدي [فيه له.. وايد بروح] 3س –0س
 .067 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 123 , 1ا, السيوط 

, القرطبددي. 002 -019 , 4ا, معــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي [عددن هشددام...ينددزل مددن] 4س –7س
 .110 , 7ا, لباب, الخازن: وقارن الن  في. 123 , 13ا, الجامع

                                         
(*)
.ل أجدلهترجمة

(*)
قيملعنمهأنمه,منأهملدمشمق,قاامنالقراءالمشهورين,يكنةابوالوليد,ابنميسرةالسلمي,هشامبنعماربننصير

:انظممر(.659/هممـ075)تموفيبدمشممقسمنة,وأبميداودوغيممره ,البخمماري:ورواعنممه,إبمراهي بممنأعمين:رواعممن,ثقمة
.320ص,7ج,ميزان,الذهبي.30ص,47ج,تاريخ,ابنعساكر.055-070ص,32ج,تهذيب,المزي
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مدا بدين آدم إلددى قيدام السدداعة : "اهلل عليده وسدلم يقددول صددل ىقددال سدمعه رسدول اهلل : عدن عدامر
يتبددع : "اهلل عليدده وسددلم صددل ىقددال رسددول اهلل : عددن أبددي سددعيد الخدددري قددال, (1)"أمددر أكبددر مددن الدددجال

اهلل  صددل ىوروي عددن أبددي أمامددة عددن رسددول اهلل , (2)"الدددجال مددن أمتددى سددبعون ألفدداد علدديهم السدديجان 3 

 .(3)"وساا كلهم ذو سين محلى بعون ألن يهودي  ومع الدجال يومئذ س: "قال, عليه وسلم
إليه فدي كدل يدوم بدالخير ويداتي الصدلحاء فدي آخدر  تعالىفيه وينظر اهلل ويهلك ياجوا وماجوا 

ن  إبدددراهيمالوقددده إليددده وأن  وهدددو أن اهلل سدددبحانه , رفدددع منددده السدددكينة هتدددابو الخليدددل قدددد هددداجر إليددده وا  6 

فيدده صددورة اسنبيدداء وكددان مددن عددود الشمشددار طولدده ثالثددة  الس ددالماد علددى آدم عليدده تابوتددأنددزل  تعددالىو 
دددالمأذرع وعرضدده ذراعدددين وكددان عندددد آدم عليدده  ثدددم  الن بدددي  إلددى أن مددداه ثددم بعدددد ذلددك عندددد شدديث  الس 

 9 د  ثددم عنددد يعقددوبأوتسندده أكبددر  إسددماعيلثددم عنددد  لس ددالماعليدده  إبددراهيمد آدم إلددى أن بلددد أوتتوارثهددا 

 
____________________ 

  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ سين محلى... عن عامر] 7س –1س

  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عند يعقوب... وهو ان اهلل] 9س –3س

, الــروم, الشددافعي. 357 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي [رفددع مندده... ويهلددك يدداجوا] 3س –5س
 .067 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 123 , 1ا, السيوط . 010 

, الخازن. 099 -096 , 1ا, معالم, البغوي: انظر تطابق الن  في[ عند يعقوب... وهو ان اهلل] 9س –3س
, مـــرآة, سدددبط ابدددن الجدددوزي. 013 -010 , 0ا, الكشـــف, الثعلبدددي: فدددي الدددن وقدددارن . 61 , 1ا, لبـــاب
  .73 -39 , 17ا, نهاية, النويري. 741 -742 

                                         
(1)

.143ص,00ج,(752)رقممممه,المعجةةةم,الطبرانمممي.1655ص,03ج,(13053)رقممممه,مسةةةند,ابمممنحنبمممل:انظمممر

 .543ص,7ج,(6312)رقمه,كتابالمالح والفتن,المستدرك,النيسابوري
(2)

,كتمابالفمتن,مشةكاة,التبريزي.30ص,15ج,(7035)رقمه,بابالدجاللعنههللا,تنكتابالف,شرح,االبغوي:انظر

بابالعالماتبينيدي,كتابالفتن,مرقاة,القاري.1515ص,(5792)رقمه,بابالعالماتبينيديالساعةوذكرالدجال
 .3761ص,6ج,(5792)رقمه,الساعةوذكرالدجال

(3)
,(7244)رقممه,وخروجيأجوجوممأجوج,بابفتنةالدجالوخروجعيسىبنمري ,كتابالفتن,سنن,ابنماجة:انظر

.132-109ص,6ج,(4374)رقمه,بابفيالتالعنوتحري دمالمسل ,كتابالفتن,اتحاف,البوايري.1359ص,0ج
 .1090ص,17ج,(36470)رقمه,بابخروجالدجال,كتابالقيامة,كنز,الهندي

12 
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ه وكدان عندد  إلدى ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصل موسدى وكدان يضدع فيده التدوراة ومتاعد
فيـ  سـكينة مـن : "أيدي أنبياء بني إسرائيل إلى وقده اشدماويل وكدان فيده ذكدر اهلل أن ماه ثم تداولته

فهدي ريدح خجدوا هفافدة لهدا رأسدان : ن ابدي طالدبقدال علدي بد, مدا هدي السدكينةواختلفدوا فدي , (1)"ربكم 3 

يشبة الهرة له رأس كرأس الهدرة وذندب كدذنبها ولده جناحدان [ شيء]وعن مجاهد , ووجه كوجه اإلنسان
ذاسدار سداروا و   ذاقدامهم فد تابوهخرجوا وضعوا ال إذاوعينان لهما شعاع وكانوا  فدي أي  وقدن وقفدوا ا 

كدان فيده لوحدان مدن التدوراة وكدان عصدا موسدى فيده ونعدال   ,اطمانوا عليده وسدكنوا تابوهمكان كان ال 6 

عنددد بنددي  تددابوهمددن المدن الددذي كددان ينددزل علددى بندي إسددرائيل وكددان ال وعمامدة هددارون وعصددا  وقفيددز
ذااختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم و  إذاإسرائيل وكانوا  ال قددمو  بدين أيدديهم يسدتفتحون لقتداحضروا  ا 

وأخددذو  فداتوا بدده  تدابوهدوا سددلط اهلل علديهم العمالقددة فغلبدوهم علددى البده علدى عدددوهم فلمدا عصددوا وأفسد 9 

أصدابهم اآلفداه  يدامإلى قرية من قرى فلسطين يقال لها ازدود عشدر سدنين وسدبعة أشدهر ففدي تلدك اس
مددن بينندا فدداخرجو   تدابوهت ندتخل  مددن هدذ  اآلفداه إت بدد خراا ال فقددالواوالعاهداه وتحيدروا فددي ذلدك 

وفرحوا بده فبعددها مضدى علديهم  تعالىني إسرائيل فلما وجد  بنو إسرائيل حمدوا اهلل وألقو  في أرض ب 12 

مدن بيده المقددس وبقدي بندو  تعدالىرفعده اهلل   ذاوعملوا مدا يخالفده وضديعوا حكمده فدأيضداد أزمنه أفسدوا 
كهددم اهلل ببخدده نصددر ثددم بطيطددوس الرومددي ثددم بددالمجوس ثددم بالمسددلمين أهلإسددرائيل علددى الضددالة ثددم 

 15 .ه متعددةدفعا

 
____________________ 

  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ دفعاه متعددة... ثم كان] 15س –1س

, الخدازن. 099 -096 , 1ا, معـالم, البغدوي: انظدر تطدابق الدن  فدي[ بيه المقددس... ثم كان] 13س –1س
, مـــرآة, سدددبط ابدددن الجدددوزي. 013 -010 , 0ا, الكشـــف, الثعلبدددي: وقدددارن الدددن  فدددي. 61 , 1ا, لبـــاب
  .73 -39 , 17ا, نهاية, النويري. 741 -742 

, معــالم, البغددوي. 92 , 7ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ دفعدداه متعددددة... وبقددي بنددو] 15س –13س
 .733 , 4ا, اللباب, ابن عادل. 131 , 0ا, لباب, الخازن. 44 , 3ا

                                         
(1)

 (.076)اآلية,سورةالبقرة
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 أولو , راط والميزان والصور فيهجهنم والص (*)مالك الن بي  ب فيه ورآ  ونزل سلسلة من الذه
ودخولهم في أجسادهم  من ظهر من اسرض في طوفان نوح هو صخر بيه المقدس واتيان اسرواح

, "خيار أمتي سيهاجر في آخر الزمان هو بيه المقدس[: "اهلل عليه وسلم صل ى] الن بي  وقول , فيه 3 

ن رأس الحددددددددددددددددددددددوه, سومن أحب أن يمشي في روضة من رياض الجنة فليمش في بيه المقد  [أ/ 114] //وا 
: تعدالىوقولده , الذي يحمل اسرضين السدبع فدي الشدرق وذنبده فدي الغدرب ووسدطه تحده بيده المقددس

ولقـد بوأنـا بنـ  إسـرائيل [: "تعدالى]وقولده , (1)"ونجيناه ولوطًا إلى األرم الت  باركنا فيها للعـالمين" 6 

 ....(3)"األرم ير ها عبادي الصالحون أن: "[تعالى]وقوله , (2)"مبوأ صدق
 
 

____________________ 
 .في ب" اجسادها"وورده , في أ" دهماجسا"ورده  0

 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" د مع "وورده   3

 .وسقطه في ب, في أ" تحه"ورده  5

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  3

 .ه في بوورد, في أ[ تعالى]سقطه   4

, الشددافعي. 354 -355 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ بيدده المقدددس... ونددزل سلسددلة] 3س –1س
 .065 -067 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 126 -123 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 010 , الروم

, اتحــاف, السدديوطي. 353 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ بيدده المقدددس... ومددن احددب]5س –7س
 .065 , 1ا, البحر, ابن الضياء. 124 , 1ا

. 354 -353 , فضــــائل, ابددددن المرجددددا: قددددارن الددددن  فددددي"[ عبددددادي الصددددالحون... "ومددددن احددددب] 4س –7س
 .013 -010 , الروم, الشافعي

                                         
(*)
ونادوا يا مالك :"قالتعالى,وهومقدمةرهساءأهلالنار,فيقالخازنالنار,ملكمنالمالئكةموكلبحراسةالنار:مالك

,معةار ,حافظ,حكمي:انظرأيعاً.001ص,4ج,تفسير,ابنكثير:انظر(.44)اآلية,سورةالزخر "ليقض علينا ربك
.15-9ص,مالك,منصور,عبدالحكي .45ص,0م
(1)

 (.41)اآلية,سورةاألنبياء
(2)

 (.93)اآلية,سورةيونس
(3)

 (.125)اآلية,سورةاألنبياء
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وقولده , (1)"سبحان الـذي أسـرى بعبـده لـياًل مـن المسـجد الحـرام إلـى المسـجد األقصـى: "تعالىوقوله 
ادخلـوا هـذه القريـة فلكـوا : "وقولده, ة المباركدةعدفي البق, (2)"م جانب الطور األيمنوواعدناك[: "تعالى]

نا ابن مريم وأم  آية وأويناهما إلـى ربـوة ذات قـرار لعوج[: "تعدالى]له وقو , (3)"منها حي  شئتم ربداً  3 

 .كلها بيه المقدس, (4)"معين
ب لده بعددد كدل شدعرة ار كيدوم ولدتده أمده وكتدفيده صد صدل ىن ا  وهو روضدة مدن ريداض الجندة و 

قلبداد شداكراد ولسداناد [ تعدالى]وأعطدا  اهلل , حد  مبدرور[ ثدواب]دة مائة نور يوم القيامدة وكتدب لده من جس 6 

ومن صبر لمشقة القدس فدي سدنٍة واحددٍة أعطدا  , وحفظه اهلل من المعاصي وحشر  مع اسنبياء, ذاكراد 
 [ب/ 116] وت يموه أحد في, ويساٍر وقدام وخلن ويمينٍ // رزقاد من ستة جهاه من فوٍق ومن تحهٍ  تعالىاهلل 

مجدار فدي بيتدي وبيتدي  أنده : لمدن مداه فيده تعدالىفي القدس إت سبعين ملكاد يشفع له ولهذا قال اهلل  9 

 .الجنة وت يسكن فيها إت اسسخياء
____________________ 

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]سقطه  0

 .بوورده في , في أ[ تعالى]سقطه   3

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في برده و و , في أ" ثواب"سقطه  3

 .في ب" لمشقة"وورده , في أ" بمشقة"ورده  4

 .في ب" الالسخياء"وورده , في أ "اتسخياء"ورده  12

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ شئتم رغدا... وقوله] 3س –0س

, الشددافعي. 354 -353 , فضــائل, ابددن المرجددا: فددي قددارن الددن [ بيدده المقدددس.... تعددالىوقولدده ] 7س –1س
 .013 -010 , الروم

, الشددافعي. 359 -354 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ ات اتسددخياء... وهددو روضدده] 12س –5س
 . 129 -126 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 017 , الروم

                                         
(1)

 (.1)اآلية,سورةاإلسراء
(2)

 (.62)اآلية,سورةطه
(3)

 (.56)اآلية,سورةالبقرة
(4)

 (.52)اآلية,سورةالمؤمنون
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 إذا: "عليددده وسدددلم[ تعدددالى]اهلل  صدددل ىقدددال رسدددول اهلل : أنددده قدددال, وعدددن أبدددي عبيددددة بدددن الجدددراح
إن لدددم [ عليدده وسددلم تعددالىاهلل  صدددل ى]يددا رسددول اهلل : فقلدده" الفددتن فدداهربوا إلددى بيددده المقدددس هظهددر 
 3 ".أعط مالك واحفظ دينك: "ع إليه فكين نعمل  فقالتستط

سددياتي زمددان علددى الندداس يقولددون يددا ليتنددا كنددا تبنددة فددي لبنددة بيدده : "وقددال علددي كددرم اهلل وجهدده
دددخرةعندددد   ب الدددبالد إلدددى اهلل فدددي وتيدددة الشدددام البيددده المقددددس وأحدددب الجبدددالوأحددد, المقددددس فيددده  الص 

 6 ."ويخرب بيه المقدس بخراب الدنيا إت بعد أربعين عاماد 

ا وتيددة الدديمن سندده وقعدده فددي ذوكدد, سددم سنهددا وقعدده فددي شددمال الكعبددةوسددميه الشددام بهددذا ات
واســتمع يــوم : "قولدده عددز وجددل, د اليمنددى يمنددىواليدد, يمددين الكعبددة والعددرب تسددمى اليددد اليسددرة الشددومي

واسددمتع يددا محمددد صدديحة , مددن صددخرة بيدده المقدددس معنددى اآليددة, (1)"ينــادي المنــاد مــن مكــان قريــب 9 

حدددوم للالقيامددة والنشدددور يعندددي إسدددرافيل يندددادي بالحشدددر بدددا أيهدددا العظدددام الباليدددة واسوصدددال المنقطعدددة وا
 .تجتمعي لفصل القضاء نأالمفرقة والحشود المتفرقة إن شاء اهلل يامرك 

____________________ 
وورده , فددي أ" لررسددول"وورده / فددي ب" بددن"وورده , فددي أ" ابددن"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" ابددي"ورده  1

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" رسول"
 .وسقطه في ب, في أ" تبنة"ورده  7

 .وسقط في ب, أ ورد الن  في[ عليه وسلم تعالىاهلل  صل ى] 0س
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ لفصل القضاء... وسميه الشام]11س –4س
, الــروم, الشددافعي. 359 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ واحفددظ دينددك... وعددن ابددي] 3س –1س
 .129 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 015 -017 
, الشدددافعي. 332 -359 , فضـــائل, اابدددن المرجددد: قدددارن الدددن  فدددي[ اربعدددين عامدددا... وقدددال علدددي] 3س –7س

 .112 -129 , 1ا, اتحاف, السيوطي .015 -017 , الروم
, تـاري , ابدن عسداكر. 6 , 4ا, معـالم, البغدوي: قارن الدن  فدي[ واليمنى يمنى... وسميه الشام] 6س –4س
 .130 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 336 , الروم, الشافعي. 12 -9 , 1ا
, ابدددن المرجدددا. 69 -66 , فضـــائل, الواسدددطي: قدددارن الدددن  فدددي[ القضددداءلفصدددل ... قولددده عدددز] 11س –6س

 .124 , 1ا, اتحاف, السيوطي. 010 , الروم, الشافعي. 171 , فضائل

                                         
(1)

 (.71)اآلية,سورةق

12 
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أت تتحدددول إلدددى المديندددة فيهدددا : عدددن قتدددادة أن عمدددر بدددن الخطددداب رضدددي اهلل عنددده قدددال لكعدددب
 المندددزل يدددا أميدددر ي كتددداب اهللوجدددده فددد: قدددال كعدددب, وقبدددر اهلل عليددده وسدددلم  صدددل ىمهددداجر رسدددول اهلل 

 3 .المؤمنين إن الشام كنز اهلل في أرضه وبها كنز  من عباد 

ددخرةقبددة  لخلفدداء الراشدددين عبددد ا والمسددجد اسقصددى وقبددة السلسددلة كلهددا بندداء المرحددوم سدديد الص 
بعددددما مضددده مدددن الهجدددرة اثندددين  رحمدددة واسدددعة قدددد كدددان بناهدددا[ اهلل]وان الحكدددم رحمددده الملدددك بدددن مدددر 

نما هو للتعرين في مسجد بي// نة فلما فرغ منها اجتمعوسبعين س  6 [ب/ 119] ه دددددفيه يوم عرفه ووقفوا عندها وا 

 .المقدس
لثاني من شوال سنة سه وثمدانين ودفدن بدمشدق وكدان عمدر  سدتين سدنة النصن اثم توفي في 

ان قبدل ذلددك وكدد, مددن نفدش الددراهم والدددنانير بالعربيدة أولوهدو , خالفتده إحدددى وعشدرين سددنة  كاندهو  9 

 .على الدنانير كتابة بالرومية وعلى الدراهم بالفارسية
____________________ 

 .وسقطه في ب, في أ" الراشدين"وورده / في ب" ابناء"وورده , في أ" بناء"ورده  7
وورده فدي , فدي أ[ اهلل]وسدقطه / وسقطه في ب, في أ" الحكم"وورده / في ب" ابن"وورده , في أ" بن"ورده  5

 .ب
 .في ب" سة"وورده , في أ" سه"ورده  6
 .في ب" عشر"وورده , في أ" عشرين"وورده / في ب" احد"وورده , في أ" احدى"ورده  9

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ من عباد ... عن قتادة] 3س –1س
, الثعلبددددي. 739 , 16ا, جــــامع, الطبدددري: انظددددر تطدددابق الددددن  فدددي[ مددددن عبددداد ... عدددن قتدددادة] 3س –1س
 .573 -570 , 13ا, اللباب, ابن عادل. 309 , 5ا, معالم, البغوي. 063 , 3ا, شفالك
ددخرةقبددة ] 4س –7س , اتحــاف, السدديوطي. 47 -41 , فضــائل, ابددن المرجددا: قددارن الددن  فددي[ المقدددس... الص 
 .72 , 0ا. 140 -141 , 1ا
, الددذهبي. 134 -135 , 34ا, تــاري , ابدن عسدداكر: قددارن الددن  فددي[ وعشددرين سددنة...ثدم تددوفى] 9س –6س

 .079 , 7ا, سير
, 7ا, سـير, الدذهبي. 034 , األحكـام, المداوردي: قارن الن  في[ الدراهم بالفارسية... أولوهو ] 12س –9س
 .033 , 10ا, البداية, ابن كثير. 076 
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 الباب الرابع في فضائل خليل الرحمن

حددين أسددرى : "هلل عليدده وسددلما صددل ىقددال رسددول اهلل : أندده قددال[ عندده]عددن أبددي هريددرة رضددي اهلل 
ددددالمعليدددده ]بددددي إلددددى بيدددده المقددددددس للمعددددراا قددددال لددددي جبريدددددل   3 الخليدددددل إبددددراهيمهددددذا قبدددددر أبيددددك [ الس 

 .ناأنزل فصل فنزل كما ذكر  " [الس المعليه ]
فدددي زمدددن نمدددرود بدددن كنعدددان وكدددان مولدددود   الس دددالمعليددده  إبدددراهيمالتفسدددير ولدددد  أهدددلقدددال عامدددة 

وقيدل حددران ولكددن أبدا  نقددل إلددى , (*)وقيددل كسددكر (*)بابددل وقيددل كوثدابالسدوس مددن أرض اسهددواز وقيدل  6 

 .بابل أرض نمرود بن كنعان
____________________ 

 .في ب" فضائل"وورده , في أ" فضايل"ورده  1
وورده / فدددي ب" اهلل عليددده وسدددلم صدددل ى"وورده , فدددي أ" صدددلعم"وورده / وورده فدددي ب, فدددي أ[ عنددده]سدددقطه  0

 .في ب" اسرا"وورده , في أ" اسرى"
فدي " ابيدك"وورده / وورده فدي ب, فدي أ[ الس دالمعليده ]وسدقطه / فدي ب" جبرائل"وورده , في أ" جبريل"ورده  3

 .في ب" ابيلدددد"وورده , أ
, فدي أ" فدزر"وورده / فدي ب" قضدل"وورده , فدي أ" فصدل"وورده / وورده فدي ب, في أ[ الس المعليه ]سقطه  7

 .في ب" فنزل"وورده 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بن كعنان... قال عامة] 4س –5س
. 67 , فضــائل, الحنبلددي. 40 , فضــائل, الواسددطي: قددارن الددن  فددي[ فصددل فنددزل... عددن ابددي] 7س –0س

 .33 -30 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 323 , الشافعي
 .49 , قصـــ . 131 , 7ا, الكشـــف, الثعلبدددي: قدددارن الدددن  فدددي[ بدددن كعندددان... قدددال عامدددة] 4س –5س

 -056 , 1ا, المنـتطم, ابدن الجدوزي. 011, 033 , 1ا, تـاري , الطبري. 177 , 1ا, معالم, البغوي
 .49 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 720 , 1ا, البداية, ابن كثير. 059

                                         
(*)
دخلهاسمعدبمنأبميوقماصعنمدانتهائمهممن,ولدفيهاإبراهي الخليلعليهالسالم,مدينةبالعراقتقعإلىجانببابل:كوثا

,7ج,معجم,البكري:انظر.أبومنصورالكوثاني:منه ,وينسبإليهاالعديدمنالعلماء(م331/هـ12)القادسيةوفتحهاسنة

.523ص,الروض,الحميري.766-764ص,7ج,ممعج,الحموي.1136ص
(*)
وقصبتهاواسط,وهيكورةواسعةينسبإليهاالفراريجالكسكرية,تفسيرهاأراالشعير:قالوا,منأعمالواسط:كسكر

:انظمر.وعندمامصمرتالعمرباألمصمارقاممتبتفريقهما,منأشهرنواحيهاالمباركوعبدسي,القصببينالكوفةوالبصرة
.522ص,الروض,الحميري.1135ص,3ج,مراصد,البغدادي.731ص,7ج,معجم,لحمويا
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وذلدك بعدد خلددق آدم , وثالثدة وسددتون سدنة لدن  ومائتدا أوبددين الطوفدان  إبدراهيموكدان بدين مولدد 
وهدددو ولدددد ليلدددة الجمعدددة فددي الغدددار التدددي ولدددد فيهدددا , وسدددبعة وثالثدددين سددنةسدددنة وثالثمائدددة بثالثددة اآلن 

النور في التورية فلما قطع وانفصل عدن أمده اسدتوى الغار غار يقال لهذا  الس المإدريس ونوح عليهما  3 

ت إلدده إت اهلل وحددد  ت شددريك لدده والحمددد هلل الددذي هددداني وبلغنددي ثددم قطددع : "قائمدداد علددى قدميدده وقددال
 ".وأذن في إذنه وأكسا  ثوباد أبيض له نور جبريل سرته

ى كوكبداد فقدال هدذا ربدي أفمكث في الغار خمسة عشر شهراد من خدون نمدرود ثدم خدرا منهدا فدر  6 

سلماد وما أنا من المشركين فلما بلد ثالثين سدنة ألقدا  نمدرود فدي الندار فنجدا  اهلل بعدد إلى قوله حنيفاد م
  وابددن أبددو ار ولدده سدده عشددر سددنة مددن عمددر  خددرا معدده وقددال بعضددهم ألقددا  فددي الندد, ثددالث عشددر سددنة
فاقدداموا فيهدا إلددى الشددام فوجددوا بهددا الجددوع  نوهدي زوجتدده وهدداجر إلدى حددرا ه سددارةعمدد ةأخيده لددوط وابند 9 

 هدددددى فرعددددون أفسددداروا إلددددى مصددددر وبهدددا فرعددددون فاقدددداموا بهددددا ثدددالث أشددددهر ورجعددددوا إلددددى الشدددام وقددددد 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اهدى فرعون... ينوكان ب] 12س –1س
. 49 , قصــ . 131 , 7ا, الكشــف, الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ وثالثددين سددنة... وكددان بددين] 0س –1س

 -056 , 1ا, المنـتطم, ابدن الجدوزي. 011, 033 , 1ا, تـاري , الطبري. 177 , 1ا, معالم, البغوي
 .49 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 720 , 1ا, البداية, ابن كثير. 059
, اتحـاف, السديوطي. 120 -121 , 13ا, نهايـة, الندويري: قدارن الدن  فدي[ لده ندور... ولد ليلة] 5س –0س
 .35 , 0ا
, تــاري , الطبددري. 66 -62 , قصــ , الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ اهدددى فرعددون... فمكددث فددي] 12س –3س
 -33 , 0ا, اتحـاف, لسيوطيا. 037 -031 , 1ا, المنتظم, ابن الجوزي. 311, 079 -035 , 1ا

34 ,39 . 

12 
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ل , (*)فلسددطين ففارقدده لددوط وسددكن سدددومبمصددر إلددى سددارة هدداجراد فنزلددوا السددبع   إبددراهيمثددم تحددو 
يليددا فلمددا بلددد  (*)ونددزل بددين الرملددة خمسدداد وثمددانين سددنة وثبدده لدده سددارة جاريتهددا هدداجراد فولددده  إبددراهيموا 

 3 .الس المعليه  إسماعيلهاجر 

عليدده  إبدراهيملدم يكدذب : "قددال, اهلل عليده وسدلم صدل ىاهلل عندده رسدول اهلل عدن أبدي هريدرة رضدي 
هدذ  اختدي وقيدل كلهدا مددذكورة سددارة ل إندي سدقيم وقولدهين منهمددا اهلل قولده تدإت بدثالث كدذباه اثن الس دالم

 6 . (1)"في كتاب اهلل وهو قوله لكوكب هكذا

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ لكوكب هكذا... مصر إلى] 3س –1س
, 1ا, تـاري , الطبدري. 66 -62 , قص , الثعلبدي: قارن الن  في[ الس المعليه ... مصر إلى]  3س –1س
, 34 -33 , 0ا, اتحـاف, السديوطي. 037 -031 , 1ا, المنتظم, ابن الجوزي. 311, 079 -035 
39 . 

                                         
(*)
وأكثرهما,وكانمتأحسمنبمالدهللا,تقمعبمينالحجمازوالشمام,كانقاضميهايقماللمهسمدوم,مدينةمنمدائنقوملوط:سدوم

,3ج,معجةةم,الحممموي:انظممر.رجمممتوهمميالقريممةالتميأمطممرتعليهممامطممرالسمموءألنهما,تسمممىاألراالمقلوبممة,مياهما
.326ص,الروض,الحميري.020ص,ةثار,القزويني.022ص
(*)
تقعالىالشرقممنمدينمةيافما,وتقمعالمىالجنموب(م414/ه99)مدينةفلسطينيةاختطهاسليمانبنعبدالملكسنة:الرملة

دارملكداودوسليمان,نزلهماالوليمدبمنعبمدالملمك,حررهماالغربيمنمدينةاللدبينهاوبينالقدسثمانيةعشرميالً,كانت

سميتبالرملةلكثمرةالرممالبأرضمهاوممناشمهر(م1164/هـ569)مناالفرنجسنة(م1193/هـ569)االحالدينااليوبي

,ميريالح.333,ص0,ممراصدالبغدادي,.41_39,ص3,جمعجمالحموي,:انظر.رثارالمسجداألبيضومسجداألربعين
.036ص,الروض

(1)
,(9071)رقمه,مسندأبيهريرةرضيهللاعنه,منالصحابة,مسندالمكثرين,مسند,ابنحنبل:نصالحديثفي:انظر

.301ص,5ج,(3133)رقممه,بابومنسورةاألنبيماء,كتابأبوابتفسيرالقررن,سنن,الترمذي.133-130ص,15ج
 .172ص,7ج,(3356)رقمه,األنبياءكتابأحاديث,صحيح,البخاري
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الخليدددل وزوجتدده سددارة بنددده  إبددراهيمبيدده  أهدددلمددن  امدددن مدداه فددي قريدددة حددر  أولقددال كعددب إن 
الخليددل  إبدراهيم ارادفد, وهدي ماتده ولهددا مائدة وسدبعة وعشدرين سدنة, الخليدل إبدراهيمهدارون اسكبدر عدم 

 3 [ب/ 102] له أي أرض تريد  مدددددددددددن :اسرض حتى يدفن فيها سارة فلم يبع منه وقال// أن يشتري من أمير تلك

إن أعطيتنددي جميددع , ت أقبددل منددك بددال عددوض :الخليددل بددراهيمإ فقددال ,أراضددي أهبهددا لددك بددال عددوض
ت اقبددل إت : الخليددل إبددراهيمفقددال , وهبتدده لددك :فقددال  بكددم ثمددن تريددد ,أراضدديك لكددن بعنددي هددذا الغددار 

مسددكوك علددى أن  بعتدك باربعمائددة درهدم :قددال ,بدالثمن فلمددا علدم الملددك أندده ت يقبلده بالهبددة بدال عددوض 6 

 إبدراهيمصفحة درهم تلدك الددرهم سدكة سدلطان علدى حددة كدي ت يعجدز وزن درهم وفي كل  يصير كل
 جبريددل  ذامددن عنددد  فدد[ الخليددل] إبددراهيمعددن إعطائهددا إيددا  فيقبددل ذلددك الغددار بددال ثمددن فخددرا [ الخليددل]

حضدددرها بصددرة علدددى الوجدده الموصددون فاعطاهدددا إيددا  وسدددلمها إليدده ثددم دفدددن فيدده سدددارة أ الس ددالمعليدده  9 

 .في مقابلتها الس الملخليل عليه ا إبراهيموبعدها دفن فيه 
____________________ 

 .في ب" اى"وورده , في أ" اي"وورده / في ب" تللدددد"وورده , في أ" تلك"ورده  3
وورده , في أ" اقتل"وورده / وسقطه في ب, في أ" الخليل إبراهيم"ورده /في ب" للددد"وورده , في أ" لك"ورده  7

 .وسقطه في ب, في أ"  عوضمنك بال"وورده / في ب" اقبل"
, فدي أ" لدك"وورده / فدي ب" بعندي"وورده , فدي أ" بدع"وورده / فدي ب "اراضيلددددد"وورده , في أ" اراضيك"ورده  5

 .في ب" باالثمن"وورده , في أ" بالثمن"وورده / وسقطه في ب, في أ" الخليل"وورده / في ب" للددد"وورده 
فددي " بعتدك"وورده / فدي ب" باالهبددة"وورده , فدي أ" بالهبدة"وورده / فددي ب" دددالمللدد"وورده , فدي أ" الملدك"ورده  3

وسددقطه فددي , فددي أ" كددل"وورده / فددي ب" مسكولددددددد"وورده , فددي أ" مسددكوك"وورده / فددي ب "بغنلدددددددد"وورده , أ
 .ب

, فددي أ" سددكه"وورده  /فددي ب" الددرهم"وورده , فددي أ" الدددراهم"وورده / فدي ب" تللدددددددد"وورده , فددي أ" تلدك"ورده  4
" يعجدز"وورده , فدي أ" تعجدز"وورده / في ب" الس لطان"وورده , في أ" سلطان"وورده / في ب" مسكه"وورده 
 .وورده في ب, في أ[ الخليل]وسقطه / في ب

, فددي أ" إبددراهيم"وورده / فددي ب" ذللدددددددد"وورده ,فددي أ" ذلددك"وورده / فددي ب" فلقلددل"وورده , فددي أ" فيقبددل"ورده  6
 .وورده في ب, في أ[ وسقطه الخليل/في ب" الس المعليه "وورده , أفي " ع م"وورده/ في ب" ابراهم"ورده و 
 في ب" عليه الس الم"وورده , في أ" ع م"وورده/ في ب" ابراهم"وورده , في أ" إبراهيم"ورده  12

, الشدددافعي. 734, 730 , فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[ فدددي مقابلتهدددا ... قددال كعدددب]  12س –1س
  .99 , 0ا, افحإت, السيوطي. 326 , الروم
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 [أ/ 101] ثم دفنددددددددددددددده// الخليل إبراهيمبن  إسحاقوهو يوم ماه ابن مائة وخمس وسبعون سنة ثم دفن 
  ثدم أبدو المدذكورة  إسدحاقدفن في قرب باب الغار يعقدوب بدن  الس المعليه  الن بي   إسحاقزوجة  (*)ربقة

وقدال عدي  سخوتده حدين  إسدحاقد عدي  بدن أوتثدم دفدن فيده بعدض  (*)في مقابلته زوجته لقدادفنه  3 

وا سددد بدداب الغددار فانددا ت أسدددُّ بدداب الغددار بددل يبقددى مفتوحدداد أن مدداه منددا بعددد اليددوم فدددفن فيدده فلددم أراد
يرض به إخوته فاجتمعوا فيه فاحدد أخوتده ضدرب عندق عدي  فدوق رأسده فدي الغدار ودفدن جسدد  بدال 

 6 رددددددددددددددل قبددددددددددددفاغلقوا باب الغار وبنوا عليه جداراد فجعلوا على ك (*)في القرية المسماة بسعير رأس

 

____________________ 
 .في ب" سبعين"وورده , في أ" سبعون"ورده  1
 .في ب" المالس  عليه "وورده , في أ" عددد م"وورده / في ب" دفن ربعه"وورده , في أ" دفنه زبقة"ورده  0
 .في ب" لعا"وورده , في أ" لقا"وورده / في ب" زوجله"وورده , في أ" زوجته"ورده  3
, فدددي أ" فددددفن"وورده / فدددي ب "يبغدددى"وورده , فدددي أ" ينبغدددى"وورده / فدددي ب" بلدددى"وورده , فدددي أ" بدددل"ورده  7

 .في ب "يدفن"وورده 
" فجعلددوا"وورده / فددي ب" ٮالمسددا"وورده , أ فددي" المسددماه"وورده / فددي ب" راس"وورده , فددي أ" رأس"ورده  3

 .في ب" فجعلو "وورده , في أ
, 1ا, تــاري , الطبددري. 126 , قصــ , الثعلبددي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ سددبعون سددنة... وهددو يددوم] 1س
 .326 , 1ا, المنتظم, ابن الجوزي. 310 
ــروم, الشددافعي. 733 -730 , فضــائل, ابددن المرجددا:قددارن الددن  فددي [كددل قبددر... وهددو يددوم] 3س –1س , ال
 .99 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 326 

                                         
(*)

,توفيتقبملإسمحاق,ولدتإلبراهي يعقوبوعيسو"بتوئيل"أبوها,ومعنىاسمهاالرباط,رفقةوهيزوجةإسحاقالنبي
انظر.317ص,1ج,مرةة,سبطابنالجوزي.314ص,1ج,تاريخ,الطبريانظر.كفيلةعندقبرإبراهي دفنتفيمغارةالم

 .92ص,معجم,محمد,لتونجيا:أيعا
(*)

,ايساشما,يهمود,لموي,شمعون.روبين:دستةوه والولهامناأل,االبنةالكبراالبان,واختراحيل,زوجةيعقوب:ليقا

 .153ص,معجم,محمد,التونجي:انظرأيعا.314ص,1ج,تاريخ,الطبري:انظر.وبنتواحدةوهيدنيا,زابولون
(*)

وتحميطبهماعمدة,معمنسمطحالبحمر(642)وترتفمع,كم (6)تبعمدعنهما,إلىالشمالالشرقيمنالخليلقريةتقع:سعير

بمعنمىامغيرةالعربيمة(امعير)تقمعفميموقمعبلمدة,يقالإنهامنأقدمالقرافيالعال بعدأريحما,(رأسطورة)جبالمنها

مصمطفى,,المدباغ:انظمر.يوجمدفيهماجمامعمحمدث,الشماهقبمعنىالصمخر(سيرر)عرفتفيعهدالرومانباس ,الكنعانية
 374-373ص,موسوعة,رمنة,أبوحجر.143ص,9ج,بالدنا

9 
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عالمددة فوقدده يقددال هددذا قبددر فددالن وهددذا قبددر فددالن ثددم بعددد مددرور أعددوام كثيددرة جدداء الددروم وبنددوا عليدده 
ل تلدك عدكنيسة وفتحدوا البداب فبقدي مفتوحداد إلدى زمدن عمدر بدن الخطداب فلمدا فدتح هدو بيده المقددس ج

 3 [ب/ 100] وبعد  عمر ذلك المسجد سيد الخلفاء الراشدين عبد الملدددكأيضاد ر مسجداد وأغلق باب الغا// الكنيسة

 .بن مروان وبسط أرضه وزين حيطانه بالرخام اسبيض واسحمر واسصفر واسسود
  ابددن مائددة أبددو وهددو ولددد و  ,مائددة وثمددانين سددنة[ الس ددالمعليدده ] الن بددي   إسددحاققددال عبددد اهلل عدداش 

 6 .إلى ستين سنة ولد له العي  ويعقوب[ الس المعليه ] الن بي   اقإسحولما بلد , وسبعة عشر سنة

 
 
 

 
____________________ 

 .وسقطه في ب, في أ" هذا قبر فالن"ورده  1
 .في ب" تللددددددد"وورده , في أ" تلك"ورده  0
, فدي أ" عبدد الملدك"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" الراشدين"وورده / في ب" ذللدددددددد"وورده , في أ" ذلك"ورده  3

 .في ب" عبد المللدددددددد"وورده 
 .في ب" الرخام"وورده , في أ" بالرخام"ورده  7
 .وورده في ب, في أ[ ابن]وسقطه / في ب" الس المعليه "وورده , في أ" م ع"ورده  5
 .وسقطه في ب, في أ" له"وورده / وورده في ب, في أ" الس المعليه "سقطه  3

, الشدافعي. 733 -730 , فضـائل, ابن المرجا :قارن الن  في[ واتصفر واتسود.. .عالمة فوق] 7س –1س
 .99 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 326 , الروم

, 1ا, البدايــة, ابددن كثيددر. 36 , المعــارف, ابددن قتيبددة: انظددر تطددابق الددن [ وثمددانين سددنة... قددال عبددد] 5س
 .140 , قص . 755 
, الـروم, الشدافعي. 354 , 7ا, معـالم, البغوي: ابق الن  فيانظر تط[ عشر سنة... وهو ولد] 3س –5س
 .66 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 321 
, ابدن اسثيدر. 319, 314 , 1ا, تـاري , الطبدري: انظر تطابق الدن  فدي[ العي  ويعقوب... ولما بلد] 3س

 .774 , 1ا, البداية, ابن كثير. 95 , 1م, الكامل
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ين فتقدم العي  في الخروا من بطدن أمده وخدرا يعقدوب سمي بيعقوب سنه والعي  كانا توأم
ل اهلل فركدب وصدار عبدد ئدسدرى عبدد واأويقال له إسرائيل معنا  عبد اهلل فمعنى , على أمر  أخذا بعقبه

, ولددددوط, وشددددعيب, وصددددالح, وهددددود, نددددوح: إت عشددددرة وهددددم[ إسددددرائيل]وجميددددع اسنبيدددداء مددددن بنددددي , اهلل 3 

براهيمو  سماعيلو , ا  سحاقو , ا   .اهلل وسالمه صلواهومحمد عليهم , ويعقوب, ا 
ت إربعدون سدنة وقيدل دفندا فدي قبدر واحدد أكانا تدوأمين وماتدا فدي يدوم وسدنهما يدوم مائدة وسدبعة و 

يحمدل جسدد  حتدى يدفنده عندد  أنابنده يوسدن  إلدىوحدى أن يعقوب ماه بمصدر فلمدا حضدرته الوفداة أ 6 

 .مصر  إلىابيه إسحاق ففعل يوسن ذلك ومضى به حتى دفنه عند  ثم انصرن 
 

 
 
 
 
 

____________________ 
فددي الددن  [ اسددرائيل]وسددقط فددي ب ولددم تددرد , رد الددن  فددي أو [ صددلواه وسددالمة... سددمي بيعقددوب] 7س –1س

 .اسصل للمخطوط
, تــاري , الطبددري. 062 , 1ا, الكشــف, الثعلبددي: الددن  فدديقددارن [ اخددذا بعقبدده... سددمي بيعقددوب] 0س –1س
 .153 , الروم, الشافعي. 93 , 1ا, الكامل, ابن اسثير. 153  ,1ا, معالم, البغوي. 319 , 1ا
, الـروم, الشدافعي. 150 , 1ا, معـالم, البغدوي: قدارن الدن  فدي[ صدلواه وسدالمة... ويقال له] 7س –0س
 . 4 , 0ا, اتحاف, السيوطي. 001 

 .في ب " توئمين"في أ , وورده" توامين"وردده 5

 .في ب" اوصى"في أ, وورده"اوحى"وورده/في ب"ضرنه الوفاهح"في أ ,وورده" حضرته الوفاة"ورده 3

 .في ب" ففعل ذلك يوسن"وورده , في أ" ففعل يوسن ذلك"ورده  4

 ,7ا ,معــــالم البغددددوي ,.060, 13,اجــــامعالطبدددري,:قدددارن الددددن  فددددي[ الدددى مصددددر...وكاندددا تددددوامين] 4س –5س
 .554  ,0ا ,لباب الخازن,.323  ,الروم الشافعي, .061 
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خاطب اترض الخليل  إبراهيمقبض روح  تعالىاهلل  أرادعباس رضي اهلل عنه لما وقال ابن 
  [أ/ 103] العظام تفاخره رض من فرحها حتى الجبالدفن فيك فحركه اس إبراهيم// رض ان خليليأيا  :فقال

شعوعي وشعشعوعي يعني أنه حبرا  تعالىرض خفيفة تمسكنه وهي حبرا فقال اهلل أبهذا فقطعه  3 

 .ليك خيار عباديإرجع أيه مقدسي وخير منه علمي فيك وانزل عليك بركاتي ورحمتي و بأ أنه
خلصه من الفزع اتكبر وأسقيه من حضرة قدسي أنا أالسعادة لمن يسجد فيك و :يضاأوقال 

 6 .سكنه برحمتي في جنتيأو 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" عنهما"دهفي أ,وور " عنه"وورده/في ب" ابن"في أ, وورده" بن"ورده  1

 .في ب" لدفي"في أ ,وورده" فيك" وورده/في ب" ن خليلا"في أ, وورده" " ان خليلى"ورده"ورده  0

 .في ب" حيرا" في أ, وورده" حبرا"وورده/في ب"تمسكه"في أ , وورده" تمسكنه"ورده  2

فدددددي أ, " ليدددددكع"وورده/فدددددي ب" حدددددز" فدددددي أ, وورده" خيدددددر"وورده/فدددددي ب" بيددددده"فدددددي أ, وورده" ابيددددده"ورده  4
 .في ب" اليل"في أ , وورده" اليك"وورده/في ب" بركانى "في أ, وورده" بركاتي" وورده/في ب" علي"وورده

فددددي أ, " حصدددديرة/فدددي ب " فيددددل" فدددي أ,وورده" فيددددك" وورده/فددددي ب" السدددعاد " فددددي أ , وورده" السدددعادة"وورده  3
 .في ب" الفزع"في أ , وورده" الفرع"وورده/في ب " حضيرة"وورده

 .في ب" جنبي" في أ, وورده" جنبى"وورده/في ب" برحمني"في أ ,وورده" برحمتي"ورده  3

,  الـروم الشدافعي ,.736-733,    , فضـائلابدن المرجدا:قارن الدن  فدي[ في جنتي...وقال بن] 3س –1س 
  326-329 . 
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عليددده [الن بدددي  قدددال كعدددب لمدددا فدددرغ سدددليمان  مدددرارة السدددعادة لدددك تن خليلدددي فيدددك,و :أيضددداد وقدددال 
الخليدل فبندا  فدي رملدة ظاندا  إبدراهيمبالبنداء علدى  تعدالىمدر  اهلل أمن بناء مسجد بيه المقددس  ]الس الم

 3 الن بدي  هدذا الندور فنظدر سدليمان  إلىن خليلي ليس فيها لكن انظر أيا سليمان  تعالىفقال اهلل نه فيها أ

حبدرا وقدن علدى بداب الغدار  إلدىد الندور حبرا فلما بل إلىقد ذهب وتوجه  ى نوراد أر   ذاف ]الس المعليه [
 .عليه ثانياد  الس المعليه  الن بي  فرقد عليه ثم غاب فبنى سليمان 

 6 .ى نوراد من السماء كالعمود على ذلك الغار فبنا  عليهرأ  ذاوقال بعضهم ف

الخليل عليه  إبراهيمانقطع طريق الحجاز في أخر الزمان فليزر قبر  إن وقال وهب بن منبه
 لقصد الزيارة ت الس المالخليل عليه  إبراهيممن اتى قبر أيضاد فانها تعدل حجاد مبروراد, وقال  مالس ال

____________________ 
فدي أ , وورده " لدك"وورده/فدي ب" السدعاد "فدي أ,وورده" السدعادة"وورده/في ب" مرار"في أ,وورده" مرار "ورده 1

فدي أ, " سدليمان" وورده/في ب" فرغ"في أ,وورده" فرع"وردهو /في ب" فيل"في أ,وورده" فيك" وورده/في ب" لل"
 .في ب"  الس المعليه "في أ,وورده" ع م"وورده/في ب" سلما"وورده

 .في ب" راملة"وورده, في أ" راملى"وورده / في ب" باالبناء"وورده , في أ" بالبناء"ورده  0

 .في ب" الس المعليه "في أ, وورده " ع م"ورده  7س –3س

 .في ب" با"في أ,وورده" باب"وورده/في ب" وقفا"في أ,وورده" قنو "ورده 7

 .في ب" الس المعليه " في أ, وورده" ع م "ورده 5

 .في أ , وسقطه في ب" فبنا  عليه....وقال بعضهم"وورده 3

 في أ , وسقطه في ب " قبر"وردده 4
 .في ب" عليه الس الم "في أ , وورده " ع م "ورده  6س –4س
 عليددده"فدددي أ , وورده " ع م "ورده  /فدددي أ , وسدددقطه فدددي ب" قبدددر"وردده /فدددي أ, وورده فدددي "ايضدددا"سدددقطه  6

 في ب" الس الم 
الشدددافعي , . 736-733,   فضـــائل, ابدددن المرجدددا: قدددارن الدددن  فدددي[  فبندددا  عليددده...وقدددال ايضدددا] 3س –1س 

 .329-326,   الروم
 ,الـرومالشدافعي, . 742-736,  فضـائل ابدن المرجدا, :قدارن الدن  فدي[ الزيارة ت... وقال وهب]6س –4س 

 .37-33,  0, ااتحاف السيوطي, . 324 
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الخليدل عليده  إبدراهيممن الفزع اتكبدر يدوم القيامدة ويحشدر مدع  تعالىلغرض اخر فيزور  يخلصه اهلل  
 .الس الم

الخليددل ويصددلي فيدده خمددس صددلواه اعطددا  اهلل  إبددراهيممددن زار القدددس ثددم زار قبددر  أيضدداد وقددال  3 

دددالمالخليدددل عليددده  إبدددراهيمومدددن زار قبدددر . جميدددع مدددا سددداله وغفدددر لددده جميدددع ذنوبددده لىتعدددا والمقدددابر  الس 
حسددن أخددرة فددي ووسددع رزق فددي الدددنيا وجعلدده فددي اآل الكرامدداه تعددالىعطددا  اهلل أالكائنددة فددي حواليدده 

 6 .بغفرانه الس المالخليل عليه  إبراهيمله  ىءت تهنإازل وت يخرا من الدنيا المن

اهلل بدن سدالم   وعن عبد
عندد  حد  الفقدراء ورفدع  الةالخليدل والصد إبدراهيمزيدارة قبدر ": انده قدال (*)

 [أ/ 105] ."//درجة اتغنياء
 
 

______________ 
 .في ب" الفزع" في أ , وورده " الفرع"وورده 3
 .في ب"  الس المعليه "في أ , وورده " ع م "ورده  7س –3س
 .في ب" الصلوة" في أ , وورده" صلواه"هوورد/ وسقطه في ب, في أ" زار"ورده  5
 .في ب" الس المعليه " في أ , ووره " ع م" وورده 3
 .في ب" الكائنة" في أ, وورده " الكاينة"وورده  4

 .في أ, وورده في ب"  الس المعليه "وسقطه  6

الشدددافعي, . 742-736,  فضـــائلابدددن المرجددا,  :قددارن الدددن  فددي[ درجددة اتغنيددداء... لغددرض اخدددر]6س –1س
 .37-33,  0, ااتحاف السيوطي, . 324  ,رومال

9 

                                         
(*)
عبدهللابنسالمبنالحارثاالسرائيلي,ث االنصاري,يكنىابايوس ,منولديوس بنيعقوبعليهمماالسمالم,كمان

لىهللاعليمهوسممل حميناسمل عبمدهللا,شمهدمممععممرفمتحبيمتالمقممدساسممهفميالجاهليمةالحصمين,واسممماهرسمولهللاام

,االسةتعياببمنعبمدالبمر,:انظمر(.م333/ه73)والجابية,اعتزلالفتنةبينعليومعاوية,توفيبالمدينةفيخالفةمعاويةسنة
 .127-120,ص7,جاالصابةابنحجر,.131-132,ص3,جاسدابناالثير,.900-901,ص0ج
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 ان يتوضددا ويصددلي ركعتددين ويتددوب أوتيسددتحب لدده  الس ددالمالخليددل عليدده  إبددراهيمزيددارة  أرادمددن 
فددي مغفرتددك فدداغفر لددي  الس ددالمعليدده  إبددراهيمسددلك خليلددك أو  أندداويسددتغفر ويقددول الهددي وسدديدي مددوتي 

دب والخضددوع والمسددكنة ثددم يدددخل بدداس الس ددالما ذنددوبي بحرمتدده وبحرمددة جميددع المددذنبين محمددد عليهمدد 3 

 إبدراهيملدى قبدر إيصلي ركعين تحية المسجد ثم يذهب ثم  اسعظم الس لطانويسلم عليه كما يسلم الى 
 ]تعددالى[علددى خليدل ورحمددة اهلل  الس دالمالخليدل فددال يمسده وت يقبلدده بددل يقدن عنددد  ويسدلم عليدده ويقددول 

 6 الخليل في إبراهيمويدعوا كثيراد ويوسل  الس المعليه  الن بي  لى القبلة ويصلي ع إلىوبركاته ويتوجه 

 إسحاقى قبر ابنه إلن الدعاء الذي يوسل فيه إبراهيم الخليل فال يرد البته ثم يجف بعد  دعائه س
 [ب/ 103] الن بي   وبددددددددديعق ثم الى قبر// الن بي  عليه الس الم ويسلم عليه فيفعل فيه كما فعل في إبراهيم الخليل

 
 
 

____________________ 
 في ب" يسنحب"وورده في أ," يستحب"وورده/في ب" الس المعليه "وورده في أ," ع م"ورده 1

فددي أ, " ع م"وورده /فدي ب" اوسددئلك"وورده, فدي أ" اوسددلك"وورده / فدي ب" الهددى"وورده , فدي أ" لهدىآ"ورده  0 
 .في ب" كمغفرتد"ردهفي أ,وو "مغفرتك"وورده/في ب" الس المعليه "وورده

 .في ب" المذنبين"في أ,وورده" المدنيين"وورده/في ب" شفيع"في أ,وورده" جميع"ورده 3

فدي " يذ"في أ,وورده" يذهب"وورده/في ب" ركعتين"في أ,وورده" ركعين"وورده/في أ, وسقطه في ب" الى"ورده 7
 .في أ, وسقطه في ب" قبر"وورده/ب

 .في أ, وورده في ب" تعالى"وسقطه/ب في" يفوق"في أ,وورده" يقن"وورده 5

 .في ب" عليه وسلم تعالىاهلل  صل ى "في أ, وورده" ع م"وورده 3

 .في ب" يجيف"في أ,وورده" يجف"وورده/في ب" الذى"في أ,وورده" الذي"ورده 4

 في ب" عليه الس الم"وورده , في أ" ع م"ورده  6

, الـروم, الشافعي. 745-742,   فضائل, المرجاابن : قارن الن  في[ يعقوب النبي...أراد من] 3س –1س
 .31-32,   0, ا اتحافالسيوطي ,  .310-313  

9 
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ويصلي على  عنها ويدعو ]تعالى[قبر سارة رضي اهلل  إلىثم  ولفيفعل فيه كاس الس المعليهما  
فعل في  فيفعل فيهما كما الس المعليه  الن بي   إسحاق قبر ريقة زوجة إلىثم  الس المعليه  الن بي  
عليه  الن بي  يسلم وعليها يدعوا ويصلي على  الس المعليه  الن بي  قبر لقا زوجة يعقوب  إلىى ثم ولاس 3 

ويصلي  ولوهو في خارا الغار في السوق فيفعل فيه كاس الس المقبر يوسن عليه  إلىثم  الس الم
 .الس المعليه  الن بي  على 
سبع عشر سنة وغاب عن ابيه ثمانين سنة وعاش  لقى يوسن في الجب وهو ابنأقال الحسن       6 

 وعشرين سنة وماه وهو ابن مائة وعشرين سنة وفي التوراة مائة وعشرة  ثاد بعد لقاء يعقوب ثال
 

____________________ 
فدي أ, " ولكدااس"وورده/فدي ب" ويفعل"في أ,وورده" فيفعل"وورده/في ب" الس المعليه "في أ,وورده" عليهما"ورده 1

 .في أ, وورده في ب" تعالى"وسقطه /في ب" اولك"هوورد

فددي " ع م"وورده/فددي ب" ربقدده"فددي أ,وورده" ريقدة"وورده/فددي ب" اهلل عليدده وسددلم صددل ى"فدي أ, وورده" ع م"ورده 0
 .في أ, وسقطه في ب" فيهما"وورده/في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"أ,وورده

 .في ب" الس المعليه "في أ, وورده" ع م"وورده/في ب" ولاس"في أ,وورده" ىولاس"وورده 3

فدددددي " يدددددولس"فدددددي أ,وورده" يوسدددددن"وورده/فدددددي ب" عليددددده وسدددددلم تعدددددالىاهلل  صدددددل ى" فددددي أ, وورده" ع م"وورده 7
فدي أ, " ولكداس"وورده/فدي أ,وسدقطه فدي ب" فيده" وورده/فدي ب " الس دالمعليده "فدي أ, وورده " ع م"وورده/ب

 .في ب" ولكااس"وورده

 .في ب"  الس المعليه " أ, ووردهفي " ع م"وورده  5

, الشددافعي. 745-742,  فضــائلابددن المرجددا, : قددارن الددن  فددي[ عليدده السددالم... عليهمددا السددالم] 5س –1س
 .31-32,  0, ااتحافالسيوطي,  .313-310   ,مالرو 

 .ورد الن  في أ , وسقط في ب[ مائةوعشرة ...قال الحسن]4س –3س

. 337-333,   1, اتـــاري  الطبدددري, : انظدددر تطدددابق الدددن  فدددي [ مائدددة وعشدددرة...قدددال الحسدددن]4س –3س
 .060,   7, امعالمالبغوي , . 031-059,   5, االكشفالثعلبي, 
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,  الس المعليهما  (*)تيم وميشا ورحمة امرأة ايوبأفر أد أوتثة ثال العزيز إمرأةوولد ليوسن من  سنين,
ن يدفن في أكل حارة  أهلالناس فيه وطلب نه لما تشاخ أثم ماه فدفنو  في نيل في صندوق وذلك 

ن يدفنو  في النيل حيث يتفرق الماء بمصر ليجري الماء أفرأوا  بالقتالحارتهم رجاء بركته حتى هوا  3 

ب دجأن من النيل فاخصب ذلك الجانب و ميعليه وتصل بركته الى جميعهم ثم دفن في الجانب اس
وسطه وقد روا ذلك بسلسلة فاخصب الجانبان  فدفنو  في وليسر, فصار كالجانب اسالجانب اس

 6 .بائه في الشامأخرجه موسى فدفنه بقرب أن أ إلى

بين مدين :وهو على ثالثة فراس  من منزل يعقوب, قال كعب أيامفمكث في الجب ثلثة        
 .في بيه المقدس :وقال قتادة ردن,رض اساب :ومصر, وقال وهب

خرا أتبكي يوسن حين  ]جدران البئر[  كانهسن فيه و وكان ماؤ  مالحاد فعذب حين القي يو  9 

 .(1)"عطي يوسن شطر الحسنأ": الس المعليه  الن بي  منها, قال 
 
 

____________________ 
 .ورد الن  في أ , وسقط في ب[ شطر الحسن...وولد ليوسن]6س –1س

الثعلبدي, . 337-333  , 1, اتـاري  الطبدري, : انظر تطابق الن  فدي [ في الشام...قال الحسن]6س –1س
 .060,   7, امعالمالبغوي , . 031-059,   5, االكشف

, 7, امعــالم, البغددوي. 103,   قصــ  ,الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ بيدده المقدددس...ث فدديفمكدد] 6س –4س
 077,   3ا ,البحر ,ابن حيان. 003 ,001 

, 7, امعــالم, البغدوي. 023 , 5,االكشـف ,الثعلبددي: قدارن الدن  فدي[ اخدرا منهددا...مداؤ  وكدان] 12س –9س
 .516,    0, ا لبابالخازن, . 750,  0, االكشاف الزمخشري , . 003 

12 

                                         
(*)
اس اعجمي,وهوايوببناموصبنرازحبنعيصبناسحاقبنابراهي ,أولمنامنبالخليملعليمهالسمالم:ايوب

لماالقيفيالنار,امهبنتلوطعليهالسالم,كانبزمنيعقوبوتزوجابنتهواسمهارحمةوقيلدنيا,ل يكننبياًانمانبأبعد

فمياراالشمام,مقاممهبقريمةتعمر ديمرايموب,كمانلمهثالثمةعشمرولمدولمهممناالمموالالغمن يوس ,كانينزلبالثنيمة

,مةراةسبطابنالجوزي,.303-302,ص1,جالمنتظمابنالجوزي,:انظر.سنة(173)واالبل,كانغنياكثيرالعيافةعاش
 .523,ص1,جالبداية  ابنكثير,.344-343ص

(1)
,كتممابذكممراالنبياء,بممابذكممرنبمميهللاالمقصةةدالهيثمممي,.771ص,01ج,(17252)رقمممه,مسةةند,ابممنحنبممل:انظممر

,(30722)االنبيمماءامملواتهللاعليه ,رقمممهفعممائل,كتممابالفعممائل,بممابكنةةزالهنممدي,.109,ص3,ج(1033)يوسمم ,رقمه
 .517,ص11ج
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عطيده سددس الحسدن, قدال عكرمدة كدان أقد  كانهنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة و أيقال 
 البدددر علددى سددائر النجدددوم, القمددر فضددل ليلددةكفددي الحسددن علددى الندداس   الس ددالمفضددل يوسددن عليدده 

لددى إسددري فددي أيده ليلددة أر ": اهلل عليدده وسددلم صددل ىقدال رسددول اهلل  :قددالبددي سددعيد الخدددري أوروي عدن  3 

 .(1)"السماء يوسن كالقمر البدر
بديض أحبدار كدان يوسدن حسدن الوجده جعدد الشدعر ضدخم العيندين مسدتوي الخلدق قال كعدب اس

يخدددرا مدددن ابتسدددم رايندددا الندددور  إذااللدددون غلددديظ السددداعدين والعضددددين وخمدددي  الدددبطن صدددغير السدددرة  6 

ذاو  حواحكه,  تعدالىدم يدوم خلقده اهلل آتكلم يرى في كالمه شدعاع مدن الشدمس مدن ثنايدا  وكدان يشدبه  ا 
 .وصور  من روحه

ولمددا قدددمه السدديارة بيوسددن بمصددر دخلددو بدده السدددوق فترافددع الندداس فددي ثمندده حتددى بلددد وزنددده  9 

يدددز بهدددذا الدددثمن وكدددان ربعمائدددة رطدددل واشدددترا  قطفأوكدددان وزنددده كدددل , وحريدددراد  ,ومسدددكاد  ,وفضدددة ,ذهبددداد 
 .(*)القطفيز عزيز مصر على خزائنها والملك يومئذ بمصر الريان ابن الوليد ثوران بن العمالقة

 
 
 

____________________ 
 ., وسقط في بورد الن  في أ[ بن العمالقة...ال انهيق] 11س –1س

, البغدوي. 514, 027,   5ا , الكشـفالثعلبدي, : انظر تطابق الن  في[ سائر النجوم...يقال انه] 0س-1س
 .505,  516  ,0, ا لبابالخازن, . 007,034,  7, امعالم

, 9, االجـامعالقرطبدي , . 027,  5, االكشـف الثعلبدي,: قارن الن  فدي[ من روحه...قال كعب] 6س–5س
 .325-327,  الرومالشافعي, . 516,  0,البابالخازن, .153  

, 7, امعـالمالبغدوي, . 025,  5, االكشف الثعلبي ,: ن الن  فيقار [ بن العمالقة...ولما قدمه] 11س–9س
  .757-753  ,0, ا الكشافالزمخشري, . 519   ,0ا ,لبابالخازن,  .005  

12 

                                         
(1)

 .066,ص(13),رقمهمعجم الدقاق,:انظر
(*)
 ل أجدلهترجمة
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وعلدم ان هدذا الفعدل صددر  مصدر وجداء عزيدز (1)"اببـو وبلقـت األ"فدي قولده (*) قدال الزمخشدري
فدي   (*)حيدان  أبدوقال الشي  اثير الددين  الغيرة,نه كان قليل إحليماد قيل  رجالد  إتمنها ما كان العزيز 

 3 .ية وتربة اقليم مصر يقتضيه ذلك يعني قلة الغيرةر اآلتفسي

بائده, وسدئل آخرا تابوه يوسن من النيل وحمل معه ودفنه عندد أن موسى عليه الس الم أيقال 
ة عنددد  التددي عددن صددحة قبددر إبددراهيم الخليددل وعددن سددائر المقددابر الكائندد(*)أحمددد بددن عمددرو بددن جددابر

 6 لتها عنانا سأم كلها في الغار ت يعلم من ظاهرها فقال أهي هذ  أيزورونها الناس في هذا الزمان 

 [أ/ 104] بر إبراهيمدددددددددددق// ن المقابر التي يقال لكل واحد منها هذا أسرهم اسالم ومشايخه قالوا بعلماء اإل
 

____________________ 
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ قلة الغيرة...قال الزمخشري] 3س –1س 

 .في ب" تابوتا"في أ,وورده" تابوه"وورده /في ب" عليه الس الم"وورده في أ," ع م"ورده 7

 .في ب" الكائنة"في أ,وورده" الكاينة" وورده /في ب" سائر"وورده , في أ" سايدئر"ورده   5 

 .في ب" العلماء"في أ,وورده" ماءعل"وورده /في ب" سئالتها"في أ,وورده" سالتها"ورده 3

 .325,    الرومالشافعي , :قارن الن  في [ عند ابائه...يقال ان] 7س     

, الزمخشدددري. 030,   3, االبحـــر, حيدددان أبدددو: قدددارن الدددن  فدددي[ الغيدددرة قلدددة...قدددال الزمخشدددري] 3س –1س 
  .731   ,0ا ,الكشاف

,  تـاري ابدن الجدوزي, . 743,   فضائلبن المرجدا , ا: قارن الن  في[ قبر ابراهيم... وسئل احمد] 4س-7س
 .312-329,   الروم الشافعي , . 49 

                                         
(*)
بنعمربنأحمدالخوارزميالزمخشري,يكنىبـابوالقاس ,منائمةالعل بالدينوالتفسيرواللغةواالداب,ولدفيمحمود

فمي"الكشما :"زمخشرمنقراخوارزم,وسافرالىمكةفجاورهازمناًفلقببجارهللاوتنقلفيالبلدانومناشمهرتصماتيفه
,5,جوفيةاتابنخلكمان,.035,ص3,جانباهالقفطي,:انظر(.م1177/ه536)سنةوغيرها,توفي"واساسالبالغة"تفسيرالقران,

 .7,ص3,جلسانابنحجر,.141-136ص
(1)

 (.03)رية,يوس سورة
(*)
عليبنمحمدبنالعباسالتوحيدي,يكنىابوحيان,فيلسو ,متصو ,معتزلي,شيرازياالال,أقامفيبغدادممدةثم 

"المقابسمات:"دوالصماحبابمنعبماد,وشمره التوحيمديالنهماامرحا,ولهممنالتصماني انتقلالىالمريفصمحبابمنالعميم

ابممنحجممر,.516,ص7,جميةةزان الممذهبي,.1903,ص5,جمعجةةمالحممموي,:انظممر(.م1212/ه722)وغيرهما,تمموفيسممنه

 .36,ص4,جلسان
(*)
حجمممازوالجزيمممرةوالعمممراق,ولمممداحممممدبمممنعممممروبمممنجمممابر,ابوبكمممرالطحمممان,محمممدثالرملمممة,رحممملالمممىالشممماموال

ابممممموسمممممليمانبمممممنزبمممممروغيمممممره ,تممممموفي:محممممممدبمممممنعمممممو الطائي,وحمممممدثعنمممممه:وسممممممعممممممن(م637/ه052)سمممممنة

,ص3,جتذكرة.730-731,ص15,جسيرالذهبي,.123-120,ص5,جتاريخابنعساكر,:انظر(.م977/ه333)سنة
73-77. 
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وكدذا فدي ازواجهدم هدي صدحيحة  الن بدي  وهدذا قبدر يعقدوب  الس دالمعليده  الن بدي   إسدحاقالخليل وهذا قبدر 
 .عذنا من البدع والضاللةأالضاللة اللهم  أهلت المبتدع و إ هاكلها ت شبهة فيها وت ينكر 

مه أنب انه دفن في حجر الكعبة الى ج ف ,الس المالخليل عليهما  إبراهيمبن  إسماعيلواما  3 

القوس العربي وكان ت  تعالىمن ركب الخيل واعطا  اهلل  أولمن تكلم العربية و  أول, وهو هاجر
ما نشر , وولد له اثنا عشر رجالد من زوجته الجرهمية منهم ثابه وقيدرا ومنه صابهأات  يرمي شيئاد 

اهلل العرب ولما حضر  الوفاة اوحى الى اخيه إسحاق الن بي  عليه الس الم وزوا ابنته من عي  بن  6 

 .وكان عمر  مائة وتسعاد وثالثين سنة, قال بن عباس وهو ولد وأبو  بن تسع وتسعين سنة إسحاق
 [ب/ 106] .//خاتمة الكتاب

 
 
 

____________________ 
 .في أ,وسقطه في ب"الن بي  وهذا قبر يعقوب "وورده /في بفي أ, وسقطه " ع م"ورده 1

 في ب" ينكرها"في أ,وورده" ينكر"وورده /في ب" شبهه" في أ, وورده" سبهة"وورده 0

 .في ب" ام"في أ,وورده" امه"وورده/في ب" إسماعيل"في أ,وورده" اسمعيل"ورده 3

 .في ب" سائر"وورده , في أ" هاجرا"ورده  7

 .في ب" اثنى"في أ,وورده" اثنا"وورده/في ب" شئا"أ,ووردهفي " شيئاد "ورده 5

اسدحق الن بدي  ع "وورده /فدي ب" اوصدى"فدي أ,وورده"اوحدى"وورده/فدي ب" حضدرته"فدي أ, وورده" حضر "ورده 3 
 في ب" ابن"في أ,وورده" بن"وورده/في أ, وسقطه في ب" م

 .في ب" ابن"في أ, وورده" بن"وورده 4

ابددن الجددوزي, . 743,   فضــائلابددن المرجددا , : قددارن الددن  فددي[ بدددع والضدداللةال... الخليددل وهددذا] 0س-1س
 .312-329,   الروم الشافعي , . 49,   تاري 

الثعلبدددي, . 315-317  ,1, ا تـــاري الطبددري, : قدددارن الدددن  فدددي[ تسدددعين سدددنة... وامددا إسدددماعيل]4س-3س
 .775-777,   1, االبدايةابن كثير, . 95,   1, مالكامل ابن اتثير,. 110,  قص 

 

9 
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وبعضهم من المعارن  أهلنواع وبعضهم من أنبياء حوال اسأياء, و ولنبياء واسفي بيان مزاراه اس
التوحيد وبعضهم متصن بصفاه الخلق  أهلالمحبة وبعضهم من  أهلالمعامل وبعضهم من  أهل

الصلحاء وبعضهم ليس بمتصن بصفاتهم والصحابة والعلماء المجتهدين والخلفاء الراشدين و  3 

 . المتورعين المدفونين في البالد المذكورة وفي غيرها وفي بيان المواضع الشريفة فيها
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" المذكور " في أ, وورده" المذكورة" وورده/في ب" المتورعيى"في أ , وورده" المتورعين" ورده 7

 .د الن  في أ , وسقط في بور [ اتهمبمتصن بصف...في بيان] 3س –1س 
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 هذه حواليها وفي المبارك القدس في الكائنة المزارات

فددي شددط بحددر لددوط فددي جهددة الشددرق مددن القدددس وهددو مقدددار  الس ددالمعليدده  الن بددي  مددزار موسددى 
فدال " :اهلل عليده وسدلم صدل ىقدال رسدول اهلل  :مسيرة نصن يوم منه,عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قدال 3 

موسدى   ذامدن يفيدق فد أولكون ان الناس يصعقون يوم القيامة فاصعق معهم فد ى فتخيروني في موس
 .(1)"و بعث قبلهأدري صعق بصعقة يوم الطور أبالحشر بجانب العرش فال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .في ب" الكائنه"وورده في أ," الكاينة"ورده 1

ددالمعليدده "وورده , فددي أ" ع م"ورده  0  فددي أ, " مددن" وورده/فددي ب" جهددة"فددي أ,وورده" جهدده" وردهو /فددي ب" الس 
 .في أ, وسقطه في ب" وهو"وورده /وسقطه في ب

 .ورد الن  في أ , وسقط في ب ]بعث قبله... عن أبي] 5س-3س

 ,0, ا االنـس, الحنبلدي.12,  0, ااتحـافالسديوطي, : قدارن الدن  فدي[ يدوم منده...مزار موسدى] 3س –0س
 47. 

                                         
(1)

,13ج,(4563)مسندالمكثرينمنالصحابة,بابمسمندابميهريمرة,رقممه,كتابمسندابنحنبل,:انظرنصالحديثفي

,كتمابشةرح البغموي,.014,ص7,ج(7341),كتابالسنة,بابفيالتخييربيناالنبيماء,رقممهسنن ابوداود,.09ص
 .123,ص15,ج(7320)الفتن,بابالنفخفيالصور,رقمه

6 
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خبدر أن اهلل  ليس الخبدر كالمعايندة فد": اهلل عليه وسلم صل ىال رسول اهلل عن ابن عباس قال ق
, (1)"لدواح فانكسدرهلقدى اسألدواح فلمدا عداين مدا صدنعوا موسدى بمدا صدنع قومده فدي العجدل فلدم يلدق اس
بقدارون فدي التيده ومداه  تعدالىربعدين سدنة وضديق اهلل أفاقام موسدى وهدارون وبندوا اسدرائيل فدي التيده و  3 

ولده مائدة وتسدعة عشدر سدنة وقيدل مائدة وثلثدة وعشدرون سدنة, ومداه موسدى فدي التيده ولده  فيه هارون
 .مائة وعشرون سنة

 6 الن بدي  قريدب مدن مدزار موسدى  الس دالمعليده  الن بدي  راعي غنم موسدى  وهو (*)جوبان الن بي  ومزار 

 .الس المعليه 
 

 
 
 
 
 

 
____________________ 

 .وسقطه في ب في أ," قريب المالس  وهو راعي غنم موسى عليه "ورده 3

  .في ب" الس المعليه "وورده في أ," ع م"وورده 4

 .ورد الن  في أ,وسقط في ب[ عشرون سنة...عن ابن]5س –1س 

, 3, امعــالمالبغددوي, .363,737  ,1, اتــاري الطبددري, : قددارن الددن  فددي[ عشددرون سددنة...فاقددام]5س –3س
ابدن . 777-773  ,مراةسبط بن الجوزي, . 343,  343, 357,  1,االمنتظمابن الجوزي, .36-72  

 .12,   0,ااتحافالسيوطي, . 131   ,0,االبدايةكثير, 

                                         
(1)

.030-032ص,7ج,(0774)هاشمم ,بابمسممندعبممدهللابممنالعبمماس,رقمممه,كتممابمسممندبنمميمسةةندابممنحنبممل,:انظممر

,كتمابالحكم كنزالهندي,.351ص,0ج,(3052)بابتفسيرسورةاالعرا ,رقمهكتابالتفسير,,المستدركالنيسابوري,

 .113ص,13ج,(77111)رقمهوجوامعالكالم,
(*)
 .ل أجدلهترجمة

9 
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وهددددو نبدددي مددددن انبيددداء بنددددي اسدددرائيل فددددي القريدددة المسددددماة  الس دددالمعليدددده  الن بدددي   (*)ومدددزار عزيددددز
ميه بهددذا العدويددة رضددي اهلل عنهددا فددي جبددل طددور زيتددا سدد// الكائنددة فددي طريددق مددزار رابعددة (*)بعزيريددة

 3 .فيه ]الس المعليه [ الن بي  تن امها ولده قبلها ثلثة بناه وهي رابعها ,وأثر قدم عيسى 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
ددالمعليدده "وورده , فددي أ" ع م"ورده  1 فددي أ,وسددقطه فددي " وهددو نبددي مددن انبيدداء بنددي اسددرائيل" وورده/فددي ب" الس 

 .ب

 .في ب" الكائنة"في أ,وورده" الكاينة"وورده/ب في" بعزريه"في أ, وورده" بعزيريه"وورده 0

 .ورد الن  في أ , وسقط في ب ]وهي رابعها... سميه بهذا] 3س-0س

 .في أ, وورده في ب ]الس المعليه [سقطه  3

 .929,  0م ,مراصدالبغدادي, . 34,  7, ا معجم, يالحمو  :قارن الن  في[ بعزيرية...مزار عزيز] 1س

. 064, 0,اوفيــــات ابددددن خلكددددان,. 33, االشــــاراتالهددددروي,  :قددددارن الددددن  فددددي [زيتددددا...مددددزار رابعددددة] 0س
 .000,  0, ااتحافالسيوطي, 

 .95, تذكرةالعطار, :انظر تطابق الن  في [ السالم فيه...سميه بهذا] 3س –0س

 .003, 0,ااتحافالسيوطي,:قارن الن  في [اثر قدم النبي عيسى عليه السالم فيه]3س

                                         
(*)
,ص5,جالقةاموسعطيةهللا,احمد,:انظر.الذينعادوامنبابلالىالقدس,لقبهاليهودبالكاهنمنالسبايا:نبيهللاالعزيز

 .121,صموسوعةعيديوس ,.343
(*)
كم ,سمميتبهمذااالسم القمدي نسمبةالمىاليعمازرالمذياقاممهالسميد(0)تقعالىالشرقمنمدينةالقدس,علىبعد:العازرية

,تقومعلمىعمدةجبمالوسمهولووديمان,وتحميطبهمااراضمي"بيتعنيا"افيالعهدالقدي باس المسيحمنالموتوورداسمه

,0,جبالدنةا المدباغ,:انظمر".ديمرالعمازار"قراابوديسوالخاناالحمروسلوان,وبالقريةللروماالرثوذكسديريعر بـ
 .656,ص0,جموسوعةابوحجر,امنة,.557,صمعجمشراب,محمد,.170-173
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 إلدددىيندددزل عيسدددى بدددن مدددريم ": اهلل عليددده وسدددلم صدددل ىقدددال رسدددول اهلل  :قدددال ,وعدددن عبدددد اهلل بدددن عمدددر
بددي بكدددر أاترض فيتددزوا ولولديدده ويمكددث خمسدداد واربعدددين سددنة ثددم يمددوه فيدددفن فدددي قبددر واحددد بددين 

 3 .(*), وفيه مقام اربعين(*)في كتاب الوفا (*), روا  ابن الجوزي(1)"وعمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .ورد الن  في أ , وسقط في ب [ كتاب الوفا...وعن عبد اهلل] 3س –1س 

                                         
(1)

,كتماباشمراطالسماعةالعلةل.500,باببعثهوحشمرهوممايجمريلمهاملىهللاعليمهوسمل ,صالوفاابنالجوزي,:انظر

 .171,ص17,ج(3530),رقمهسلسلةااللباني,.733,ص0,ج(1509)وذكرالبعثواهوالالقيامة,رقمه
(*)

,عالممةعصمرهفمي(م1117/ه526)ج,ولمدسمنةعبدالمرحمنبمنعلميبمنمحممدالجموزيالقرشميالبغمدادي,يكنىابموالفر

منمحالهافيبغداد,ينتميالىاسرةعملتبالتجارة,شمهدعصمرهسمقوطالدولمةالفاطميمة(مشرعةالجوز)التاريخ,نسبتهالى

وغيرهمممما,توفيببغممممداد"المنممممتظ فمممميتمممماريخالملمممموكواالممممم :",ولممممهالعديممممدمممممنالتصمممماني منهمممما(م1141/ه534)سممممنة

,ص7,جتذكرةالذهبي,.172,ص3,جوفياتابنخلكان,.19-13,ص1,جالمنتظمابنالجوزي,:انظر(.م1021/ه594)سنة
90-95. 
(*)
 (.م1021/ه594ت),البنالجوزيالمصطفى فضائلكتاب الوفا بتعريف 
(*)

,االنةسالحنبلمي,:انظمر.يقعفيجهةالغربمنمدينةالخليل,علىراسجبلوبقالانبهاربعينشمهيد:مشهداالربعين
 .179,ص1,جموسوعةابوحجر,امنه,.123,ص9,جبالدناالدباغ,:انظرايعا.62,ص0ج
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 ,الن بدددي  فيددده, ومنددده يدددرى مدددزار موسدددى  ]الس ددالمعليددده [ الن بدددي  ومددزار شدددي  سدددلمان خدددادم موسدددى 
 .في الوادي في طريق طور زيتا الس المومزار مريم عليها 

اهلل عليدده  صددل ى الن بددي  وهددو مددن الصددحابة صدداحب رايددة  ومدزار شددداد بددن اوس رضددي اهلل عندده, 3 

فدي  ]عنده تعدالى[رضدي اهلل  (*)عبيددة بدن الجدراح أبدوومزار  وسلم خلن باب التوبة في بيه المقدس,
 :قدال ,ندابلس,عن اندس رضدي اهلل عنده إلدىخارا القدس بين الكروم في الطريق المسلوك من القددس 

 6 .(1)"عبيدة بن الجراح أبولكل أمة أمين وأمين هذ  اتمة " :اهلل عليه وسلم صل ىقال رسول اهلل 

 
 
 
 
 

____________________ 
 .في أ,وورده في ب"الس المعليه "سقطه 1

 .وسقطه في ب, في أ" طريق"ورده  0

 .ورد الن  في أ , وسقط في ب ]بيه المقدس... وهو من]7س-3س

 .في أ , وورده في ب" عنه تعالى"سقطه 7

 .في ب" المسلول"في أ, وورده" المسلوك"ورده 5

 .ورد الن  في أ , وسقط في ب ]بن الجراح... عن انس]3س-5س

 .33,   االشاراتالهروي, : قارن الن  في[ طور زيتا...مزار مريم] 0س

,    االشـاراتالهدروي , . 039الشدافعي , الدروض ,   : قارن الن  فدي[ بيه المقدس...مزار شداد] 7س –3س
 .033,  1,ا االنسالحنبلي , .33

                                         
(*)

 .05,صرحلةابننباتة,.03,صاالشاراتالهروي,:انظر.قبرابيعبيدةموجودفيطبريا,وقيلفيبيسان
(1)

,المعجةةمالطبرانممي,.356,ص19,ج(10354),مسممندانممسبممنمالممكرضمميهللاعنه,رقمممهمسةةندابممنحنبممل,:انظممر

,(3906)الصحابة,بابمناقمبابميعبيمدةبمنالجمراح,رقممهفضائل,كتابشرحالبغوي,.112,ص7,ج(3605)رقمه
 .132,ص17ج
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 .رملدة فدي قبدة كبيدرة إلدىفي الطريدق المسدلوك أيضداد بين كروم القددس  (*)دومزار قيمري المجاه
, وهددو مددن انبيدداء بنددي اسددرائيل وهددذا اتسددم بالعبرانيددة وبددالعربي هددو الس ددالمعليدده  الن بددي  ومددزار اشددمويل 

 3 .على هذا الطريق المذكور الس المد توي بن يعقوب عليه أوتوهو ابن نال بن علقمة بن  إسماعيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 

" ملدة فدي رقبدة كبيدر " فدي أ, وورده" رملة في قبة كبيدرة" وورده/في ب" المسلول" في أ, وورده" المسلوك" ورده 1
 .في ب

 .في ب" الس المعليه " في أ , وورده" ع م" ورده 0 

 .في أ, وسقطه في ب" هذا"ورده 3

 ., وسقط في بورد الن  في أ[ الس المعليه ...وهو من] 3س –0س

,    1, اتـاري  الطبدري, .063,    قصـ الثعلبدي , : قدارن الدن  فدي [ الس دالمعليده ...وهو مدن] 3س –0س
 .33,   17, ا نهايةالنويري , .069,  0, ا البداية, ابن كثير, 734

                                         
(*)

 .ل أجدلهترجمة
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خليددل  إلددىالصددديق رضددي اهلل عنهمددا علددى الطريددق المسددلوك مددن القدددس  (*)ومددزار راحيددل أم يوسددن
عليده  الن بدي  هاليها مسدلمون وبعضدهم كدافرون وهدو مولدد عيسدى أوهو قرية بعض  وبيه لحم, الرحمن
 3 [أ/ 131] .قالوا تكلم في المهد ثالث مراه ثم لم يتكلم حتى بلد حد الكالم//  الس الم

ثدة عشدر سدنة, قدال الحسدن حملده بده تسدع سداعاه ووضدعته مدن امه صاره حامل له وهي بنده ثال
شهر وولد بعدد مضدي خمدس وسدتين سدنة مدن عليده اسدكندر علدى أحمله به تسعة يومها, وقال غير  

سددحاقخددتن علددى سددنة موسددى و  أيددامرضددها بابددل, ولمددا تمدده لدده ثمانيددة أ إلددى مدده بدده أويوشددع وهربدده  ا  6 

مددريم  كاندهناصدرة ومددن جبدل الخليدل و  إلدىالشدام  إلدىعشددر سدنة ثدم رجعده بدده  نتدامصدر فاقدام بهدا اث
ليددده فلمددا بلدددد الثالثددين سدددنة جددداء إمدددن ولددد داود وكدددان المسددديح ينسددب متهمددة برجدددل يقددال لددده يوسددن 

مددن بيده المقدددس ليلدة القدددر مدن شددهر رمضددان  تعددالىنبوتده ثددالث سدنين ثددم رفعده اهلل  كانددهالدوحي و  9 

 .مه بعد رفعه سه سنينأوعاشه 
 

____________________ 
 .في ب" المسلول" في أ, وورده" المسلوك" ورده 1

 .في أ , وسقطه في ب" كافرون...ةوهو قري" ورده 0 

 .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ سه سنين...قالوا تكلم] 12س –3س

ددالم... مدزار راحيدل] 3س –1س . 127,   خريــدةبدن الددوردي , .37,  االشــاراتالهدروي, : قدارن الددن  فدي [ الس 
 .33,   0, ا االنسالحنبلي , 

,   5, ا معـالمالبغدوي, . 731,   قصـ  لثعلبدي, ا: قارن الن  في [ تسعة اشهر... امه صاره]5س –7س
 .165,  3,البابالخازن, . 007

,  1, اتـاري  الطبدري, . 731,   قصـ  الثعلبي, : قارن الن  في [ خمس وستين...امه صاره]5س –7س
 .005-007,   5, ا معالمالبغوي, . 565

الطبددري, . 755, 772, 731,   قصــ  الثعلبددي, : قددارن الددن  فددي [ سدده سددنين...خمددس وسددتين] 12س –5س
 . 565  ,1, اتاري  

 

                                         
(*)
بيمتلحم تقعبينبيتالمقدسوبيتلح ,وهيوالدةيوس الصديقعليهالسالموهوالىجانبالطريقممن:قبةراحيل

 .032,ص7,مالموسوعة:انظرايعاً.33,ص0,جاالنسالحنبلي,:انظر.وبيتجاالوهيمشهورةوتزار
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ربعدين يومداد حتدى طهدره أغدار ومكدث فيهدا  إلدىقال الكلبي احتمدل يوسدن النجدار مدريم وابنهدا 
عبدد اهلل ومسديحه  ني مدا  ابشدري فدأقومهدا فكلمهدا فدي الطريدق فقدال يدا  إلدىمن نفاسها ثم حملته مريم 

فقدالوا يدا مدريم لقدد  بيده صدالحين, أهدلندوا وكدانوا مدن وحز  اهدا ومعهدا الصدبي بكدو أهلفلما دخله علدى  3 

 .جئه شيئاد فرياد عظيماد منكراد 

قريب من هذ الطريق فدي داخدل الكنيسدة الكبيدرة فدي قلعدة خربدة, وفدي تحده تلدك الكنيسدة غدار 
هدذ  العظدام رؤؤس الصدبيان الدذين قدتلهم اليهدود فدي طلدب  نأمملوء بعظام الروس الصغار ويقولدون  6 

 .لن صبيأربعة عشر ألدته هؤتء جملة عيسى حين و 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
فدددي أ, " خربددده"وورده/وسدددقطه فدددي ب, فدددي أ" الكبيدددرة"وورده / فدددي ب" الكنيددده"فدددي أ, وورده " الكنيسدددة"ورده  5

 .وسقطه في ب

 .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ عظيماد منكراد ...  قال الكلبي] 7س -1س 

 .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ الن صبي ... وفي تحه] 4س -5س 

. 737   ,قصــ , 010  ,3ا ,الكشــفالثعلبددي, :قددارن الددن  فددي[ عظيمددادمنكرا..قددال الكلبددي] 7س -1س 
 .53  ,13,االلباببن عادل, . 163  ,3, البابالخازن, . 006  ,5,ا معالمالبغوي, 
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 .فيها الشريفة والمقامات الرحمن خليل حوالي في المزارات

فددي  الس دالمعليده  الن بددي  فدي قصددبة خليدل اهلل, ومدزار يددونس بدن متدى  (*)علدي البكدداء السدقامدزار 
ندا خيدر مدن يدونس بدن متدى أن يقدول أحدد ت ينفدع س" :الس المعليه  الن بي  قال  القرية المسماة بحلحول, 3 

 ., روا  البخاري(2)"من قال انا خير من يونس بن متى كذب": يضاد أ, وقال (1)"شفق

 
 
 
 
 
 

 
 

____________________ 
 في ب" الس المعليه "في أ, وورده " ع م "ورده  3

 .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ روا  البخاري...  قال النبي] 7س -3س 

                                         
(*)
ااحبالزاويةبمدينةالخليلعليهالصالةوالسالم,كانمشمهوراًبالصمالحوالعبمادةواطعمامالممارةوالمزوار:عليالبكاء

:انظمر(.م1041/ه342)زاويةومنمارة,واثنمىعليمهالملمكالمنصمورتموفيسمنةوسميالبكاءلكثرةبكائه,بنيعليهالمنصور
 .322,ص0,جالحضرةالنابلسي,.152,ص0,جاالنسالحنبلي,.035,ص6,جمسالكالعمري,

(1)
الطبرانمي,.31,ص7,ج(0134),كتمابممنمسمندبنميهاشم ,بمابمسمندعبمدهللابمنالعباسمرقمهمسةندابمنحنبمل,:انظر

,كتابتواريخالمتقدمينمناالنبياءوالمرسلين,بابذكرالمستدركالنيسابوري,.67,ص11,ج(11100),رقمهعجمالم

 .336,ص0,ج(7100)يونسبنمتىعليهالسالم,رقمه
(2)

ب,كتماالمسةتدركالنيسابوري,.1706ص,0ج,(7047),كتابالزهد,بابذكرالبعث,رقمهسنن ابنماجه,:انظر

.336,ص0,ج(7100)تواريخالمتقدمينمناالنبياءوالمرسلين,بابذكرنبيهللابونسبنمتىعليهالصالةوالسالم,رقمه

ص,13,ج(3305)األولينواالخمرينمحممداملواتهللاوسمالمةعليمه,رقممهفضائل,كتابالفعائل,بابشرحالبغوي,
023. 
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ن أ, وقيددل الس ددالمداود عليده  الن بددي  وكدان يددونس حسدن الصددوه يسددمع الوحدوش قرائدده كمدا كددان 
 (*), ومددزار متددىت عيسددى بددن مددريم ويددونس بددن متددىإه مددأ إلددىنبيدداء مدده ولددم ينسددب أحددد مددن اسأ ةلقدد

 3 .(*)المذكور في القرية المسماة بيه أمر

مدددن بددده فدددي القريدددة وآالخليدددل  إبدددراهيممدددن صددددق  أول, وهدددو الس دددالمعليددده  الن بدددي   (*)ومدددزار لدددوط
 .,ومنها يرى بحر لوط"(*)بكفر بريك"المسماة 

 
 
 

____________________ 
دددالمليددده ع"فدددي أ, وورده " ع م "ورده  7 فدددي أ, "وامدددن بددده إبدددراهيممدددن صددددق  أولوهدددو "وورده/فدددي ب" الس 

 .وسقطه في ب

 .في أ, وسقطه في ب" منها يرى بحر لوط" وورده/ في ب" بريل"في أ, وورده" بريك"وورده 5

 .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ بن متى...  وكان يونس] 0س -1س 

 .732,    قص  الثعلبي ,: يانظر تطابق الن  ف[ بن متى...  وكان يونس] 0س -1س

, 3, ا معـالمالبغدوي, . 043,  1ا,  الكشـفالثعلبدي ,: انظدر تطدابق الدن  فدي[ امدن بده...  أولوهدو ] 5س
 .349,   3, ا  لبابالخازن, . 036  

                                         
(*)
ولعلمىبيمتالمقمدسوعمملعلمىقبمرهمسمجدومنمارةوبنمىالمنمارةالملمكعيسممىقبمرالنبمييمونسيوجمدفميقريمةحلحم

,ص7,مالموسةوعة:انظمرايعما.156,ص0,جاالنةسالحنبلي,:انظر.االيوبي,ومتىمدفونبالقربمنقريةبيتأمر
031. 

(*)
بيتلح ,وتقومعلىانقاابلدة-لخليلك علىالطريقالرئيسا(11)تقعالىالشمالمنمدينةالخليل,تبعدعنها:بيتأمر

,االنةسالحنبلمي,:انظمر.يوجمدبهماجمامعالنبميمتمى(م964)ترتفمععمنسمطحالبحمر"معمرات"قديمةكنعانيةقديممةاسممها
 .337,ص1,جموسوعةابوحجر,امنة,.144,ص9,جبالدنا الدباغ,:انظرايعا.156,ص0ج

(*)
يقعفيخربمةيماقينقمرببلمدةبنمينعمي ,وعليمهمسمجدوهموعبمارةعمناروقمةتحم بغرفمة:مزارلوطالنبيعليهالسالم

:انظمر.العريحمنالجهاتاالربعبنيتعلىالطرازاالسالميوقيلانالقبرببلدةبنينعي فيمسجدعمرهالظاهربرقموق

 .031,ص7,مالموسوعة.50,صالزواياابوسارة,نجاح,
(*)
يعموداسم كفمر(كم 6)تقعالىالشرقممنمدينمةالخليمل,تبعمدعنهما"بنينعي "يالبلدةالتيتسمىاليومباس ه:كفربريك

التمي"النعميمين"بريكعلىالفترةالرومانيةوهواالس الذيعرفتبهبعدالفتحاالسالمي,امااسمهاالحاليفيعودالىقبيلمة

-333,ص1,جموسةوعةابموحجمر,امنمة,:انظمرايعما.40,ص0,جاالنةسالحنبلمي,.استقرتطائفةمنه فميالمكمان
 .142,صمعجمشراب,محمد,.334

6 
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فيدده  الن بددي  عليدده مسددجد كبيددر فيدده أثددر قدددم اتنبيدداء وبندداه لددوط " قريددب منهددا (*)موضددع اليقددين
فددي  الس ددالمعلدديهم  الن بدي  الخليدل وجبرائيددل امددين ولددوط  إبددراهيمرين اجتمددع فيدده وهددو مقددام شد" مددفوناه

, (*), ودومددا(*), وعمددورة(*)وصددعبه ,(*)صددبوا:الليلددة التددي خسددن جبرائيددل قددرى قددوم لددوط وهددي خمددس 3 

 عددن وقددوع أوتاخبرهددا  الس ددالم, وهددي العظمددى وسددبب التسددمية بهددذا اتسدم ان جبرائيددل عليدده (*)وسددوم
 . الليلة ثم وقع فيها عقبيه فصار علمه اليقين وعين اليقين الخسن وهذ 

 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .ب" ربق"وورده , في أ" قريب"ورده  1

1س  .ورد الن  في أ, وسقط في ب [عين اليقيين..وعليه مسجد] 5س -

3س , 0, ا زادجددوزي , ابددن ال. 163,  5, ا الكشــفالثعلبددي , : قددارن الددن  فددي[  العظمددى.. قددرى قددوم]  7س -
 .326,    الروم الحميري ,. 393  

                                         
(*)

ممن:مناينيخس به  قمال:سميباليقينالنابراهي عليهالسالملماخرجتالرسلوشيعته فقاللجبريل:مسجداليقين

ايقنمت:ندابراهي وارتفباذلكالعذابفلماهزتاالراقمالابمراهي هاهناوحدلهحداً,وذهبجبرائيلفلماجاءلوطجلسع
.علىراسربوةتشمر علمىغمورالبحمرالميمت(ك 3)علىبعد"بنينعي "باهلل,فسميمسجداليقين,يقعالىالجنوبمنبلدة

ابمو:انظرايعماً.33,ص0,جالحضرة النابلسي,.36,ص12,جالجامع القرطبي,.33,ص1,جاالنس الحنبلي,:انظر

 .31,صالزواياسارة,نجاح,
(*)
.ل أجدلهترجمة
(*)

 .ل أجدلهترجمة
(*)

 .ل أجدلهترجمة
(*)

 .ل أجدلهترجمة
(*)

 .ل أجدلهترجمة

6 
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فدددي سدددفح  (*)فدددي القريدددة المسدددماة بسدددعير الس دددالمعليددده  الن بدددي   إسدددحاقابدددن // (*)ومدددزار عدددي 
مددا أ", الس ددالمويعقددوب عليهمددا  الن بددي   إسددحاقفددي الموضددع الددذي خددتن فيدده   (*)الجبددل, ومسددجد الختددان

 3 .وهو متفق عليه (1)"ي ثمانين سنة بالقدوماختتن ف الس المعليه  الن بي   إبراهيم

مدددن قلدددم  أولمدددن اختدددتن و  أولمدددن قصدددر الشدددارب و  أول الس دددالمعليددده  إبدددراهيمن أوفدددي الخبدددر 
: الس ددالمعليدده  إبددراهيمقددال  الوقددار,: ى الشدديب فلمددا رأ  قددال يددارب مددا هددذا  قددالأمددن ر  أولافر و ظدداس

 6 .ت من نسلهإ إبراهيمن اهلل لم يبعث نبياد بعد أ :من هاجر من الوطن ويقال أوليارب زدني وقاراد, و 

 
 

____________________ 

 .في أ, وورده في ب" الس المعليه "سقطه 1

 . في ب" الذى ختن"وورده , في أ" الذي حتن"ورده  0

 .في ب" فاختن"في أ, وورده" اختتن"وورده/في ب" الس المعليه "وورده , في أ" ع م"ورده  3

 .وردالن  في أ,وسقط في ب [من نسله.. روفي الخب]  3س-7س

, المعــارفابدن قتيبدة, . 112-126,  قصـ الثعلبدي , : قدارن الدن  فددي[ مدن نسدله.. وفدي الخبدر]  3س-7س 
, اتحــافالسدديوطي , . 096-094,   الــرومالشددافعي , . 033,  1,االمنــتظمابددن الجددوزي , . 32  
 .44-45,   0ا

                                         
(*)

الغريبمةيقعهذاالمسجدفيوسطقريةقريباًمنعينسعيرعلىمسافةمئتيمترتقريباًالىالناحيةالجنوبية:مزارالعيص
,ص7,مالموسوعة.33,صالزواياابوسارة,نجاح,:انظرايعا.73,ص1,جاالنسالحنبلي,:انظر.منهذهالعين

031. 
(*)

عنسطحالبحروتحيطبهاعدة(م642)ك ,وترتفع(6)قريةفلسطينيةتقعالىالشمالالشرقيمنالخليل,تبعدعنها:سعير
(امغيرةالعربيمةالكنعانيمة)الانهاأقدمالقرافيالعال بعداريحاتقعفيموقعبلمدةامعيربمعنمىيق(رأسطورة)جبالمنها

بمعنممىالصممخرالشمماهق,يوجممدبهمماجممامعمحممدثوتأسسممتبهمماأولمدرسممةفيهمما(سمميرر)ُعرفممتفمميعهممدالرومممانباسمم 

,صالزوايةا ابونجماح,سمارة,.373,صعةموسوابوحجر,امنة,.143,ص9,جبالدناالدباغ,:انظر(.م1933)سنة

32. 
(*)

 .ل أجدلهترجمة
(1)

,كتممابتممواريخالمتقممدمينمممناالنبيمماءالمسةةتدركالنيسممابوري,.039,ص15,ج(9726)رقمممه,مسةةندابممنحنبممل,:انظممر

,صةحيحمسمل ,.322ص,0,ج(7203),رقممهابراهي النبيالىهللاعليهوسل خليلهللاعزوجملوالمرسلين,بابذكر
 .1639,ص7,ج(151)ابراهي الخليلالىهللاعليهوسل ,رقمهفضائلكتابالفعائل,بابمن
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~ 

و عددين جددار ذو عينددين متبددرك للمحمددوم والمددريض سددفل مسددجد الختددان وهددأوخلدده العيددون فددي 
 .في مقابلة خليل الرحمن وخاصيته كخاصيته//  (*)يشربون من مائه ويغتسلون منه, وعين حبرا

قددال رسددول اهلل  :قددال ,قريددب مندده, وجدداء فددي الحددديث عددن عبددد اهلل بددن عمددر (*)ربعددينأومددزار  3 

فددان تحدده البحددر ندداراد  ’و حاجدداد أ ,أو معتمددراد  ,ت غازيدداد إت يددركبن رجددل بحددراد ": اهلل عليدده وسددلم صددل ى
أي الموقدد المحمدى بمنزلدة التندور  (2)"والبحر المسـجور" :كما قال اهلل عز وجل ,(1)"وتحه النار بحراد 

 6 .المسجور

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

, فدي أ" للمحمدوم"ده وور / في ب" متبرل"وورده , في أ" متبرك"وورده / في ب" جال"وورده, في أ" جار"ورده  1
 .في ب" اللمحموم"وورده 

 .في ب" اهلل"في أ, وورده" الرحمن" وورده/ في ب" حيرا"وورده , في أ" حبرا"وورده  0
 .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ التنور المسجور... وجاء في] 5س-3س 

 .363 , 4ا, معالم, البغوي: قارن الن  في [التنور المسجور... عن عبد اهلل] 7س -3س

                                         
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
يقعفيخربةقوفينتحريفاًلكلمةقبعينفأولهاالقا ,سميبهمذااالسم لمذكرااربعمينمجاهمداًممنجنمد:مزاراالربعين

,0,جاالنةسالحنبلمي,:انظمر.ويقععلىراسجبليعر باس الرميدةاتخذالمكانللتبمركوالزيمارةاالحالدينااليوبي,

 .031,ص7,مالموسوعة.020,الزوايا,صسارةابونجاح,:انظرايعا.62ص
(1)

الهنمدي,.573,ص7,ج(6330),كتابالحج,بابركموبالبحمرلحمجاوعممرةأوغمزو,رقممهالسننالبيهقي,:انظر

,كتمابالحج,الحمديثالخمامس,البةدرابمنالملقمن,.16,ص5,ج(11631)الحج,رقمهفضائل,كتايالحجوالعمرة,بابفيكنز

 .32,ص3ج
(2)

 ".3"ةيسورةالطور,ا
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فددي شدط بحددر الهندد فددي درب حجداز المسددلوك مدن خليددل اهلل , وهدو فددي  (*)ومدزار سدديد مدرزوق
طلددع البحددر وزار وعبددر ورا القبددر فددال يعبددر عليدده وت يطلددع فوقدده وت يغطيدده بددل   ذاجنددب البحددر جددداد فدد

 3 .يبقى مكشوفاد من جميع جوانبه قدر خطوة وهذا من الغرائب

يقدددال لقدددوم شدددعيب اصدددحاب اتيكدددة لكدددونهم غيددداظ  ,الس دددالمه عليددد الن بدددي   (*)وشدددعيب (*)ومددددين
تن يوجددد كثيددراد فددي شددط ذلددك البحددر والبئددر عامددة شددجرهم الددروم وهددو المقددل فددا  كانددهوشددجر ملتفددة و 

قريددب مددن مدددين وهددو محدددط  الس دددالمعليدده  الن بددي  دواب شددعيب  الس ددالمالددذي سددقى مندده موسددى عليددده  6 

 .الحجاا ومرحلهم
 

 

 

____________________ 

, فدددي أ" حجدداز"وورده / فددي ب" سددنه"وورده , فددي أ" هندددد"وورده / فددي ب" وسددط"وورده , فددي أ" شددط"ورده  1
 .في ب" المسلول"في أ,وورده" المسلوك"وورده/في ب" الحجاز"وورده 

 .في ب" وسط ذلل"وورده , في أ" شط ذلك"ورده  5

 .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ من الغرائب...وهو في] 3س-1س 
 .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ ومرحلهم...يقال لقوم] 4س-7س
, اللبــاب بددن عددادل, . 506, 07,ا مفــاتي الددرازي,: قددارن الددن  فددي[ وهددو المقددل...اصددحاب اتيكددة] 5س-7س

  .43  ,15ا

                                         
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
,محاذيمةلتبموكوهمياكبمرممنبفتحأولهوسكونثانيهوفتحالياءالمثناهواخرنون,وقيلهيمدينعلمىبحمرالقلزم:مدين

.365,صمةراةسمبطبمنالجموزي,:انظمر.تبوكوقيلمديناس قبيلةشعيب,وهيمدينهقومشعيبوسمميتبممدينبمنابمراهي 

 .44,ص5,جمعجم الحموي,
(*)
أممه"تيمرون"اس عربيوليساعجمي,وهوشعيببنعيفابننويببنابراهي عليهالسالم,ويقاللمهبالسمريانية:شعيب

لفصاحته,بعثالىمدينوهوابن"بـخطيباالنبياء"ميكيلبنتلوطكانممنأمنبابراهي وهاجرمعهودخلدمشقوسمي

سمنةودفمنبالمسمجدالحمرامحيمالالحجمراالسمودوقيملعنمد(172)عشرينسنة,ودعاه لعبادةهللاوحدهتوفيبمكةوعمره

القرمماني,.145-135,صقصصابنكثير,.366-365,صمراة الجوزي,سبطبن:انظر.طبريابالساحلبقريةحطين
 .116,ص1,جاخبار
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 .المزارات الكائنة في مصر المحروسة في حواليها هذه

دريدس إالشافعي محمدد بدن  اإلمامب الشافعي رحمة اهلل عليه,نس اإلمامسيدنا محمد بن ادريس 
بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن زيد بن هاشم بن عبد المطلدب بدن عبدد مندان  3 

اربددع ومدائتين سددنة, ومداه فددي يددوم  إلدىوعدداش  , ولدد فددي مائدة وخمسددين سدنة,الس ددالمعليده  الن بددي  جدد 
ويختمدون القدران  وليلدة الخمديس اسالجمعة ودفن بعد العصر وقراء المصر يجتمعون فدي كدل شدهر ل

 6 .وقه التسبيح ويحيون تمام الليلية إلىعليه وقه المغرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" الكائنة"وورده , في أ" الكاينة"ورده  1
 .في بوسقطه , في أ" عليه"ورده  0

0س  .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ تمام الليلية.... اإلمامنسب ]3س -

.  737, 049, 034,   51,اتـــاري ابدددن عسدداكر, : قددارن الدددن  فدددي[ ومدددائتين سدددنة....محمددد بدددن]7س-0س
ـــات ابدددن خلكدددان,. 0717,  0397-0393,   3,امعجـــم الحمدددوي, بدددن الموفدددق, . 134-133, 7, ا وفي

 .791-763,  1,امرشد
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 (*)ليددددث بددددن سددددعد اإلمددددامو  ,(*)بددددن اليسدددع الكددددوفي إسددددماعيلحنفدددي ولددددى القضدددداء بمصددددر  أول
المصددر وقعهدداوهم فددي كددل اسددبوع ليلددة  أهددلكددذلك يجتمعددون عليدده  ]رحمددة اهلل عليدده[صدداحب التفسددير

الشدافعي لمدا عدزم مدن الحجداز  اإلمامالسبه ويختمون القران عليه ويحيون تمام الليلة وسبب هذا في  3 

مدداه  الليددث فدددخل بمصددر فددي يددوم الجمعددة وشددانه عددن الندداس فقددالوا اندده قددد اإلمدداممصددر لزيددارة  إلددى
القيامدة قددام  يدوم إلىن بدعه أل من اهلل ان عليه فيسآعصر ذلك اليوم نختم القر آخر اليوم فدفنا  في 

 6                                                                           //.هو من ذلك الوقه

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" ابن" في أ, وورده" بن"وورده/أ,وسقطه في ب في" اليسع الكوفي...حنفي أول"ورده  1

 .في بوسقطه , في أ" عليه"ورده  0

0س  .ورد الن  في أ, وسقط في ب[ ذلك الوقه.... كذلك يجتمعون] 3س -

                                         
(*)
اسماعيلبناليسعالكنديالكوفي,هوأولمنوليقعاءمصربقولابوحنيفة,يكنمىبمـابماعبمدالمرحمن,ولم يكمنأهمل

ابممنيممونس.040,صفتةةوحعبممدالحكمم ,بممن:انظممر(.م490/ه143)مصممربعرفممونمممذهبابمميحنيفممةفعزلممهالمهممديسممنة

 .69,323,صرفعبنحجر,.36,ص0,جتاريخالمصري,
(*)
الليممثبممنسممعدبممنعبممدالممرحمنالفهمممي,ابمموالحممارث,الفقيممهالمصممروشمميخاقلممي مصممرمممواله االاممبهاني,ولممد

ابمنعجمالنوغيمره ,:عنمهمشرحبمنجاعمان,وروا:كاناحداالئمةاالكثرورعاوفقهاوعلما,رواعن(م410/ه97)سنة

بممنالموفممق,.349-371,ص52,جتةةاريخ ابممنعسمماكر,.007,صمشةةاهيرابممنحبممان,:انظممر(.م491/ه145)تمموفيسممنة
 .320,ص11,جتاريخالذهبي,.726,ص1,جمرشد
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رحمددة اهلل  (*)الشدداطبي اإلمددامرحمددة اهلل عليدده, وسدديد القددراء  (*)حسددام الدددين صدداحب القدددوري اإلمددامو 
وسدددديد عبددددد اهلل  (*), وفضددددل بددددن فضددددايل(*)العبدددداس المرسددددى أبددددو, و  (*)رارالعبدددداس الحدددد أبددددوو  عليدددده,

ومددنهم وهددم يحيددون ليلددة السددبه فددي صددبوح  صددل ى,وكددذلك يجتمعددون عليدده قددراء المصددر و (*)الجبرتددي 3 

 .وقه التسبيح إلىويختمون القران عليه من وقه المغرب 
 
 

____________________ 

 .وسقطه في ب, في أ" عليه"ورده  1

 .في ب" فضائل"في أ, وورده" فضايل"وورده/وسقطه في ب, في أ" العباس الحرا أبو"ه ورد 0

3س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وقه التسبيح ...وكذلك يجتمعون] 7س -

                                         
(*)
كندمشقوتوفيعليبنأحمدبنمكيالرازي,اإلمامحسامالدين,فقيهحنفي,أقاممدةفيحلبزمننورالدينزنكي,ث س

محيمي:انظمر.كتابمخمتصبالفقمه"خالاةالدالئلفيشرحمختصرالقدوري:"ولهمنالتصاني (م1021/ـه596)فيهاسنة

 .1331,ص0,جكشفحاجيخليفة,:انظرايعا.423,ص1,جهديةالبغدادي,.353,ص1,جالجواهرالدين,
(*)
 ,ابممومحمممد,كانفاضممالًفمميالنحممووالقممراءاةوالتفسممير,ولدالقاسم بممنفيممرهبممنابمميالقاسمم الرعينمميثمم الشماطبيالمقممر

فيبلدةالشاطبةاحدثغموراالندلس,اسمتوطنفميمصمروتصمدرفميجمامععممروبمنالعماصلالقمراء(م1173/ـه536)سنة
,ص5,جمعجةمالحمموي,:انظمر(.م1193/ـهم592)واالفادةسمعالحديثمنابيعبدهللامحممدبمنيوسم وغيره,تموفيسمنة

 .40-41,ص7,جوفياتابنخلكان,.132,ص7,جانباه القفطي,.0013-0014
(*)
سممهابالممدين"عممملواعظمماًبالجممامعالعمري,وقبممرهبالقرافممةالصممغرافمميمصممر,وقممدالمم الحممافظ:ابميالعبمماسالحممرار

.127,ص0,جءالضةةوالسممخاوي,:انظممر".نزهممةاالبممرارفمميمناقممبالشمميخابمميالعبمماسالحممرار"كتابممااسممماه"القسممطالني

 .795,ص1,ججامعالنبهاني,يوس ,.1670,ص0,جكشفحاجيخليفة,:انظرايعا.123,صالنورالعيدروس,
(*)
احمدبنعمربنمحمد,ابوالعباساالنصاريالمرسي,منابرزشيوخالتصو فيالطريقةالشاذليةولدبمدينةمرسمبة

ولممهالعديممدمممنالكراممماتواالحمموالالمشممهورة,تمموفي"رسمميومنهمماحصمملعلممىلقبممهم(م1019/ـهمم313)فممياالنممدلسسممنة

.77-73,ص0,جالمنهةةةل بممنتغمممريبمممردي,.143,ص4,جالةةةوافيالصمممفدي,:انظممر(.م1064/ـهممم363)باالسممكندريةسمممنة

 .503,ص1,جحسنالسيوطي,
(*)
ري,بكنمىبمـابماانيالمصمالمفعلبنفعالةبنعبيدبنثمامةبنمزيدبمننمو بمنالنعممانبمنقتبمانالرعينمي,ث ألقتبم

امهقيلةبنتاالحوليقعاءمصرمرتينوكانممنأهملالمور والفعمل,ثقةفميالحمديث(م405/ـه124)معاوية,ولدسنة

,1,جتةاريخ بمنيمونس,:انظمر(.م494/ه161)ابنمهفعمالةوغيمره ,تموفيسمنة:يزيمدبمنابميحبيمب,ورواعنمه:رواعن

 .752,ص0,جتذكرةالذهبي,.751-752ص,0,جتاليالبغدادي,.763-760ص
(*)
 .ل أجدلهترجمة
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غداب لتداجر جدوهر ثمدين مدن   ذانده ركدب السدفينة يومداد فدوسبب تسميته بده س  (*)وذو النون المصري 
السفينة ويؤذونه كثيراد فلمدا جداوزوا فدي اتيدذاء تحدرك  أهلو النون فضربه تلك السفينة فانهم به ذ أهل

خرجده رأسدها مددن البحدر وفددي فدم كدل واحددد منهدا جددوهر علدى مددرح أ لدن حددوهأ  ذاذو الندون سدفينة فدد 3 

نده ولدي مدن أ  التداجر علدى آعطدا  التداجر فلمدا ر أمن فم كل واحد منهدا جدوهر واحدداد و خذ ذو النون اف
 .تعذر منه واستملياء اهلل فاسأول

اهلل عليده وسدلم علدى بغلتده,  صدل ىنه ركب خلن رسدول اهلل وسبب تسميته به س (*)وسيد عقبى 6 

الن بي  وسيد يحيى شبيه 
 .(*)خروسيد يحيى اتشهب اس ,(*)

 
 

____________________ 

 .ب" وذو"وورده , في أ" وذ وذو"ورده  1

, فدي أ" اتشدهب"وورده / في ب" يحى"وورده , في أ" يحيى"وورده / في ب" يحى"وروده, في أ" يحيى"ورده  4
 .في ب" اتشبه"وورده 

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[  منه واستمل... وسبب تسميته] 5س -

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[  على بغلته... وسبب تسميته] 3س

1س , بدن الموفدقا. 375 , 11ا, منـتظمال, الجوزيابن : قارن الن  في[  منه واستمل.. وسبب تسميته]5س -
 . 362-349  ,1ا, مرشد

                                         
(*)
ثوبانبنابراهي وقيلالفيضبنابراهي ,ابوالفيض,االهمنالنوبةفيقريةمنقرااعيدمصركانتلهالفصاحةفي

استحعرهفعادالمىمصمرالشعروهوأولمنتكل بمصرفيترتيباالموالومقاماتاهلالموالي,اتهمهالمتوكلبالزندقةو

ابنعسماكر,.375-377,ص11,جالمنتظمابنالجوزي,.07-03,صالرسالةالقيشري,:انظر(.م569/ـه075)توفيسنة

 .365,ص1,جمرشدبنالموفق,.315,ص1,جوفياتابنخلكان,.721,ص14,جتاريخ
(*)
 ".الصحابي"عقبةبنعامر"وهوالصحابي
(*)
لطيببنالمأمونالملقببالديباجبنجعفرالصادق,كمانشمبيهاًبمالنبياملىهللاعليمهوسمل فمييحيىالشبيهبنالقاس ا

وقبمره(م652/ـهم033)كثيرمناواافه,احعرهاحمدبنطولونمناراالحجازوحينماوالاستقبلهاهلها,تموفيسمنة

 .196,ص1,جمرشدبنالموفق,:انظر.بمشهديحيى
(*)

 .ل أجدلهترجمة

9 
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نجددى وقصددد سددارح بخددارى قبددر  داخددل سددور فددي مدرسددة مصددر, وشددي  (*) ربيددع سددليمان أبددوو 
, (*)ومحمددد الحنفددي ,(*)الفددتح أبددوو  ,(*)وعمددر الفددارض ,(*)وسدديد محمددد البددافلي //(*)مسددعود المصددري
المسددتعين  أيددامثددم فددي  (*)المستنصددر بدداهلل أيدداماد فددي كددان قاضددي (*)والقاضددي كنانددة ,(*)والقاضددي بكددار 3 

 (*)باهلل
____________________ 

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[  باهلل... وونجى وقصد] 7س -

                                         
(*)
 .123,ص0,ججامعالنبهاني,يوس ,:انظر.ابوربيعسليمانالمالقيلهالعديدمنالكرامات
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)

 .ل أجدلهترجمة
(*)
عمربنعليبنمرشدالحموي,ث المصري,ااحباالتحادالذيمألبهالتائيه,شاعراوفي,يكنىابوحفضوقيملابمو

سلطانالعاشقين,قدممعابوهمنسورياالىمصروسكنها,ولينيابمةالحكم فلقمببالفماراعمملالقاس ,ابنالفارا,يلقبب

.755-757,ص3,جوفيةاتابمنخلكمان,:انظر(.م1035/ه330)بفقهالشافعيةواخذعنابنعساكرلهديوانشعر,نوفيسنة
 .314,ص7,جلسانابنحجر,.336,ص00,جسير الذهبي,

(*)
لفتحالجوهريالمصري,منشيوخابيعبدهللاالرازي,سمعمنابيمسل الكاتبوغيمره,كمانممناحمدبنبابشاذابوا

 .139,ص1,جلسان ابنحجر,.376,ص1,جمرشدبنالموفق,:انظر(.م1250/ه77)كبارالعلماءالمشهورينتوفيسنة
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
بنبشيربنابيبكرةنفيمعبمنالحمارث,ممولىرسمولهللااملىهللاعليمهبكاربنقتيبةبنأسدبنابيبرذعةبنعبيدهللا

اعتقهرسولهللاورواعنرسولهللامائةواثنين(م496/ه160)وسل امهسميةجاريةالحارثبنكلدة,ولدفيالبصرةسنة

,وفيةاتابمنخلكمان,.006-017,ص1,جمرشةدبمنالموفمق,:انظر(.م663/ه042)وثالثينحديث,تولىقعاءمصرسنة
 .062-049,ص1ج

(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
وليبغدادبعمدوفماة(م1190/ه566)ابنمحمدابنالناارابنالمستعئخليفةعباسيولدسنة(المستنصرباهلل)منصور

تنصريةببغدادعلىشطلوفرةعقله,وهوالذيبنىالمدرسةالمس(القاضي)وكانجدهالنااريسميه(م1003/ه303)ابيهسنة

ابمناالثيمر,:انظمر(.م1070/ه372)دجلةكانحازماًحسنالسياسةوفيعهدهاستولىالمغولعلىكثيرمنالبالدتموفيسمنة

 .40,ص0,جالمنهلبنتغريبردي,.152-176,ص14,جالبدايةابنكثير,.144,ص10,مالكامل
(*)

العباسأميرالمؤمنين,منخلفاءالدولةالعباسيةفيالعراقولدبسامراءاحمدبنمحمدبنالمعتص بنهارونالرشيدأبو
التركميفثمارت(اوتمامش)وكانالمتحك فيالدولمة(م630/ه076)بويعبعدوفاةالمنتصرابنالمتوكلسنة(م637/ه019)سنة

المىبغمدادخلمعنفسمهممنالحكم عصبةمناالتراكوالمواليفقتلوه,وقامتالعديمدممنالثموراتفمياالردنوحممص,انتقمل

,ص10,جسيرالذهبي,.092,ص5,جتاريخالبغدادي,:انظر(.م633/ه050)توفيسنة(م633/ه050)ورحلالىواسطسنة
 .30-31,ص6,جالوافيالصفدي,.73
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مدددة  كانددهالعباسددية و  الد ولددةكلهددم فددي زمددن  (*)المهتدددي أيددامثددم فددي  (*)المعتددز بدداهلل أيددامثددم فددي 
ميدددر سددنة سددده وخمسددين ومددائتين اس إلددىواربعددين ومدددائتين ربددع أ قضددائه تسددعة عشدددر سددنة مددن سدددنة

حمدد أالتركدي ثدم  (*)جدونأر حمدد بدن أثم ابنه  (*)ثم مزاحم بن خاقان, (*)بمصر حينئذ يزيد بن عبد اهلل 3 

 .(*)طولون
 

____________________ 

 ".احمد بن ارجون"وورده بالمخطوط" احمد بن مزاحم بن خاقان التركي" في اتصل 3

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ طولون...ثم في] 7س -

                                         
(*)
فمميسممامراءولممد(وهوأخمموالمنتصممربمماهلل)بممنالمعتصمم ,خليفةعباسممي(المتوكمملعلممىهللا)بممنجعفممر(المعتممزبمماهلل)محمممد
وأقطعهخراسانوطبرستانوالريوارمينيةواذربيجان(م679/ه035),عقدلهابوهالبيعةبواليةالعهدسنة(م673/ه030)سنة

وكمممموروفممممارس,أمرانتعممممربالممممدراه باسمممممه,لممممماولمممميالمسممممتعينبمممماهللسممممجنالمعتز,واخرجممممهاالتممممراكتمممموفي

 .319,ص3,جفواتالكتبي,.530,ص10,جتاريخالذهبي,.101-102,ص0,جتاريخالبغدادي,:انظر(.م639/ه055)سنة
(*)

محممدبمنهمارونالواثممقبمنمحممدالمعتصمم بمنهمارونالرشميد,ابوعبممدهللا,العباسمي,منخلفماءالدولممةالعباسميةولمدفممي

تماله انمتفضعليمهالتمركببغمدادفخمرجلق(م630/ه055)بويمعلمهبعمدخلمعالمعتمزسمنة(م634/ه000)سمنة(بسمامراء)القاطول

ابمممنالجممموزي,:انظمممر.وبلغمممتممممدةخالفتمممهاحمممدعشمممرشمممهراًوأيمممام(م642/ه053)وأاممميببطعنمممةفمممماتباثرهممماسمممنة

 .103,ص3,جالبدءالمقدسي,.529-17,526,جالبدايةابنكثير,.61,ص17,جالمنتظم
(*)

ولميابنمه(م653/ه070)سمنةيزيدبنعبدهللابندينار,االميرابوخالد,كانمنالمموالي,وليمصمربعمدعمزلعنبسمةعنهما

خالدعلىالشرطةوامرببيعالخيولالتيتتخذللسلطانوعطلالرهانوتتبعالروافضبمصرواباده وامرباخراجالعلويين

.341-342,ص0,جالنجومبنتغريبردي,.153-150,صكتاب الوالةالكندي,:انظر.مالىالعراق
(*)

قائدمنوالةالعباسيينتركياالالارسلهالمعتزباهللالعباسيفميجميشكبيمرمزاح بنخاقانبنعرطوجابوالفوراس

الخمادثورةنشبتفياالسكندريةعلىاميرمصريزيدبنعبدهللافقمدمهاوقممعالثمورةفمواله(م633/ه050)منالعراقسنة

بمنتغمري.336,ص54,جتةاريخر,ابمنعسماك.154,صكتةاب الةوالةالكنمدي,:انظمر(.م636/ه057)المعتزامارةمصرسنة
 .723,ص0,جالنجومبردي,

(*)
احمدبنمزاح بنخاقانبنعرطوجاالميرابوالعباس,وليامارةمصربعدوفاةوالدهفاقرهالخليفةالمعتزبماهللوكانمت

كتةاب الكنمدي,:انظمر(.م636/ه057)واسمتمرتممدةخالفتمهلمصمرشمهرينويوماًواحمداً,توفيسمنة(م636/ه057)واليتهسنة

 .726,ص0,جالنجومبنتغريبردي,.159,صالوالة
(*)

كمان(م635/ه002)احمدبنطولون,ابوالعباس,اميرااحبالديارالمصربةوالشاميةوالثغمور,تركيمسمتعربولمدسمنة

بناسدالسامانيذهبالىكانوالدهمولىلنوح(بفلسطين)حسنالسيرةبنىالجامعالمنسوباليهبالقاهرة,ومناثارهقلعةيافا

كتاب الكندي,:انظر".سيرةاحمدبنطولون"ومنالكتبالتيالفتعنه(م636/ه057)المتوكلفوالهالثغوروامرهدمشقسنة
 .93-97,ص13,جسيرالذهبي,.019-017,ص41,جتاريخابنعساكر,.140-132,صالوالة
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,ومدددن زار يدددوم السدددبه القبدددور السدددبعة مدددن هدددؤتء (*)بكدددر المزندددي أبدددوو  ,(*)الخيدددر اسقطدددع أبدددوو 
ربيددع  أبددوقبددر ابددي الخيددر اتقطددع وقبددر  إلددىويسددال اهلل حاجتدده قضدده وهددي قبددر ذو النددون المصددري 

وهدؤتء اشدتهره عندد  (*)بر ابي الحسن الددينوريسليمان وقبر القاضي كنانة وقبر ابي بكر المزني وق 3 

 .المصريين بقضاء الحاجة والدعاء عند  مستجاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عند  مستجاب... الخير أبوو ] 7س -

                                         
(*)
وهيمناعممالحلمبولمه"التينات"نرجالًزاهداًاالهمنالمغرب,سكنحمادبنعبدهللاكا:ابوالخيرالتيتانياالقطع

,ص33,جتاريخابنعساكر,:انظر(.م951/ه372)العديدمنالكراماترواعنهابوالقاس بكيربنمحمدوغيره,توفيسنة
 .192,صطبقاتابنالملقن,.393,ص1,جمرشد بنالموفق,.132-130

(*)
 .ل أجدلهترجمة

(*)
عليبنمحمدبنسهلالدينوري,ابوالحسن,عر بابنالصائغالدينوري,نسيتهالىدينورمنبالدالجبل,كانمنكبار

 .540,ص1,جمرشدابنالموفق,.071-072,صطبقات النيسايوري,:انظر(.م971/ه332)المشايخأقامبمصروتوفيسنة
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صدداح   ذافدد د يعقددوبأوتوهددذا اكبددر  ,(*)وروبيددل ,(*)ويهددودا ,(*)الحسددن الدددينوري, ويسددحر أبددوو 
ذاكددل أمددرأة حامددل سددمعه صددوته ولدددها و  ألقدده ذاغضددب لددم يقدديم بغضددبه شدديء و  ا  د أوتمسدده مددن  ا 

 3 .الس المعليهم  الن بي  خوة يوسن أيعقوب سكن غضبه 

وسده نفسديه بنده , هدؤتء المدذكورون كلهدم فدي القرافدة الصدغيرة, (*)وسه كلثدوم (*)وسه زينب
ناقدب كثيدرة مدن أن يعددوا ويحصدى كدذلك يجتمعدون عليهدا لهدا م, (*)زين العابدين بدن حسدين بدن علدي

ناثاد في كل سنة يوم عاشدوراء يقدرأون القدرآن عليهدا ثالثدة  أهل مدع ليداليهن ويقدرأون  أيداممصر ذكوراد وا  6 

 [ب/ 133] ة القرافددددددددددددد// ددددده منريبددددددددالمولد أيضاد خصوصاد النسوان يزورونها كل جمعة ويصلين الجمعة عليها ق
 .الصغيرة

____________________ 

 .في ب" روبيل"في أ, وورده" روبل"وورده /في ب" يهوذ"وورده في أ," يهودا"ورده 1

فدي " المدذكورون"وورده / فدي ب" هدؤتء"وورده , فدي أ" هدو"وورده / فدي ب" كلثوم"وورده , في أ" كلتم"ورده  7
 .في ب" المذكورين"وورده , أ

 .في ب" قريبه"وورده , في أ" قربته"ورده  4

1س    .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ سكن غضبه ...وهذا اكبر] 3س -

 وسقط في ب, ورد الن  في أ[ الجمعة عليها...لها مناقب] 4س-5س

 

                                         
(*)
 .329,ص1,جالمنتظمابنالجوزي,.314,ص1,جتاريخالطبري,:انظر.يسحربنيعقوب,وامهلياابنهلبان
(*)
ولدمابينالنهرينواعطيهذااالس بسببشكرامهعنمد"حمد"يهودابنيعقوبوامهلياابنةلبانوهواس عبريمعناه

بممنالحمموزي,ا.314,ص1,جتةةاريخالطبممري,.363,صالمحبةةر بممنحبيممب,:انظممر.والدتممه,وكاناعلممىاخوتممهفمميالرئاسممة

 .1265,صقاموسعبدالملك,بطرس,:انظرايعا.329,ص1,جالمنتظم
(*)
ابممنالحمموزي,.314,ص1,جتةةاريخالطبممري,.363,صالمحبةربممنحبيممب,:انظممر.روبيملبممنيعقمموبامممهليمماابنمهلبممان

 .329,ص1,جالمنتظم
(*)
,ابمنموفمق:انظمر.يتبمركبهماالنماس,بمدةامالحةكانمتعا,شمريفةعلويمة,زينببنتيحيىبنزيدبنعليبتالحسين

 .34ص,3ج,األعالم,الزركلي:انظرأيعاً.112ص,0ج,مرشد
(*)
كانمتممن,كلثومبنمتالقاسم بمنمحممدبمنجعفمرالصمادقبمنمحممدالبماقربمنعلميزيمنالعابمدينبمنالحسمينبمنعلمي

,مرشةد,ابمنموفمق.304ص,7ج,خطط,المقريزي:انظر.صرتوفيتبهاوقبرهافيم,أقامتبمصر,الزاهداتالعابدات

 .032ص,7ج,أعالم,عمر,كحالة:انظرأيعاً.716ص
(*)
/همـ175)ولمدتسمنة,منرباتالعبادةوالصالح,نفيسةبنتزينالعابدينبنحسينبنعليبنأبيطالبعليه السالم

توفيت,كانتكثيرةالبكاءوتدي قيامالليلوايامالنهار,مهاأمولدأ,ونشأتبالمدينةدخلتمصرمعزوجهااسحاق,(م430

,كحالمة:انظمرأيعماً.304-307ص,7ج,الخطةط,المقريمزي:انظمر,ودفنمتفميمنزلهمافميمصمر(م603/هـ026)سنة
 .164ص,5ج,األعالم,عمر

9 
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مصددر  أهددلكددذلك يجتمعددون عليدده , مددن القدداهرة قريددب مددن بددين القصددرين (*)مددزار حسددين علددي 
 . يلة ويختمون عليه القرآن مراراد اء يحيون عليه تمام اللفي كل ليلة ثالث

بدن العدا  فدي  وقدال عمدر , بن العدا  فدي جامعده الدذي بندا  فدي مصدر العتيقدة وومزار عمر  3 

علدى التدراب شديئاد  فد ذا دفنتدوني فسدفاد  ءنائحدة وت ندا يينوهو يبكي ف ذا أنا مده فدال تصدح لياقة الموه
تانس فددانظروا مدداذا أراجددع بدده رسددل ثددم أقيمددوا علددى قبددري قدددر مددا تنحددر جددزور ويقسددم كمهددا حتددى اسدد

 6 .ربي

أسدلم النداس وآمدن وعمددرو : "اهلل عليده وسددلم صدل ىقدال رسدول اهلل : قددال (*)عدن عقبدة بدن عدامر
 .(1)"بن العا 

مصددر فددي  أهددليقولددون هددو ولددي مددن أوليدداء اهلل كددذلك يجتمعددون عليدده : "(*)ومددزار سدديد بطددران 9 

فدي جزيدرة النيدل فدي ". "اه ويختمدون القدرآن عليده مدراراد الربيدع يحيدون عليده تمدام ثالثدة ليدال متواليد أيام
 ."شط النيل في مقابلة بوتق

____________________ 

 .في ب" روبيل"في أ, وورده" روبل"وورده/ في ب" في"في أ, وورده" من"ورده 1

 .في ب" عمرو"وورده , في أ" عمر"ورده  0

1س  .وسقط في ب, في أ ورد الن [ القران مرارا... كذلك يجتمعون ] 0س  -

3س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ رسل ربي... قال عمر] 3س  -
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بن العا ...  عن عقبة] 6س -4س    

9س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ مقابلة بوتق... يقولون هو] 11س  -

3س  .139 , 1ا, دمرش, ابن موفق: قارن الن  في[ ربيرسل  ... قال عمر] 3س  -

  

                                         
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
شهدافينمعمعاويمة,كانردي رسولهللاالىهللاعليهوسل ,صحابةعقبةبنعامربنعبسبنمالكالجهنيمنال

وكانمنالرماة,(م334/هـ74)وعزلعنهاسنة(م337/هـ77)ووليمصرسنة,وحعرفتحمصرمععمروبنالعاص

,ابنعبدالبر.40ص,مشاهير,ابنحبان:انظر.وقبرهبالقاهرة,(م346/هـ56)دمنجمعالقررنتوفيبمصرسنةحوهوأ
 .552ص,3ج,أسد,ابناألثير.1243ص,3ج,االستيعاب

(1)
,المعجةم,الطبرانمي.309ص,06ج,(14713)رقممه,حمديثعقبمةبمنعمامر,مسمندالشماميين,مسةند,ابنحنبل:انظر

 .323ص,14ج,(675)رقمه
(*)
 .ل أجدلهترجمة

12 
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يقولدون هدو مدن اسوليداء العظدام لده " (*)وسيد أحمدد البددوي, في درب منية (*)وشي  المصباحي
مصدر وسدائر أهدالي الدبالد والضدياع  أهدلوكدذلك يجتمعدون عليده , مناقب كثيرة مدن أن يعدد ويحصدى

واليددداه ويقدددرأون ن ويحيدددون عليددده ثالثدددة ليدددال متآفدددي الثددداني والعشدددرين مدددن ربيدددع اسول ويختمدددون القدددر  3 

 [أ/ 134] .رتالمسماة بطنت// في طريق اإلسكندرية في القرية, "المولد وهذا اجتماع عظيم في كل سنة
ويقولدون هدو ولدي مدن : "(*)في طريق مصر في القريدة المسدماة ببربدرا (*)وشي  يوسن البربرائي

 6 . الس المعليه  الن بي   (*)ومقابر الشهداء وقبر جمال, "أولياء اهلل

 .اآلية. (1)"النمل ادخلوا مساكنكميا أيها : "كما قال عز وجل (*)وادي النملو 
 
 

____________________ 

" البددوي"وورده / فدي ب" احملهدا"في أ, وورده" احمد"وورده/ في ب" المصباح"في أ, وورده" المصباحى"ورده 1
 .في ب" كبدري"وورده , في أ

 .في ب" لطنير"وورده , في أ" بطنتتر"وورده / في ب "اسكندرى"وورده , في أ" سكندرية"ورده  7
, فددي أ "ببربددرا"وورده / وسددقطه فددي ب, فددي أ" فددي"وورده / فددي ب" البرابددرى"وورده , فددي أ" البرابرائددى"ورده  5

 .في ب" ببربراء"وورده 

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ كل سنة... يقولون هو] 7س  -

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ياء اهللاول... يقولون هو] 3س -5س      
 . وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اتية... كما قال] 4س 

                                         
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
اماحبالشمهرة,المتصو ,أبوالعباسالبدوي,أحمدبنعليبنإبراهي الحسيني,ألولياءالصالحينأحمدالبدويأحدا

ودخملمصمرفميأيمامالملمكالظماهر,وطا المبالدوأقمامبمكمةوالمدينمة,ولدبفاس,أالهمنالمغرب,فيالديارالمصرية

.33-30ص,0ج,الكواكب,المناوي:انظر(.م1043/هـ345)توفيودفنفيطنطاسنة,عظ شأنهفيبالدمصر,ببيرس

 .145ص,1ج,األعالم,الزركلي.510ص,1ج,جامع,يوس ,النبهاني:انظرأيعاً
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
 .ل أجدلهترجمة
(*)
 .ل أجدلهترجمة

(1)
 (.16)اآلية,النملسورة
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دددالمالخليدددل عليددده  إبدددراهيمومقدددام , (*)الس دددالمعليددده  الن بدددي  مقدددام خضدددر   كلهدددا فدددي عسدددقالن الس 
 .في شط البحر المالح قريباد من قرية المسامة بمجدل" كما ذكرنا  في فضائل المدينة"

عنده فدي درب مصددر [ تعدالى]سدلمان الفارسدي وهدو مدن الصدحابة الكدرام رضدي اهلل عنده ومدزار  3 

 ".سيد سلمان وعاش هو ثالثمائة سنة: "الم في حقهس  قال عليه ال, (*)عند القرية المسماة بازدفين
اهلل عليدده وسددلم إذ ندددزله  صددل ى الن بددي  عنددد  كنددا جلوسدداد ": قددال, عددن أبددي هريددرة رضددي اهلل عندده

هدؤتء يدا رسدول اهلل  فلدم يراجعده  مدن: قدال رجدلآخرين مدنهم لمدا يلحقدوا بهدم و : عة, فلما قرأسورة الجم 6 

 الن بدي  فوضدع : وفيندا سدليمان الفارسدي قدال: اهلل عليه وسلم حتى ساله مرتين أو ثالثدا قدال صل ى الن بي  
 .(1)"جال من هؤتءعند الثريا لناله ر لو كان اإليمان  :ليه وسلم يد  على سلمان, ثم قالاهلل ع صل ى

 9 .(2)"سلمان صاحب الكتابين يعني القرآن واإلنجيل: "وقال أيضاد 

 
 

____________________ 

 .في أ, وسقطه في ب" الس المعليه "وورده/ في ب" ابراهم"في أ, وورده" إبراهيم"ورده 1
 .وسقطه في ب, في أ" كما ذكرنا  في فضائل المدينة"ورده  0

 . وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / وسقطه في ب, في أ" ة الكراموهو من الصحاب"ورده  3

 .في ب" يازدون"وورده , في أ" يازدفين"ورده  7
7س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ القران واتنجيل... قال عليه] 9س  -

                                         
(*)
يقعإلىالغربمنبلدةالخليلبانحيازنحوالجنوبعلىبعدثالثةكيلومترمنالبلدةفيمنطقة:سالممقامالخعرعليهال

 .65ص,الزوايا,نجاح,ابوسارة:انظر".المحاجر"تعر اآلن
(*)
 .ل أجدلهترجمة

(1)
.034ص,15ج,(9723)رقممه,مسندأبيهريمرةرضميهللاعنمه,مسندالمكثرينمنالصحابة,مسند,ابنحنبل:انظر

,مسممل ,47ص,3ج,(7694)رقمممه,"ورخممرينمممنه لمممايلحقمموابهمم "بممابقولممه,كتممابتفسمميرالقممررن,صةةحيح,البخمماري

 .1940ص,7ج,(0573)رقمه,بابفعلفارس,كتابالفعائل,صحيح
(2)

باب,معرفةالصحابةرضيهللاعنه كتاب,المستدرك,النيسابوري.539ص,6ج,(3349)رقمه,جامع,األثير:انظر
 .773ص,3ج,(5349)رقمه,ذكرعماربنياسررضيهللاعنه
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وفددي  (*)عندده فددي ذلددك الطريددق عنددد القريددة المسددماة يبنددى[ تعددالى]ومددزار أبددو هريددرة رضددي اهلل 
بندداء سددليمان بددن عبددد الملددك بددن مددروان فددي سددنة ثمددان وتسددعين مددن "امع اسبدديض مددن بلدددة رملددة الجدد

الهجرة وجاهد في سبيل اهلل حتى بلد القسطنطينية وأقام عليها حتدى زرع وحصدد ودخلهدا وفدتح مديندة  3 

 .كثير من اسنبياء مدفون فيه" الصقالبة
فدي درب القددس المسدلوك فدي دمشدق قريبداد  (*)ومزار بنيامين بن يعقوب في القريدة المسداة بدراق
 6 : اسامي أوتد يعقوب", [الس المعليه ] الن بي  من القصبة المسماة بحلحول وهو أخ اسبوين ليوسن 

 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" ذللددددددد"في أ, وورده " ذلك"وورده/ في أ, وسقطه في ب[ تعالى]ورده  1

 .في ب" كثير"وورده , في أ" كثيرة"ورده  0

 .في ب" من"وورده , في أ" في"وورده / في ب" المسلولدددد"وورده , في أ" المسلوك"ورده  5
اسدامي اوتد "ورده/وورده فدي ب, فدي أ[ الس المعليه ]سقطه / في ب" بجلجول"وورده , في أ" بحلحول"ورده  3

 .في أ, وسقطه في ب"يعقوب

0س  .وسقط في ب, رد الن  في أو [ اوتد يعقوب... بناء سليمان] 7س  -

0س  .39, 3,امعجمالحموي,. 133 , البلدان, اليعقوبي: قارن الن  في[ الصقالبة... بناء سليمان] 7س  -

 -330 , 1ا, تاري , الطبري. 117 -113 , قص , الثعلبي: قارن الن  في[ اوتد يعقوب اسامي] 3س 
 . 313 , مرآة, الجوزيسبط ابن . 312 -329 , 1ا, المنتظم, ابن الجوزي. 337

                                         
(*)
بلدةقربالرملة,وهيمدينةقديمةشهيرة,مشهورةفيأيامالعرب,كانبهاحصنعظمي ,ولهماذكمرفميالحمروب:يبنى

فرنج,وقيلانبهاقبرابيهريرة,وبععه قالانقبرعبدهللاوالفتوحاتوقدلعبتدوراًفيسلسلةالمعاركبينالمسلمينوال
.713,ص0,ماتحافالغربي,.39ص,3,جمعجمالحموي,:انظر.فيها(م353/ه33ت)بنابيالسرح

(*)
.ل أجدلهترجمة
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كددل هددؤتء مددن أم واحدددة , (*)ويسددحر, (*)وأيددالون, (*)ويهددوذا,(*)وتوي, (*)وشددمعون, روبددل مددن أكبددرهم
بهندة أربعدة وولد له من سريتين اسم احددهما زلفدة واآلخدرى , وهي ليا بنه ليان وهي ابنة خال يعقوب

ل فتدددزوا يعقدددوب راحيدددل فولدددده لددده يوسدددن توفيددده ليدددا (*)أبشدددر, (*)وكددداد, (*)ونفيدددالي, (*)أوتد وداندددة 3 

 ."وبنيامين وكان بنو يعقوب اثني عشر رجالد 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عشر رجالد ... روبل من] 7س  -

1س , تــاري , الطبددري. 117 -113 , قصــ , الثعلبددي: قددارن الددن  فددي[ عشددر رجددالد ... روبددل مددن] 7س  -
 . 313 , مرآة, سبط ابن الجوزي. 312 -329 , 1ا, المنتظم, ابن الجوزي. 337 -330 , 1ا

                                         
(*)

,1ج,أخبةار,انيالقرمم:انظمر.وهموابمنيعقموببمنليئمة"سمما "اس عبرانيمعناه,بنيعقوبمننسلهارونشمعون
 .501ص,قاموس,بطرس,عبدالملك:انظرأيعاً.021ص

(*)
.سميبهذااالس ألنهاقالمتاآلنيقتمرنبميرجلمي,وهواس ثالثأبناءيعقوبمنليئة"مقترن"اس عبريمعناه:الوي

 .623ص,قاموس,بطرس,عبدالملك:انظر.وقداشتركمعشمعونفيقتلحموروابنهشكي ثائرينألختهمادينة
(*)

وأعطميهمذااالسم بسمببشمكر,وولدفيمابينالنهرين,وهورابعأبناءيعقوبمنليئة"حمد"اس عبريمعناه:يهوذا

 .1265ص,قاموس,بطرس,عبدالملك:انظر.واليذكرعنهالكثيرمنالمعلومات.أمهعندوالدته
(*)

 .ل أجدلهترجمة
(*)

 .مةل أجدلهترج
(*)

,بطمرس,عبمدالملمك:انظمر.وهميابنمةيعقموبممنليئمةولم يكمنليعقموببنماتسمواها"دينونمة"اس عبمريمعنماه:دينة

 .363ص,قاموس
(*)

ألنراحيمل"مصمارعتي"سمينفتماليأي.واالبنالثانيلبلهةجاريةراحيلزوجةيعقوب,االبنالسادسليعقوب:نفتالي
 .497ص,قاموس,بطرس,عبدالملك:انظر".اارعتاختيوغلبتمصارعاتهللاقد"قالت

(*)
 .ل أجدلهترجمة:كاد

(*)
واحدمنأسباطبنمي,وهواالبنالثامنليعقوبوالثانيمنأبناءزلفةأمةليئة"أشير"ورداسمهفيالكتابالمقدس:ابشر
 .63ص,قاموس,بطرس,عبدالملك:انظر.إسرائيل
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 [أ/ 139] //في القريدددددددددددددددددة المسمددددددددداة" الرئاسة على سائر اخوته كانهو " الن بي  ومزار شمعون بن يعقوب 
فدي فدي ذلدك  الس دالمعليده  الن بدي  ومدزار شدعيب , [الس دالمعليه ] الن بي  وهو أخ سب ليوسن  (*)ببوريكي

 3 .الدرب في القرية المسماة بحطين

حتى عمدي فدرد اهلل عليده بصدر  ثدم يكندى  الن بي  بكى شعيب : "وروي عن شداد بن أوس مرفوعاد 
مدا هدذا البكداء اشدوقاد : لده تعدالىحتى عمر يزداد اهلل عليه بصر  ثدم يكدن حتدى فدرد اهلل عليده فقدال اهلل 

لقائددك فدداوحى اهلل أن يكددن ذلددك فهنيئدداد  إلددىب ولكددن شددوقاد ر ت يددا : ار  قددالفددي الجنددة أو خوفدداد مددن الندد 6 

 ."لقائي لذلك اخدمتك موسى كلمي تعالىلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .وسقطه في ب, في أ" اخوته... الرياسة كانهو "ورده  1

 "عدددد م"وورده / وورده فدي ب, فدي أ[ لس دالماعليده ]وسقطه / في ب" يبورديلدددددددددد"وورده , في أ" ببورلكى"ورده  0
 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ
7س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ موسى كلمي... وروي عن] 4س  -

. 353 , 1ا, تـاري , الطبدري. 152 , قصـ , الثعلبي: قارن الن  في[ سائر اخوته... شمعون بن] 1س 
 .329 , 1ا, المنتظم, ابن الجوزي

7س , لبـاب, الخدازن. 027 , 3ا, معـالم, البغوي: انظر تطابق الن  في[ موسى كلمي... وروي عن] 4س  -
 .333 , 3ا

                                         
(*)

 .ترجمةل أجدله
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وقيدل ", فدي أسدفل جسدر يعقدوب الس المعليه  الن بي  ومزار بناته عند  وكنعان هو مسكن يعقوب 
ميكدل بدن وشدعيب بدن  إسدحاققدال  إبدراهيمأنه اسم بتدرون بدن صدفيون بدن عفيدان ثابده بدن مددين بدن 

هداجر معده قدالوا وأم   براهيمإنمدا ولدد بعدض مدن آمدن بد إبدراهيموقال آخرون لم يكن من ولد , ولد مين 3 

بالرجعدددة واآلخددددرى  تعددددالىكهدددا اهلل اهلأمتددددين إحددددهما مدددددين فغضدددب ف إلدددىبنددده لددددوط بعثددده اهلل  أبيددده
ديداد فاخددذهم أصددحاب اسيكددة وهددي الغليظددة مددن الشددجر فتمددادوا فددي كفددرهم فبعددث اهلل علدديهم حددراد شدد

البريددة فاضددلتهم سددحابة فوجدددوا بردهددا اجتمعددوا تحتهددا ثددم أرسددلها اهلل علدديهم ندداراد  إلددىبانفاسدهم فخرجددوا  6 

وقددال رسددول اهلل , ن شددعيباد كددان أعمددىإويقددال , تعددالىذكددر  اهلل  الددذي ةم الظلددفدداحترقوا فهددو عددذاب يددو 
ك بعددد هددال مك دةإنده لحددق بويقددال  ,وهددو خطيددب اسنبيداء بحسددن مراجعتده قومدده :اهلل عليدده وسدلم صدل ى

 9 ."قومه وأقام بها حتى ماه

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عددد م"وورده / في ب" كنعنا"وورده , في أ" كنعان"ورده  0

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ حتى ماه... وقيل انه] 9س  -

1س , الثعلبدي. 306 -305 , 1ا, تـاري , الطبدري: انظدر تطدابق الدن  فدي[  ى ماهحت... وقيل أنه] 9س  -
 .140 -134 , 13ا, نهاية, النويري. 149 -146 , قص 
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 المزارات الكائنة في محروسة دمشق وفي حواليها هذه

أتهددم بنددي إسددرائيل ", فدي وسددط جددامع بددن أميدة, (1)"وكددان نجدداراد " الس ددالمعليده  الن بددي  مدزار زكريددا 
فهدرب مدنهم فددخل جدون شدجرة فقطعوهدا بالمنشدار بدين اثندين هدذا قدول ابدن  الس دالميا بمريم عليده زكر  3 

الن بي  ومزار ابنه يحيى , "وهب
 .فيه عند المحراب الس المعليه  (*)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 ,ب في" هذا"وورده , في أ" هذ "وورده / في ب "الكائنة"وورده , في أ" الكاينة"ورده  1

" ابزاقيده"وورده / وسدقطه فدي ب, فدي أ" وكدان نجدارا"وورده / فدي ب" الس المعليه "وورده , في أ "عددد م"ورده  0
 .في ب" ابن امية"ووردتر , في أ

0س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وهبابن ... اتهم بني] 7س  -

0س , ابدددن الجدددوزي. 704 , قصددد , ال علبـــ : انظدددر تطدددابق الدددن  فدددي[  بدددين اثندددين... اتهدددم بندددي] 3س  -
 .396 , قص , ابن كثير. 3 , 0ا, المنتظم

                                         
(1)

,سةنن,ابمنماجمة:انظر".كانزكريانجاراً:"قال,عنأبيهريرةأنرسولهللاالىهللاعليهوسل :انظرنصالحديث

رقممه,رضميهللاعنمه,مسندأبيهريمرة,مسند,ابنحنبل.404ص,0ج,(0152)رقمه,بابالصناعات,كتابالتجارات
بمابذكمرزكريمابمنأدن,كتابتواريخالمتقدمينممنأنبيماءوالمرسملين,مستدركال,النيسابوري.309ص,13ج,(4974)

 .375ص,0ج,(7175)رقمه,النبيالىهللاعليهوسل 
(*)

وعليه,يوجدفيالجامعاألمويفيالبالطالقبليقبالةالركناأليمنمنمقصورةالصحابة:مزاريحيىالنبيعليهالسالم
 .010ص,1ج,أخبار,القرماني.011,رحلة,ابنجير:انظر.سطوانةتابوتخشبمعترااإل
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وقيل صار شهيداد فدي زمدن علدي كدرم اهلل وجهده وهدو , (1)في مقبرة الشام (*)ومزار أويس القرني
هددددا كمدددا هددددي فلينظدددر فددددي كتددداب تددددذكرة عرفأن ي أرادعددداش وحيددددداد ومددداه شددددهيداد فمناقبددده كثيددددرة فمدددن 

هددو يشددفع سمتددي يددوم القيامددة مقدددار وشددعر غددنم قبيلددة ربيعددة "فددي حقدده  مالس ددالوقددال عليدده , اسوليدداء 3 

 .(2)"ومضر وليس في قبائل العرب أكثر غنماد من تلك القبيلتين العرب قبيلة في اليمن
اشدترا  مدن أميدة بدن  عتقه أبدو بكدر رضدي اهلل عنده بعددماأ, "في مقبرة الشام", (*)وبالل الحبشي

 6 .(*)اسمه فسطاس أسود ل اشترا  بالمبادلة بغالم لهببردة وعشرة أواق وقي (*)خلن

 
 

 
____________________ 

 .في ب" ويس"وورده , في أ" اوينس"ورده  1

 .وسقطه في ب, في أ" وبالل"ورده  5

1س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اسمه فسطاس... ومزار اويس] 7س  -
 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [اسمه فسطاس... واعتقه ابو] 3س -5س 

5س ابدددن . 160 , 1ا, االســتيعاب, ابددن عبددد البددر: قددارن الددن  فددي[ اسددمه فسددطاس... واعتقدده ابددو] 3س  -
 .350 , 1ا, سير, الذهبي. 073 , 1ا, أسد, اسثير

                                         
(*)

ممنسمادات,أحمدالنسماكالعبماد,ممنبنميقمرنبمنردممانبمنناجيمة,أويسبنعامربنجزءبنمالكالقرنيأبوعممرو

وسمكن,ىعممربمنالخطمابوفمدعلم,كحياةالنبيالىهللاعليهوسل وأدر,سكنالقفازوالرمال,اليمنأالهمن,التابعين
,3ج,تاريخ,ابنعساكر.103ص,مشاهير,ابنحبان:انظر(.م354/هـ34)توفيسنة,شهدوقعةافينمععلي,الكوفة

 .143ص,0ج,تاريخ.33-19ص,7ج,سير,الذهبي.94ص
(1)

,رحلةة,ابمنبطوطمة.006ص,رحلةة,ابمنجبيمر:انظمر.يوجدقبرهفيالجنانةالغربيةبمقربةمنبابالجابيةفيدمشمق
 .47ص

(2)
 .54-73ص,3ج,صفة,ابنالجوزي.79-71ص,تذكرة,ابنالعطار:انظرمناقبأوسفي

(*)
ابمن.003ص,رحلةة,ابمنجبيمر:انظر,يوجدقبرةفيالمقبرةالتيتعر بقبورالشهداءبينبابالجابيةوالبابالصغير

 .332ص,1ج,رسي,الذهبي.073ص,رحلة,بطوطة
(*)

وهوالذيعذببالل,أدركاإلسالم,ومنساداته ,أحدجبابرةقريشفيالجاهلية,منبنيلؤي,أميةبنخل بنوهب

,ابمنهشمام:انظمر(.م307/همـ0)فصاحباللوقتلسمنة,أسرهعبدالرحمنبنعو ببدر,الحبشيفيبدايةظهوراإلسالم

 .321ص,1ج,عيون,ابنسيدالناس.05-07ص,0م,الكامل,يرابناألث.314ص,1ج.السيرة
(*)

 .ل أجدلهترجمة

9 
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 الن بدددي  زوجدددة  (*)وأم حبيبدددة, وهدددو مدددن أكدددابر اسوليددداء, (*)"فدددي مقبدددرة الشدددام" ,(*)وشدددي  أرسدددالن
 [ب/ 172] ".//ة الشامفي مقبر ", الس المعليه 

وهدو مدن جملدة , هو أيضاد من الخلفاء الراشددين" في مقبرة الشام" (*)وصهيب بن سنان الرومي 3 

حدين أخدذ , (1)"والذين هاجروا فـ  اهلل مـن بعـد مـا ظلمـوا: "ن نزل في حقهم هذ  اآليةياسصحاب الذ
, ذكورن فددي سددورة النحددلالمشددركون يعددذبون وبددالل الحبشددي أيضدداد مددن تلددك الصددحابة وهددؤتء جملددة مدد

 6 .(2)"سيد الروم صهيب: "اهلل عليه وسلم صل ىقال رسول اهلل 

____________________ 

 .في ب" ارسالن"وورده , في أ" رسالن"ورده  1

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عددد م"ورده  0

 .في ب" الرومى"وورده , في أ" الرومي"ورده  3
3س  .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ روم صهيبال... في مقبرة] 3س  -

, الكشددان, الزمخشددري. 02 , 5ا, معددالم, البغددوي: قددارن الددن  فددي[ سددورة النحددل... الددذين نددزل] 5س -7س 
 . 324 , 0ا

                                         
(*)

/همـ399)اموفيتموفيفميدمشمقسمنة,ويقاللهالشيخرسمالن,أرسالنبنيعقوببنعبدهللابنعبدالرحمنالدمشقي

,الزركلي:انظرأيعاً.334ص,1ج,يةهد,البغدادي.007ص,6ج,الوافي,الصفدي:انظر,ولهرسالةالتوحيد,(م1322
 .066ص,1ج,األعالم

(*)
 (.45-47)ص,رحلة,ابنبطوطة:انظر.يقعقبرهفيالمقبرةالتيبينبابالجابيةوالبابالصغير

(*)
فصمحياتممنكانمت,خمتمعاويمةأ,النبيالىهللاعليمهوسمل منأزواج,بنتأبيسفياناخربنحرببنأميةرملة
,ث ارتدعبيدهللافأعرضتعنه,هاجرتمعهإلىالحبشةعبيدهللابنجحشتزوجهاأوال,(م593/هـ.ق05)ولدت,يشقر

.وكمانأبوهمااليمزالعلمىعهمدالجاهليمة,(م306/همـ4)بعقمدنكاحمةعليهماسمنةلنجاشيلدهعو,يخطبهارسولهللافأرسل

ابن.1673ص,7ج,االستيعاب,ابنعبدالبر.97ص,12ج,الطبقات,ابنسعد:انظر(.م337/هـ77)توفيتبالمدينةسنة

 .115ص,3ج,أسد,ابناألثير.133ص.39ج,تاريخ,عساكر
(*)

 .354ص,0ق,موانح,اللقيمي:انظر,قبرةفيمقبرةالبابالصغيربدمشق
(1)

 (.71)اآلية,سورةالنحل
(2)

:انظرأيعماً.7ص,0ج,(1390)رقمه,ذكرليلةالقدروفعلهاومايتصلبهافي,ترتيب,الشجري:انظرنصالحديث
 .572ص,4ج,(4329)رقمه,بابالمناقب,اإليماء,نبيل,جرار
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وقيدل لعبدد الملدك بدن مدروان , وعبد الملك بن مروان وهو خليفة كمدا ذكرندا  فدي فضدائل القددس
ولقـد جئتمونــا فــرادى : "تعدالىأجدددني كمدا قددال اهلل : قدالكيددن نجددك يدا أميددر المدؤمنين  : فدي مرضده

ولمدا حضدر عبدد الملدك بدن مدروان , اآليدة (1)"كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولنـاكم وراء ظهـوركم 3 

ثدم يغدرب بده المغسدلة فقدال عبدد الملدك واهلل ليتندي  غسال بجاندب دمشدق يلدوي ثوبدابين إلىالوفاة نظر 
 .كنه غساتد 

وهددو مدددن الخلفدداء الراشددددين وهددو أول مدددن عمددل المقصدددورة لجدددامع  (*)سدددفيان ومعاويددة بدددن أبددي 6 

عليدده  صددل ىدمشددق ودفددن فددي مقبددرة البدداب الصددغير و  إلددىمددل حو  نحددو اربعددينوهددو تددوفي فددي , دمشدق
 ".خالفته ثالث سنين وتسعة أشهر كانهابنه معاوية وسنه يوم ماه تسع وثالثون سنة و 

 9 "خالفته أربعين يوماد  كانهأبيه يزيد المذكور و وهو مدفون عند " (*)ومعاوية بن يزيد

 
 

____________________ 

 .في ب" زيد"وورده , في أ" يزيد"ورده  9

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ [كنه غساتد ... كما ذكرنا ] 5س -1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وتسعة أشهر... وهو من] 6س -3س 

 .وسقط في ب, د الن  في أور [ اربعين يوما... وهو مدفون] 9س 

, ابن عساكر. 43 , المحتضرين, ابن أبي الدنيا: قارن الن  في[ كنه غساتد ... وقيل لعبد] 5س -1س 
 .156 -154 , 34 , تاري 

, الذهبي. 325, 039 , 59ا, تاري , ابن عساكر: قارن الن  في[ اربعين يوما... وهو توفي] 9س -4س 
 .43 , 5ا, سير

                                         
(1)

 (.97)اآلية,سورةاألنعام
العمربالشماموأحمددهماةمؤسمسالدولمةاألمويمةفمي,القرشمياألمموي,معاويةبنأبيسفيانبناخربنحرببنأمية(*)

وتعلم الكتابمة,(م309/هـ6)وأسل يومفتحمكةسنة,(م323/هـ.ق02)ولدبمكةسنة,أمههندبنتعتبة,الكبارالمتميزين

ونشبتالحروببينهوبين,ووالهعمرعلىاألردن,ولماوليأبوبكروالهقيادةالجيش,والحسابفجعلهرسولهللافيكتّابه
(.م362/همـ32)توفيبدمشقسنة(.م331/هـ71)تسل الخالفةمعاويةسنة,إمامةمعاويةعلىالعراقوانتهىاألمرب.علي

 .102ص,3ج,اإلصابة,ابنحجر,072-55ص,59ج,تاريخ,ابنعساكر:انظر
بدمشمقبعمدوفماةبويمع,(م331/همـ71)ولمدسمنة,منخلفاءبنيأميةفيالشمام,يزيدبنمعاويةبنأبيسفيانمعاويةبن(*)

 .43ص,5ج,سير,الذهبي.325-093ص,59ج,تاريخ.ابنعساكر:انظر(.م367/هـ37)والدهسنة
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عنددد بدداب  (*)صدداحب علددم المشدداي  مدددفون فددي محلددة صددالحية" (*)ن العربدديوشددي  محددي الدددي
يقولدددون فدددي كدددل ليلدددة جمعدددة يقطدددر فيهدددا قطدددرة مدددن دم , "فدددي جبدددل الصدددالحية (*)ومغدددارة الددددم, مدددامح

فدي مدرسدته فدي سدوق  (*)وندور الددين الشدهيد, ومغارة أصحاب الكهن في سفح ذلك الجبل, "الشهداء 3 

 ".سة الكانية في سوق القالنسيوهو مدفون في مدر "القالنسي 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" ذللدددددد"وورده , في أ" ذلك"ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ سوق القالنسي... وهو مدفون] 7س 

, ابن جبيدر. 534, 509 , 0ا, القالئد, ابن طولون: قارن الن  في[ ذلك الجبل... وشي  محي] 3س -1س 
 .003 -000 , رحلة

                                         
)*(
/هممـ532)ولممدبمرسمميليةباألنممدلسسممنة,محيمميالممدينمحمممدبممنعلمميالعربمميالطممائياألندلسمميالمعممرو بممابنالعربممي

,ورحلإلىالحجازومصروبغدادوالموالواتكرأهلمصررراءهانتقلإلىاشبيلية,مفسر,فقيه,اوفي,حكي ,(م1135

,الكتبمي:انظمر".الفتوحماتالمكيمة"لهممنالتصماني ,ودفنبسفحقاسيون,(م1072/هـ336)استقلبدمشقوتوفيبهاسنة

,األعةالم,الزركلمي:انظمرأيعماً.101ص,1ج,الحضةرة,النابلسمي.116ص,1ج,جةامع,النبهماني.735ص,3ج,فوات
 .060-061ص,3ج
(*)

قريةكبيرةذاتأسواقوجامعفيلح تقععلىسفحجبملقاسميونممنغوطمةدمشمقوفيهماقبمورجماعمةممن:الصالحية

وسببتسميتهاالصالحيةأنهلمانزلبهاالشيخأبموعممرالمقدسميوعّممر,أهلهاكله علىمذهباإلمامبنحنبل,الصالحين
ابممن.770ص,3ج,معجةةم,الحممموي:انظممر.سممتهالمشممهورةوسممكنبهمماوكممانواقوممماًاممالحينسممميتبهمم بهمماالممديررومدر

 .726ص,53ج,أخبار,القرماني.40-41ص,رحلة,بطوطة
)*(
تسمىمغارةاألربعينألنفوقهامسجداًفيهأربعينمحرابوهيتقومفيمحلنزهجداًومرتفعيبلغقمةالجبل:مغارةالدم 
,1ق,القالئةد,بنطولمون:انظر.ويقالأنهاالمغارةالتيقتلفيهاقابيلهابيل,زاويتهاالشرقيةالشماليةبارتفا نحومترفي

,الصميادي.35ص,البةر ,ابمنالراعمي.320ص,لطةائف,اللقيممي:انظرأيعاً.02ص,اإلشارات,الهروي.66-64ص

 .72ص,الروضة
)*(
ملك,(م1166/هـ511)ولدسنة,الملقببالملكالعادل,نورالدين,أبوالقاس ,ابناقسنقر(دينعمادال)محمودبنزنكي

خطمبلمه,وامتدتسلطتهإلىالموالودياربكرومصروبالدالمغرب,وهوأعدلالملوك,الششاموديارالجزيرةومصر

,بنمىالعديمدمنهماالعادليمة,تلئاليتعرضواللحجماجواقطعغربالباديةاقطاعا,اسقطماكانيؤخذمنالمكوس,بالحرمين

(.م1147/هـ539)توفيسنة,كانعارفاًبالفقهعلىمذهبأبيحنيفة,وبنىالجامعالنوريبالموال,ودارالحديثبدمشق
 .166-167ص,5ج,وفيات,ابنخلكان.105-116ص,54ج,تاريخ,ابنعساكر:انظر
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ربـوة  إلـىوآويناهمـا "وهي مذكورة في القرآن كما قال عز وجل في حق مريم وعيسى", (*)وربوة
والربددوة المكددان المرتفددع مددن اسرض واختلددن اسقددوال فيهددا قددال بعضددهم غوطددة , "(1)"ذات قــرار ومعــين

ضدددهم هدددي أقدددرب عدمشدددق وبعضدددهم هدددي الرملدددة وبعضدددهم أرض فلسدددطين وبعضدددهم بيددده المقددددس وب 3 

 "السماء بثمانية عشر ميالد وقال بعضهم هي مصر إلى اسرض
 .وعين مريم يقال له أيضاد حمام مريم
 6 [أ/ 171] ددمدددده"ومقدددددام الحدوارييدددددددن , الخليل إبراهيمومقام // (*)الس الموموضع نزول المائدة لعيسى عليه 

 .(*)كلها في موضع يقال له عيسى كوسكى, "الس المعيسى عليه  أصحاب
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عددد م"ووردن / في ب" المائدة"وورده , في أ" المايدة"ورده  3

 .في ب" كوشكى"وورده , في أ" كوسكى"وورده / وسقطه في ب, في أ" هم اصحاب عيسى عددد م"ورده  4

 .وسقط في ب ,ورد الن  في أ[ هي مصر... وهي مذكورة] 7س -1س

, الكشــاف, الزمخشدري. 719 , 5ا, معـالم, البغددوي: قدارن الدن  فدي[ هدي مصددر... وربدوة وهدي] 7س -1س 
 .037 , 3ا, زاد, ابن الجوزي. 192 -169 , 3ا

                                         
)*(
ينقسم المماء,وفيمهمحملللزيمارةيقصمدهالنماسللتبمرك,تنسمابمنمهالميماه,فيرخرجبلقاسميونوادقربدمشق:الربوة 

قبةالخعراءالذيبناهماالشميخخعمرشميخالظماهر:المنشار,برهذهاألنهارالمسمىبتورةرجمنهعلىسبعةأنهاروأكالخا

-40ص,رحلةة,ابمنبطوطمة.79,333ص,1ج,القالئةد,ابنطولمون:انظر.تقومفيموقعيقاللهالمنشاركانتبيبرسو
 .039ص,الروض,الحميري.43

(1)
 (.52)اآلية,سورةالمؤمنون
)*(
 .509ص,0ج,القالئد,ابنطولون:انظر 
)*(
 .ل أجدلهترجمة 
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كالهمدا فدي  (*)وأبدو المسدلم الخدوتني, "يقولون أنه ولي مدن أوليداء اهلل" (*)ومزار سلمان الداراني
 .تعالىالقدس المبارك شرفها اهلل  إلىعلى الدرب المسلوك من دمشق  (*)القرية المسماة بدارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" الخوتني"وورده , في أ" نخوتني"ورده  1

 .في ب" المسلولدددددد,"وورده , في أ" المسلوك"ورده  0

 

                                         
)*(
فميالقمرنالثالمثأحدعلمماءأهملالسمنةممنأعمالمالتصمو ,(م454/هـ172)ولدسنة,عبدالرحمنبنعطيةالداراني 

,ورواعنهأحمدبنأبيالحواريوغيره ,سفيانالثوري:الهجريمنأهلدارياقريةمنقرادمشقفيسوريارواعن

,سةةير,الممذهبي.47ص,طبقةةات,السمملمي.153-100ص,37ج,تةةاريخ,ابممنعسماكر:انظممر(.م432/هممـ015)تموفيسممنة

 .163-160ص,12ج
)*(
الخوالني,تابعي,فقيه,عابد,زاهد,االهمناليمن,ادركالجاهليةفقدممناليمناسل ايامالنبيالىهللاببنثوهللاعبد

ابمن:انظمر(.م360/همـ30)قيلأنهتوفيبدمشقسنة,هاجرإلىالشام,عليهوسل فدخلالمدينةفيخالفةأبوبكرالصديق

 .11-4ص,7ج,سير,الذهبي.10ص.9ج,تاريخ,ابنعساكر.190ص,3ج,أسد,األثير
)*(
:انظمر.وأبميمسمل الخموالني,وبهاقبمرأبميسمليمانالمداراني,بالغوطةقريةكبيرةمشهورةمنقرادمشققرية: داريا 

 .529ص,0م,مراصد,البغدادي.731ص,0ج,معجم,الحموي.01ص,اإلشارة,الهروي
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 المزارات الكائنة في بلدة حمص هذه

ومددزار , هددو مددن الصددحابة مزارهددا فددي داخددل القلعددةو  عندده[ عددالىت]مددزار بددن مسددعود رضددي اهلل 
 3 [ب/ 170] أبدددددددددي// ومزار سعد بن, "وهو من الصحابة الكرام مزارها في خارا القلعة أمام الباب"كعب اسحبار 

قددال سددعد أنددا أول العددرب رمددى سددهماد فددي , "وهددو مددن الصددحابة الكددرام ومددن العشددرة المبشددرة"وقددا  
اهلل عليدده وسددلم أبددا  وأمدده إت لسددعد قددال لدده  صددل ىجمددع رسددول اهلل : "عددن علددي قددال, عددالىتسددبيل اهلل 

فقددال , أقبددل سددعد: "عددن جبددابر قددال, وقددال لدده ارم أيهددا الغددالم الحددزور, يددوم أحددد أرم فددداك أبددي وأمددي 6 

عليدده  الن بدي  أم  كاندههددذا خدالي فلديكن مددن أمدراء خالده وكدان سددعد مدن بندي زهددرة و  الس دالمعليده  الن بدي  
 ".أيضاد من بني زهرة الس الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" الكائنة"وورده , في أ" الكاينة"ورده  1

 .وورده في ب, في أ[ تعالى]وسقطه / في ب" ابن"وورده , في أ" بن"ورده  0

 .في ب" ابن"وورده , في أ" بن"ورده  3

 .وسقط في ب ,ورد الن  في أ[ بني زهرة... قال سعد] 6س -7س

, ابدن عبدد البدر. 015 -017 , 0ا, أسـد, ابدن اسثيدر: قدارن الدن  فدي[ بندي زهدرة... من العشرة] 6س -7س 
 .120 -99, 93 , 1ا, سير, الذهبي. 324 , 0ا, االستيعاب

9 
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, (*)الوليددد بددن الوليددد, ولدده سددتة أوتد غيددر خالددد"ومددزار خالددد بددن الوليددد بددن المغيددرة المخزومددي 
ارة وسبديهم أسدلم مدنهم ثالثدة هدم خالدد وهشدام وعمد" وقيل عبد شمس, (*)والعا , (*)وهشام, (*)وعمارة

 3 .في سورة المدثر وهو من الخلفاء رسل الرسول ورئيس عسكر  الوليد حكاية مذكورة

وهدو مدن الخلفداء , سدمعان مدن أرض حمد  فدي ديدر( *)ومزار عمر بن عبد العزيز بدن مدروان
ذا كتبددتم بسددم اهلل الددرحمن الددرحيم طولددوا البدداء وأظهددروا الشددين فددي فرحددوا الراشدددين وهددو يقددول لكتابدده إ

قدددرب مدددوه عمدددر بدددن عبدددد العزيدددز قدددال أجلسدددوني ولمدددا , بينهدددا وزودوا المددديم بعظمتدددان اهلل عدددز وجدددل 6 

فاجلسو  فقدال أندا الدذي أمرتندي فغفدره ونهيتندي فعفيده قالهدا ثدالث مدراه ولكدن ت إلده إت اهلل ثدم رفدع 
 ".ر فقيل له في ذلك سني سرى حضرة ما هم ب نس وت جن ثم قبضرأ  واحد النظ

 
____________________ 

ورده /فدي أ,وسدقطه فدي ب" اوتد غيدر خالددلده سدتة "ورده/فدي ب" المخزومدي"وورده , في أ" ميالمخر "ورده  1
 .في أ, وسقطه في ب "له ستة اوتد "

 .وسقط في ب, أورد الن  في [ سورة المدثر... ومزار خالد] 3س -1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ثم قبض... وهو من] 6س -7س

 .027 , 1ا, أنساب, البالذري: قارن الن  في[ وعمارة... خالد بن] 0س -1س 

9 

                                         
)*(
أدركاإلسمالم,وهوأخوخالدبمنالوليمد,منأشرا الجاهلية,بنعمربنمخزومالوليدبنالوليدبنالمغيرةبنعبدهللا

تتموفيببئمرأبمي,فأسمل ,ففداهأخمواههشماموخالمد,وثبتعلىوثنيةعلىوثنيةقومهإلىأنكانتوقعةبدرفأسرهالمسلمون
,ابممنحجممر.346ص,7ج,أسةةد,ناألثيممرابمم.1556ص,7ج,االسممتيعاب,ابممنعبممدالبممر:انظممر(.م309/هممـ4)عتبممةسممنة

 .767ص,3ج,اإلصابة
)*(
وهموممناألشمخاصالمذينتوجهمواإلمىالحبشمة.كانأجملفتيانقريشحماالً,يكنىأبافايد,عمارةبنالوليدبنالمغيرة

 .090ص,3ج,تاريخ,الذهبي.024ص,12ج,أنساب,البالذري:انظر.يفسده علىالمسلمينالذينهاجرواللحبشة
)*(
:لهممنالولمد,وهومنالمؤلفةقلوبه قابلأبيأزيهرالدوسمي,أخخالدبنالوليد,هشامبنالوليدبنالمغيرةالمخزومي

 .3,703ج,اإلصابة,ابنحجر.023ص,12ج,أنساب,البالذري:انظر.اسماعيل
)*(
 .ل أجدلهترجمة:العاصبنالوليد
)*(
خمامسالخلفماءالراشمدينوهموممنملموكالدولمة,أبموحفمص,زيزبنمروانبمنالحكم األممويالقرشميعمربنعبدالع

ولهالعديدمن,(م414/هـ99)وليالخالفةبعهدسليمانسنة,(م461/هـ31)ولدونشأبالشامسنة,المروانيةاألمويةبالشام

,3ج,تةاريخ,الطبمري.06-04ص,المحبةر,ابنحبيب:نظرا(.402/هـ121)توفيسنة,األخبارفيعدلهوحسنسياسته
 .77-31ص,4ج,المنتظم,ابنالجوزي.557-552ص
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زار كعدددب مدددوكالهمدددا قريبدددان مدددن " (*)ابندددا جفعدددر الطيدددار, (*)وعبدددد الدددرحمن (*)ومدددزار عبدددد اهلل
رأيدده جعفددراد : "اهلل عليدده وسددلم صددل ىقددال رسددول اهلل : لعددن أبددي هريددرة رضددي اهلل عندده قددا, "اسحبددار

يجلددس  كددان جعفددر يحددب المسدداكين: وعددن أبددي هريددرة أيضدداد قددال, (1)"يطيددر فددي الجنددة مددع المالئكددة 3 

 .(2)"اهلل عليه وسلم يكينيه بابي المساكين صل ىمعهم ويحدثهم ويحدثونه وكان رسول اهلل 
 اهلل عليه وسلم صل ىسول اهلل وهو من رسل ر "ومزار عمرو بن أمية الضمري 

 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" ابن"وورده , في أ" بن"ورده  5

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بابي المساكين... عن ابي] 7س -0س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وسلم.... وهو من] 5س

                                         
)*(
أممهأسمماءبنمت,لمهامحبة,الهاشممي,القرشمي,بنأبيطالببنهاشم بمنعبمدمنما (ذيالجناحين)عبدهللابنجعفر

رواعنالنبيعليهالسالمعدةأحاديث,اإلسالمبأراالحبشةوهوأولمولدولدفي,ولدبأراالحبشة,عميسالخثعمية

,3ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر:انظمر(.م427/همـ65)تموفيسمنة,إسمماعيلوإسمحاقومعاويمة:رواعنهبنموه,وعنأمه

 .731-759ص,3ج,سير,الذهبي.95-97ص,3ج,أسد,ابناألثير.661-662ص
)*(
 .ل أجدلهترجمة
)*(
ممنالسمابقينإلمى,وهموأخعلميبمنأبميطالمب[جعفمرالطيمار]يقماللمه,جعفربنأبيطالببنعبمدالمطلمببمنهاشم 

وتقدمالمسلمينفقطعتيمناهوحملهاباليسرا,مؤتةفحملالرايةمعركةحعر,هاجرإلىالحبشةفيالهجرةالثانية,اإلسالم
ابمن.077-070ص,1ج,االسةتيعاب,ابمنعبمدالبمر:انظمر(.م309/هـمـ6)فقطعتأيعاًفاحتعنالرايةحتىاستشهدسنة

 .014-023ص,1ج,سير,الذهبي.373-371ص,1ج,أسد,االثير
(1)

رأيمتجعفمربمنأبميطالمب:"قالرسولهللاالىهللاعليمهوسمل :عنأبيهريرةرضيهللاعنهقال:انظرنصالحديث

بمابذكمرمناقمب,كتمابمعرفمةالصمحابةرضميهللاعمنه ,المسةتدرك,النيسابوري:انظر".حينملكاًيطيرمعالمالئكةبجنا
,6ج,البةةدر,ابممنالملقممن.391ص,(369)رقمممه,حةةديث,الزهممري.031ص,3ج,(7935)رقمممه,جعفممربممنأبمميطالممب

 .110ص
(2)

,بابالجي ,المعجم,الطبراني.1361ص,0ج,(7105)رقمه,بابمجالسةالفقراء,كتابالزهد,سنن,ابنماجة:انظر
 .301ص,13ج,(33924)رقمه,الصحابةفضائلباب,كتابالفعائل,كنز,الهندي.129ص,0ج,(1744)رقمه

6 
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فدي خدارا " الس دالمعليده  الن بدي  زوجدة  (*)ومدزار أم سدلمة, "في داخل القلعدة" (*)ومزار شي  رشيد
 [  أ/ 173] "//اء اهللدددددددددددون هو من أوليددديقول ,"(*)وشي  عبد اهلل اليونيني ,"في داخل القلعة"ومقام أربعين , "القلعة

 3 .في بعلبك

قريدب مدن الشدام مقددار  الس دالمعليده  الن بدي   (*)ومزار هابيل بدن آدم, فيه (*)الخليل إبراهيمومقام 
 دمشددددددق إلىفي الطريق المسلوك من بعلبك  (*)د على الجبل الكبير فوق القرية المسماة بحسنينةبري
 
 
 

____________________ 

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عددد م"ورده  1

 ". اليونيني"ولكنها باسصل  "اليوناني"ورده في المخطوطة  0

 .في ب" ددد,بعلبلدد"وورده , في أ" بعلبك"ورده  3

 .في ب" هابل"وورده , في أ" هابيل"ورده  7

 .في ب" المسلولددددددددد"وورده , في أ" المسلوك"ورده  5

                                         
)*(
 .ل أجدلهترجمة

(*)
اهموزادأبوهم,ممنالمهماجراتاألوائمل,أمسملمة,المخزوميمة,القرشمية,هندبنتسهيلالمعرو بأبيأميةابمنالمغيمرة

تزوجهمافميالسمنةالرابعمة,ممنزوجماتالنبمياملىهللاعليمهوسمل ,(م593/همـ.ق06)ولمدتسمنة,الراكبأحداألجمواد

.إلمىالحبشمة,قديمةاإلسالمهاجرتمعزوجهااألولأبيسملمةبمنعبمداألسمد,منأكملالنساءعقالًوخلقاًكانتو,للهجرة
(.م361/هـ30)توفيتسنة,توفيأبيسلمةوتزوجهارسولهللا,لىمكةوهاجرإلىالمدينةورجهاإ"سلمة"وولدتلهابنه

 .021ص,0ج,سير,الذهبي.566ص,5ج,أسد,ابناالثير.63ص,6ج,الطبقات,ابنسعد:انظر
)*(
ولمد,هوكرماتهكثيرةفعائل,نمنأكابروأعيانالساداتاألولياءالصوفيي,عبدهللابنعثمانبنجعفربنمحمداليونيني

.ودفمنبتربمةقبلمىببعلبمك(م1102/همـ314)تموفيسمنة,انقطعللعبمادةبحبمللبنمان,فيقريةيوتين(م1135/هـ532)سنة

 .034-037ص,0ج,جامع,يوس ,النبهاني:انظرأيعاً.033ص,0ج,الدارس,عيمينال:انظر
)*(
,اإلشةارات,الهمروي.753ص,1ج,معجةم,الحمموي:انظمر.ميوجمدفميقلعمةبعلبمكمقامإبراهي بمنالخليملعليمهالسمال

 .19ص
)*(
.يوجدبجبلقاسميونبمغمارةتعمر بمغمارةالمدمألنفوقهمافميالحبملدمهابيملأخقابيمل:مزارهابيلبنردمعليهالسالم

 .000ص,رحلة,جبيرابن.64,509ص,1ج,القالئد,ابنطولون:انظر
)*(
,معظم بيوتهماممنالطمينوالحجمارة,تقععندنهايةالسمفحالشمماليلهعمبةكلسميةوعمرة,قريةفيهعبةحلب:الحسينية

 .36ص,3م,المعجم,العماد,طالس:انظر.يزر سكانهاالبقولوالحبوب

6 
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ل هدود بدهدو فدي ج :قدال ابدن عبداس, ل واختلفدوا فدي موضدع قتلدهتدوهو ابن عشدر سدنين حدين ق
ه كدان أول ميده وقدع راء ولدم يددر مدا يصدنع سندفلمدا قتلده أخدو  قابيدل تركده بدالع وقيل عندد عقبده حدراء

آخدددر  إلدددىعلدددى اسرض مدددن بندددي آدم فحملددده فدددي جدددراب علدددى ظهدددر أربعدددين يومددداد فبعدددث اهلل غرابددداد  3 

 كاندده, (1)"ظهــر الفســاد فــ  البــر والبحــر: "عددز وجدل تعددالىقددال الضدحاك فددي تفسددير قولده , الحكايدة
لغددنم فلمددا قتددل اسرض خضددراء موفقددة ت يدداتي تبددن آدم شددجرة وكددان يقصددد اسسددد والبقددر والددذئب وا

زعافداد وقصدد الحيدوان بعضدها قابيل هابيل انتشره اسرض وشاكه اسشجار وصار ماء البحر مالحاد  6 

 ".بعضاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ بعضا... وهو ابن] 4س -1س

, 1ا, زاد, ابددن الجدددوزي. 51 , 7ا, الكشــف, الثعلبددي :قددارن الددن  فدددي [اهلل غرابددا... وهددو ابددن] 3س -1س
 .090 , 4ا, اللباب, ابن عادل. 536 

ــالم, البغددوي: انظددر تطددابق الددن  فددي[ بعضددا ... كانددهو ] 4س -7س ــاب, الخددازن. 047 , 3ا, مع , 3ا, لب
 .719 , 15ا, اللباب, ابن عادل. 393 

                                         
(1)

 (.71)اآلية,سورةالروم
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, ن بلددة حمداةبدل قريبداد مدأبو سده نفسدية فدي قلدة الج (*)ومزار زين العابدين بن حسين بن علي
وهدو ولدد بعدد قتدل هابيدل بخمسدين سدنين سديبه لده وصداروا حتدى أبيده " الس دالمعليه  الن بي  ومزار شيث 
 3 (*)حمداة فدي القريدة المسدماة بددارخ إلدىوفي الطريدق المسدلوك مدن حلدب , "ولي عهد  الس المآدم عليه 

 [أ/ 177] .//"الس المه آدم عليهما جميع أهاليها نساح وقال بعضهم وهو مدفون في غار أبي قبيس عند أبي"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 

 .في ب" حما"وورده , في أ" حماة"وورده / في ب" ابن"وورده , في أ" بن"ورده  1

 .في ب" الس المعليه "وورده , في أ" عدددد م"وورده  0

 .في ب" المسلولددددددددد"وورده , في أ" المسلوك"ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ولي عهد ... لدوهو و ] 3س -0س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ الس الم... وجميع اهاليها] 7س

, البدايـة, ابدن كثيدر. 76 -74 , 1م, الكامل, ابن اسثير :قارن الن  في[ ولي عهد ... وهو ولد] 3س -0س
 .030 -032 , 1ا

                                         
)*(
الملقمببمزين,أبموالحسمين,القرشمي,الهاشممي,بميطالمبعليبنالحسينبنعليبمنأ:زينالعابدينبنحسينبنعلي

/هـ36)ولدفيالمدينةسنة,وأحدمنكانيعرببه المثلفيالور والحل ,رابعاإلئمةاإلثنيعشرعنداإلمامية:العابدي

(.م410/هـ97)مدينةسنةتوفيبال,كانمنالمتعبدينوأحصيبعدموتهعددالبيوتالتيكانيقيتهافبلغتمائةبيت,(م356

 .50ص,0ج,صفة,ابنالجوزي.302ص,1ج,وفيات,ابنخلكان.029ص,4ج,الطبقات,ابنسعد:انظر
)*(
 .ل أجدلهاترجمة
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وبعضددهم "دمشددق  إلددىك مددن حلددب عنددد حلددب علددى الطريددق المسددلو  (*)ومددزار سدديد اسنصدداري
وأسددداميهم  الس دددالمومدددزار الحدددواريين وهدددم أصدددحاب عيسدددى عليددده , "يقولدددون المدددزار هدددم مشدددهد روحدددين

 3 .حلب إلى (*)في الطريق المسلوك من بغراس, ويحيى وبودس, شمعون

وعمددر  مائددة سددنة وقيددل فددي جنازتدده سدديعها " (*)فددي درب عنتدداب الس ددالمعليدده  الن بددي  ومددزار داود 
عددون ألددن راهددب وأن ملكدده كددان أربعددين سددنة ولمددا بلددد ثمانيدداد وخمسددين ابتلددي بقصددة أوريددا فتددزوا أرب

زوجدة أوريددا وولددده لدده سدليمان وبكددى علددى خطيئتدده أربعدين يومدداد حتددى نبدده العشدب مددن دمددوع عينيدده  6 

 ".فتاب اهلل عليه
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" المسلولددددددددد"وورده , في أ" المسلوك"ورده  1

 .في ب" المسلولددددددددد"وورده , في أ" المسلوك"ورده  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ مشهد روحين... وبعضهم] 0س -1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ يحيى وبودس... وهم اصحاب] 3س -0س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اهلل عليه... وعمر  مائة] 4س -7س

 . 13 , ا شارات, الهروي :قارن الن  في[ لبمن ح.. ومزار سيد] 1س

ـــاري , الطبدددري: قدددارن الدددن  فدددي[ اهلل عليددده... وعمدددر  مائدددة] 4س -7س , ابدددن اسثيدددر. 765 -763 , 1ا, ت
 .300 -319 , 0ا, البداية, ابن كثير. 147 -141 , 1م, الكامل

                                         
)*(
الصوفيااحبمنازلالسائرينكانإماماًفيالتفسيروالحديثحسن,أبوإسماعيل,عبدهللابنمحمدبنعلياألنصاري

وكانغيرملتمزمبمالرزقمكتفيماًبممايباسمطبمه,(م963/هـ343)ولدسنة,التصو والعربيةوالتاريخواألنسابالسيرةفي
انظمر.379ص,5ج,شةذرات,الحنبلمي.304ص,1ج,الكواكةب,المنماوي:انظمر(.م1266/همـ761)توفيسنة,المريدين

 .700ص,دولة,الصالبي:أيعاً
)*(
 .ل أجدلهاترجمة
)*(
 . أجدلهاترجمةل
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, ثددر مددن مسدديرة يددومقريبدداد مددن أنطاكيددة أك (*)بموضددع يقددال لدده جبلددة (*)بددن أدهددم إبددراهيمومددزار 
ناقبدده كثيددر ومددن راويهددا مو  تعددالىوهددو ملددك بلدد  فهددذا ليددالي صددار وليدداد صددافياد مددن جملددة أوليدداء اهلل "

 3 ".فلينظر في كتاب التذكرة

قال مقاتل أصحاب يدس وذلدك أنهدم وطئدوا حبيدب النجدار حتدى ", في أنطاكية (*)وحبيب النجار
 "خرا أمعاؤ  من دبر  ثم ألقي في بئر وهي الرس

ن وهدو مدن أنبيداء بندي إسدرائيل يقدال أ", فدي النهدر تحده الجسدر [الس دالمعليه ] الن بي   (*)ودانيال 6 

 ".ال وجد  أبو موسى اسشعري بالسوس فاخرجه وكفنه وقبر قبر داني
 

____________________ 

 .وسقطه في ب, في أ" يوم"ورده  1

 .في ب" في نفس انطاكيةوحبيب "وورده , في أ" وحبيب النجار في انطاكية"ورده  7

 .وورده في ب, في أ[ الس المعليه ]سقطه  3

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ كتاب التذكرة... وهو ملك] 3س -0س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ هي الرس ...قال مقاتل] 5س -7س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ هي الرس... قال مقاتل] 5س -7س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ ه وقبر وكفن... وهو من] 4س -3س 

ــــتظم, ابددددن الجددددوزي. 33 , ا شــــارات, الهددددروي: الددددن  فددددي قددددارن[ وكفندددده وقبددددر ... دانيددددال] 4س , 1ا, المن
 714- 702. 

                                         
)*(
تفقمهورحملإلمى,كانابوهمنأهملالغنمىفميبلمخ,زاهدمشهور:ابوإسحاق,البلخي,التميمي,إبراهي بنرده منصور

كمانيعميشعملمهبالحصمادوحفمظالبسماتين,أخمذعمنكثيمرممنعلمماءاألقطمار,وارتحلإلىالعراقوالشاموالحجاز,بغداد

,تةاريخ,ابمنعسماكر.00ص,الرسةالة,القشميري:انظمر(.حصنمنبالدالروم)نهدفنفيسوفننوقيلإ,والجملوالطحن
 .177ص,12ج,البداية,ابنكثير.30-31ص,1ج,وفيات,ابنخلكان.379–044ص,3ج
)*(
أبمو(م336/همـ14)هإليهماعبمادةبمنالصمامتسمنةجمو,منأعمالحلمبقمربالالذقيمةقلعةمشهورةبساحلالشام:جبلة

:انظمر.فأنشأمعاويةجبلةوكانتحصناًللرومجلواعنهعندفمتحالمسملمينلحممص,فتحهاعنوةث خربها,عبيدةبنالجراح

 .310ص,1ج,مراصد,البغدادي.125ص,0ج,معجم,الحموي
)*(
 .ل أجدلهترجمة
)*(
قمدمإلمى,ولدبأورشملي ,وكانمنعائلةشريفة,ياءاألربعةالكباروهواس احداالنب"هللاقعى"اس عبريمعناه:دانيال

,قةةاموس,بطممرس,عبممدالملممك.714ص,1ج,المنةةتظم,ابممنالجمموزي:انظممر.بابمملبممأمرمممننبوخممذنصممروتعلمم الكلدانيممة
 .354ص
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خالفتده عشدرين سدنة  كاندهوهو من الخلفاء الراشددين و " (*)وعبد اهلل المامون بن هارون الرشيد
ه مدداه محمددد بددن إدريددس أيامددوفددي , "عشددرة مددن الهجددرة وخمسددة أشددهر تددوفي فددي سددنة مددائتين وثمددان

 3 كاندهو  (*)عليده ابنده صدالح صدل ىو   (*)وسرطدوهدو دفدن بط. الشافعي بمصر رحمه اهلل رحمدة واسدعة

 . خالفته ثالثا وعشرين سنة وستة أشهر وماه في سنة ثالث وتسعين ومائة من الهجرة
ه هرقلددة ومدداه فددي خالفتدده أيامددي فدد كانددهبناهددا هددارون الرشدديد و "عنددد الجددامع  أيضدداد طرطددوس

 6 [أ/ 175] //".مالك بن أنس رضي اهلل عنه

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .في ب" المامون"وورده , في أ" المامون"ورده  1

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ من الهجرة... وهو من] 7س -1س

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ اهلل عنه... بناها هارون] 3س -5س

, تــاري , الطبددري. 391 -364 , المعــارف, ابددن قتيبددة: قددارن الددن  فددي [بطرطددوس... وعبددد اهلل] 3س -1س
 .069 -040 , 12ا, سير, الذهبي. 373 , 6ا

                                         
)*(
تقلمدالخالفمةسمنة,امنباذغيسهلوأا"مراجل"أمهأمولدكانتطباخةواسمها,أبوالعباس,عبدهللابنهارونالرشيد

تموفيفمي,كمانفصميحاًواسمعالعلم ,سابعالخلفاءمنبنيالعبماسفميالعمراق,(م463/هـ142)ولدسنة,(م613/هـ196)

,12ج,سير,الذهبي.33-79ص,12ج,المنتظم,ابنالجوزي:انظر(.م633/هـ016)ودفنفيطرطوسسنة"وندبذن"

 .163ص,12ج,تاريخ,يالبغداد.049-040ص
)*(
أغلمبامخورهاكلسميةتتخللهمافميالوهمادتوضمعات,مدينةتقعفيمنطقةسهلةضمعيفةالتمموجتنحمدرغربماً:طرطوس

فتحهاالعرب,وبالتيمرتميعالشععمرتخاللالسنواتالميالديةاألولىوظلتمفتاحاًلساحلالسوريتداولتهج,طمية

 .195-197ص,7م,المعجم,طالس,العماد:انظر.بعةلجندحمصفأاحبتتا(م334)سنة
)*(
 .ل أجدلهترجمة
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زيددارة قبددور الصدالحين مسددتحبة للتبددرك مدع اتعتبددار فددال ينبغددي : "قدال اإلمددام الغزالددي رحمده اهلل
أن يددزور واحددداد مددن تلددك  أرادومددن , "عددن اتعتباريددة أن يفعددل الزائددر علددى الدددعاء لنفسدده وللميدده وت

ن ذلددك مددن  المددزاراه المددذكورة يدددخل عليدده بدداسدب والخضددوع فددال يمسددح القبددر وت يقبلدده وت يمسدده فدد 3 

عليددك  الس ددالمعددادة النصددارى بددل يقددن عنددد  مسددتدبر القبلددة مسددتقبالد لوجدده الميدده يسددلم عليدده ويقددول 
دد مددن مفيسدت, ا خيدر الجدزاء ثددم يددعوا لده ولنفسده ولسددائر المسدلمينورحمدة اهلل وبركاتده فجدزاك اهلل عندد

لعددل اهلل بسددببه أن يهديدده ويوفقدده ويخددتم  الس ددالم ه ويريددد الصددالح لنفسدده ولسددائر أمدده محمددد عليددهحددرو  6 

ذا تحيددرتم فددي اسمددور فاسددتعينوا با": عاقبتدده بددالخير كمددا قددال سدديد المرسددلين فدداي أمددر , "القبددور هددلوا 
ولددولي يددا هددادي الضددالين  اهدددنا  الن بددي  ر يصددير أشددرن مددن قبددر بددالددنفس وأي ق يكددون أهددم مددن أمددر

 9 ويدددددا رب أجدددددب دعواتندددددا واعدددددن عندددددا واغفدددددر لندددددا , ويدددددا أكدددددرم اسكدددددرمين أكرمندددددا بكدددددرامتهم, بدددددرحمتهم

 [.إرحمنا وأنه أرحم الراحمين]
____________________ 

 .في ب" تللددددد"وورده , في أ" تلك"ورده  0

 في ب" ذللددددد"وورده , في أ "ذلك"ورده  3

 .في ب" عليلددددددد"وورده , في أ" عليك"وورده / وسقطه في ب, في أ" عند "ورده  7

" لسدداير"وورده / فددي ب" الجددزاء"وورده , فددي أ" حددزاءال"وورده / فددي ب" فجزالدددددددددد"وورده , فددي أ" فجددزاك"ورده  5
 .في ب" لسائر"وورده , في أ

وورده / فددددي ب " الصدددالح"وورده , فدددي أ" الصدددالح"وورده / فددددي ب" روحددده "وورده , فدددي أ" زوحددده"وورده  3
 .في ب" اهلل عليه وسلم صل ى"وورده , في أ" الس المعليه "وورده / في ب" لسائر"وورده , في أ" لساير"

 .بوسقطه في , في أ" القبور أهل... إذا تحيرتم"وورده / في ب" عاقبه"وورده , في أ" عاقبته"ورده  4

 .في ب" الولي"وورده , في أ" لولي"ورده  6

 .في ب" بكرمنهم"وورده , في أ" بكرامتهم"ورده  9

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ عن اتعتبارية... قال اتمام] 0س -1س

 .وورد في ب, الن  في أ سقط[ وارحمنا وانه خير الراحمين] 12س

12 
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 [ب/ 173] وحرمددددددده// يل بشافعة الحبيبلبه الجعفو ر الراجي وقد وقع الفراغ من جمعه وتحرير  على يد العبد 
, ةر مددن الهدددول اسكبدر باليسدر واسخد همصدرب خل ,ن بن أمدنيالخليل الحاا محمد بن سوندك بن حس

والحمددد هلل علددى التمددام ولرسددوله , لعشددر خلدده مددن جمددادى اآلخددرة فددي عددام سدده وخمسددين وثمانمائددة 3 

 .لكتاب بعون الملك الوهاب سنة إحدى وعشرين وألنوقد تم هذا ا, الس المأفضل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .وسقط في ب, ورد الن  في أ[ وعشرين الن... وقد وقع] 7س -1س



 

 

 
 

 

 الفهارس العامة
 

 قائمة المحتويات 
 فهرس ا يات القرآنية 
 فهرس األحادي  النبوية 
 فهرس األشعار 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: أوالً 
, (م1030/ ه332ه), علدددي بدددن أبدددي الكدددرم بدددن محمدددد الشددديباني, أبدددو الحسدددن, ابدددن اسثيدددر (1

, دار الكتددب العلميددة, أبددي الفدداء عبددد اهلل القاضدي: تحقيدق, (مجلددد11), الكامـل فــ  التــاري 
 (.م1964/ ه1724), 1ط, لبنان, بيروه

, (ط. ب), لبندددان, بيدددروه, دار الفكدددر, (جدددزء 3) ,أســـد الفابـــة فـــ  معرفـــة الصـــحابة -
 (.م1969/ ه1729)

. ب), (ط. ب), لبندددان, بيددروه, دار صددادر, (جددزء 3), اللبــاب فــ  تهــذيب األنســـاب -
 (ه

جـامع , (م1029/ ه323), مبارك بن محمدد بدن اسثيدر الجدزري, أبي السعاداه, ابن اسثير (0
ء التددراث دار إحيددا, محمددد حامددد الفقددي: تحقيددق, (جددزء 12), األصــول مــن أحاديــ  الرســول

 (.م1962/ ه1722), 0ط, لبنان, بيروه, العربي

دار إحيداء التدراث , محمدود محمدد, تحقيق, (جزء 5), النهاية ف  بريب الحدي  واأل ر -
 (.م1933/ ه1363), 1ط, لبنان, بيروه, العربي

أخبــار مكــة ومــا , (م637/ ه052ه ), محمددد بددن عبددد اهلل بددن أحمددد, أبددي الوليددد, اسزرقددي (3
, مكتبدة اسسددي, عبد الملك بن عبدد اهلل بدن دهديش: تحقيق, (جزء 0), ن ا  ارجاء فيها م

 (.م0223/ ه1707), 1ط, (م, ب)

ســالح المــؤمن فــ  , (م1377/ ه475ن)محمددد بددن محمددد بددن علددي بددن همددام , ابددن اإلمددام (7
ـــذكر , 1ط, لبندددان, بيدددروه, دار ابدددن كثيدددر, محيدددي الددددين ديدددب مسدددتو: تحقيدددق, الـــدعاء وال

 (.م1993/ ه1717)

(. م1776/ ه650ه ), شددهاب الدددين محمددد بددن أحمددد بددن منصدددور, أبددو الفددتح, اسبشدديهي (5
 (.ه1719), 1ط, لبنان, بيروه, عالم الكتب, المستطرف ف  كل فن مستظرف
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ــــاب , (م942/ ه332), محمددددد بددددن الحسددددين بددددن عبددددد اهلل اآلجدددددي, أبددددو بكددددر, اسجدددددي (3 كت
, الريداض, مكتبدة أضدواء السدلن, اهلل البددر بددر عبدد: حققده وخدرا أحاديثده, األربعون حدي اً 

 (.م0222/ ه1702), (0ط), السعودية

/ ه352ه ), محمدددد بدددن محمدددد بدددن عبدددد اهلل بدددن إدريدددس الحمدددوي, أبدددو عبدددد اهلل, اإلدريسدددي (4
, 1ط, لبندان, بيدروه, عدالم الكتدب, (مجلدد 0), نزهة المشتاق ف  إختراق ا فاق(. م1137

 (.م1969/ ه1729)

, (جدددزء 14), تهـــذيب اللفـــة, (م691/ ه342), محمدددد بدددن أحمدددد, نصدددورأبدددي م, اسزهدددري (6
 (.ه. ب(. )ط. ب), (م. د), (ن. ب), عبد السالم هارون: تحقيق

حليـــة األوليـــاء وطبقـــات , (م1236/ ه732), أحمدددد بدددن عبدددد اهلل, أبدددو نعددديم, اسصدددبهاني (9
 (.ه. ب), (ط. ب), (م. ب), دار الفكر, (جزء 12), األصفياء

, دمشدددق, دار المدددامون للتدددراث, علدددي رضدددا عبدددد اهلل: تحقيدددق, (جدددزء 0), صـــفة الجنـــة -
 (. ه. ب), (ط. ب), سوريا

/ ه1719), 1ط, السددعودية, الريدداض, دار الددوطن للنشددر, (جددزء 4), معرفــة الصــحابة -
 (.م1996

/ ه764), عبدددددد اهلل بدددددن عبدددددد العزيدددددز بدددددن محمدددددد البكدددددري, أبدددددو عبيدددددد, اسندلسدددددي (12
, (ط. ب), (م. د), دار الغددددددددرب اإلسددددددددالمي, (جددددددددزء 0), المســــــــالك والممالــــــــك, (م1297
 .م1990

, (م1503/ ه932ه)محمددددد بددددن أحمددددد إيدددداس الحنفددددي , أبددددو البركدددداه, ابددددن إيدددداس (11
جمعيددة المستشددرقين , مصددطفى محمدد, تحقيددق, (جدزء 7), بــدائع الزهــور فــ  وقــائع الــدهور

 .م1940/ ه1390, (ط. ب), مصر, القاهرة, اسلمان
, (م1372/ ه471ه)محمددد بددن عبددد اهلل الخطيددب العمددري , أبددو عبددد اهلل, التبريددزي (10

, المكتدددب اإلسدددالمي, محمدددد ناصدددر الددددين اسلبددداني: تحقيدددق, (جدددزء 3), مشـــكاة المصـــابي 
 (.م1997), 3ط, لبنان, بيروه

 



770 

 

, (م1739/ ه647ه)جمدال الددين يوسدن استدابكي , أبو المحسدن, ابن تغري بدري (13
محمددد حسددين : قدددم لدده وعلددق عليدده, (جددزء 13) ,النجــوم الزاهــرة فــ  ملــوك مصــر والقــاهرة

 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, شمس الدين

ــواف  - , محمددد محمددد أمددين: تحقيددق, (جددزء 4), المنهــل الصــاف  فــ  المســتوفى بعــد ال
 (.ه. ب), (ط. ب), مصر, مصر القاهرة, الهيئة العامة للكتاب

/ ه053ه), إسدددماعيل بدددن إبدددراهيم ابدددن المغيدددرةمحمدددد بدددن , أبدددي عبدددد اهلل, البخددداري (17
, دار الفكددر, عبددد العزيدز بددن عبددد اهلل بدن بدداز: تحقيددق, (جدزء 6), صــحي  البخــاري, (م639
 (. م1991/ ه1711), 1ط, لبنان

/ ه1724), (ط. ب), لبندددددددان, بيدددددددروه, دار الفكدددددددر, (مجلدددددددد 10), التـــــــاري  الكبيـــــــر -
 (.م1963

ــ - ــر للبخــاريتخــريج األحاديــ  المرفوعــة المســندة ف ــاري  الكبي ــاب الت . د: إعددداد,   كت
, 1ط, السدعودية, الريداض, مكتبدة الرشدد, أستاذ الحدديث, محمد بن عبد الكريم بن عبيد

 (.م1999/ ه1702)

مســـند , (م925/ ه090ه), أحمدددد بدددن عمدددرو بدددن عبدددد الخدددالق, أبدددو بكدددر, البدددزاز (15
اهلل وعددددادل بددددن سددددعد محفددددوظ الددددرحمن زيددددن : تحقيددددق, (جددددزء 16), "البحــــر الزخــــار"البــــزاز 
وانتهددده , م1966بددددأه ), 1ط, السددعودية, المديندددة المندددورة, مكتبدددة العلدددوم والحكددم, وآخددرون
 (.م0229

, (م406/ هد 112ه )الحسن بن يسار البصري , أبو سعيد, البصري, الحسن (13
, (ط. ب), الكويه, مكتبة الفالح, سامي مكي الهاني: تحقيق, فضائل مكة والسكن فيها

 (.ه. ب)

شـرح صـحي  , (م1254/ ه779ه)علدي بدن خلدن بدن عبدد الملدك , أبدو الحسدن, بن بطالا (14
, السددعودية, الريداض, مكتبددة الرشدد, ابدو تديم ياسددر بدن إبدراهيم: تحقيددق, (جدزء 12), البخـاري

 (. م0223/ 1707), 0ط
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, (م1344/ ه449ه )محمدد بدن عبدد اهلل بدن محمدد بدن إبدراهيم , أبدو عبدد اهلل, ابدن بطوطدة (16
 (.م1963/ ه1366), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار الفكر, بن بطوطةرحلة ا

ــــاري  بفــــداد أو , (م1241/ ه733ه), أحمددددد بددددن علددددي الخطيددددب, أبددددي بكددددر, البغدددددادي (19 ت
, ب), (ط, ب), المديندددة المندددورة, السدددعودية, المكتبدددة السدددلفية, (جدددزء 17), "مدينـــة الســـالم"
 (.ه

ــــال  تلخــــي  المتشــــاب  - , دار الصددددميعي, ر بددددن حسددددنمشددددهو : تحقيددددق, (جددددزء 0), ت
 (.ه1714), 1ط, الرياض

هديـــة العـــارفين أســـماء , (م1949/ ه1399ه)إسدددماعيل بدددن محمدددد بدددن أمدددين , البغددددادي (02
. ب), أسدتانبول, طبدع بعنايدة وكالدة المعدارن الجليلدة, (جدزء 0), وآ ـار المصـنفينالمؤلفين 

 (.م1951), (ط

مراصــد , (م1339/ ه439), غددداديمن بددن عبددد الحددق البصددفي الدددين عبددد المددؤ , البغدددادي (01
, بيدروه, دار المعرفدة, علدي محمدد البجداوي: تحقيدق, ا طالع على أسـماء األمكنـة والبقـاع

 (.م1957/ ه1343), 1ط

معــالم التنزيــل فــ  , (م1114/ ه512ه )الحسددين بددن مسددعود البغددوي , أبددو محمددد, البغددوي (00
عثمددان جمعددة , د اهلل النمددرمحمددد عبدد: تحقيددق, (جددزء 6), "تفســير البفــوي", تفســير القــرآن

/ ه1714), 7ط, (م. ب), دار طيبددددة للنشددددر والتوزيددددع, سددددليمان مسددددلم الحرشددددى, ضددددميرية
 (.م1994

المكتددددددب , شددددددعيب اسرنددددددؤوط وزهيددددددر الشدددددداويش: تحقيددددددق, (جددددددزء 15), شــــــرح الســــــنة -
 (.م1963/ ه1723), 0ط, سوريا, دمشق, اإلسالمي

معجــم مــا , (م1297/ ه764ه)كددري عبددد اهلل بددن يزيددد الب, أبددي عبيددد اهلل, البكددري (03
, عددالم الكتددب, مصددطفى السددقا: تحقيددق, (جددزء 7), اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع

 (.م1963/ ه1723), 3ط, لبنان, بيروه
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أنســــاب , (م690/ ه049ه)أحمددددد بددددن يحيددددى بددددن جددددابر , أبددددو الحسددددن, الددددبالذري (07
, لبندددان, بيدددروه, فكدددردار ال, سددهيل زكدددار وريددداض الزركلدددي: تحقيدددق, (جدددزء 13), األشـــراف

 (.م1993/ ه1714), 1ط

 (.م1966), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار مكتبة الهالل, فتوح البلدان -

 0), البـدء والتـاري , (م977/ ه330ه )أحمد بن سدهل البلخدي , أبي زيد, البلخي (05
, 1ط, لبندددان, بيدددوره, دار الكتدددب العلميدددة, خليدددل عمدددران المنصدددور: وضدددع حواشددديه, (جدددزء
 (. م1994/ ه1714)

/ ه429ه)محمدددد بدددن أبددددي الفدددتح بدددن أبدددي الفضدددل البلعددددي , أبدددو عبدددد اهلل, البلعدددي (03
, وياسدين محمدود الخطيدب, محمود اسرنداؤوط: تحقيق, المطلع على ألفاظ المقنع, (م1329

 (.م0223/ ه1703), 1ط, السعودية, جدي, مكتبة السوادي

ه )ن إسددددماعيل شددددهاب الدددددين أحمددددد بددددن أبددددي بكددددر بدددد, أبددددو العبدددداس, البويصدددديري (04
دار : تحقيددق, (جددزء 9), إتحـاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة, (م1333/ ه672

, الريدداض, دار الددوطن, ب شددران أبددو تمدديم ياسددر بددن إبددراهيم, المشددكاة للبحددث العلمددي والنشددر
 (. م1999/ ه1702), 1ط, السعودية

(. م1233/ ه756ه), أحمددد بددن الحسددين بددن علددي بددن موسددى, أبددو بكددر, البيهقددي (06
, بيددروه, دار الكتددب العلميددة, محمددد عطددا عبددد القددادر: تحقيددق, (جددزء 11), الســنن الكبــرى

 (.م0223/ ه1707), 3ط, لبنان

مكتبددة , عبددد اهلل بددن محمددد الحاشدددي: تحقيددق, (جددزء 0), األســماء والصــفات للبيهقــ  -
 (.م1969/ ه1712), 1ط, السعودية, جدة, السوادي

جامعددددة , عبددددد المعطدددي أمددددين قلعجدددي: تحقيدددق, (جددددزء 7) ,الســـنن الصــــفيرة للبيهقـــ  -
 (.م1993/ ه1712), 1ط, باكستان, كراتشي, الدراساه اإلسالمية

/ ه1703), 1ط, السدددددعودية, الريددددداض, مكتبدددددة الرشدددددد, (جدددددزء 17), شـــــعب ا يمـــــان -
 (. م0223
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, (م690/ ه049ه )محمدد بدن عيسدى بدن سدورة بدن موسدى , أبدي عيسدى, الترمذي (09
 (.ه. ب), (ط. ب), مصر, القاهرة, جمعية المكنز اإلسالمي, (جزء 0), سنن الترمذي

, اسردن, عمدددان, محمدددد ناصدددر الددددين اسلبددداني: تحقيدددق, مختصـــر الشـــمائل المحمديـــة -
 (.ه. ب), (ط. ب)

م يـر الفـرام إلـى زيـارة , (م1333/ ه435ه )شهاب الددين , أبي محمود, ابن تميم (32
/ ه1715), 1ط, لبنددددان, بيددددروه, ر الجيددددلدا, أحمددددد الخطيمددددي/ تحقيددددق, القــــدس والشــــام

 (.م1997

, (م1235/ ه704ه)أحمد بدن محمدد بدن إبدراهيم النيسدابوري , أبو اسحاق, الثعلبي (31
, مصدددر, القددداهرة, مكتبدددة الجمهوريددة العربيدددة, قصـــ  األنبيـــاء المســـمى عـــرائس المجـــالس

 (.ه. ب), (ط. ب)

, ام ابدي محمدد بدن عاشدوراسمد: تحقيق, (جزء 12), الكشف والبيان عن تفسير القرآن -
/ ه1700), 1ط, لبنددان, بيددروه, دار إحيدداء التددراث العربددي, نظيددر السدداعدي: وتدددقيق
 (.م0220

(. م1014/ ه317ه )محمدد بدن أحمدد الكنداني اتندلسدي , أبدو الحسدين, ابن جبيدر (30
 (ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار ومكتبة الهالل, رحلة ابن الجبير

, (م1335/ ه434)عبددددد العزيدددز بددددن محمدددد بددددن إبددددراهيم  ,أبدددو عمددددر, ابدددن جماعددددة (33
صدالح بدن ناصدر بدن : تحقيدق, (جدزء 7), ية السالك إلى المذاهب األربعـة فـ  المناسـكهدا

 (.ه1700), (ط. ب), السعودية, المدينة, دار ابن الجوزي, صالح الخزيم

سدددامي مكدددي : تحقيدددق , المختصـــر الكبيـــر فـــ  ســـير الرســـول صـــلى اهلل عليـــ  وســـلم -
 (.م1993), 1ط, اسردن, عمان, دار البشير, عانيال

, (م1022/ ه394ه)جمددال الددين عبددد الددرحمن بددن علددي , أبددو الفددرا, ابدن الجددوزي (37
دار , مصدددطفى محمدددد حسدددين الدددذهبي: تحقيددق, م يـــر الفـــرام الســـاكن إلـــى أشـــرف األمـــاكن

 (م1995/ ه1715), 1ط, مصر, القاهرة, الحديث
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ــدموع_  , 1ط, مصددر, القدداهرة, دار الفجددر, ود مصددطفىجمددال محمدد: تحقيددق , بحــر ال
 (.م0227/ ه1705)

. ب), (م. د), مكتبددة الثقافددة الدينيددة, محمددد زيددنهم عددزب: تحقيددق, تــاري  بيــت المقــدس -
 (. ه. د), (ط

, شدددركة دار اسرقدددم بدددن أبدددي اسرقدددم ,تلقـــي  فهـــوم األ ـــر فـــ  عيـــون التـــاري  والســـير -
 (. م1994), 1ط, لبنان, بيروه

دار الكتددداب , عبدددد الدددرازق المهددددي: تحقيدددق, (جدددزء 7),   علـــم التفســـيرزاد المســـير فـــ -
 (.ه1700), 1ط, لبنان, بيروه, العربي

, دار المعرفدددددة, محمدددددود فددددداخوري ومحمدددددد رواس: تحقيدددددق, (جدددددزء 7), صـــــفة الصـــــفوة -
 (. م1995/ ه1725), 3ط, لبنان, بيروه

دار , الحددق اسثددريإرشدداد : تحقيددق, (جددزء 0), العلــل المتناهيــة فــ  األحاديــ  الواهيــة -
 (. م1961/ ه1721), 0ط, باكستان, فيصل أباد, العلوم اسثرية

, لبنددان, بيددروه, دار اآلفدداق الجديدددة, جبرائيددل سددليمان جبددور, تحقيددق, فضــائل القــدس -
 .(م1962/ ه1722), 0ط

, محمددددد عطددددا عبددددد القددددادر: تحقيددددق, (جددددزء 6) ,المنــــتظم فــــ  تــــاري  األمــــم والملــــوك -
/ ه1710), 1ط, لبنددددان, بيددددروه, دار الكتددددب العلميددددة, عطدددداومصددددطفى عبددددد القددددادر 

 (.م1990

, الريداض, المكتبدة السدلفية, عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق, (جزء 3), الموضوعات -
 (.م1936/ ه1366), 1ط, السعودية

ــــف فضــــائل المصــــطفى - ــــا بتعري . ب), (ط. ب), (م. د), (ن. ب), دار المعرفددددة, الوف
 (. ه

الصـــحاح تـــاا , (م1223/ ه393ه ), سدددماعيل بددن حمدددادإ, أبدددو نصددر, الجددوهري (35
, دار القلدددم للماليدددين, أحمدددد عبدددد الغفدددور عطدددا: تحقيدددق, (جدددزء 3), اللفـــة وصـــحاح العربيـــة

 (.م1949/ ه1399), 0ط, لبنان, بيروه
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كشــف الظنــون عــن , (م1354/ ه1234ه)مصددطفى بددن عبددد اهلل , خليفددة, حداجي (33
 (.م1971), (ط. ب), بغداد, مثنىمكتبة ال, (جزء 3), أسام  الكتب والفنون

األماكن , (م1166/ هد 576ه )محمد بن موسى بن عثمان , أبو بكر, الحازمي (34
, اليمن, نجد, دار اليمامة, أحمد بن محمد بن الجاسر: تحقيق, أو ما اتفق وافترق مسماه

 (.هد1715), (ط. ب)

ير مشــــاه, (م953/ ه357ه )محمددددد بددددن أحمددددد البسددددتي , أبددددي حدددداتم, ابددددن حبددددان (36
 (.م1995/ ه1713), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, علماء األمصار

شدددعيب : حققددده وخدددرا أحاديثددده, (جددزء 16), ا حســـان فـــ  تقريـــب صـــحي  ابـــن حبـــان -
 (.م1966/ ه1726), 1ط, لبنان, بيروه, مؤسسة الرسالة, اسرنؤوط

ه مــن التعليقــات الحســان علــى صــحي  بــن حبــان وتمييــز ســقيم  مــن صــحيح  وشــاذ -
, جدددة, دار بدداوزير, اسميددر أبددو الحسددن علددي بددن بلبددان, ترتيددب, (جددزء 10), محفوظــ 
 (.م0223/ ه1707), 1ط, السعودية

دار المعدددددارن , عيدددددد خددددان, أحمددددد عبدددددا: طبدددددع بمراقبددددة الددددددكتور, (جددددزء 9), ال قــــات -
 (.م1943/ ه1393), 1ط, الهند, حيدر أباد الدكن, العثمانية

ـــــار ا - ـــــة وأخب ـــــاءالســـــيرة النبوي , دار ابدددددن خلددددددون, سدددددعد كدددددريم الفقدددددي: تحقيدددددق, لخلف
 (.ه. ب), (ط. ب), مصر, اتسكندرية

محمددد إبددراهيم / تحقيددق, (جددزء 3), المجــروحين مــن المحــد ين والضــعفاء والمتــروكين -
 (.ه1339), 1ط, سوريا, دار الزعي حلب, زايد

, المحبـــر, (م632/ه075ه)محمدددد بدددن عمدددرو الهاشدددمي , أبدددو جعفدددر, ابدددن حبيدددب (39
 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار اآلفاق الجديدة, ايلزة ليختن شتيتر: حقيقت

, تهــذيب التهــذيب, (م1779/ ه650ه )أحمددد بددن علددي , أبددي الفضددل, ابددن حجددر (72
 (.م1967/ ه1727), 1ط, لبنان, بيروه, دار الفكر, (جزء 17)
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ـــت  البـــاري بشـــرح صـــحي  البخـــاري - عد طددده عبدددد الدددرؤون سددد: راجعددده, (جدددزء 06), ف
/ ه1396), (ط. ب), مصدددر, القددداهرة, دار الفكدددر العربدددي, ومصدددطفى محمدددد الهدددواري

 (.م1946

مركدز خدمدة : تحقيدق, (جدزء 19), اتحاف المهرة بالفوائـد المبتكـرة مـن أطـراف العشـرة -
مركددددز الملددددك فهددددد لطباعددددة , السددددنة والسدددديرة باشددددران زهيددددر بددددن عبددددد ناصددددر الناصددددر

 (.م1997/ ه1715), 1ط, السعودية, المدينة, المصحن

عدددادل أحمدددد عبدددد الموجدددود وعلدددي : تحقيدددق, (جدددزء 6), ا صـــابة فـــ  تمييـــز الصـــحابة -
 (.ه1715), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, محمد عوض

, دار الكتددب العلميددة, (جددزء 7), التلخــي  الحبيــر فــ  تخــريج أحاديــ  الرافعــ  الكبيــر -
 (.م1969/ ه1719), 1ط, لبنان, بيروه

, عبددد هاشددم اليمدداني المدددني: تحقيددق, (جددزء 0), فــ  تخــريج أحاديــ  الهدايــةالداريــة  -
 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار المعرفة

مؤسسدددددة اسعلمددددددي , دائدددددرة المعدددددارن النظاميددددددة: تحقيددددددق, (جدددددزء 4), لســـــان الميــــــزان -
 (.م1941/ ه1392), 0ط, لبنان, بيروه, للمطبوعاه

, القدداهرة, مكتبددة الخددانجي, محمددد عمددرهدداب : تحقيددق ,رفــع األصــر عــن قضــاة مصــر -
 (.م1996/ ه1716), 1ط, مصر

, (م1534/ ه947ه)أحمددد بددن محمددد بددن علددي , أبددي العبدداس, ابددن حجددر الهيتمددي (71
ــائر ــراب الكب / ه1723), (ط. ب), لبنددان, بيددروه, دار الفكددر, (جددزء 0), الزواجــر عــن اقت

 (.م1963

, طنطدا, دار الصدحابة, أبدو عمدر السديد: تحقيدق, تحفة الزوار إلـى قبـر النبـ  المختـار -
 (. م1990/ ه1710), 1ط, مصر

, (م1233/ هددد 753ه )علددي بددن أحمددد بددن سددعيد اسندلسددي , أبددو محمددد, ابددن حددزم (70
 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار الفكر, (جزء 10), المحلى با  ار
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, ندار المعدار , احسدان عبداس: تحقيدق, جوامع السير وخمس وسائل أخـرى البـن حـزم -
 (.م1922), 1ط, مصر, القاهرة

, لبنددان, بيددروه, دار الكتددب العلميددة, لجنددة مددن العلمدداء: تحقيددق, جمهــرة أنســاب العــرب -
 (.م1963/ هد 1723), 1ط

شـمس العلـوم ودواء , (م1146/ هدد 543ه )نشوان بن سعيد , أبو سعيد, الحميري (73
دار , مدددري وآخدددرونحسدددين بدددن عبدددد اهلل الع: تحقيدددق, (جدددزء 11), كـــالم العـــرب مـــن الكلـــوم

 (.م1999/ هد 1702), 1ط, لبنان, بيروه, الفكر
الـروم المعطـار فـ  خبـر , (م1797/ ه922ه )محمد بن عبد المدنعم , الحميري (77

/ ه1395), (ط. ب), لبنددددددان, بيددددددروه, مكبدددددة لبنددددددان, إحسددددددان عبدددددداس: تحقيدددددق, األقطــــــار
 (.م1945

, معجـم البلـدان, (م1006/ ه303ه )شدهاب الددين يداقوه , أبدو عبدد اهلل, الحموي (75
 (. م1944/ ه1394), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار صادر, (جزء 5)

, تحقيددق إحسددان عبدداس, (جددزء 14)" إرشــاد األريــب إلــى معرفــة األديــب"معجــم األدبــاء  -
 (.م1993/ ه1717), 1ط, لبنان, بيروه, دار الغرب اإلسالمي

مســند , (م655/ هددد 071ه )أحمددد بددن محمددد بددن حنبددل , أبددو عبددد اهلل, ابددن حنبددل (73
, عدددادل مرشدددد وآخددددرون, شددددعيب اسرندددؤوط: تحقيدددق, (جدددزء 75), ا مـــام أحمـــد بــــن حنبـــل

 (.م0221/ هد 17011), 1ط, لبنان, بيروه, مؤسسة الرسالة
/ هددددد477ه)محمددددد بددددن أحمددددد عبددددد الهددددادي شددددمس الدددددين , أبددددو عبددددد اهلل, الحنبلددددي (74

, د بدن زيدد القطدري اليمدانيعقيدل بدن محمد: الصارم المنكر ف  الرد علـى السـبك , (م1373
 (.م0223/ هد1707), 1ط, لبنان, بيروه, مؤسسة الريان

شـذرات الـذهب , (م1346/ هدد1269ه)عبدد الحدي بدن العمداد , أبي الفالح, الحنبلي (76
 (.م1949/ هد1399, 0ط, لبنان, بيروه, دار المسيرة, (جزء 4), ف  أخبار من ذهب



752 

 

, (م1500/ هدد906ه)بدن عبدد الدرحمن عبد الدرحمن بدن محمدد , أبو اليمن, الحنبلي (79
مكتبدة , عددنان يدونس عبدد المجيدد: تحقيدق, (جزء 0), األنس الجليل بتاري  القدس والخليل

 (.ه. ب), (ط. ب), اسردن, عمان, دنديس
محمدددددددددد بددددددددددن عبددددددددددد الواحدددددددددد بددددددددددن أحمددددددددددد المقدسددددددددددي , ضددددددددددياء الدددددددددددين, الحنبلدددددددددي (52

, دار الفكدددر, لحدددافظمحمدددد مطيدددع ا: تحقيدددق, فضـــائل بيـــت المقـــدس, (م1073/هدددد373ه)
 (.م1966/ هد1725), 1ط, سوريا, دمشق

, صــورة األرم, (م946/ ه334ه )بددن حوقددل النصدديبي , إبددي القاسددم, ابددن حوقددل (51
 (. م1995/ ه1713), 1ط, لبنان, بيروه, منشوراه دار مكتبة الحياة

البحــر المحـيط فــ  , (م1377/ هدد 475ه )محمدد بدن يوسددن بدن علدي , أبدي حيدان (50
, (ط. ب), لبنددان, بيددروه, دار الفكددر, صدددفي محمددد جميددل: تحقيددق, (جددزء 12), التفســير

 (.هد1702)
, عددالء الدددين علددي بددن محمددد بددن إبددراهيم بددن عمددر الشدديحي, أبددو الحسددن, الخددازن (53

محمدد علدي : تصدحيح, (جدزء 17), لباب التأويـل فـ  معـان  التنزيـل, (م1371/ هدد471ه)
 (.هد1715), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, شاهين

/ هددد 724ه )عبددد الملددك بددن محمددد بددن إبددراهيم النيسددابوري , أبددو سددعد, الخركوشددي (57
, 1ط, السدددددعودية, مكدددددة, دار البشددددائر اإلسدددددالمية, (جدددددزء 3), شـــــرف المصـــــطفى( م1213

 (.هد1707)
صــحي  , (م903/ ه311ه)محمددد بددن اسددحاق بددن خزيمددة , أبددو بكددر, ابددن خزيمددة (55

, بيدددروه, المكتددب اإلسدددالمي, مددد مصدددطفى اسعظمددديمح: تحقيدددق, (جدددزء 7), ابــن خزيمـــة
 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان

: ترجمدددة, ةســـفر نامـــ, (م1231/ ه753ه)ناصدددر القباديددداني , أبدددو معدددين, خسدددرو (53
 (.م1963), 0ط, لبنان, بيروه, دار الكتاب الجديد, يحيى الخشاب
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/ ه361ه)شددمس الدددين أحمددد بددن محمددد بددن أبددي بكددر , أبددي العبدداس, ابددن خلكددان (54
دار , إحسدددان عبدددداس: تحقيدددق, (جدددزء 6), وفيـــات األعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان, (م060
 (.م1997), 1ط, لبنان, بيروه, صادر

ســـنن , (م995/ هدددد 365ه )علدددي بدددن عمدددر بدددن أحمدددد , أبدددو الحسدددن, الددددارقنطي (56
ــــدارقنط  حسددددن عبددددد المددددنعم , شددددعيب اسرنددددؤوط, حققدددده نصدددده وعلددددق عليدددده, (جددددزء 5), ال
 (.م0227/ هد 1707), 1ط, لبنان, بيروه, الةمؤسسة الرس, وآخرون

ســنن , (م669/ هددد 045ه )سددليمان بددن اسشددعث بددن اسددحاق بددن بشددير , أبددو داود (59
, صددديدا, المكتبدددة العصددرية, محمددد محيددي الددددين عبددد الحميددد: تحقيدددق, (جددزء 7), أبــو داود
 (.ه. ب), (ط. ب), بيروه

مسـند الـدرام  , (م639/ د هد055ه )عبد اهلل بن عبد الرحمن , أبو محمد, الدرامي (32
/ هددددددد 1710), 1ط, السدددددعودية, دار المغندددددي,(جدددددزء 7), "ســـــنن الــــــدرام " المعـــــروف بــــــ 

 (.م0222
, (م933/ هدددد 301ه ), محمدددد بدددن الحسدددن اسزدي البصدددري, أبدددي بكدددر, ابدددن دريدددد (31

, (ط. ب), مصدر, القداهرة, مؤسسدة الحلبدي وشدركا  للنشدر والتوزيدع, (جدزء 7), جمهرة اللفة
 (.ه.ب)
معجــم مشــاي  , (م1100/ هددد513ه)محمددد بددن عبددد الواحددد , أبددو عبددد اهلل, الدددقاق (30

, مكتبدة الرشددة, الشدرين حداتم بدن عدارن العدوني: قددم وعلدق عليهدا, بن عبد الواحد الـدقاق
 (.1994/ هد 1716), 1ط, السعودية, الرياض

حيـــاة , (م1725/ هدددد 626ه )محمدددد بدددن موسدددى بدددن عيسدددى , أبدددو البقددداء, الدددميري (33
 (.هد1707), 0ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, (جزء 0), حيوان الكبرىال

/ ه061), بدن عبيدد بدن سدفيان البغدداديأبو بكر عبد اهلل بدن محمدد , ابن أبي الدنيا (37
, مكتبدة ابدن تيميددة, عمدر وعبددد المدنعم سدليم, تحقيدق, صـفة الجنـة البـن أبــ  الـدنيا, (م697
 (.ه. ب), (ط. ب), مصر, القاهرة
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, 1ط, لبندددددان, بيدددددروه, دار ابدددددن حدددددزم, محمدددددد خيدددددر رمضدددددان: تحقيدددددق, لمحتضـــــرينا -
 (.م1994/ ه1714)

تـاري  الخمـيس , (م1559/ هدد 933ه ), حسين بن محمد بن الحسين, الديار بكر (35
 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, مؤسسة شعبان, (جزء 0), ف  أحوال النفيس

/ هددد 529ه )يرويه بددن فتددا خسددرور شدديرويه بددن شددهراد بددن شدد, أبددو شددجاع, الددديلمي (33
دار الكتدب , السدعيد سديوني زغلدول: تحقيدق, (جدزء 5), الفردوس بمأ ور الخطاب, (م1115
 (.م1963/ هد 1723), 1ط, لبنان, بيروه, العلمية

تــذكرة , (م1374/ هددد 476ه )محمددد بددن أحمددد بددن عثمددان , أبددو عبددد اهلل, الددذهبي (34
 (.ه. ب), 7ط, لبنان, بيروه, لعربيدار إحياء التراث ا, (جزء 7), الحفاظ

عمدددر عبددد السدددالم : تحقيددق, (جددزء 50), تــاري  ا ســـالم ووفيــات المشـــاهير واألعـــالم -
 (.م1992/ ها 1712), 0ط, دار الكتاب العربي, تدمري

, بيددروه, مؤسسددة الرسددالة, شددعيب اسرنددؤوط: تحقيددق, (جددزء 05), ســير أعــالم النــبالء -
 (.م1965/ هد 1725), 3ط, لبنان

محمدد عواقددة : تحقيدق, (جدزء 0), لكاشـف فـ  معرفـة مــن لـ  روايـة فـ  الكتــب السـتةا -
/ هددد 1713), 1ط, السدعودية, جددة, دار الثقافدة اإلسددالمية, وأحمدد محمدد نمددر الخطيدب

 (. م1990

أبدددو هددداجر محمددد السدددعيد بدددن بسددديوفي : تحقيددق, (جدددزء 7), العبـــر فـــ  خبـــر مـــن ببـــر -
 (.ه. ب), (ط. ب), بنانل, بيروه, دار الكتب العلمية, زغلول

, دار المعرفدة, علدي محمدد البجداوي: تحقيدق, (جدزء 7), ميزان االعتدال ف  نقد الرجـال -
 (. م1933/ هد 1360), 1ط, لبنان, بيروه

رحلـة , (م1143/ ه539ه), بنيامين بن الرابدي يونده التطليلدي اإلسدباني اليهدودي, الرابي    (36
 .م0220, 1ط, بيأبو ظ, المجمع الثقافي, بنيامين التطيل 
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معجــــم , (م 942/ه395ه)أحمددددد بددددن فددددارس بددددن زكريددددا القزوينددددي , أبددددو الحسددددين, الددددرازي (39
. ب) , (م. د), دار الفكدددر, عبددد السدددالم محمددد هدددارون: تحقيدددق, (جدددزء 3), مقــاييس اللفـــة

 (.م1949/ هد 1399), (ط
, (م1036/ه333ه)زيددن الدددين محمددد بددن أبددي بكددر بددن عبددد القددادر , أبددو عبددد اهلل, الددرازي (42

, 5ط, لبندددان, بيدددروه, المكتبدددة العصدددرية, يوسدددن الشدددي  محمدددد: تحقيدددق, مختـــار الصـــحاح
 (.م1992/ هد 1702)

, (م1012/ ه323ه)محمدد بدن عمدر بدن الحسدن بدن الحسدن التميمدي , أبو عبد اهلل, الرازي (41
, 3ط, لبنددان, بيددروه, دار إحيدداء التددراث, (جددزء 30), -التفســير الكبيــر –مفــاتي  الفيــب 

 (.هد1702)

البــرق المتــألق فــ  , (م1462/ ه1195ه)محمددد بددن مصدطفى بددن خددداويري , ابدن الراعددي (40
 (.م0223/ ه1704), (ط. ب), سوريا, دمشق, (ن. ب), محاسن جلق

فــت  الففــار الجــامع ألحكــام , (1632/ ه1043ه)الحسددن بددن أحمددد بددن يوسددن , الربدداعي (43
دار عددالم , ي  علددي العمددرانمجموعددة ب شددران الشدد: تحقيددق, (جددزء 7), ســنة نبينــا المختــار

 (.هد1704), 1ط, السعودية, مكة, الفوائد
مطالــب أولــى , (م1604/ هددد 1073ه )مصددطفى بددن سددعد بددن عبددد  السدديوطي , الرحيبدداني (47

/ هددد 1715), 0ط’ (م. ب), المكتددب اإلسدالمي, (جدزء 3), النهـى فــ  شـرح بايــة المنتهـى
 (.م1997

جمــع الفوائــد مــن جــامع , (م1363/ هددد 1297ه)محمددد بددن محمددد بددن سددليمان , الردوانددي (45
, مكتبدة ابددن كثيددر, أبدو علددي سدليمان بددن دريددع: تحقيددق, (جددزء 7), األصـول ومجمــع الزوائــد

 (.م1996/ هد 1716), 1ط, لبنان, بيروه

 0),حسن الرويان , (م920/ه324ه)محمد بن هارون الروياني , أبو بكر, الروياني (43
 (.هد1713), 1ط, مصر, لقاهرةا, مؤسسة قرطبة, أيمن علي: تحقيق, (جزء
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, (م617/ه199ه )محمدددد بدددن الحسدددن بدددن أبدددي الحسدددن القرشدددي , أبدددو الحسدددن, ابدددن زبالدددة (44
مركددددز بحددددوث , صدددالح عبددددد العزيددددز زيدددن سددددالمة: جمدددع وتوثيددددق ودراسددددة ,أخبــــار المدينــــة

 (.م0223/ هد 1707), 1ط, السعودية, المدينة, ودراساه المدينة المنورة
تـــاا العــروس مـــن , (م1492/ ه1025ه)د مرتضددى الحسدديني محمددد, أبددو فدديض, الزبيدددي (46

 (.هد1323), 1ط, مصر, القاهرة, المطبعة الخيرية, (مجلداه 12), جواهر القاموس
: تحقيدددق, نســـب قـــري , (م652/ه033ه )مصدددعب بدددن عبدددد اهلل , أبدددو عبدددد اهلل, الزبيدددري (49

 (.ه. ب), 3ط, مصر, القاهرة, دار المعارن, ليفي بروفنسال

ــــرآن , (م903/ه311ه)ابددددراهيم بددددن السددددري بددددن سددددهل , و اسددددحاقأبدددد, الزجدددداا (62 ــــان  الق مع
, 5ط, لبندددان, بيدددروه, عدددالم الكتدددب, عبدددد الجليدددل عبدددد  شدددلبي: تحقيدددق, (جدددزء 5), عرابـــ واع 
 (.م1966/ ه1726)

, (م1412/ هدد 1100ه )محمد بن عبد الباقي بن يوسدن بدن أحمدد , أبو عبد اهلل, الزرقاني (61
, دار الكتددب العلميددة, (جددزء 10), اللدنيــة بــالمن  المحمديــة شــرح الزرقــان  علــى المواهــب

 (.م1993/ هد 1714), 1ط, لبنان, بيروه
إعــــالم , (م1391/ هددددد 497ه )محمددددد بددددن بهددددادر بددددن عبددددد اهلل , أبددددو عبددددد اهلل, الزركشددددي (60

, القداهرة, لجندة احيداء التدراث, أبو الوفدا مصدطفى المراغدي: تحقيق, الساجد بأحكام المساجد
 (.م1999/ هد 1702) ,5ط, مصر

الكشــاف عــن , (م1173/ هددد 536ه )جددار اهلل محمددود بددن عمددر , أبددو القاسددم, الزمخشددري (63
 (.هد1724), 3ط, لبنان, بيروه, دار الكتاب العربي, (جزء 7), حقائق بوامم التنزيل

علددي محمددد البجدداوي ومحمددد أبددو : تحقيددق, (جددزء 7), الفــائق فــ  بريــب الحــدي  واأل ــر -
 (. ه. ب), 0ط, لبنان, بيروه, دار المعرفة ,الفضل إبراهيم

: تحقيدق, حـدي  الزهـري, (م991/ ه361ه)عبد اهلل بدن عبدد الدرحمن , أبو الفضل, الزهري (67
/ هددد 1716), 1ط, السددعودية, الريدداض, أضددواء السددلن, الدددكتور حسددن بددن محمددد بددن علددي

 (. م1996
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, (م1332/ هدددد 430ه )جمدددال الددددين عبدددد اهلل بدددن يوسدددن بدددن محمدددد , أبدددو محمدددد, الزيلغددي (65
, (جددزء 7), نصـب الرايــة ألحاديــ  الهدايـة مــع حاشــيت  بفيـة األلمعــ  فــ  تخـريج الزيلفــ 

 (. م1994/ هد 1716), 1ط, لبنان, بيروه, مؤسسة الريان, محمد عوامة: تحقيق
عبدد : تحقيدق, (جدزء 7), تخريج الحدي  وا  ار الواقعة فـ  تفسـير الكشـاف للزمخشـري -

 (.هد1717), 1ط, الرياض, دار ابن خزيمة, مناهلل بن عبد الرح

, (م1035/ه357ه)شدددمس الددددين يوسدددن بدددن قزاوغلدددي , أبدددي المظفدددر, سدددبط بدددن الجدددوزي (63
, دار الشدروق, إحسدان عبداس: تحقيدق ,"مرآة الزمان ف  تاري  األعيـان " السفر األول من 

 (. م1965/ هد 1725), 1ط, لبنان, بيروه
/ ه920ه)محمددد بدن عبددد الدرحمن بددن محمدد السددخاوي شددمس الددين , أبددو الخيدر, السدخاوي (64

: تحقيدق, المقاصد الحسنة ف  بيان ك ير مـن األحاديـ  المشـتهرة علـى األلسـنة, (م1793
 (.م1965/ هد 1725, 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتاب العربي, محمد عثمان الخشن

أسدددعد :  عنددي بطبعددده ونشددر , (جدددزء 3), التحفــة اللطيفـــة فـــ  تـــاري  المدينــة الشـــريفة -
 (.م1949/ هد 1399), (ط, ب), الحسيني

الطبقـــات , (م677/ هددد032ه)محمدددد بددن سدددعد بدددن ضددديع الزهدددري , أبدددو عبدددد اهلل, ابددن سدددعد (66
, مصددر, القدداهرة, مكتبددة الخددانجي, الدددكتور محمددد علددي عمددر: تحقيددق, (جددزء 11), الكبــرى

 (.م0221/ هد 1701), 1ط
, (جددزء 7), بريــب الحــدي , (م636/ ه007ه )القاسددم بدن عبددد اهلل , أبدو عبيددد, ابدن سددالم (69

, الدددكن, حيدددر ابدداد, مطبعددة دائددرة المعددارن العثمانيددة, محمددد عبددد المعيددد خددان. د: تحقيددق
 (.م1937/ ه1367), 1ط

, معجــــم الســــفر, (م1162/ ه543ه )أحمددددد بددددن محمددددد بددددن سددددلفة , أبددددو طدددداهر, السددددلفي (92
 (. ه. ب), (ط. ب), لمكرمةمكة ا, المكتبة البخارية, عبد اهلل عمر البارودي: تحقيق

, (م1133/ هدددد530ه)عبدددد الكدددريم بدددن محمدددد بدددن منصدددور التميمدددي , أبدددو سدددعد, السدددمعاني (91
, عبدد الدرحمن بدن يحدي المعلمدي اليمداني: حقق نصوصده وعلدق عليده, (جزء 13), األنساب
 (.م1962/ ه1722), 0ط, لبنان, بيروه, محمد أمين دم : الناشر
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تفســـير , (م1293/ه769ه)بددن محمدددد بدددن عبددد الجبدددار  منصدددور, أبدددو المظفددر, السددمعاني (90
, دار الددوطن, ياسددر بددن إبددراهيم وغندديم بددن عبدداس بددن غندديم: تحقيددق, (جددزء 3) , الســمعان 
 (.م1994/ هد 1716), 1ط, السعودية, الرياض

وفـــاء الوفـــاء , (م1523/ه911ه)علدددي بدددن عبدددد اهلل بدددن أحمدددد , أبدددو الحسدددن, السدددمهودي (93
 (. هد1719), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, (جزء 7), بأخبار دار المصطفى

الروم األنـف فـ  شـرح , (م1190/ ه561ه)عبد الرحمن السدهيلي , أبو القاسم, السهيلي (97
, دار الكتدب اإلسددالمية, تحقيدق عبدد الددرحمن الوكيدل, (جددزء 4), السـيرة النبويـة البــن هشـام

 (. م1934/ ه1364), 1ط, (م. ب)
عيــون األ ــر , (م1373/ ه437ه)محمددد بددن محمددد بددن أحمددد , و الفددتحأبدد, ابددن سدديد الندداس (95

, دار العلددم, إبددراهيم محمدد رمضددان: تعليددق( جدزء 0), فنــون المفــازي والشــمائل والســير فــ 
 (.م1993/ هد 1717), 1ط, لبنان, بيروه

( م1233/ ه756ه )علددي بددن محمددد إسددماعيل بددن سدديدة المرسددي , أبددو الحسددن, ابددن سدديدة (93
, دار الكتددب العلميددة, عبددد الحميددد هنددداوي: تحقيددق, (جددزء 11), يط األعظــمالمحكــم والمحــ

 (.م0222/ هد 1701), 1ط, لبنان, بيروه

الــدر المن ــور فــ  التفســير , (م1525/ هددد 911ه )بكددر  جددالل الدددين بددن أبددي, السدديوطي (94
 (. م0220/ هد 1703), 1ط, لبنان, بيروه, دار الفكر, (جزء 6), المأ ور

ــــاء - ــــاري  الخلف , الريدددداض, مكتبددددة نددددزار مصددددطفى البدددداز, حمدددددي الدددددمرداش: تحقيددددق ,ت
 (.م0227/ هد 1705), 1ط, السعودية

فريدق مدن البداحثين ب شدران : ضبط نصوصه وخرا أحاديثه, (جزء 71), جامع األحادي  -
 (. ه. ب), (ط. ب), (م. ب), حسن عباس: طبع على نفقة, علي جمعة

ـــاهرة - ـــاري  مصـــر والق ـــ  ت محمدددد أبدددو الفضدددل : تحقيدددق, (جدددزء 0), حســـن المحاضـــرة ف
 (.م1934/ هد 1364), 1ط, القاهرة, مصر, دار إحياء الكتب العربية, إبراهيم

, يوسدن النبهداني: تحقيدق, (جدزء 3), الفت  الكبير ف  ضم الزيادة إلـى الجـامع الصـفير -
 (. م0223/ هد 1703, 1ط, لبنان, بيروه, دار الفكر
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 (. ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, صادردار , لب اللباب ف  تحرير األنساب -

, لبندان, بيدروه, المكتبدة العلميدة, فيليدب حتدي: تحقيدق, نظم العقيـان فـ  أعيـان األعيـان -
 (.ه. ب), (ط. ب)

, (م1742/ ه645)تدددداا الدددددين عبددددد الوهدددداب بددددن عمددددر الحسدددديني , أبددددو النصددددر, الشددددافعي (96
دار , يدر غندايم عبددد اهللزه. د: دارسدة وتحقيددق, فـرس فــ  فضـائل بيــت المقـدسمالـروم ال

 (.م0229/ ه1732), 1ط, اسردن, عمان, جرير

كتـــاب أخبـــار , (م645/ ه030ه)عمدددر بدددن شدددبة النميدددري البصدددري , أبدددي زيدددد, ابدددن شدددبة (99
دار , أشددددرن علددددى طباعتهددددا وتصددددحيحها عبددددد العزيددددز أحمددددد, (جددددزء 7), المدينــــة المنــــورة

 (.ه. ب), (ط, ب), السعودية, المدينة, العليان

الملـــل , (م1153/ ه576)محمدددد بدددن عبدددد الكدددريم بدددن أبدددي بكدددر , ابدددو الفدددتح, تانيالشهرسددد (122
, (ط, ب), لبنددددان, بيددددروه, دار المعرفددددة, محمددددد سدددديد كيالنددددي: تحقيددددق, (جددددزء0) ,والنحــــل

 (.م1960/ ه1720)

/ ه035ه ), عبددد اهلل بددن محمددد بددن إبددراهيم بددن عثمددان العبسددي, أبددو بكددر, ابددن أبددي شدديبة (121
مكتبددة , كمددال يوسددن الحددوه: تحقيددق, (جددزء 4), حاديــ  وا  ــارالمصــنف فــ  األ, (م652
 (.م1969/ ه1729), 1ط, السعودية, الرياض, الرشد

, (م. ب), مكتبـة الفكـر, تذكرة األخبار ف  تلخـي  ربيـع األبـرار, محمد الحسنين, الشيرازي (120
 (.م0222/ ه1702), 0ط

 09), ف  بالوفيــاتالــوا, (م1330/ ه437ه)صددالح الدددين بددن خليددل بددن أبيددك , الصددفدي (123
, بيددددروه, دار إحيدددداء التددددراث العربددددي, وتركددددي مصددددطفى, أحمددددد اسرندددداؤوط: تحقيددددق, (جددددزء
 (.م0222/ ه1702), 1ط, لبنان

دار , وآخددرون, ونبيددل أبدو عمشددة, علددي أبدو زيددد: تحقيددق, أعيـان العصــر وأعــوان النصــر -
 (. م1996/ه1716), 1ط, لبنان, بيروه, الفكر المعاصر

, (جدزء11), المصـنف, (م604/ ه011)عبد الرازق بن همام بن ندافع , كرأبو ب, الصنعاني (127
 (.ه1723), 0ط, لبنان, بيروه, المكتب اإلسالمي, حبيب الرحمن اسعظمي: تحقيق
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الروضـة البهيـة , (م1910/ ه1332كان حيداد قبدل )محمد عربي كاتبي الشافعي , الصيادي (125
 (.م1332), (ط. د), رياسو , دمشق, مطبعة المقتبس, ف  فضائل دمشق المحمية

األربعــين فــ  إرشــاد , (م1132/ ه555ه)محمددد بددن محمددد بددن علددي , أبددو الفتددوح, الطددائي (123
دار , عبدددد السدددتار أبدددو غددددة: تحقيدددق, الســـائرين إلـــى منـــازل المتقـــين أو األربعـــين الطائيـــة

 (. م1999/ ه1702), 1ط, (م. ب), البشائر اإلسالمية

ب قــوت القلــو , (م993/ ه363ه), يددة الحددارثيمحمددد بددن علددي بددن عط, أبددو طالددب المكددي (124
عاصدم : تحقيدق, (جدزء0), ووصـف طريـق المديـد إلـى مقـام التوحيـد, ف  معالمة المحبـوب

 (.م0225/ ه1703), 3ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, إبراهيم الكيالي

الشـــقائق , (م1531/ ه936)أحمدددد بدددن مصدددطفى بدددن خليدددل , أبدددو الخيدددر, طاشدددكبري زواة (126
. ب( )ط. ب), لبنددان, بيددروه, دار الكتدداب العربددي, الع مانّيــة الّدولــةمانيــة فــ  علمــاء النع
 (.ه

/ ه332ه), سددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب بددن مطيددر اللخمددي الشددامي, أبددو القاسددم, الطبرانددي (129
دار , طدددددارق بدددددن عدددددوض اهلل بدددددن محمدددددد: تحقيدددددق, (جدددددزء12), المعجـــــم األوســـــط, (م941

 (. ه. ب), (ط. ب), مصر, القاهرة, الحرمين

, مكتبدددة ابدددن تيميدددة, حمددددي عبدددد المجيدددد السددلفي: تحقيددق, (جدددزء 05), المعجـــم الكبيـــر -
 (. م1997/ ه1715), 3ط, مصر, القاهرة

ه ) ,أحمد بن عبد اهلل بن محمد بن أبي بكر محب الدين الطبري, أبو العباس, الطبري (112
مصطفى البابي  مكتبة, مصطفى السقا: تحقيق, القرى لقاصد أم القرى, (م1095/ 397
 (.م1942 -ه1392), 0ط, مصر, القاهرة, الحلبي

مكتبددة نددزار مصددطفى , طددالل بددن جميددل الرفدداعي: تحقيددق ,خالصــة ســير ســيد البشــر -
 (. م1994/ ه1716), 1ط, السعودية, مكة, الباز

, 0ط, (م. ب), دار الكتدددب العلميدددة, (جدددزء 7), الريـــام النضـــرة فـــ  مناقـــب العشـــرة -
 (.ه. ب)
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ــــرآن, / (ه312)محمددددد بددددن جريددددر , جعفددددر أبددددو, الطبددددري (111 ــــل الق ــــ  تأوي ــــان ف , جــــامع البي
/ ه1702), 1ط, (م. ب), مؤسسددددددة الرسدددددددالة, أحمدددددددد محمددددددد شددددددداكر: تحقيددددددق, (جددددددزء07)

 (.م0222

, القداهرة, دار المعدارن, أبدو الفضدل إبدراهيم: تحقيدق, (جزء 12), تاري  الرسل والملوك -
 (. ه. ب), 0ط, مصر

, شـرح مشـكل ا  ـار(. م933/ ه301ه)ن محمدد بدن سدالمة أحمد بد, أبو جعفر, الطحاوي (110
/ ه1715), 1ط, لبنددددددان, بيددددددروه, مؤسسددددددة الرسددددددالة, شددددددعيب اسرنددددددؤوط: تحقيددددددق, (أجددددددزاء 3)

 (.م1997

, سددراا الدددين عمددر بددن علددي بددن عددادل الحنبلددي الدمشددقي النعمدداني, أبددو حفدد , ابددن عددادل (113
عددادل أحمددد عبددد الموجددود : يددقتحق, (جددزء 02), اللبــاب فــ  علــوم الكتــاب, (م1343/ ه445)

 (. م1996/ ه1719), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, وعلي محمد معوض

بهجـة المحافـل وبعيـة األما ـل , يحيى بن أبدي بكدر بدن محمدد بدن يحيدى, أبو زكريا, العامري (117
 (.ه. ب), (ط. ب), (م. ب), (جزء0), ف  تلخي  المعجرات والسير والشمائل

ـــ  اللفـــة, (م 995/ه365), اسدددماعيل بدددن عبددداد, القاسدددم أبدددو, ابدددن عبددداد (115  11), المحـــيط ف
/ ه1719), 1ط, لبندددان, بيدددروه, عدددالم الكتدددب, الشدددي  محمدددد حسدددن آل ياسدددين: تحقيدددق, (جدددزء

 (.م1996

, (م1241/ ه733ه)يوسدن بدن عبدد اهلل بدن محمدد بدن عبدد البدر , أبو عمدر, ابن عبد البر (113
, دار الكتدددب العلميدددة, د عطددداء ومحمدددد علدددي عدددوضسدددالم محمددد: تحقيدددق, (جدددزء 9), االســـتذكار

 (. م0222/ ه1701), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, بيروه

, دار الجيدل, علدي محمدد البجداوي: تحقيدق, (جدزء 7), االستيعاب ف  معرفة األصـحاب -
 (. م1990/ ه1710), 1ط, لبنان, بيروه

فتــوح مصــر , (م642/ ه054ه )هلل عبددد الددرحمن بددن عبددد ا, أبددو القاسددم, ابددن عبددد الحكددم (114
 (.م1715), (ط. ب), (م. ب), مكتبة الثقافة الدينية, والمفرب
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 6), العقــد الفريــد, (م972/ ه306ه )أحمددد بددن محمددد بددن ربدده , أبددو عمددر, ابددن عبددد ربدده (116
 (.ه1727), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, (أجزاء

تنقـــي  , (م1373/ ه477ه)لهددادي الحنبلدددي محمددد بدددن أحمددد بدددن عبددد ا, ابددن عبددد الهدددادي (119
سامي بن محمدد بدن جداد اهلل وعبدد العزيدز بدن : تحقيق, (جزء 5), التحقيق ف  أحادي  التحقيق

 (.م0224/ ه1706), 1ط, السعودية, الرياض, دار أضواء السلن, ناصر

كشــف , (م1479/ ه1130ه)إسددماعيل بددن محمددد بددن عبددد الهددادي , أبددو الفددداء, العجلددوني (102
مكتبدددة , (جدددزء0),  فـــاء ومزيـــل األلبـــاس عمـــا اشـــتهر مـــن األحاديـــ  علـــى ألســـنة النـــاسالخ

 (.ه1351), (ط. ب), مصر, القاهرة, القدسي

ــــ  , (م943/ ه335ه)عبددددد اهلل بددددن عدددددي الجرجدددداني , أبددددي أحمددددد, ابددددن عدددددي (101 الكامــــل ف
, ردار الفكدد, لجنددة مددن المتخصصددين ب شددران الناشددر: تحقيددق, (مجلددداه 4), الضــعفاء الرجــال

 (. م1967/ ه1727), 1ط

المفنـــ  , (م1723/ ه623ه )زيدددن الدددين عبدددد الدددرحيم بددن الحسدددين , أبدددو الفضددل, العراقددي (100
, 1ط, لبنددان, بيدروه, دار ابدن حدزم, عـن حمـل األسـفار فــ  تخـريج مـا فــ  ا حيـاء مـن أخبــار

 (.م0225/ ه1703)

/ ه541ه )شددافعي علددي بددن الحسددن بددن هبددة اهلل بددن عبددد اهلل ال, أبددو القاسددم, ابددن عسدداكر (103
, محدب الددين أبدي سدعيد عمدر بدن غرامدة العمددروي, (جدزء 62), تـاري  مدينـة دمشـق, (م1145

 (. ه, ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار الفكر

ــــر - دار , الشددددي  عبددددد القددددادر بدددددران: تهددددذيب, (جددددزء 4), تهــــذيب تــــاري  دمشــــق الكبي
 (. م1949/ ه1399), 0ط, لبنان, بيروه, المسيرة

/ ه1700), 1ط, (م. ب), دار ابددن حددزم, أبددو عبددد مشددعل: تحقيددق, عرفــةفضــل يــوم   -
 (.م0221

اتحـــاف الزائـــر , (م1064/ ه363ه)عبدددد الصدددمد عبدددد الوهددداب , أبدددو الددديمن, ابدددن عسددداكر (107
ــ  وســلم ــارة النبــ  محمــد صــلى اهلل علي ــيم للســائر فــ  زي حسددين علددي : تحقيددق, واطــراف المق

 (. ه. ب), 1ط, لبنان, بيروه, دار اسرقم بن أبي اسرقم, شكري
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ســـمط , (م1399/ ه1111ه )عبدددد الملدددك بدددن حسدددين بدددن عبدددد الملدددك المكدددي , العصدددامي (105
عدادل أحمدد عبدد الموجدود وعلدي : تحقيدق, (جدزء 7), النجوم العـوال  فـ  أبنـاء األوائـل والتـوال 

 (.م1996/ ه1719), 1ط, لبنان, دار الكتب العلمية, محمد معوض

تــاري  خليفــة بــن , (م657/ ه072ه)ن خيدداط العصددفري خليفددة بدد, أبددو عمددرو, العصددفري (103
دار الكتدددب , مصدددطفى نجيدددب فدددواز وحكمددده كشدددلي فدددواز: راجعددده ووثقددده ودقدددق حواشددديه, خيـــاط
 (.م1995/ ه1715), 1ط, لبنان, بيروه, العلمية

/ ه1717), 1ط, لبندان, بيدروه, دار الفكدر, سدهيل زكدار: تحقيدق, طبقات خليفة بـن خيـاط -
 (.م937/ ه300)مد بن عمرو بن موسى مح, بو جعفرأ, العقيلي (.م1993

 7), الضــعفاء الكبــار, (م937/ ه300)محمددد بددن عمددرو بددن موسددى , أبددو جعفددر, العقيلددي (104
, 1ط, لبنددددددان, بيددددددروه, دار الكتددددددب العلميددددددة, عبددددددد المعطددددددي أمددددددين قلعجددددددي: تحقيددددددق, (أجددددددزاء

 (.م1967/ ه1727)

مسـالك األبصـار فـ  ممالـك , ( /ه479ه )أحمد بدن يحيدى بدن فضدل اهلل القرشدي , العمري (106
 (. ه1703), 1ط, أبو ظبي, المجمع الثقافي, (جزء 04), األمصار

ـــار , (م1306/ ه1236ه )محدددي الددددين عبدددد القدددادر , العيددددروس (109 النـــور الســـافر عـــن أخب
 (.ه1725), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, القرن العاشر

عمــدة القــار  فــ  , (1751/ ه655ه ) ,محمددود بددن أحمددد بددن موسددى, أبددو محمددد, العينددي (132
. ب), (ط. ب), لبنددان, بيددروه, دار إحيدداء التددراث العربددي, (جددزء 05), شــرح صــحي  البخــاري

 (.ه

ــدين, (م1101/ ه525ه )محمددد بددن محمددد الغزالددي , أبددي حامددد, الغزالددي (131 , إحيــاء علــوم ال
 (.ه. ب), (ط. ب), (م. ب), دار الصابون, (جزء 5)

ُعندي بده وخدرا , ين فـ  العقائـد وأسـرار العبـادات واألخـالقاألربعين ف  أصـول الـد -
, دمشدددق, دار القلدددم, عبدددد اهلل عبدددد الحميدددد عروالدددي ومحمدددد بشدددير الشدددقفة: أحاديثددده
 (. م0223/ ه1707), 1ط, سوريا
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. ب), لبنددان, صدديدا, منشددوراه المكتبددة العصددرية, موسددى علددي: تحقيددق, أســرار الحــج -
 (. ه. ب), (ط

, (جدزء 3), مقـاييس اللفـة, (م1227/ ه395ه )أحمدد بدن فدارس , أبدو الحسدن, ابن فارس (130
 (.م1949/ ه1399), (ط. ب), (م. ب), دار الفكر, عبد السالم محمد هارون: تحقيق

شـــفاء , (م1706/ ه630ه)تفدددي الددددين محمدددد بدددن أحمدددد بدددن علدددي , أبدددو الطيدددب, الفاسدددي (133
, لبندان, بيدروه, الكتداب العربديدار , عمدر عبدد السدالم: تحقيدق, (جدزء 0), الفرام بأخبار الحرام

 (. م1965/ ه1725), 1ط

مؤسسددة , محمدد حامددد الفقدي: تحقيددق, (جدزء 6), العقـد ال مــين فــ  تـاري  البلــد األمــين -
 (.م1963/ ه1723), 0ط, لبنان, بيروه, الرسالة

إزالــــة , (م1931/ ه1352)محمددددد بددددن إدريددددس القددددادري الحسدددديني , أبددددو عبددددد اهلل, الفاسددددي (137
محمدد ناصددر : تحقيدق, ن المتحيــر فـ  صــحة حـدي  مــاء زمـزم لمــا شـرب لــ الـده  والولــ  عـ

 (.م1717), 1ط, لبنان, بيروه, المكتب اإلسالمي, الدين اسلباني وزهير الشاويش

أخبـار مكـة فـ  , (م665/ ه040ه )محمدد بدن اسدحاق بدن العبداس , أبي عبد اهلل, الفاكهي (135
جميدع حقدوق النشدر , ن عبدد اهلل بدن دهديشعبدد الملدك بد: تحقيدق, (جدزء 3), قديم الدهر وحدي ـ 

 (.م1997/ ه1717), 3ط, للمحققين

تذكرة , (م1546/ ه963ه )محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي , الفتددددني (133
 (.م1373), 1ط, (م. د), إدارة الطباعة المنيرية, الموضوعات

ر فــ  المختصــ, (م1331/ ه430)عمدداد الدددين إسددماعيل بددن عددي بددن محمددود , أبددو الفددداء (134
 (.ه. ب), 1ط, مصر, القاهرة, المطبعة الحسينية المصرية, (جزء 7), أخبار البشر

(. م1394/ ه499ه )برهدددان الددددين إبدددراهيم بدددن فرحدددون المددددني , أبدددي الوفددداء, ابدددن فرحدددون (136
المؤسسدة , محمدد بدن الهدادي ابدو اسجفدان/ تحقيدق, (جدزء 0), إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

 (.م1969), (ط. ب), تونس, "مةبيه الحك"الوطنية 

, (ن. د), أحمدددد آرام: صدددححة, تـــذكرة األوليـــاء, (م1193/ ه569ه )فريدددد الددددين العطدددار  (139
 (.م1026/  ه1709), (ط. ب), سوريا, دمشق
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, 0ط, لبندان, بيدروه, دار اسنددلس, الدكتور بدديع محمدد: دراسة وترجمة, منطق الطير -
 (.م0220)

, البلـدان, (م951/ ه335ه)د بن محمد بن إسدحاق الهمدداني أحم, أبو عبد اهلل, ابن الفقيه (172
 (.م1993/ ه1713), 1ط, لبنان, بيروه, عالم الكتب, يوسن الهادي: تحقيق

األســـرار , (م1323/ ه1217)علدددي بدددن سدددلطان محمدددد ندددور الددددين المدددال الهدددروي , القددداري (171
, محمددد الصددباغ: تحقيددق, "بالموضــوعات الكبــرى"المرفوعــة فــ  األخبــار الموضــوعة المعــروف 

 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, مؤسسة الرسالة

 , شرح مشكاة المصابي , مرقاة المفاتي  -

موعظــة المــؤمنين مــن إحيــاء علــوم , (م1917/ ه1330ه)محمددد جمددال الدددين , القاسددمي (170
 (. م1961/ ه1721), 1ط, لبنان, بيروه, دار النفائس, عصام بهجة البيطار: تحقيق, الدين

الشـفا , (م1179/ ه577ه )عيداض بدن موسدى بدن عيداض , أبدو الفضدل, اضالقاضي عي (173
 (.ه1724), 3ط, اسردن, عمان, دار الفيحاء, (جزء 0), بتعريف حقوق المصطفى

اللؤلـــــؤ , (م1666/ ه1325ه )محمدددددد بددددن خليدددددل بددددن إبدددددراهيم , أبدددددو المحسددددن, القدددداوقجي (177
ــــ  أو بأصــــل  موضــــوع دار البشددددائر , مرلدددديفددددواز أحمددددد ز : تحقيددددق, المرصــــوع فيمــــا األصــــل ل

 (.م1997/ ه1715), 1ط, لبنان, بيروه, اإلسالمية

/ تحقيددق, المعــارف, (م669/ ه043ه )عبدد اهلل بددن مسددلم الددينوري , أبدو محمددد, ابدن قتيبددة (175
 (. م1939/ ه1366), 7ط, (م. ب), دار المعارن, ثروه عكاشة

مختصـــر , (م1003/ ه302ه )أحمدددد بدددن محمدددد بدددن عبدددد الدددرحمن , ابدددن قدامدددة المقدسدددي (173
, مكتبدددة دار البيدددان, شدددعيب اسرندددؤوط وعبدددد القدددادر اسرندددؤوط: علدددق عليددده, منهـــاا القاصـــدين

 , (ط. ب), سوريا, دمشق

, (م1065/ ه367ه)شدهاب الددين أحمدد بدن إدريدس بدن عبدد الدرحمن , أبو العبداس, القرافي (174
, الميدار الغددددرب اإلسدددد, سدددعيدا عددددراب وآخددددرون, محمددددد حجددددي: تحقيددددق, (جدددزء 17), الــــذخيرة
 (.م1997), 1ط, لبنان, بيروه
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/ ه341)محمدددددد بددددن أحمددددد بكددددر بدددددن فددددرا اسنصدددداري الخزرجدددددي , أبددددو عبددددد اهلل, القرطبددددي (176
بدددراهيم اطفددديش: تحقيدددق, (جدددزء 02), الجـــامع ألحكـــام القـــرآن, (م1040 دار , أحمدددد البردوندددي وا 

 (. م1937/ ه1367), 0ط, مصر, القاهرة, الكتب المصرية

المقــدمات , (م1103/ ه502ه )محمددد بددن أحمددد بددن رشددد القرطبددي , أبددو الوليددد, القرطبددي (179
 (.م1966/ ه1726), 1ط, لبنان, بيروه, دار الغرب اإلسالمي, (أجزاء 3), والممصرات

أخبـار الـدول وأ ـار , (م1312/ ه1219ه )أحمد بن يوسدن بدن أحمدد بدن سدنان , القرماني (152
عدالم , الددكتور أحمدد حطديط, همي سدعدالدكتور ف: دراسة وتحقيق, (مجلد 3), األول ف  التاري 

 (.م1990/ ه1710), 1ط, لبنان, بيروه, الكتب

ــاد, (م1063/ ه360ه )زكريددا بددن محمددد بددن محمددود , القزوينددي (151 ــار العب ــار الــبالد وأخب , آ 
 (.ه, ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار صادر

مـــن يقـــع فـــ  ال قـــات ل, (م1747/ ه649ه )زيدددن الددددين قاسدددم , أبدددو الفدددداء, ابدددن قطلوبغدددا (150
مركدز النعمدان , شدادي بدن محمدد بدن سدالم آل نعمدان: دراسدة وتحقيدق, (أجدزاء 9), الكتب السـتة

 (.م0211/ ه1730), 1ط, اليمن, صنعاء, للدراساه اإلسالمية

إنبـاه الـرواة علـى , (م1076/ ه373ه)جمال الددين علدي بدن يوسدن , أبو الحسن, القفطي (153
, لبنددان, بيددروه, دار الفكددر العربددي, أبددو الفضددل إبددراهيممحمددد : تحقيددق, (جددزء 7), إنبــاه النحــاة

 (.م1960/ ه1723), 1ط

مــآ ر ا نافـة فــ  , (م1716/ ه601ه )أحمددد بدن علدي بددن أحمدد , أبدو العبداس, القلقشدندي (157
, 0ط, الكويدده, مطبعدة حكومددة الكويده, عبددد السدتار أحمددد: تحقيدق, (جددزء 13) ,معـالم الخالفــة

 (. م1965)

مكددددي بددددن أبددددي طالددددب بددددن حمددددوس بددددن محمددددد بددددن مختددددار القيسددددي , دأبددددو محمدددد, القيروانددددي (155
الهدايــة إلــى بلــوا النهايــة فــ  علــم معــان  القــرآن وتفســيره , (م1275/ ه734ه ), القيروانددي
جامعددة , الدددكتور الشدداهر اليوشدديخي: تحقيددق, (جددزء 13), وجمــل مــن فنــون علومــ , وأحكامــ 
 (. م0226/ ه1719), 1ط, اإلماراه العربية المتحدة, الشارقة



735 

 

ذخيــــرة , (م1113/ ه524ه )محمدددد بدددن طدددداهر بدددن علدددي , أبدددو الفضددددل, ابدددن القيسدددرواني (153
, 1ط, السددددعودية, الريدددداض, دار السددددلن, عبددددد الددددرحمن الفريددددوائي: تحقيددددق, (جددددزء 5), الحفــــاظ

 (.م1993/ ه1713)

محمد بن أبدي بكدر بدن أيدوب بدن سدعد شدمس الددين ابدن قديم , أبو عبد اهلل, ابن القيم الجوزية (154
الــروح فــ  الكــالم علــى أرواح األمــوات واألحيــاء بالــدالئل مــن , (م1352/ ه451ه ), الجوزيدة

 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, الكتاب والسنة

فـــوات , (م1330/ ه437ه)شددداكر بدددن أحمدددد بدددن عبدددد الدددرحمن بدددن شددداكر , محمدددد, الكتبدددي (156
 (. م1947), 1ط, لبنان, بيروه, صادردار , إحسان عباس: تحقيق, (جزء 7), الوفيات

البدايــة , (م1340/ ه447ه )إسددماعيل بددن عمددر بددن كثيددر القرشددي , أبددو الفددداء. ابددن كثيددر (159
, هجدددر للطباعدددة والنشدددر, عبدددد اهلل بدددن عبدددد اهلل الحسدددن التركدددي: تحقيدددق, (جدددزء 01) ,والنهايـــة
 (.م1999), (ط. ب), مصر, الجيزة

دار الكتدب , "محمدد حسدين شدمس الددين: "يدقتحق, (جدزء 9), تفسير القـرآن العظـيم -
 (.  ه1719), 1ط, لبنان, بيروه, العلمية

, لبندان, بيدروه, دار المعرفدة, مصدطفى عبدد الواحدد: تحقيدق, (جزء 7), السيرة النبوية -
 (.م1943/ ه1395), (ط. ب)

, اسردن, عمدان, مكتبدة الرسدالة, اتسدتاذ محمدد خالدد عبيسدي: تحقيدق, قص  األنبياء -
 (.م1993/ ه1717), 1ط

برائــب التفســير , (م1112/ ه525ه )محمددود بددن حمددزة بددن نصددر , أبددو القاسددم, الكرمدداني (132
 (.ه. ب), (ط. ب), السعودية, جدة, دار القبلة للثقافة اإلسالمية, (جزء 0), وعجائب التأويل

مؤسسدددة علدددوم , محمدددد العيدددد الخطدددراوي ومحيدددي الددددين: تحقيدددق, الفصـــول فـــ  الســـيرة -
 (. ه1723), 3ط, هبيرو , القرآن

كتــاب الــوالة وكتــاب , (م933/ ه335ه)محمددد بددن يوسددن بددن يعقددوب , أبددو عمددر, الكندددي (131
, بيدددروه, دار الكتدددب العلميدددة, محمدددد حسدددن محمدددد حسدددن إسدددماعيل: تحقيدددق, القضـــاة للكنـــدي

 (. م0223/ ه1707), 1ط, لبنان



733 

 

القــدس لطــائف األنــس الجليــل فــ  تحــائف , (م1437/ 1146ه)مصددطفى أسددعد , اللقيمددي (130
 . م0221, 1ط, عكا, مؤسسة اسسوار, خالد عبد الكريم الهمشري: تحقيق, والخليل

 0), سـنن ابـن ماجـة, (م664/ ه043ه)محمد بدن يزيدد القزويندي , أبو عبد اهلل, ابن ماجة (133
 (.ه. ب), (ط. ب), دار إحياء الكتب العربية, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق( جزء

ا كمــال فــ  , (م1260/ ه745ه )لددي بددن هبددة اهلل بددن جعفددر ع, أبددو النصددر, ابددن مدداكوت (137
دار الكتددب , (أجدزاء 4), رفـع االرتيـاب عــن المؤتلـف والمختلــف فـ  األســماء والكنـى واألنســاب

 (.م1992/ ه1711), 1ط, لبنان, بيروه, العلمية

, (م1265/ ه752ه)علدي بدن محمدد بدن محمدد بدن حبيدب البصدري , أبو الحسن, الماوردي (135
 (.ه. ب), (ط. ب), مصر, القاهرة, دار الحديث, يةالّسلطاناألحكام 

 (.ه1729), 1ط, لبنان, بيروه, مكتبة الهالل, اعالم النبوة -

/ ه445)عبدددد القدددادر بدددن محمدددد بدددن نصدددر اهلل القرشدددي , أبدددو محمدددد, محيدددي الددددين الحنفدددي (133
, نددةميددر محمددد كتددب خا: الناشددر, (جددزء 0), الجــواهر المضــية فــ  طبقــات الحنفيــة, (م1347
 (.ه. ب), (ط. ب), كراتشي

فضـائل بيـت , (م1299/ ه790ه)المشدرن بدن إبدراهيم المقدسدي , أبي المعالي, ابن المرجا (134
/ ه1700. )1ط, (م. د), دار الكتدددب العلميدددة, ايمدددن نصدددر الددددين اسزهدددري: تحقيدددق, المقـــدس

0220 .) 

هجـــة ب, (م1336/ ه442ه )عفيدددن الددددين عبدددد اهلل بدددن عبدددد اهلل , أبدددي محمدددد, المرجددداني (136
محمددد عبددد الوهدداب : تحقيددق, (جددزء 0), المختــار الّنبــ ّ النفــوس واألســرار فــ  تــأري  دار هجــرة 

 (.م0220/ ه1703), 1ط, لبنان, بيروه, دار الغرب اإلسالمي, فضل

تهـــذيب , (م1371/ ه470ه)يوسدددن بدددن عبدددد الدددرحمن بدددن يوسدددن , أبدددو الحجددداا, المدددزي (139
, بيددروه, مؤسسددة الرسددالة, بشددار عدواد معددرون: قتحقيدد( جددزء 35), الكمــال فــ  أســماء الرجــال

 (. م1962/ ه1722), 1ط, لبنان

ـــذهب , (م954/ ه373ه)علدددي بدددن الحسدددين بدددن علدددي , أبدددو الحسدددن, المسدددعودي (142 مـــروا ال
 . ه1969, (ط. ب), لبنان, بيروه, الشركة العالمية للكتاب, (مجلد 0), ومعادن الجواهر
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. ب), مصدددر, القددداهرة, دار الصدددياوي, يلعبدددد اهلل إسدددماع :تصدددحيح, التنبـــ  وا شـــراف -
 (.ه. ب), (ط

صـــحي  , (م645/ ه031ه)مسدددلم بدددن الحجددداا القيشدددري النيسدددابوري , أبدددي الحسدددن, مسدددلم (141
, لبندددان, بيددروه, دار إحيدداء التدددراث العربددي, محمددد فددؤاد عبدددد البدداقي: تحقيدددق, (جددزء 5), مســلم

 (.ه. ب), (ط. ب)

التعريف بمـا أنسـت , (م1372/ ه471ه)حمد محمد بن أحمد بن م, أبو عبد اهلل, المطري (140
المدينددة , دار الملددك عبددد العزيددز, سددليمان الرحيلددي: تحقيددق, مــن الهجــرة مــن معــالم دار الهجــرة

 (.م0225/ ه1703), (ط. ب), السعودية, المنورة

/ ه373ه ), ضدددددياء الددددددين محمدددددد بدددددن عبدددددد الواحدددددد المقدسدددددي, أبدددددو عبدددددد اهلل, المقدسدددددي (143
. ب), (ط. ب), السددددعودية, المدينددددة المنددددورة, الجامعددددة اإلسددددالمية, فضــــائل األعمــــال ,(م1075

 (.ه

أحســـن , (م992/ ه362ه), محمدددد بدددن أحمدددد بدددن البنددداء البشددداري, أبدددو عبدددد اهلل, المقدسدددي (147
دار إحيدداء , محمددد محددروم. د: وضددع مقدمتدده وهوامشدده وفهارسدده, التقاســيم فــ  معرفــة األقــاليم

 (.م1964/ ه1726) ,(ط. ب), لبنان, بيروه, التراث العربي

مختصــر , (م1720/ ه322ه)بدن عبددد الواحدد المقدسدي , عبددد الغندي, أبدو محمدد, المقدسدي (145
, بيددروه, مؤسسددة الرسددالة, بشددار عددواد معددرون: تحقيددق, وســيرة أصــحاب  العشــرة الّنبــ ّ ســيرة 
 (.م1962/ ه1722), 1ط, لبنان

ــــاري , (م933/ ه355ه)المطهددددر بددددن طدددداهر , المقدسددددي (143 ــــدء والت مكتبددددة , (أجددددزاء 3), الب
 (.ه. ب), (ط. ب), مصر, بور سعيد, الثقافة الدينية

المـــواعظ واالعتبـــار , (م1779/ه675)تقدددي الددددين أحمددد بدددن علدددي , أبدددو العبدداس, المقريددزي (144
محمددد زيددنهم ومديحددة : تحقيددق, (اجددزاء 3), بــذكر الخطــط وا  ــار المعــروف بــالخطط المقريزيــة

 .م1996, 1ط ,مصر, القاهرة, مكتبه مدبولي, الشرقاوي

: تحقيدق, (جدزء 15), امتاع األسماع بما للنب  من األحـوال واألمـوال والحفـدة والمتـاع -
 (. م1999/ ه1702), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, محمد عبد الحميد
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دار الكتدب , محمدد مصدطفى زيدادة: تحقيدق, (أجزاء 6), السلوك لمعرفة الدول والملوك -
 .م1941/ ه1390, 1ط, نلبنا, بيروه, العلمية

البــدر , (م1720/ ه627ه)سددراا الددين عمددر بددن علدي بددن أحمددد , أبدو حفدد , ابدن الملقددن (146
, مصددطفى أبددو الغدديظ :تحقيدق, المنيــر فــ  تخــريج األحاديــ  وا  ــار الواقعــة فــ  الشــرح الكبيــر

/ ه1705), 1ط, السددددددعودية, الريدددددداض, للنشددددددر, دار الهجددددددرة, (أجددددددزاء 9), وعبددددددد اهلل سددددددليمان
 (.م0227

, 0ط, مصددددر, القددداهرة, مكتبدددة الخددددانجي, ندددور الدددددين شدددربية: تحقيدددق ,طبقـــات األوليــــاء -
 (. م1997/ ه1715)

, الكواكــب الدريــة فــ  تــراجم الســادة الصــوفية, (م1301/ ه1231)عبددد الددرؤون , المندداوي (149
 .ب), مصدر, القداهرة, المكتبدة اسزهريدة للتدراث, عبد الحميد صالح حمددان. د: تحقيق, (جزء 7)
 (.ه. ب), (ط

آكام المرجان ف  ذكر المدائن المشـهورة كـل , (م303/ ه7ه)إسحاق بن الحسدين , المنجم (162
 (.ه1726), 1ط, لبنان, بيروه, عالم الكتب, مكان

التربيـب والترهيـب مـن , (م1056/ ه353ه)عبد العظديم بدن عبدد اهلل , أبو محمد, المنذري (161
, لبنددان, بيددروه, دار الكتددب العلميددة, الدددينإبددراهيم شددمس : تحقيددق, (جددزء 7), الحــدي  الشــريف

 (.م1994/ ه1714), 1ط

/ ه411)جمدددددال الددددددين محمدددددد بدددددن مكدددددرم اتفريقدددددي المصدددددري , أبدددددو الفضدددددل, ابدددددن منظدددددور (160
 (.ه1322), (ط. ب), لبنان, بيروه, دار صادر, (مجلد 15), لسان العرب, (م1311

مســند , (م902/ ه324ه)أحمدد بدن علددي المثندى التميمدي الموصدلي , أبدو يعلدى, الموصدلي (163
, 1ط, سددوريا, دمشددق, دار المددامون للتددراث, حسددين سددليم أحمددد: تحقيددق, (جددزء 12), أبــ  يعلــى

 (.م1967/ ه1727)

الحضــرة األنســية فــ  , (م1431/ ه1173)عبددد الغنددي إسددماعيل بددن عبددد الغنددي , النابلسددي (167
/ ه1715), (ط. ب), القدددددددس, دار إحيدددددداء التددددددراث اإلسددددددالمي, (قسددددددم0), الرحلــــــة القدســــــية

 (. م1997
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ريدداض : تحقيددق, (جددزء 3), الحقيقــة والمجــاز فــ  رحلــة بــالد الشــام ومصــر والحجــاز -
 (. م1996/ ه1719), 1ط, سوريا, دمشق, دار المعرفة, عبد الحميد مراد

 0), إبددراهيم عطدوة عددوض: تحقيدق, جــامع كرامـات األوليــاء, يوسدن بددن إسدماعيل, النبهداني (165
 (. م0221/ ه1300), 1ط, الهند ,مركز أهلسنة بركاه رضا, (جزء

, (م1075/ ه373ه)محددب الدددين محمددد بددن محمددود بددن حسددين , أبددو عبددد اهلل, ابددن النجددار (163
ــاري  المدينــة ــدرة ال مينــة فــ  ت , مكتبددة الثقافددة الدينيددة, محمددد زيددنهم ومحمددد عددزب: تحقيددق, ال

 (. م1995/ ه1715), (ط. ب), مصر, بورسعيد

/ ه323), بددددن شددددعيب بددددن علددددي بددددن سددددنان الخرسددددانيأحمددددد , أبددددو عبددددد الددددرحمن, النسددددائي (164
. ب), (ط. ب), مصددر, القدداهرة, جمعيددة المكنددز اإلسددالمي, (جددزء 0), ســنن النســائ , (م915
 (. ه

, بيدروه, مؤسسدة الرسدالة, حسدين عبدد المدنعم شدلبي: تحقيدق, (جدزء 10), السنن الكبرى -
 (. م0221/ ه1701), 1ط, لبنان

الـــدارس فــــ  , (م1501/ ه 904ه )نعيمدددي الدمشدددقي عبدددد القدددادر بدددن محمدددد ال, النعيمدددي (166
, (1ط), (م. ب), دار الكتددددب الجديددددددة, جعفددددر الحسدددددني: تحقيدددددق, (جددددزء0), تــــاري  المـــــدارس

 (.م1961/ ه1721)

, (م1215/ ه725ه)محمددد بددن عبددد اهلل بددن محمددد بددن حمدويددة , أبددو عبددد اهلل, النيسددابوري (169
, دار الكتدب العلميدة, عبدد القدادر عطدامصدطفى : تحقيدق, (جزء 7), المستدرك على الصحيحين

 (. م1992/ ه1711), 1ط, لبنان, بيروه

طبقــات , (م1201/ ه710ه)محمددد بددن الحسددن بددن محمددد , أبددو عبددد الددرحمن, النيسددابوري (192
, 1ط, لبندددددان, بيدددددروه, دار الكتدددددب العلميددددة, مصدددددطفى عبدددددد القددددادر عطدددددا: تحقيددددق, الصـــــوفية

 (. م1996/ ه1719)

ــواعظين وبصــيرة , (م1720/ ه526ه)حمددد بددن الفتددال م, أبددو علددي, النيسددابوري (191 روضــة ال
 (.ه. ب), (ط. ب), إيران, طهران, منشوراه الرضى, المتعظين
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ا يضــاح فــ  , (م1046/ ه343)محيددي الدددين يحيددى بددن شددرن النددووي , أبددو زكريددا, النددووي (190
 (.م1997/ ه1717), 0ط, لبنان, بيروه, دار البشائر, مناسك الحج والعمرة

, (ط. ب), لبندان, بيدروه, دار الكتدب العمليدة, (جدزء 3), سـماء واللفـاتتهذيب األ -
 (.  ه. ب)

حسددددين : تحقيددددق, (جددددزء 0), خالصــــة األحكــــام فــــ  مهامــــات الســــنن وقواعــــد األحكــــام -
 (. م1996/ ه1716), 1ط, لبنان, بيروه, مؤسسة الرسالة, إسماعيل الجمل

. ب), السددعودية, مدينددة المنددورةال, المكتبددة السددلفية, (جددزء 02), المجمــوع شــرح المهــذب -
 (.ه. ب), (ط

نهايـة األرب فـ  فنـون , (م1330/ ه433ه)شدهاب الددين أحمدد بدن عبدد الوهداب , النويري (193
 (. ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, نسخة مصورة عن دار الكتب, (جزء 30), األدب

ـــىإا شـــارات , (م1015/ ه311ه)علدددي بدددن أبدددي بكدددر بدددن علدددي , أبدددو الحسدددن, الهدددروي (197  ل
 (.م0220/ ه1703), 1ط, مصر, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية, معرفة الزيارات

, السـيرة النبويـة, (م606/ ه013ه)عبدد الملدك بدن هشدام بدن أيدوب , أبو محمد, ابن هشام (195
بدددراهيم اسبيددداري: تحقيدددق, (جدددزء 0) , شدددركة ومكتبدددة ومطبعدددة البنددداني الحلبدددي, مصدددطفى السدددقا وا 

 (. م1955/ ه1345), 0ط, مصر, القاهرة

كنـز العمـال فـ  سـنن , (م1534/ ه954ه )عالء الدين بن علي بن حسام الدين , الهندي (193
 (. 1969/ ه1729), (ط. ب), لبنان, بيروه, مؤسسة الرسالة, (جزء 16), األقوال واألفعال

, مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد, (م1725/ ه624ه)نور الدين علدي , أبو الحسن, الهيثمي (194
 (. م1960/ ه1720), 3ط, لبنان, بيروه, دار الكتاب العربي, (مجلد 12)

, حبيددددب الدددرحمن اسعظمددددي :تحقيدددق. ( جددددزء 7), كشـــف األســــتار عــــن زوائـــد البــــزار -
 (. م1949/ ه1399), 1ط, لبنان, بيروه, مؤسسة الرسالة

دار , خدالن محمدود عبدد السدميع: تحقيدق, (جـزء 5), باية المقصـد فـ  زوائـد المسـند -
 .(م0221/ ه1701), 1ط, لبنان, بيروه, ميةالكتب العل
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دار الكتدددب , محمدددد عبدددد الددرازق حمدددزة/ تحقيددق, زوائـــد ابـــن حبـــان إلـــىمـــان مـــوارد الظ -
 (. ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه, العلمية

فضـــائل , (ه فدددي القدددرن الخدددامس هجدددري), محمدددد بدددن أحمدددد المقدسدددي, أبدددو بكدددر, الواسددطي (196
. ب), القدددس, الجامعددة العبريددة فددي أورشددليم, مدداغنس دار, حسددون. أ: تحقيددق, البيــت المقــدس

 (.1949), (ط

, (جددزء 3), المفــازي, (م603/ ه024ه)محمددد بددن عمددر بددن واقددد , أبددو عبددد اهلل, الواقدددي (199
 (.1969/ ه1729), 3ط, لبنان, بيروه, دار اسعلمي, مارسر جونس: تحقيق

, (م1774/ ه650ه), سدددراا الددددين عمدددر بدددن المظفدددر الدددوردي, أبدددو حفددد , ابدددن الدددوردي (022
ــــب ــــدة الفرائ ــــب وفري ــــدة العجائ / ه1706), 1ط, مصددددر, القدددداهرة, مكتبددددة الثقافددددة الدينيددددة, خري

 (. م0226

, (أجددزاء 3), مســند أبــ  يعلــى, (م902/ ه324ه)أحمددد بددن علددي بددن المثنددى , أبددو يعلددى (021
 (.م1967/ ه1727), 1ط, سوريا, دمشق, دار المامون للتراث, حسن سليم أسد: تحقيق

بـــن اتـــاري  , (م956/ ه374ه)عبدددد الدددرحمن بدددن أحمدددد , أبدددو سدددعيد, س المصدددريابدددن يدددون (020
 (.ه1701), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, (جزء 0), يونس المصري

 المراجع:  انياً 
, مكتبددة مركددز اإلعددالم العربددي, مصــنفون علمــاء فــ  أرم ا ســراء, ياسددين طدداهر, اآلغددا (1

 (.م0229/ ه1732), 1ط, مصر, الجيزة
ـــة , محمدددود, إبدددراهيم (0 ـــة قديمـــة دراســـة تحليلي ـــت المقـــدس فـــ  مخطوطـــات عربي فضـــائل بي

, (ط. ب), الكويددددده, الصدددددفا, معهدددددد المخطوطددددداه العربيدددددة, ونصوصـــــها مختـــــارة محققـــــة
 (. م1967/ ه1727)

, عمدددان, دار أسدددامة, (جدددزء 0), موســـوعة المـــدن والقـــرى الفلســـطينية, آمندددة, أبدددو حجدددر (3
 (.م0223), 1ط, اسردن

حسدن السدماحي : جمدع أصدوله وحققده وعلدق عليده, تاري  الّدولة الع مانّيـة, شكيب, أرسالن (7
 . م0211/ ه1730, 1ط, لبنان, بيروه, دار ابن كثير, سويدان
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ـــان والمـــذاهب, عبدددد الدددرازق, أسدددود (5 ـــى دراســـة األدي , الددددار العربيدددة للمؤسسددداه, المـــدخل إل
 (.ه. ب), (ط. ب), لبنان, بيروه

, فلسدطين, القددس, دار اسيتدام اإلسدالمية, الخليـل عربيـة إسـالمية, محمد ذياب, أبو صالح (3
 (.م0222/ ه1701), (ط. ب)

مناسك الحج والعمرة ف  الكتاب والسـنة وآ ـار السـلف وسـرد مـا , محمد ناصر الدين, اسلباني (4
 (.م1999/ ه1702), 1ط, السعودية, الرياض, مكتبة المعارن, ألحق ب  من البدع

دار (. جددزء 17), ة وأ رهــا الســ ء فــ  األمــةععيفة والموضــو سلســلة األحاديــ  الضــ -
 (.م1990/ ه1710), 1ط, المملكة العربية السعودية, الرياض, المعارن

, (ط, ب), (م, ب), المكتددب اإلسددالمي, (جددزء 0), صــحي  الجــامع الصــفير وزياداتــ  -
 (.ه. ب)

 .(م0220/ ه1703), 1ط, الكويه, مؤسسة غراس, (جزء 4), صحي  أب  داود -

 (.ه. ب), 5ط, الرياض, مكتبة المعارن(. جزء 3), صحي  التربيب والترهيب -

 (.ه. ب), (ط, ب), لبنان, بيروه, المكتب اإلسالمي, ضعيف الجامع وزيادات  -

, مكتبدة المعدارن, (جدزء 3), سلسلة األحاديـ  الصـحيحة وشـ ء مـن فقههـا وفوائـدها -
 (.ه. ب), 1ط, الرياض

 (.م1991/ ه1711), 1ط, لبنان, بيروه, سالميالمكتب اإل, ضعيف سنن الترمذي -

يوسددن بددن : تحقيددق, فصــل الخصــاب فــ  شــرح مســائل الجاهليــة, محمددود شددكري, اسلوسددي (6
 (.م0227/ ه1705), 1ط, مصر, اإلسكندرية, دار المجد, محمد السعيد

ه منشدورا, (مجلدد 0), ترجمة عددنان محمدود سدلمان, تاري  الّدولة الع مانّية, يلماز, اوزتوزا (9
 . م1966/ ه1726, 1ط. تركيا, اسطنبول, فيصل للتمويل

, ترجمدة صدالح سدعداوي, الّدولـة الع مانّيـة تـاري  وحضـارة, اكمال الدين بن إحسدان, أوغلي (12
, (ط. ب), تركيددا, اسددطنبول, مركددز اسبحدداث للتدداري  والفنددون والثقافددة اإلسددالمية, (مجلددد 0)

 . م1999
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ــــةال الّدولــــةتــــاري  , خليددددل, اينالجليددددك (11 . م, محمددددد. د, االنحــــدار إلــــىمــــن النشــــوء  ع مانّي
 . م0220, 1ط, لبنان, بيروه, دار المدار اإلسالمي, اسرناؤوط

. ب), جمعيدة انعداش اإلسدرة, القاموس العرب  الشعب  الفلسـطين , عبد اللطيدن, البرغوثي (10
 (.م1940), (ط. ب), (م

, عبددد الحلدديم نجددار. د: العربيددة نقلدده إلددى, (جددزء 3), تــاري  األدب العربــ , كددارل, بروكلمددان (13
 (.م1959), (ط. ب), القاهرة, مصر, دار المعارن

, بيددروه, المطبعددة اسميركانيددة, (جددزء 0), البســتان وهــو معجــم لفــوي, عبددد اهلل, البسددتاني (17
 (.م1904), (ط. ب), لبنان

, نددانلب, بيددروه, دار العلددم للماليددين, (مجلددد 0), موســوعة المــورد العربيــة, منيددر, البعلبكددي (15
 (.م1992), 1ط

ــة واأل ريــة, عدداتق بددن غيددث, الددبالدي (13 دار , دار مكددة للنشددر والتوزيددع, معــالم مكــة التاريخي
 (.م1962/ ه1722), 1ط, السعودية, مكة, مكة للنشر والتوزيع

, مكددددة, دار مكدددة للنشدددر والتوزيدددع, معجـــم المعـــالم الجفرافيــــة فـــ  الســـير النبويــــة -
 (.م1960/ ه1720), 1ط, السعودية

 (.م0221), 1ط, لبنان, بيروه, دار العلم للماليين, معجم أعالم النساء, محمد, ويجيالت (14

رابطدددددة , دراسدددددة تاريخيددددة وجغرافيدددددة, مدينـــــة خليـــــل الــــرحمن, تيسدددددير وآخددددرون, جبددددارة (16
 (. ه. ب), (ط. ب), (م. ب), الجامعيين

مـال  والفوائــد زوائـد األ)ا يمــاء إلـى زوائـد األمـال  وا جــزاء , نبيدل سدعد الددين سدليم, جدرار (19
أضدواء , (جدزء 4), (والمعاجم والمشيخات على الكتـب السـتة والموطـأ ومسـند ا مـام أحمـد

 (.م024/ ه1706), 1ط, (م. د), السلن

, لبنددان, بيددروه, دار ومكتبددة الهددالل, نســاء النبــ  صــلى اهلل عليــ  وســلم, السدديد, الجميلددي (02
 (.م1713), (ط. ب)

, المركددز المصدددري للدراسددداه العثماني دددة, والحضـــارةالع مـــانيون فـــ  التـــاري  , محمدددد, حددرب (01
 (. م1997/ ه1717), (ط. ب), القاهرة
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 0), معارا القبول بشـرح الوصـول إلـى علـم األصـول فـ  التوحيـد, حافظ بن أحمد, حكمي (00
, لبندددان, بيددروه, دار الكتددب العلميددة, الشددي  صددالح محمددد عويضددة: قددرأ  وصددححه, (جددزء
 (.م1992/ هد 1711), (ط. ب)

مســـاو  , (م939/ ه304ه)محمدددد بدددن جعفدددر بدددن سدددهل بدددن شددداكر , أبدددو بكدددر, خرائطددديال (03
مكتبدة , مصطفى أبو النصدر الشدلبي: حققه وخرا نصوصه وعلق عليه, األخالق ومذمومها

 (م1993/ هد 1713), 1ط, جدة, السوادي
المجلددس , أحجــار المعــالة الشــاهرية بمكــة المكرمــة, خليفددة بددن عبددد اهلل وآخددرون, الخليفددة (07

 (.م0227/ هد 1705), 1ط, السعودية, الرياض, سعلى لبثارا
, 7ط, لبندددان, بيدددروه, دار الطليعدددة, (جدددزء 11), بالدنـــا فلســـطين, مصدددطفى مدددراد, الددددباغ (05

 (.م1966)
, عدددين للدراسددداه والبحدددوث, دراســـات فـــ  تـــاري  عصـــر الســـالطين, عدددالء طددده, رزق (03

 (.م0226/ ه1709), 1ط, مصر, القاهرة

مـن العـرب , االعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسـاء, ن بن محمدودخير الدي, الزركلي (04
, 15ط, لبندددددددان, بيدددددددروه, دار العلدددددددم للماليدددددددين, (جدددددددزء 6), المســـــــتعربين والمستشـــــــرقين

 (. م0220)
ــاري  والحضــارة ا ســالمية, أنددور محمددود, زندداتي (06 دار زهددران للنشددر , معجــم مصــطلحات الت

 (. م0210/ د ه1730) , 1ط, اسردن, عمان, والتوزيع
, (جدزء 0), دراسـات فـ  السياسـة والعلـم واالجتمـاع والعمـران مّكةتاري  , أحمدد, السباعي  (09

 (.م1999/ ه1719), (ط. ب), السعودية, الرياض, مكتبة الملك فهد الوطنية
, مطبعددة سددركيس, (جددزء 0), معجــم المطبوعــات العربيــة والمعربــة, يوسددن اليددان, سددركيس (32

 (.م1906/ هد 1373) ,(ط. ب), القاهرة, مصر
, طبقــات الصــوفية, / (ه710ه)محمددد بددن الحسددين بددن محمددد , أبددو عبددد الددرحمن, السددلمي (31

 (م1996/ هد 1719), 1ط, لبنان, بيروه, دار الكتب العلمية, محمد عبد القادر: تحقيق
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, 0ط, اسردن, عمدان, اسهليدة للنشدر والتوزيدع, معجـم بلـدان فلسـطين , محمد حسن, شراب (30
 (.م1993/ ه1713)

 (.ه1711), 1ط, لبنان, بيروه, دار القلم ,المعالم األ يرة ف  السنة والسيرة -

, سددوريا, دمشددق, دار القلددم, بيــت المقــدس والمســجد األقصــى دراســة تاريخيــة مو قــة -
 (.م1997/ ه1715), 1ط

, دمشددق, دار الزمددان, الثانيددة بــالد الشــام فــ  ظــل الدولــة المملوكيــة, فيصددل, الشددلي (33
 (.م0226/ ه1709). 1ط, سوريا

دار , عاصدددددم الدسدددددوقي: ترجمدددددة, (م2615 -ه2353)أوروبـــــا الع مانّيـــــة , بيتدددددر, شددددوجر (37
 (.م1996), 1ط, مصر, القاهرة, الثقافة الجديدة

الددددار اللبنانيدددة , الحكددديم.أ: ترجمدددة الددددكتور, معجـــم ا ســـالم التـــاريخ , شدددورديل والبددداحثين (35
 (.م1993), (ط. ب), لبنان, بيروه, للنشر الجامعي

ـــ  للقطـــر العربـــ  الســـوري, العمددداد مصدددطفى, طدددالس (33 مركدددز , (مجلدددد5), المعجـــم الجفراف
 .م1990, 1ط, سوريا, دمشق, الدراساه العسكرية

, (ط. ب), سددوريا, دمشدق, مطبعدة الحكومدة, الجـامع األمـوي فـ  دمشـق, علدي, الطنطداوي (34
 (.م1932/ ه1349)

/ ه1723), 0ط, القدددس, نمطبعددة المعددار , المفصــل فــ  تــاري  القــدس, عددارن, العددارن (36
 (.م1963

 (.ه. ب), 0ط, مصر, القاهرة, دار المعارن, تاري  القدس -

, بيددروه, دار المرتضددى, معــالم مكــة والمدينــة بــين الماضــ  والحاضــر, يوسددن, العدداملي (39
 (. م1994/ ه1716), 1ط, لبنان

دار , (مجلددداه 3), اللؤلــؤ والمرجــان فيمــا اتفــق عليــ  الشــيخان, محمددد فددؤاد, عبددد البدداقي (72
 (.م1963/ ه1724), (ط. ب), مصر, القاهرة, الحديث

دار , "النار وأهوالها وأحوالها وأهلهـا"خازن النار مالك علي  السالم , منصور, عبد الحكيم (71
 .م0226, 1ط, سوريا, دمشق, الكتاب العربي
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, 3ط, لبندددان, بيددروه, دار الكتددب العائليددة, قــاموس الكتــاب المقــدس, بطددرس, عبددد الملددك (70
 (.م0222/ ه1701)

التــــاري  السياســــ  وا دراي دراســــات "تــــاري  الّدولــــة الع مانّيــــة , وليددددد صددددبحي, العدددريض (73
 (.م0210/ ه1733), 1ط, اسردن, عمان, دار الفكر, "تاريخية

منشددوراه مجمددع اللغددة العربيدددة , مخطوطــات فضــائل بيـــت المقــدس, كامددل جميددل, العسددلي (77
 .م1961, 1ط, اسردن, عمان, اسردني

, القددداهرة, مكتبددة النهضدددة المصدددرية, (مجلدددداه 5), القـــاموس ا ســـالم , أحمدددد, اهللعطيددة  (75
 (.م1943/ ه1395), 1ط, مصر

, أوراق شدددرقية للطباعدددة والنشددددر, مدينـــة إســـالمية 2111موســـوعة , عبدددد الحكدددم, العفيفدددي (73
  (.م0222/ ه1701), 1ط, لبنان, بيروه

, (م. د), دار السددداقي, (جددزء 02), المفصــل فـــ  تــاري  العــرب قبـــل ا ســالم, جددواد, علددي (74
 (. م0221/ ه1700), 7ط

, 1ط, مصدر, القداهرة, دار الفكدر للدراسداه, القدس فـ  العهـد المملـوك , علي السيد, علي (76
 (.م1963)

, لبندان, بيدروه, عدالم الكتدب, (جدزء 7), معجم اللفة العربية المعاصـرة, أحمد مختار, عمر (79
 (. م0226/ ه1706), 1ط

مركددز البحددث العلمددي فددي جامعددة  ,الــرحمن العربيــة مدينــة لهــا تــاري خليــل , يددونس, عمددرو (52
 (.م1964/ ه1724), (0ط), فلسطين, الخليل

دار الفكددددر , (الديانــــة اليهوديــــة)موســــوعة األديــــان الســــماوية والوضــــعية , يوسددددن, عيددددد (51
 (. م1995), 1ط, لبنان, بيروه, اللبناني

, (جددزء 0), فــ  كتــب التفســير موســوعة ا ســرائيليات والموضــوعات, محمددد أحمددد, عيسددى (50
 (.م0226/ ه1709), 1ط, مصر, القاهرة, دار الغد الجديد

عبددد : تحقيددق, (جددزء 3), اتحــاف األعــزة فــ  تــاري  بــزة, عثمددان مصددطفى الطبدداع, الغددزي (53
 (.م1999/ ه1702), 1ط, مصر, القاهرة, دار الكتب المصرية, اللطين زكي
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ـــةالعالعليـــة  الّدولـــةتـــاري  , محمدددد, فريدددد بيدددك (57 , دار النفدددائس, إحسدددان حقدددي: تحقيدددق,  مانّي
 (.م1961/ ه1721), 1ط, لبنان, بيروه

. ب), (ط. ب), (م. د), (ن. د), الخالفــة الع مانّيــة مــن المهــد إلــى اللحــد, محمددد, فالحددة (55
 (.ه

ــة ا نكشــارية, نددزار, قددازان (53 ــال األخــوة وفتنت , بيددروه, دار الفكددر, ســالطين ع مــان بــين قت
 (.م1990), 1ط, لبنان

, مؤسسدددة الرسدددالة, (جدددزء 5), معجـــم قبائـــل العـــرب القديمـــة والحدي ـــة, عمدددر رضدددا, كحالددة (54
 (.م1960/ ه1720), 1ط, لبنان, بيروه

 ,لبنان, بيروه, مؤسسة الرسالة, (جزء 5), أعالم النساء ف  عالم  العرب وا سالم -

 (.م1959/ ه1349), (ط. ب)   

, القداهرة, وقدن البحدوث العثماني دة, ة المجهولةالّدولة الع مانيّ , اوزتورك سعيد, أحمد, كوندز (56
  (.م0226), (ط. ب), مصر

دار الفكدددر , بشدددير السدددباعي: ترجمدددة, (جدددزء 0), تـــاري  الّدولـــة الع مانّيـــة, روبيدددر, مدددانتران (59
 (.م1993), 1ط, مصر, القاهرة, للدراساه والنشر

مؤسسدة , (جدزء), طهـاربحار األنوار الجامعة لدرر أخبـار األئمـة األ, محمد بداقر, المجلسي (32
 (. م1966/ ه1723), 0ط, لبنان, بيروه, الوفاء

, بيدددروه, مكتبدددة لبندددان, معجـــم األلفـــاظ والحيـــاة فـــ  األردن, مجمدددع اللغدددة العربيدددة اسردندددي (31
 (. 0223), 1ط, لبنان

ــة , سدديد محمددد, محمددود (30 ــة الع مانّي , القدداهرة, مكتبددة اآلداب, "النشــأة وا زدهــار"تــاري  الّدول
  (.م0224/ ه1706), 1ط, مصر

 "دارســة تاريخيــة"المدينــة المنــورة فــ  العصــر المملــوك  , عبددد الددرحمن مدددريس, المددديريس (33
 (.م0221/ ه1700), 1ط, السعودية, الرياض, مكتبة فهد الوطنية

دار العلدم , معجم لفوي عصري رتبت مفرداتـ  وفقـًا لحروفهـا األولـى ,الرائد, جبران, مسعود (37
 (.م1990), 4ط, لبنان, بيروه, للماليين
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 (.ه1711), 1ط, لبنان, بيروه, دار القلم ,المعالم األ يرة ف  السنة والسيرة -

, السدعودية, مك دة, دار مك دة للنشدر والتوزيدع, الجفرافية ف  السير النبويـة المعالممعجم  -
 (.م1960/ ه1720), 1ط

, 0ط, لبندددددان, بيدددددروه, دار الشدددددروق, فـــــ  أصـــــول التـــــاري  الع مـــــان , أحمدددددد, مصددددطفى (35
 (م1963/ ع1723)

ــارهم المخطوطــة والمطبوعــة, صددالح الدددين, المنجددد (33 دار , معجــم المــؤرخين الدمشــقين وآ 
 (.م1963/ ه1396), 1ط, لبنان, بيروه, الكتاب الجديد

ــة, عبددد المددنعم, الهاشددمي (34 ــة الع مانّي / ه1705), 1ط, لبنددان, بيددروه, دار بددن حددزم, الخالف
 (.م0227

, مكتبددة العبيكددان, الع مانّيــة فــ  التــاري  ا ســالم  الحــدي الّدولــة , إسددماعيل أحمددد, يداغي (36
 (. م1993/ ه1713), 1ط, جدة السعودية

 

 الرسائل الجامعية:  ال اً 
أطروحة ماجسدتير جامعدة , المدينة الفلسطينية ف  عهد المماليك, مروان عبد القادر, بكير (1

 (.م0225/ ه1707), فلسطين, بيرزيه

المكرمـة خـالل العصـر  مّكـةالحيـاة الدينيـة فـ  , بدن حامدد عبد الحفيظ بن حمدي, السالمي (0
المملكددددددة العربيدددددددة , الجامعدددددددة ام القددددددرى, أطروحددددددة ماجسددددددتير, (ه313 -856)المملــــــوك 
 .م0227/ ه1705, السعودية

تــأليف مصــطفى "مــوان  األنــس فــ  زيــارت  لــوادي القــدس , هبددة نمددر عبددد الفتدداح, سددويلم (3
, ندابلس, جامعدة النجداح الدوطني, حة ماجستيرأطرو , "(م2185/ ه2216ت)أسعد اللقيم  

 (.م0217/ ه1735), فلسطين
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 الموسوعات : رابعاً 
. ب), (ط. ب), لبندان, بيدروه, دار المعرفدة, (مجلدد11), دائرة المعـارف, بطرس, البستاني (1

 (.ه

, دمشددق, هيئددة الموسددوعة العربيددة, (مجلددد 01), الموســوعة العربيــة, الباسددور, هايددل, حميددد (0
 .م0221, 1ط, سوريا

ــة, مسددعود, الخونددد (3 ــة الجفرافي . ب), لبنددان, بيددروه, دوار, (جددزء 10), الموســوعة التاريخي
 .1997, (ط

ــة, أحمددد وآخددرون, الشددويخاه (7 , مكتبددة الملددك فهددد, (مجلددد 32), الموســوعة العربيــة العالمي
 . م1999/ ه1719, 0ط, السعودية, الرياض

. د), (ن. د), (جددزء 13), اري  ا ســالم الموسـوعة المــوجزة فــ  التـ, أبدو سددعيد, المصدري (5
 (.ه. ب), (ط. ب), (م

, 1ط, سددددوريا, دمشددددق, هيئددددة الموسددددوعة الفلسددددطينية, (مجلددددد 7), الموســــوعة الفلســــطينية (3
 .م1992

, صدديدا, المكتبددة العربيددة, (مجلددد 4), الميســرةالموســوعة العربيــة , حسددين وآخددرون, نصددار (4
 . 0229, 3ط, بيروه

, (مجلددد 9), (العشــرين -الرابــع عشــر)معــارف القــرن العشــرين  دائــرة, محمددد فريددد, وجددي (6
 . م1949/ ه1399, 0ط, لبنان, بيروه, دار الفكر

 

 فهرس اآليات القرةنية                                    

 رقم الصفحة السورة رقمها ا ية الرقم

 123 هود 77 "واستوت على الجودي" .1

 111 الرعد 3 "وجعل فيها رواس " .0

 117 الح  04 "وأذن ف  الناس" .3

 117 الح  04 "وعلى كل ضامر" .7
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 117 الح  04 "يأتين من كل فج عميق" .5

ذ قال إبراهيم رب" .3  117 البقرة 103 ..."واع

 117 البقرة 103 "وارزق أهل  من ال مرات" .4

 102 آل عمران 93 ..."أول بيت وضع للناس" .6

 101 ل عمرانآ 94 "وفي  آيات بينات مقام إبراهيم" .9

 103 آل عمران 94 "ومن دخل  كان آمنا" .12

 105 المؤمنون 122 -99 "حتى إذا جاء احدهم الموت" .11

 105 المنافقون 12 "لوال أخرتن  إلى أجل" .10

 105 المنافقون 12 "وأكن من الصالحين" .13

 136 اسنعام 32 ..."من جاء بالحسنة فل " .17

 136 الح  05 ..."ومن يرد في  ب لحاد" .15

 170 التوبة 113 ..."ما كان للنب  والذين آمنوا" .13

 131 اسعران 72 ..."إن الذين كذبوا بآياتنا" .14

ن كان م قال حبة" .16  133 اسنبياء 74 ..."واع

 136 المائدة 3 ..."اليوم أكملت لكم" .19

ا .02  139 المائدة 3 ..."اليوم أكملت لكم"

 142 البقرة 061 .."واتقوا يومًا ترجعون في " .01

 140 الفتح 04 ..."إن شاء اهلل آمنين" .00

 149 البقرة 173 "كنتم آمة وسطاً " .03

 149 مريم 13 ..."إذ انتبذت من أهلها" .07

 161 النساء 37 ..."ولوال أنهم ظلموا أنفسهم" .05

 190 التوبة 123 .."وآخرون اعترفوا بذنبهم" .03

 193 التوبة 123 وأخرون مرجون ألمر اهلل .04
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 025 تينال 0 "وطور سينين" .06

 013 اسنعام 54 ..."فمن كان على بينة من رب " .09

 076 النساء 32 ..."ألم تر إلى الذين يزعمون" .32

 050 النحل 31 "ف ذا جاء أجلهم ال يستأخرون" .31

 050 الح  42 "يرإن ذلك على اهلل يس" .30

 035 البقرة 134 "فسيكفيكهم اهلل" .33

 034 النور 55 "ومن كفر بعد ذلك" .37

 043 آل عمران 60 "هم الفاسقون فأولئك" .35

 039 الفجر 04 ..."يا أيتها النفس" .33

 095 آل عمران 93 ..."إن أول بيت" .34

 093   02 "وشددنا ملك " .36

 315 اسحقان 12 ..."وشهد شاهد من بن " .39

 316 النساء 175 ..."إن المنافقين ف  الدرك" .72

 306 المؤمنون 03 "وأنزلنا من السماء ماء بقدر" .71

نا على ذهاب ب " .70  309 المؤمنون 16 ..."واع

 334 الحديد 13 "فضرب بينهم بسور ل  باب" .73

 351 النازعاه 17 "ف ذا هم بالساهرة" .77

 356 النجم 9 " م دنا فتدلى" .75

 330 المؤمنون 04 ..."ف ذا جاء أمرنا وفار التنور" .73

 333 طه 12 ..."إن  آنست نارا" .74

 333 اسعران 4 ..."ألق عصاك ف ذا" .76

 333   16 "إنا سخرنا مع " .79

 333 سبا 12 "والطير وألنا ل  الحديد" .52
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 337 البقرة 57 ..."فتاب عليكم إن  هو التواب" .51

 335 طه 19 "يا زكريا إنا نبشرك" .50

 333 آل عمران 39 ..."وسيدًا وحصوراً " .53

 334 مريم 05 ..."وهزي إليك بجذع النخلة" .57

 334 مريم 07 "قد جعل ربك تحتك سريا" .55

 334 آل عمران 35 ..."إن  نذرت لك ما ف  بطن " .53

 342 البقرة 076 "في  سكينة من ربكم" .54

 341 اسنبياء 41 ..."ونجيناه ولوطًا إلى األرم" .56

 341 يونس 93 ..."ولقد بوأنا بن  إسرائيل" .59

 341 اسنبياء 125 ..."إن األرم ير ها عبادي" .32

 340 سراءاإل 1 ..."سبحان الذي أسرى " .31

 340 طه 62 ..."وواعدناكم جانب الطور" .30

 340 البقرة 56 ..."ادخلوا هذه القرية فكلوا" .33

 340 المؤمنون 52 ..."وجعلنا ابن مريم وأم " .37

 343 ق 71 ..."واستمع يوم ينادي المناد" .35

 725 الطور 3 "والبحر المسجور" .33

 713 النمل 16 "النمل ادخلوا مساكنكم" .34

 707 النحل 71 ..."اجروا ف  اهللوالذين ه" .36

 705 اسنعام 97 ..."ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم" .39

 704 المؤمنون 52 ..."وآويناهما إلى ربوة" .42

 733 الروم 71 "ظهر الفساد ف  البر والبحر" .41
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 فهرس األحاديث النبوية                          
 صفحةرقم ال الراوي طرف الحدي  الشريف الرقم

 123 ابن عباس ..."نزل الحجر اسسود من الجنة" .1
 110 ابن عمر ..."إن الركن والمقام ياقوتتان" .0
 107 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."عجلوا الح  ف ن أحدكم" .3
 107 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."من لم يمنعه من الح  " .7
 104 ي أوفىعبد اهلل بن اب ..."اعتمر رسول اهلل صلى اهلل" .5
 106 النبي صلى اهلل عليه وسلم .."من طان البيه في كل يوم" .3
 132 أنس بن مالك ..."من طان بعد صالة" .4
 131 ابن عباس .."صلوا في أحسن" .6
 131 مجاهد ..."كلما مر من الركن" .9

 130 ابن عمر ..."طان يوم الفتح على راحلته" .12
 130-  ..."كلما مر النبي عليه السالم" .11
 130 عطاء بن أبي رباح ..."قيل يا رسول اهلل" .10
 133 هريرة أبو ..."ة ذو السوقتينبيخرب الكع" .13
 137 عائشة بنه أبي بكر ..."أكثروا استالم الحجر" .17
 135 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."من صلى في المسجد الحرام" .15
 135 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."من صلى فيه صالة" .13
 134 عائشة بنه أبي بكر ..."اله رسول اهلل صلى اهلل عليهس" .14
 134 أبو هريرة ..."ت يزال اهلل عز وجل مقبالد " .16
 134 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."صالة الرجل في بيته" .19
 136 أبو هريرة ..."خير يوم طلعه فيه الشمس" .02
 136 أبو هريرة ..."وزيادة ثالث أيام" .01
 171 أبو هريرة ..."السالم قبر زار النبي عليه" .00
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 170 أبو هريرة ..."لما قدم النبي عليه " .03
 173 ابن عباس ..."مسجد الخين فيه صلى" .07
 151 أبو هريرة ..."كان على حراء وأبو بكر" .05
 155-  "الجن بثالث أصنان" .03
 156 النبي صلى اهلل عليه وسلم "ماء زمزم يدفع العطشو " .04
 156 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."ان الحمى من حر" .06
 156 النبي صلى اهلل عليه وسلم .."خمس أشياء من العبادة" .09
 159 صدي بن عجالن .."فضل العالم على العباد" .32
 159 ابن عباس ..."فقيه واحد أشد على" .31
 132-  "ان خير اآلبار بئر زمزم" .30
 132 ابن عمر "من يسعى بين الصفا والمروة" .33
 136 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."أكثر عتقا فما من يوم" .37
 136-  ..."وقال اهلل عز وجل في عباد " .35
 141 عائشة بنه أبي بكر ..."ما من عمل أحب إلى اهلل" .33
 141 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."عظموا اضاحيكم ف نها في " .34
 143 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."من مرض في مكة" .36
 143 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."بعد الح  ف ذا ماه" .39
 143 بريد بن الحصيب ..."من تصدق في طريق الح " .72
 143 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."سياتي زمان على أمتي" .71
 143 ابن مسعود ..."من سال الناس وله ما يغنيه" .70
 162 ابن عمر ..."من جاء بمدينة لزيارتي" .73
 162 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."رةمن أتاني لقصد الزيا" .77
 162 حاطب ..."من ح  ولم يزرني" .75
 165 معقل بن يسار "من حفظ نفسه فيها من المعصية" .73
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 165 ابن عمر ..."من استطاع أن يموه" .74
 165 أبو هريرة ..."من قصد شراد باهل" .76
 163 عبد اهلل بن الصامه .."من ظلم على أهل المدينة" .79
 164 أبو هريرة ..."رحالت تشد ال" .52
 164 أبو هريرة ..."من خرا من بيته لقصد" .51
 166 عائشة بنه أبي بكر ..."أنا آخر الرسل" .50
 166 النبي صلى اهلل عليه وسلم .."فلكما يوسع من مسجدي" .53
 169 ابن عباس ..."هو مسجدكم هذ المدينة" .57
 169 أنس بن مالك ..."من صلى في مسجدي" .55
 169 النبي صلى اهلل عليه وسلم "سن الوضوءمن توضا فاح" .53
 192 أبو هريرة ..."ما بين منبري هذا" .54
 192 أبو هريرة ..."إن منبري على باب من " .56
 192 أبو هريرة ..."ت يحلن أحد كذباد " .59
 192-  ..."ت ينزع رجل من الجنة" .32
 192 ابن عمر ..."الصيام في المدينة " .31
 197-  ..."ف ذا رأى أحدكم" .30
 195 ابن عمر .."من صلى في مسجد قباء" .33
 195 سهيل بن حنين ..."من صلى فيه أيضاد " .37
 195 ابن عمر ..."ياتي مسجد قباء في كل" .35
 194 ابي عاصم ..."يبعث يوم القيامة سبعون" .33
 022 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."من كان جاراد بمقبرتنا" .34
 021 ي صلى اهلل عليه وسلمالنب "أنا أول من بعث من اسرض" .36
 021 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."إن جبل أحد يحبني" .39
 021 النبي صلى اهلل عليه وسلم "وهو ركن من أركان الجنة" .42
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 020 أبو إسحاق ..."إن النبي عليه السالم كان يروح" .41
 014 عائشة بنه أبي بكر ..."من شاء أن يصومه فليصمه" .40
 007 أنس بن مالك ..."سالم كان تائهاإن النبي عليه ال" .43
 007 عائشة بنه أبي بكر ..."ما ضرب رسول اهلل" .47
 007 أنس بن مالك ..."إن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا" .45
 072 عبد اهلل بن مسعود ..."لو كنه متخذاد خليالد " .43
 072 ابن عمر .."أنه صاحبي في الغار وصاحبي" .44
 071 ابي سعيد الخدري ..."الذيت تسبوا أصحابي فو " .46
 047 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."يا علي أنه مني بمنزلة" .49
 045 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."أنه مني وأنا منك" .62
 091 سعيد بن المسيب ..."إن  أبا موسى اسشعري توضا" .61
 093 أنس بن مالك ..."كان خاتم رسول اهلل " .60
 093 أبي ذر ..."جد بنييا رسول اهلل أي مس" .63
 324 عبد اهلل بن عمر ..."لما بنى سليمان النبي عليه " .67
 310 أنس بن مالك ..."من صلى في المسجد الحرام" .65
 315 سعيد بن أبي وقا  .."سمعه رسول اهلل صلى اهلل عليه" .63
 313 أبي هريرة ..."ما من أحد إت وله في الجنة" .64
 314 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."د للجنةإن اهلل تعالى إذا خلق العب" .66
 316 ميمونة زوا الن بي ..."أفه لنا لزيارة بيه المقدس" .69
 319 أبي أسلم اسنصاري ..."كلوا الزيه واد هنوا" .92
 303 جابر بن عبد اهلل ..."سال جابر رسول اهلل صلى اهلل عليه" .91
 303 أبي بكر ..."أفضل الصيام بعد شهر رمضان" .90
 307 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."هلل ملكاد في بيه المقدس إن" .93
 305 أبي هريرة ..."إذا سالتم اهلل الجنة" .97
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 305-  ..."إن اهلل تعالى خلق ثالث أشياء" .95
 306-  ..."أنزلها اهلل كلها من عين " .93
 331 أنس بن مالك ..."يخرا من النار من قال ت إله" .94
 331 ابن عمر ..."إذا صار أهل الجنة" .96
 353-  ..."ينزل بمكة كل يوم مائة" .99
 354 شداد بن أوس ..."أنه قال قله لرسول اهلل" .122
 333 النبي صلى اهلل عليه وسلم .."ما من أدمي إت وقد عمل خطيئة" .121
 334 ابن عباس "تكلم أربعة وهم صغار" .120
 393 عامر ..."ما بين آدم إلى قيام الساعة" .123
 393 أبي سعيد الخدري ..."متييتبع الدجال من أ" .127
 393 أبي أمامة "..ومع الدجال يومئذ سبعون" .125
 344 أبي هريرة .."لم يكذب إبراهيم عليه السالم" .123
 364 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."أعطي يوسن شطر الحسن" .124
 366 أبي سعيد الخدري ..."رأيه ليلة أسرى في إلى السماء " .126
 393 أبي هريرة ."..فال تخيروني في موسى" .129
 397 ابن عباس ..."ليس الخبر كالمعاينة ف ن اهلل" .112
 393 ابن عمر ..."ينزل عيسى بن مريم إلى اسرض" .111
 394 أنس بن مالك ..."لكل أمة أمين هذ " .110
 721 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."ت ينفع سحد أن يقول " .113
 721 ه وسلمالنبي صلى اهلل علي ..."من قال أنا خير يونس" .117
 727-  ..."أما إبراهيم النبي عليه السالم" .115
 714 أبي هريرة ..."كنا جلوساد عند النبي صلى" .113
 714 أبي هريرة ..."سلمان صاحب الكتابين" .114
 700 النبي صلى اهلل عليه وسلم ..."كان زكريا نجاراد " .116
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 707 النبي صلى اهلل عليه وسلم .."سيد الروم صهيب" .119
 731 أبي هريرة ..."اد يطير في الجنةرأيه جعفر " .102
 731 أبي هريرة ... "كان جعفر يجب المساكين" .101

 

 فهرس األشعار                                           

 الصفحة الشاعر اتألبيعدد ا الوزن الشطر األول الرقم

 129 - 4 الكامل ...وازائري البيه الحرام تهيئيا   .1
 134 الشافعي 2 الطويل ...قرنتهتعاظمني ذنبي فلما   .2
 112 - 2 البسيط ..يا خير من سكنه بالقاع أعظمه  .2
 112 أبو الفضل الجوهري 1 الكامل ...لو كنه ساعة بنا وما بيننا  .4
 112 - 2 الطويل ....سالم توضع عن مسكنه  .3
 112 ابن جماعة 2 الوافر .....إلى زيارة حي ليلى أحن  .3
 114 - 2 البسيط ....متفوح أرواح نجد من ثيابه  .3
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Abstract 

Mahmoud bin Sawandak bin Hussien bin Amen lived in the Ottoman 

country during the period (800-860H/1397-1481 Ad).He Witnesed the 

Ottoman Country turning into a great empire with its capital 

Constantinople. 

Ibn Sawandak wrote his book “The Virtues of the Four Cities: Mecca, 

Madina, Jerusalem and Hebron” and dedicated it to the grand vizier Khalil 

Pasha (857H/1452AD). He included the reason of producing this book in 

the introduction  stating that his book"is a guide to everyone who wants to 

visit the mentioned cities and shrines". Through this book he tries to raise 

the status of these cities to the grand vizier Khalil Pasha who had an 

extreme power at that period.  

In the book he talked about the virtues of Mecca, the etiquettes of 

going to pilgrimage, the vitue of performing pilgrimage,and the origin of 

Mecca and how it was built. He also talked about the virtue of looking at it 

and praying in it.He explained  the topics of supplication in Mecca ,  

described the holy places in Mina, and the virtues of Al-Safa & Al-Marwa,  

Arafat, and Mina befor   he explored the reward of illness and death in 

Mecca.  
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He described the status of Madina, the grace of visiting the prophet 

Mohammed’s (PBUH) tomb, performing the preyers in his mosque.He also 

investigated the reason for calling the holy columns  the"Holy Rawda". the 

grace of Qeba’ Mosque, Uhud, Al-Baqee’, and the mountain of Tur Sina’. 

He talked about the migration of prophet Mohammed (PBUH) to Madina, 

he narrated his life and the lives of his caliphs, then he mentioned the 

mosques where prophet Mohammed (PBUH) performed his first prayers 

and the first wells he used. 

He talked about the virtues of Jerusalem, and how Al-Aqsa Mosque 

was built, he talked about the grace of praying, fasting, calling for prayer in 

it, the dome of the rock and the ascension of prophet Mohammed from 

there to the heaven, and the relation between Mecca and Al-Aqsa Mosque. 

He also described the grace of its water. 

He mentioned the grace of Hebron by describing some prophets who 

inhabited the City,like Abraham, Josef, Ismail, and Isaac (PBUT). He 

finished his book by mentioning some prophets, companions, scholars’ 

shrines in these cities and others such as Egypt, Damascus, and Aleppo.         

   

 

 

 

 

 




