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 محؿد الؽِرماين يحقى بنتؼي الدين  اختصار العالمة

 ـ(ه267-388)

 

 

 تحؼقق

 . طبدالؼادر بن محؿد الغامدي د

 

 هـ8348الطبعة الثاكقة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

8 

 

 

 

  



 

 

 

2 

 

 

 

ُعوديَّةُ            الَؿؿَؾَؽُة الَعـَربقَُّة السُّ

 

 

 

 ُمْخَتَصرُ 

َفَفا اهللُ َتَعالى َفة َشرَّ َة الُؿَشرَّ  َتاريِخ َمؽَّ

 لإلمام أبل القلقد إْزَرقل
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،  أكػسـا شرور مـ باهلل ، وكعقذ ، وكستغػره ، وكستعقـف كحؿده هلل الحؿد إن

 ، وأشفد لف هادي فال يضؾؾ ، ومـ لف مضؾ فال اهلل يفده ، مـ أطؿالـا سقئات ومـ

ٿ  ﴿،  ورسقُلف طبُده محؿداً  أن وأشفد.  لف شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿،  ﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

ٺٿ           ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ۀ  ہ  ﴿،  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

﮵     ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ ﮲     ﮳﮴ 

 .  ﴾﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ﮻  ﮼

: فنن كػس كؾ مسؾؿ أكك كان هتػق إلك مؽة الؿؽرمةة لؾؽعبةة الؿؽرمةة  أما بعد

،  وأحبفا إلك اهلل تعةالك ، ، الذي هق اصفر بؼعة طؾك وجف إرض والحرم الشريػ

وتبةذ  ،  ، وتةذر  الةدمقع شةققا وحـقـةا إلقفةا وإلك رسقلف صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

 ، الؿشةا  وصةق  العـةان مةـ أجةؾ القصةق  القفةاطظةقؿ الغالل والـػةقس، وتتؽبةد 

غرابةة أن تجةد هةذه البؼعةة أطظةؿ  لةذلؽ ٓ وهل مـشرحة الصدر مسرورة مؿـقكةة،

، وخصاهصةةفا،  ، وفضةةاهؾفا لعؾؿةةان ، لؿعرفةةة تلريخفةةاالعـايةةة مةةـ الؿةةمرخقـ وا

، ومعرفة كقػ أمر اهلل بتعظقؿفا، وكقػ طظؿفةا  ، وأحؽامفا ، ومعالؿفا وحدودها

، مسةؾؿفؿ  إكبقان طؾقفؿ السالم، والصالحقـ، والؿالهؽة، والؿؾقك وبؼقةة الخؾةؼ

ًا لبقةان ، جةـفؿ وإكسةفؿ، وقةد بةذ   طؾؿةان إمةة وممرخقهةا جفةدا كبقةر وكافرهؿ

، ويةروي الغؾقةؾ بحؿةد اهلل  ذلؽ صقا  التاريخ ، وكتبةقا   ذلةؽ مةا يشةػل العؾقةؾ

 .   تعالك

: )مختصر تاريخ مؽة  ومـ ذلؽ هذا الؽتاب الؼقِّؿ الػذِّ   بابف الذي بقـ أيديـا
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شرففا اهلل تعالك لإلمام أبل القلقد إزرقل( اختصار العالمة تؼل الةديـ   -الؿشرفة 

الذي يعترب مـ  -، أتك فقف بخالصة إصؾ  ، رحؿفؿ اهلل محؿد الؽرماينيحقك بـ 

، ومع أهؿقتةف  ، وأفاد فلجاد   آختصار -أو أجؾ ةة ما كتب   أخبار مؽة ـــ أجؾ 

 .   يحؼؼ ويظفر لؾؼران الؽرام -فقؿا كعؾؿ -، ففق ٕو  مرة  وحسـف

ؾ لفةةذا الؿركةةز )مركةةز البحةةث العؾؿةةل وإ حقةةان الةة اث ففةةق حَسةةـة تسةةجا

، والةذي هةق  اإلسالمل( التابع لرهاسة شةمون الؿسةجد الحةرام والؿسةجد الـبةقي

إحةةدى رؿةةرات التطةةقيرات الؽبقةةرة والشةةامؾة التةةل تشةةفدها الرهاسةةة   جؿقةةع 

: طبةدالرحؿـ بةـ  ، مـذ أن تؼؾد زمامفا معالل الشةقخ الةدكتقر ، ومـاشطفا إداراهتا

. ولةةؿ تؽةةـ هةةذه  -جةةزاه اهلل خقةةرا وتؼبةةؾ مـةةف وكػةةع بةةف   –طبةةدالعزيز السةةديس 

ًٓ رةؿ دطؿفةا بالةدطؿ السةخل والالمحةدود  التطقيرات لقٓ تقفقؼ مـ اهلل تعةالك أو

طؿةؾ    ؿةا يبةدو لـةاا فقجفةدً  مـ حؽقمة الؿؿؾؽة العربقةة السةعقدية، التةل لةؿ تةلُ  

فـسةل  اصةديفؿا، وقوقق  كؾ ما يؿؽـفا فعؾف مـ أجؾ خدمة الحرمقـ الشةريػقـ ، 

اهلل أن يميةةدها ويـصةةرها طؾةةك مةةـ كاوأهةةا ويعزهةةا ، ويةةتؿ طؾقفةةا كعؿةةف، ويـػةةع  ةةا 

  .الؿسؾؿقـ وأهؾ السـة   كؾ مؽان 
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 ترجؿة ابن الؽرماين

 :  اسؿه وكسبه ومولده ووفاته

هق قاضل العسؽر العالمة تؼل الديـ يحقك بـ شؿس الديـ محؿد بـ يقسػ 

بـ طؾل بـ محؿد بـ سعقد السةعقدي كسةبة لسةعقد بةـ زيةد أحةد الصةحابة العشةرة 

مةةـ  (1)الؿعةةرو  بةةابـ الؽرمةةاين الشةةافعل،  رضةةقان اهلل طؾةةقفؿ بالجـةةةالؿبشةةريـ 

الشرح الؿشفقر أصؾف مـ والده هق الؽرماين شارح البخاري ،  طؾؿان الؼرن التاسع

م( 1661هةةة   767ومقلةةده   رجةةب سةةـة )،  ان وهةةل مةةـ أهةةؿ مةةدن إيةةرانكرَمةة

وتق  مطعقكةا أي بالطةاطقن ، وكشل   بغداد أيضًا ،  بدرب شفدة الؽاتبة مـ بغداد

،  م( بدرب شفقدة بالؼاهرة1361هة  866يقم الخؿقس مـ جؿادى أخرة سـة )

وكةػ قبةؾ ،  . كان رحؿف اهلل رؼقةؾ السةؿع شفقدةولد   درب شفدة ومات بدرب 

 .   مقتف بدون السـة أصابف رمد فآ  أمره إلك أن كػ

 :  رحالته وما تؼؾده من وضائف

بشةةرح أبقفؿةةا طؾةةك ،  م هةةق وأخةةقه الؼةةاهرة مةةـ بغةةداد قبةةؾ سةةـة رؿاكؿاهةةةقةةدِ 

وبةالد فاشةتفر شةرح ابقةف بالؼةاهرة ،  البخاري فلطجب بةف الػؼفةان يقمئةذ وتةداولقه

وصةحب إكةابر كالسةؾطان الؿؾةؽ الؿميةد ابةق ،  وسؽـ دمشؼ،  الشام مـ حقـئذ

                                                           

بةف الؽةا  بػةت  ضبطفا الـقوي أن الشارح الؽرماين وذكر الؽا  : )بؽسر قا  ابـ حجر (1)  ، وسةؾػ وتعؼا

 رةؿ الػةت  إصؾ   فقفا الصقاب ، فؾعؾ بذلؽ الـاس أطؾؿ وهق السؿعاين بـ سعقد أبق ذلؽ   الـقوي

 ذكةر ورد . وتعؼُّب الؽرماين هق ققلف لؿا (3/611) الباري فت  العامة( مـ تغققرا بالؽسر استعؿالفا كثر

:  ، أقق  بػتحفا:  الـقوي ، وقا  الؽا  بؽسر كرمان":  قا ( 9/159  شرحف طؾك البخاري ) كِرمان

:  قةا  (73/715) ، و  "كسةرها طؾةك متػؼةقن ، وهةؿ غقةرهؿ مةـ ببؾةدهؿ أطؾةؿ البؾةد وأهؾ بؾدكا هق

وقا  .  "بشعا ا أدرى مؽة ، وأهؾ بالؽسر:  يؼقلقن أهؾفا ، لؽـ الؽا  بػت  الؿحدرقـ طـد الؿشفقر"

 هةذا ، ومةع الؽسةر طؾةك بؾةده أهؾ اتػا  ادطك : ٕكف إصقب هق الؽرماين ذكره الذي ولؽـ":  العقـل

 .  (11/181) الؼاري طؿدة " حؽؿ الػت  طؾك وٓ الؽسر طؾك يبـك ، وٓ الؿـاقشة محؾ هذا لقس
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وسةافر معةف إلةك صةرابؾس لؿةا ولةل ،  الـصر شقخ الؿحؿقدي وتزايد اختصاصف بف

وتؼؾةب معةف إلةك أن قةدم ،  رؿ صار معف بدمشؼ حقـ كقابتفا،  ماما لفإكقابتفا وجعؾف 

وتؼؾةب معةف   ،  جؿؾةة أخصةاهف وجؾسةاهفمعف الؼاهرة بعد قتؾ الـاصةر فصةار مةـ 

فؾؿا تسؾطـ وٓه كظةر ،  رؿ قدم معف الؼاهرة،  أصقار تؾؽ الػتـ التل كاكت   طفده

ز  طةـ . ولؿةا مةات الؿميةد ُطة وإفتةان دار العةد ،  قػ إسةرىوو (1)البقؿارستان

 .   رحؿف اهلل ولزم مـزلف حتك مات،  رر لف ما يؽػقفالبقؿارستان وقُ 

 :  وتالمقذه،  وما قرأ طؾقفمشقوخه 

راسة أفرد فقفا أسؿان شةققخف وكحةقهؿ واسةتػدت : رأيت لف كُ  خاويقا  الس

وجةاب ،  ولؽـ جؾ اكتػاطف إكؿا كان بقالده فنكةف ٓزمةف سةػرا وحضةرا،  مـفا أشقان

،  معف كحق خؿسقـ مديـة حتك كان معف   مجاورتةف سةـتل خؿةس وسةت وسةبعقـ

،  معف مـ بغداد حقـ صرقفا تؿرلـؽ بعساكره حتك وصةال إلةك الشةام وكان مؿـ فرا 

 .   فؽان ذلؽ سببا ٓكتؼالف

وأطةرب طؾقةف غالةب ،  الؽتب السةتة سةؿاطا غقةر مةرة:  والده ومؿا أخذه طـ 

وكةذا الـؼةقد والةردود ،  وسؿع طؾقف الؽشا  وتػسقر البقضةاوي غقةر مةرة،  الؼرآن

بةةؾ قةةرأ طؾقةةف بعضةةف وجؿقةةع كافقةةة ابةةـ ،  وشةةرحف لؾبخةةاري مةةراراً ،  مةةـ تصةةاكقػف

وشةرحف لؾربهةان ،  والؿـفةاج إصةؾل،  وشةافقتف   الصةر ،  الحاجب   الـحق

والؿطالع   الؿـطةؼ ،  وشرحف لؾشؿس إصبفاين،  والطقالع لؾبقضاوي،  العربي

والػقاهةد الغقارقةة ،  وشرحف لؾؼطب التحتاين مع أسئؾة واط اضات لف طؾك الؼطةب

وجؿقةع ،  وبعض الؿؼامات الحريرية،  وشرحف طؾك أبقات البديع،  العضد لشقخف

                                                           

 .(1/79) القسقط . الؿعجؿ ( معرب فارسل)  : الؿستشػكالبقؿارستان (1)
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والحةةاوي   الػؼةةف ،  اإليضةةاح ٓبةةـ الحاجةةب   شةةرح الؿػصةةؾ   مةةدة سةةـقـ

وسةؿع طؾقةف الةقجقز وشةرحف العزيةز   ،  وشروحف كةالتعؾقؼ والتعؾقؼةة والطقسةل

مػتاح السةؽاكل و،  كحق ارـتل طشرة سـة حقـ إلؼاهف الدروس ببعض مدارس بغداد

والؿقاقةةػ ،  وشةةرحف لشةةرح شةةقخف العضةةد طؾةةك الؿختصةةر،  وغالةةب شةةروحف

والجةةقاهر كالهؿةةا   أصةةق  الؽةةالم لشةةقخف العضةةد مةةع شةةرح أولفؿةةا الؿسةةؿك 

 .  بالؽقاشػ وراكقفؿا الؿسؿك بالزواهر

وسةةةؿع الحةةةديث بؿؽةةةة طؾةةةك الجؿةةةا  محؿةةةد بةةةـ أحؿةةةد بةةةـ طبةةةداهلل بةةةـ 

وببغةداد طؾةك الـةقر طؾةل بةـ .  والـقر الخراسةاين ، والؿجد الؾغقي،  طبدالؿعطل

. وقةةدم الؼةةاهرة طؾةةك رأس الؼةةرن فـةةز  تحةةت كظةةر  يقسةةػ بةةـ الحسةةـ الزركةةدي

وٓزمف   قرانة الػقاهد الجسام طؾك ققاطد ابةـ ،  السراج البؾؼقـل   جامع الحاكؿ

،  وأذن لةةف   اإلفتةةان والتةةدريس،  وكتةةب مةةـ فتاويةةف جؿؾةةة،  طبدالسةةالم وغقرهةةا

وقرأ طؾك الغؿةاري   شةرح ،  وكذا أخذ طـ ابـ الؿؾؼـ،  وأخذ طـ العراقل ألػقتف

 .  وقرأ حقـ كان بـقاحل الشام طؾك التاج بـ بردس   مسؾؿ،  الؿطالع   آخريـ

،  وكةةان حػةةظ الؼةةرآن والشةةاصبقة والؽافقةةة والشةةافقة كالهؿةةا ٓبةةـ الحاجةةب

الجال  أسعد بـ محؿد بـ محؿةقد والحاوي   الػؼف كؾفا طـد ،  وتصريػ العزي

وكةةذا حػةةظ الؿؾحةةة ،  وأطةةرب طؾقةةف غالةةب الؼةةرآن،  الحـػةةل أحةةد تالمةةذة والةةده

وبالشؿس ،  وبعضفا طـد الشؿس محؿد بـ سعقد الؿالؽل وطؾقف تدرب   الؽتابة

وتلدب بالعز إبقسحاقل واكتػةع بةف وحصةؾ مـةف فقاهةد ،  الرازي الؽاتب والقزدي

 .  جؿة

وقرأ بعض ،   إدبقات بؾ و  العؼؾقات أيضا طـ العالن البـبقفلوكذا أخذ   

والطب وغقره طؾك الشةؿس محؿةد ،  الؿـطؼ طؾك الؼاضل العالن الفروي الحـػل

وبعةض الؿػتةاح ،  والفقئة طؾك الػخر الـبؾل،  الؿحقلل والضقان الطبقب وغقرهؿا
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وبعةض ،  باكؽاريوالطقالع لؾبقضةاوي طؾةك سةعد الةديـ الشة،  طؾك العز الخـجل

وشةرح الطقالةع طؾةك مقٓكةا زاده وسةؿع طؾقةف بعةض ،  آداب البحث لؾسةؿرقـدي

وأخةةذ الةةقطظ طةةـ الجؿةةالقـ ابةةـ الةةدباغ وابةةـ الةةدوالقبل ،  شةةرح الشؿسةةقة أيضةةا

وبحةةث   الحةةاوي وهةةق دون البؾةةقغ طـةةد الـةةقر صةةال  ،  الحـبؾقةةقـ وغقرهؿةةا

بةؾ وأخةذ طـةف الؾغةة أيضةا ،  غقيوكذا قرأ بعضف بؿؽة طؾك الؿحب الؾ،  اإليدجل

فؼرأ طؾقف بعض قامقسف والعباب والؿحؽؿ وجؿقع خط الػتقةان واختصةار الحػةظ 

 .   والـسقان

وٓزم غقر واحد مـ أصحاب الػـقن سقؿا مـ كان يجتؿةع طؾةك أبقةف واسةتػاد 

. وكتب طـ جؿاطة مةـ  فؽان مؿـ أخذ طـف   صغره السقػ إ ري،  مـفؿ كثقرا

. قرأ طؾقف   الـحق الشفاب أحؿد ابـ شقخف الجؿا  بةـ الةدوالقبل  وكثرهؿكظؿفؿ 

 .   الحـبؾل

 :  طؼقدته

لؽـةف لةقس ،  يظفر مـ سرد أسؿان شققخف وما قرأه طؾقفؿ أكف أشةعري العؼقةدة

بؿتعصب بؾ فاضؾ تؼل يد  طؾك ذلةؽ هتذيبةف لؽتةاب تحػةة الؿةقدود لإلمةام ابةـ 

 .   الؼقؿ

 :   ثـاء العؾؿاء طؾقه

 جقةد ، وهةق وفضةاهؾ وفقاهةد مسةاهؾ لديةف:  معجؿف   حجر ابـ الحافظ قا 

 .   الؽتابة سريع الخط

،  : العالمة تؼةل الةديـ ابةـ شةقخ اإلسةالم الشةؿس الؽرمةاين خاويقا  السو

 .   ترقك   الػـقن وجؾس لإلفادة مـ صغره   حقاة أبقف

 .   : كان فاضاًل   طدة فـقن وقا  الؿؼريزي
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 .   : كان بارطا   طدة فـقن تغري برديوقا  ابـ 

 .   ولف كظؿ وكثر،  : باحث لف طؾؿ بالطب والحديث وقا  الزركؾل

مشةةةارك   الحةةةديث والطةةةب ،  كةةةاضؿ،  كةةةارر،  : اديةةةب وقةةةا  طؿةةةر كحالةةةة

 .  والتاريخ

 :  ومن كظؿه

 "إواهةؾ": وبخطف طؾك الؽراس إو  مـ كتةاب  قا ،  (1)ما كؼؾف السخاوي

 :   ما مثالف -وهق ابـ حجر -صاحب ال جؿة تصـقػ 

 ددا فا  إواخر وإواهؾةومس     والػضاهؾ     يا كامال جؿع الػقاضؾ

 قاع الدٓهؾةةرا بلكصُ ة ةةةةةةمشحقك     فا   ةةةةةةةةةةةةةةبَتفا وسردتةةةةةةةةةةةبلواهؾ رت

 ؼت إواهؾ بإواهؾقسؿا لؼد فُ      قطا   ةةةام مـةةةؿا لألكةةةت طؾةةةةةةةةةةةأبدي

 .    الؿبحث أيتوكان ابـ الؽرماين اختصره كؿا ،  : بؽتاب إواهؾ أي

 :  كتبه ومملػاته

: )مجؿةةع البحةةريـ وجةةقاهر الحةةربيـ( قةةا   ةةة شةةرحف لؾبخةةاري وأسةةؿاه1

وأضةا  إلقةف مةـ شةرح ،  : استؿد مـ شرح أبقةف وشةرح ابةـ الؿؾؼةـ (7)الؼسطالين

ومةا سةةـ  لةف مةـ حقاشةل الةدمقاصل وفةت  البةةاري ،  وغقةره مةـ الؽتةبالزركشةل 

وقةا  .  اهةة.  وهق مـ رؿاكقة أجزان كبار بخطف مسةقدة،  وقد رأيتف،  والبدر العـتابل

. مـف كسخة   مؽتبة أحؿد الثالث بسراي ب كقةا  : رآه حاجل خؾقػة بخطف الزركؾل

 .  ( بخط الؿصـػ317برقؿ )

                                                           

 .  791:  ص "والدرر الجقاهر"   (1)

 .  (1/37) الساري ارشاد   (7)
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 .   حق  لؿسؾؿ بـ الحجاجشرح الجامع الص  - 7

 .  خبار مصرأالؿختصر     - 6

 .  الؿؼصقد مـ تحػة الؿقدود ٓبـ ققؿ الجقزية  - 3 

وسةقايت  وهةق كتابـةا هةذا،  هةة871مختصر تاريخ إزرقل اختصةره طةام   - 5

 .  الؽالم طـف إن شان اهلل

ذكةةره ،  مختصةةر إقامةةة الةةدٓهؾ طؾةةك معرفةةة إواهةةؾ لؾحةةافظ ابةةـ حجةةر  - 6

: وقةد رأيةت  قا    الجةقاهر (1))السخاوي(   الضقن الالمع و  الجقاهر والدرر

: إكةف  رحؿفؿةا اهلل تعةالك جةزنا قةا  بـ شارح البخاري الؽرمةاين قكالتؼل يح بخط

: قةا  ابةـ  (7)وقةا .  يـ بةـ حجةردلخصف مـ )إواهةؾ( لؾشةقخ العةالؿ شةفاب الة

العةالؿ شةفاب الةديـ أحؿةد بةـ حجةر مةـ : إكف لخصف مؿا لخصف الشقخ  الؽرماين

ورتبةف الشةقخ شةفاب ،  مملاػ اإلمام العالمة بدر الديـ محؿةد بةـ طبةداهلل الشةبؾل

:  . قةا  وذكر حا  أسةاكقد مةا يةرد مةـ إواهةؾ،  الديـ ابـ حجر طؾك أبقاب الػؼف

 .   رحؿف اهلل،  وقد أضػت إلك ذلؽ فقاهد متػرقة   كؾ محؾ

. ذكةره السةخاوي   الضةقن  ؼؾؿ والديـار ٓبـ ماكقٓمختصر مػاخرة ال  - 7

 .   الالمع

لعؾةةف )الؿختصةةر مةةـ خةةقاص ابةةل : قةةا  الزركؾةةل ،  لةةف كتةةاب   الطةةب  - 8

 .  هة811العالن بـ زهر( أتؿف   صػد سـة 

 .   مختصر الروض ٓبـ الؿؼري   فروع الػؼف  الشافعل  - 9

                                                           

 .  661:  ص (1)

 .  791 : ص (7)
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 :  مصادر ترجؿته

. الضةةقن الالمةةع لؾسةةخاوي  (5/716العؿةةر ٓبةةـ حجةةر )إكبةةان الغؿةةر بلبـةةان 

،  791-791:  الجةةقاهر والةةدرر   ترجؿةةة ابةةـ حجةةر ص،  (11/759-761)

. شةةذرات الةةذهب ٓبةةـ العؿةةاد  (15/169الـجةةقم الزاهةةرة ٓبةةـ تغةةري بةةردي)

:  كشػ الظـقن،  (7/719السؾقك لؿعرفة دو  الؿؾقك لؾؿؼريزي )،  (7/717)

آطةةالم لؾزركؾةةل ،  (7/537. ايضةةاح الؿؽـةةقن ) 1679،  919،  537،  536

،  (11/778معجةؿ الؿةملػقـ لؽحالةة )،  (7/577هدية العارفقـ )،  (9/711)

 .  676:  الحطة   ذكر الصحاح الستة ص

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

84 

 

 

 

 قيترجؿة إزرَ 

هةةق أبةةق القلقةةد محؿةةد بةةـ طبةةداهلل بةةـ أحؿةةد بةةـ القلقةةد بةةـ طؼبةةة بةةـ إزر  

اين إزرقل  : بػت  الفؿزة وسؽقن الزاي وفت  الةران وكسةر  . إَزرقل الؿؽلالغسا

 .  طؼبة وكسبة إزرقل إلك جده إزر  أبل،  الؼا 

لةك ذلةؽ اوٓ أشةار ،  ولةؿ ُيعةر  تةاريخ وٓدتةف،  ولد   الؼرن الثاين لؾفجرة

 كتابةف )أخبةار مؽةة(لؽةـ مةـ ،  أحد مةـ الؿةمرخقـ الؿتؼةدمقـ مةـفؿ والؿتةلخريـ

 .   كؿا قا  الػاسلهة 737ف كان حقا سـة يتبقـ أك

وأكثةر الروايةة ،  وطـ محؿد بـ يحقك بـ أبةل طؿةر العةدين،  (1)روى طـ جده

، ضةؿـ  ( حةديثا وارةرا797) هةذا وخاصة جةده فؼةد روى طـةف   تاريخةف،  طـفؿا

 (7)ولةؿ كجةدومفدي بـ ابل مفةدي الؿؽةل ،  ( وهل روايات كامؾ الؽتاب1177)

الةدكتقر مةـفؿ كر ما روى طـ كؾ واحةد مع ذِ  شققخف ذكر ، وقد وغقرهؿلف ترجؿة 

 .  لة)أخبار مؽة( (6)طبدالؿؾؽ بـ دهقش   مؼدمة تحؼقؼف

                                                           

: رؼةة كثقةر الحةديث روى طـةف  : أبق محؿد أحؿد بـ محؿد بـ القلقد إزرقةل جده هق ابق القلقد ويؼا  (1)

. وحػقده ابق القلقد محؿد بـ طبداهلل  (777:  . )ت الشافعل أوصقان أحد : كان الربقع ، وقا  البخاري

، هتذيب الؽؿا   ، الجرح والتعديؾ (1397): التاريخ الؽبقر  اكظر ترجؿة الجد.  "أخبار مؽة"صاحب 

 .  (83( ،الؽاشػ )1/68) التفذيب ، هتذيب (1/381)

: ٕكةف سةبؼ البحةث طةـ ترجؿتةف مؿةـ حؼةؼ كتةاب  : لةؿ كجةد لةف ترجؿةة اقق    ترجؿتف وترجؿة غقره (7)

 .  )أخبار مؽة( لألزرقل ولؿ يجدوا أيضا لف ترجؿة

، ولةف يةد  رحؿةف اهلل لؽتةاب إزرقةل هةق أحسةـ تحؼقةؼ إلةك أن تحؼقؼ إستاذ طبدالؿؾؽ بةـ دهةقش (6)

خاصةة  طؾقةف تعؾقؼاتةف  و،  وقد أجاد   تحؼقؼ الـص،  ، جزاه اهلل خقراً  صقلك   خدمة كتب تاريخ مؽة

:  لؽـ يمخذ طؾك التحؼقؼ أشقان مـفا،  وشرح غريبف،    بقان أسؿان الؿقاقع والجبا  وغقرها الؿعاصرة

وطةدم الـظةر ،  مـ أكثر مةـ شةخص ، والظاهر أكف مخرج الشديد   تصحق  وتحسقـ إساكقدالتساهؾ 

ةـ أو يصةح  إسةاكقد التةل فقفةا أمثةا ،  مع ذلؽ إلك العؾؾ والتػةرد والؿخالػةة : طثؿةان بةـ  ففةق يحسِّ

ويحسـ بؾ ويصح  لرجا  مجاهقؾ كؿحؿد بةـ الحةارث بةـ سةػقان فصةح  ،  ومسؾؿ الزكجل،  ساج
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، ولف زيةادات طؾةك  (1)روى طـف أبق محؿد إسحا  بـ أحؿد بـ كافع الخزاطل

، أو  ، أو قةا  إسةحا  : قةا  ابةق محؿةد الخزاطةل ، يؼق  قبؾفا )أخبار مؽة( كثقرة

إبراهقؿ بـ طبدالصةؿد بةـ مقسةك الفاشةؿل  . وروى طـ إزرقل أبق محؿد:  قا 

 .   (7)العباسل البغدادي

وإين ،  : لةةؿ أر مةةـ ترجؿةةة "العؼةةد الثؿةةقـ"يؼةةق  الػاسةةل طةةـ إزرقةةل   

 .   ٕطجب مـ ذلؽ

  الحةديث الؿسؾسةؾ بةالؿؽققـ طةـ ،  (6)لؽـ ذكر ابق الػقض الػاداين الؿؽل

: أكةا  أحؿةد بةـ إسةحا  بةـ أبةل بؽةر الخزاطةل الؿؽةل قةا أبل محؿد إسحا  بـ 

 .   اإلمام الؿمرخ أبق القلقد محؿد بـ طبداهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ القلقد إزرقل

 .  فقصػف ابق محؿد الخزاطل باإلمام الؿمرخ

 .   بلكف مـ اهؾ العؾؿ بالسقرة (3)ووصػف شقخ آسالم ابـ تقؿقة

                                                                                                                                                        

وكةذا يصةةح  لعبةد اهلل بةـ طؽرمةة بةةـ ،  وهةق مجفةق ،  : مؼبةةق  هةق فقةف مةةع كؼؾةف قةق  الحةافظإسةـاد 

. كؿةا يمخةذ طؾقةف طةدم التعؾقةؼ طؾةك البةدع  وكحةقهؿ،  طبدالرحؿـ بـ الحارث بةـ هشةام الؿخزومةل

 . ، وهذا يسبب رواجفا طـد العقام والجفا  بشلن الؿقجقدة   الؽتاب

مؼرئ الؿسجد الحةرام أبةق  الثؼة الحجة الؿتؼـ ، وهق اإلمام ( طـ إزرقلوهق راوي كتاب )أخبار مؽة (1)

كةان .  الؿؽقةقـ قةرانة   إمامةًا . كةان الخزاطةل بؽر أبل بـ كافع بـ إسحا  بـ أحؿد محؿد اسحا  بـ

 اإلسةالم ، تاريخ (1/777) الؽبار الؼران : معرفة . اكظر ترجؿتف كثقر ابـ قرانة   مصـػ رفقع الذكر لف

 .  (1/199، التؼققد ) (13/798) الـبالن أطالم ، سقر (76/761)

 وأبةق الةدارقطـل طـةف . حةدث ( أكف روى طـ محؿةد بةـ طبةداهلل إزرقةل15/71ذكر الذهبل   السقر ) (7)

،  وآخةرون الؿجةرب الصةؾت بـ محؿد بـ وأحؿد الػؼقف أحؿد بـ وزاهر الؿؼرئ وابـ شاهقـ بـ حػص

   بسةامران ، تةق  اهلل شةان ان بةف بةلس وٓ طالقةا حديثف مـ الباكقاسل جزن لـا وقع : قؾت وقا  ابـ حجر

 .  (1/77) الؿقزان : لسان اكظر.  سـة وتسعقـ بضع طـ مئة ورالث وطشريـ خؿس سـة الؿحرم أو 

 .  35:  ص( الؿسؾسؾة إحاديث   العجالة) كتابف   (6)

 .  (7/616) الؿسؾق  الصارم   (3)
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 .   اإلمام العالمة:  مة كتابـا هذاوقا  طـف ابـ الؽرماين   مؼد

، لؽـةف يشةعر  مةـ جفةة الروايةةتقرقةؼ إزرقةل   ٓ يؽػةل وإن كان وكؾ هذا 

 .  فبؿؽاكتف   التاريخ وإمامتف فق

 :  حال مروياتـــه

طداد مجفقلل الحا  لةذلؽ طؾك حسب مـفج أهؿة الحديث   يعترب إزرقل 

بعةد أن سةا  خةربًا مةةـ  (1)الؿعؾِّؿةةل رحؿةف اهللقةا  العالامةة طبةدالرحؿـ بةـ يحقةك 

ـا  »:  فصريؼ إزرقةل سـد إزرقل رؼات ، وابـ أبل مؾقؽة مةـ رؼةات التةابعقـ، لؽة

وٓ ابةـ أبةل ،  ولؿ يةذكره البخةاري،  كػسف لؿ يقرِّؼف أحٌد مـ أهؿة الجرح والتعديؾ

لةةؿ اَر مةةـ : )  (7/39. بةةؾ قةةا  الػاسةةل   ترجؿتةةف مةةـ العؼةةد الثؿةةقـ ) حةةاتؿ

وقةةد تػةةّرد  ةةذه ،  : مجفةةق  الحةةا  . ففةةق طؾةةك قاطةةدة أهؿةةة الحةةديث ترجؿةةف(

 .   حديثًا رؿ أطؾاف بإزرقل (7). وذكر واهلل أطؾؿ (،  الحؽاية

مقـ وٓ  (6)وقا  : ) الػاكفل وإن كان كإزرقل   أكف لؿ يقرِّؼف أحٌد مـ الؿتؼةدِّ

هةف ،  مةـ العؼةد الثؿةقـ : فؼد أرـك طؾقف الػاسةل   ترجؿتةف ذَكَره ـ ان يؽةقن طةوكزا

ؾ كتابف طؾك كتاب إزرقل تػضقاًل بالغًا،  مجروحًا  .  وفضا

طؾك روايتفةا كجةُد الػاسةل ومةـ  -  الجؿؾة  -ومع هذا فإخبار التل يتػؼان 

أو ،  ويسةؽتان طةـ روايةة الػةاكفل،  قبؾف الطربي ُيعـقان غالبًا بـؼؾ روايةة إزرقةل

ـُ سقا  إزرقل إلقفا إشارة فؼطيشقران   .  . وأحسُب الحامؾ لفؿا طؾك ذلؽ ُحس

ث طـ طبةدالؿؾؽ بةـ أبةل سةؾقؿان وقد ققؾ لشعبة رحؿف اهلل ،  : مالَؽ ٓ تحدِّ

                                                           

  ط دار طالؿ الػقاهد . . (16/357) (إبراهقؿ مؼام)  كتابف   (1)

 .  361:  . وكحقه ص 358:  السابؼ ص (7)

 .  367 -361:  السابؼ ص (6)
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 وقد كان حَسـ الحديث؟

 : مـ حسـفا فَررُت ! فؼا 

ـُ سةقاقف لؾحؽايةات ومثةؾ ،  وإشةباطف الؼةق  فقفةا،  ويريبـل مـ إزرقل ُحسة

 .  ؾقٌؾ فقؿا يص ُّ طـ الصحابة والتابعقـ ! (ذلؽ ق

ولةؿ كجةد لةف ترجؿةة  : » ترجؿف جقدة ومـفةا ققلةف (1)إلباينالعالمة وكتب لف 

مع كثرة البحةث   شةلن مةـ الؿصةادر الؿعروفةة الؿطبقطةة والؿخطقصةة إٓ قةق  

بعةد : فنكةف قةا    أو  الؽتةاب  وإٓ قق  كاتةب الـسةخة إولةك أتقةة،  السؿعاين

: لؽـل لؿ أطةر  مـزلةة  : قا  الحافظ الؿتؼـ أبق القلقد إزرقل رحؿف اهلل البسؿؾة

ٓ سقؿا مع طدم ورود مثؾف   شةلن مةـ كتةب ،  الؽاتب   العؾؿ حتك يقرؼ بتقرقؼف

ولذلؽ فنين أطترب الؿملػ   حؽؿ الؿسةتقريـ طـةد الؿحةدرقـ الةذيـ ،  أهؾ العؾؿ

 .   «يستلكس بحديثفؿ وٓ يحتج بف..

وقةد تػةرد بلخبةار كثقةرة  -لذلؽ فؿا يتػرد بةف إزرقةل   كتابةف )أخبةار مؽةة( 

رب  ةا توٓ يحتج  ا لؽـ يع طؾك الصحق  ففل روايات غقر مؼبقلة -حسـة السقا  

، وإذا  قؾةت   هةذا التحؼقةؼ واهلل أطؾةؿ إذا كان بؼقة رجةا  إسةـادها مةـ الؿؼبةقلقـ

إسـاده مةـ إزرقةل، وإٓ ففةق معؾةق  بتػةرده  رواه إزرقل وإسـاده صحق  أقصد

 .   طؾك التحؼقؼ

:  (7)رحؿةف اهلل قا  شقخ اإلسالم ابـ تقؿقةوقد يصح  إسـاده بعض الحػاظ ، 

 .  .( الخ.معتؿرا : قدمت قا  مسرو  طـ صحق  بنسـاد إزرقل روى )وقد

                                                           

 .  حاشقة 613 ص بالظاهرية الحديث مخطقصات مـ الؿـتخب   (1)

 .  (6/361) العؿدة شرح   (7)
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 بلسةةاكقد مؽةةة أخبةةار   إزرقةةل روى : )وقةةد (1)وقةةا  الحةةافظ ابةةـ حجةةر

   وطؿةةر بؽةةر وأبةةل وسةةؾؿ طؾقةةف اهلل صةةؾك الـبةةل طفةةد   كةةان الؿؼةةام أن صةةحقحة

 .   أن..( الخ فقف هق الذي الؿقضع

 

  

                                                           

 .  (1/399) الباري فت    (1)
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 لألزرقي "مؽة أخبار"كتاب 

، ٓبد مـ معرفةة ققؿةة  لؿعرفة ققؿة كتاب )مختصر تاريخ مؽة( ٓبـ الؽرماين

فقؿةا جد أن أجةقد مةا كتةب   ذلةؽ أقـ استؼران ما كتب طـ تاريخ مؽة ح، و أصؾف

 :   كتابقـ بدا لل واهلل أطؾؿ

)أخبار مؽةة ومةا جةان فقفةا مةـ أرةار( ٕبةل القلقةد هذا الؽتاب وهق :  إول 

: )وقةد أحسةـ   تصةـقػ  (1)قةا  طـةف طبةدالؽريؿ بةـ محؿةد السةؿعاين،  إزرقل

 .   ذلؽ الؽتاب غاية اإلحسان(

إن مةـ يـظةر   تةاريخ مؽةة لإلمةام إزرقةل : )  (7)وقا  محؿد صاهر الؽةردي

يجةده تاريخةا مفؿةا ،  وهق يعد أطظؿ تاريخ مفةؿ لؿؽةة الؿشةرفة   صةدر اإلسةالم

 .  مح ما محررا   مباحثف(

وأهةؿ مصةدر   ،  مؿا وصؾ إلقـاإلك تاريخف ما كتب طـ مؽة  أطظؿففق يعترب 

ر مؽةةة   قةةديؿ الةةدهر . كعةةؿ كتةةب بعةةده الػةةاكفل كتابةةف الؽبقةةر )أخبةةا هةةذا البةةاب

وتؼةديؿ الػاسةل لةف  وحديثف( لؽـف مع جاللة قدره وتؼدمف طؾك إزرقل   جقاكةب

، فةال  فؼةط ولؿ يصؾـا مـف إٓ كصػف إخقةر،  صقيؾ جدا طؾك كتاب إزرقل إٓ أكف

،  ، وقد كتب مـ الؼبةق  لؽتةاب إزرقةل أكثةر مؿةا لؽتةاب الػةاكفل يػل بالغرض

 .  وسؿاطاتف واإلضافة طؾقف وآختصار لف اكثر مـ الػاكفلفؽثرت الـؼق  طـف 

كتةةاب و.  : )شةةػان الغةةرام بلخبةةار البؾةةد الحةةرام( لتؼةةل الةةديـ الػاسةةل والثــاين

وكان مؼصده الـسةج طؾةك مـقالةف وإكؿةا   إزرقل أهؿ مصادره وقد كؼؾ طـف كثقراً 

                                                           

 .  (1/177) إكساب   (1)

 كتةب مةا استقعاب فقف حاو ( الؽريؿ اهلل وبقت لؿؽة الؼقيؿ التاريخ) كتاب فؾف مؽة تاريخ   الخبقر وهق (7)

 الؽتةةابقـ رالةةث يؽةةقن أن ويصةةؾ  مؽةةة تةةاريخ   الؿعاصةةرون كتبةةف مةةا أهةةؿ ، وهةةق مؽةةة تةةاريخ حةةق 

 .  هـا الؿذكقريـ
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)وقةد أجةاد فقؿةا :  طـ شةػان الغةرام (1). قا  ابـ تغري بردي ما جان مـ أخبار بعده

، وهةق كؿةا قةا  بشةفادة جةؾ مةـ وقةػ  صـػف مـ تاريخ مؽة الؿشرفة إلةك الغايةة(

 .   طؾقف ووقػ طؾك ما كتب   تاريخ مؽة واهلل أطؾؿ

 :  مةـفؿ:  العؾؿ أهؾ مـ جؿعٌ  طؾقف وكتاب إزرقل اطتؿد
ُّ
 والـةقوّي  الخطةابل

والّزيؾعل   كصب الراية وأكثر مـ العةزو  كثقر وابـ والّذهبل الؼّقؿ وابـ تقؿقة وابـ

.  والسةخاوي والػاسةل وغقةرهؿ حجةٍر والعقـةل وابةـ إلقف والعراقل وابةـ الؿؾؼةـ

،  ، ففةةق فقؿةةا يبةةدو لةةل بةةقـ كتةةب اخبةةار مؽةةة فؽةةؾ هةةذا يةةد  طؾةةك مؽاكتةةف وتؼدمةةف

،  كؽتاب كشا  الزمخشري بقـ كتب التػسقر فقؿا يتعؾةؼ بنطجةاز الؼةرآن البالغةل

 .   ، واهلل أطؾؿ تف مـ حقث آطتؼادمع خطقر

وقد أوصك شقخ آسالم ابـ تقؿقة بؽتاب إزرقل هذا لؿـ أراد أن يعر  مةا 

كةةان طؾقةةف العةةرب مةةـ الجاهؾقةةة قبةةؾ مبعةةث كبقـةةا محؿةةدا صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ 

،  أورةةا ؿ طبةةادة   الؿشةةركقـ أحةةقا  كاكةةت كقةةػ يعؾةةؿ أن أراد : )ومةةـ (7)فؼةةا 

 ، ويعةر  الؼرآن تلويؾ لف يتبقـ حتك ، وأكقاطف اهلل ذمف الذي الشرك حؼقؼة ويعر 

   العةرب وأحةقا  وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك الـبةل سةقرة فؾقـظةر ورسقلف اهلل كرهف ما

 .   العؾؿان( مـ وغقره مؽة أخبار   إزرقل ذكره ، وما زماكف

وقةةد كـةةت مـةةذ قةةرأت كةةالم شةةقخ اإلسةةالم وأكةةا حةةريص طؾةةك قةةرانة كتةةاب 

 .  ، فاكتػعت بف وهلل الحؿد إزرقل إلك أن يسر اهلل ذلؽ

  

                                                           

 .  (13/151)الزاهرة  الـجقم (1)

 .  (7/639) الصراط الؿستؼقؿاقتضان  (7)
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 كتاب )مختصر تاريخ مؽة( ٓبن الؽرماين

 :  ، وققؿته العؾؿقة سبب تحؼقؼه

، وقةد طةر  أن كتةاب  تعر  ققؿة كتاب ابـ الؽرماين مـ ققؿة كتاب إزَرقل

ومةع أهؿقتةف   ،  ، كؿا سبؼ إزرقل رحؿف اهلل   الصدارة فقؿا كتب   تاريخ مؽة

، وقبةؾ وقةق  طؾةك  بابف إٓ أكف لؿ يخؾ مـ مالحظات يتؿـك الؼارئ طدم وجقدهةا

 قةةد اق حةةت طؾةةك أمةةقـ مركةةز البحةةث العؾؿةةل وإحقةةانكتةةاب ابةةـ الؽرمةةاين كـةةت 

هتةذيب  اهلل سةدده : ففد بةـ جبقةر السةػقاين الدكتقر أخقكا الشقخال اث اإلسالمل 

،  ، ومؽةةذوبات كثقةةرة ومـؽةةرات،  تؽةةرار كثقةةر لؿةةا فقةةف مةةـ،  كتةةاب إزرقةةل هةةذا

صالةت الؽتةاب مةـ غقةر ، أ وفقةف بةدع وخرافةات،  وتطقيؾ غقر مػقد   بابف وحشق

لعةدم معرفةة جةؾ  فرأيت أن هتذيبف بؿا يبؼل طؾك فقاهده مع حذ  إسةاكقد،  فاهدة

 كػعةةًاوأسةةرع أقةةرب ،  باختصةةار بقةةان حؽؿفةةا، مةةع  مةـ يؼةةرأه بالرجةةا  وأحةةقالفؿ

 .   كثر تعؿقؿا لػاهدتفوأ

ابةـ  رأيةت أن، و فرحةت بةف جةداً  فؾؿا أوقػـةل طؾةك كتةاب ابةـ الؽرمةاين هةذا

، كؿةا  طؾةك أكؿةؾ وجةف وأحسةـف الذي أردتةف وىف بالؿؼصقد قد الؽرماين رحؿف اهلل

لغـك طةةـ إطةةادة هتذيبةةف ، فةة ذكةةره   مـفجةةف   الؿبحةةث أيتإن شةةان اهلل سةةقليت 

 .   واختصاره

أقرب لجةؾ مةـ يريةد إصؾ  حجؿ كصػ قريب مـوهق فؽان هذا الؿختصر 

كشةر لتعظةقؿ   هذا و،  وقت بلجؾ فاهدة قربأن يعر  أخبار هذا البؾد الحرام   أ

 .   يـص  كؾ محب لؿؽة بؿعرفتفالخباره التل تعريػ بالبؾد الحرام و

 :  مـفج ابن الؽرماين

)ففةةذا مختصةةر :  مؼدمةةة كتابةةف فؼةةا ذكةةر ابةةـ الؽرمةةاين رحؿةةف اهلل مؼصةةده   
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لخصتف مـ كتاب اإلمام العالمة أبل القلقد محؿد بةـ طبةداهلل بةـ أحؿةد بةـ القلقةد 

 .   (وأضػت إلقف بعض فقاهد،  وحذفت إساكقد وبعض الزواهد،  إزرقل

،  ، وبعةض الزواهةد ، وأكةف حةذ  إسةاكقد فذكر أن كتابةف مؾخةص ومختصةر

 .   وهق وصػ دققؼ لؿا فعؾف ، وأكف أضا  بعض الػقاهد

، وققة  : براطتف   التؾخقص وقد لػت كظري حقـ الؿؼاركف الدققؼة مع إصؾ

، ويغـةل طـةف إٓ لؿةـ  : إكف أحسـ مـ أصةؾف ، بحقث يصد  أن يؼا  مؾؽتف الؾغقية

 ، وقد ذكرت   حقاشقف خالصةة الحؽةؿ طؾةك آسةـاد أراد الققق  طؾك إساكقد

 .   بؿا فت  اهلل

، لذلؽ قةا    سةبب اقتصةاره   كثقةر مةـ  ما يرى أكف ٓ فاهدة فقف ففق يحذ 

، ولةؿ أر  ُيذكرون   إصؾ: ) الرباع التل ذكرها إزرقل طؾك العـاويـ فؼط وقا 

. ويحةذ  آسةتطرادات التةل هةل خةارج مةا  (، ف كتفا اختصارا  فقفا فاهدة تذكر

 .  بقب بف إزرقل

 .  ويحذ  الؿؽرر وإن كان صحقحًا 

 .  ويحذ  إساكقد ويبؼل طؾك الراوي الؿباشر

 .  وحذ  الؽثقر مـ الؿـؽرات والقاهقات والؿقضقطات والؿبالغات

بؾ هق يختصر الؽالم اختصارا بحقث ٓ يبؼل غالبا كؾؿةة ٓ فاهةدة فقفةا وإكؿةا  

 .  ية، وضفر مـ صـقعة ققة مؾؽتف الؾغق هل مجرد حشق وتطقيؾ

:  ، وإذا ذكر شقئا مـفا يذكر أو  بقت رؿ يؼةق  ويحذ  إبقات الشعرية غالبًا

، ٓ مختصةر    ، فؽلكةف يةرى أن مؽا ةا كتةب إدب والؿطةقٓت )  أبقات أخر(

 .   تاريخ مؽة

ومـ شدة اختصاره أكف ربؿا حذ  ما قد يعد مبالغة   آختصةار ففةق يحةذ  
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: )أمقةر الؿةممـقـ( غالبةا حةقـ ذكةر  ، ويحذ  جؿؾة كؾؿة )باب( مـ أو  ال جؿة

: )رضةةل اهلل طـةةف( حةةقـ ذكةةر  ، بةةؾ يحةةذ  جؿؾةةة اسةةؿ خؾقػةةة إذا طةةر  مةةـ هةةق

، إٓ إذا ذكةر  : )طؾقف السالم( بعد ذكر جؿقع إكبقان إٓ قؾقال ، بؾ يحذ  صحابل

 طؾقةف ، فال يحذ  الصالة والسالم طؾقف صؾك اهلل كبقـا محؿدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

: )طؾقةةف السةةالم(  ، بةةؾ إذا اقتصةةر إزرقةةل أو الةةراوي طؾةةك ققلةةف طةةـ كبقـةةا وسةةؾؿ

 .  . وهق هـا ٓ يؾتزم بللػاظ إصؾ : )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يغقرها إلك

: )طؾقةةف السةةالم( إذا ققؾةةت طةةـ طؾةةل رضةةل اهلل طـةةف  كؿةةا أكةةف حةةذ  جؿؾةةة 

 .  : )رضل اهلل طـف( وهذا طؿؾ حسـ ويغقرها إلك

،  : )تعالك( أو )طز وجؾ( بعد ذكر اسةؿ )اهلل( سةبحاكف وتعةالك ويحذ  كؾؿة

، ففق   مثؾ هةذا ٓ  وقد يبؼقفا لؽـ يغقرها مـ )تعالك( إلك )طز وجؾ( وكحق ذلؽ

 .   يؾتزم بللػاظ إصؾ

 :  وأذكر أمثؾة قؾقؾة فؼط طؾك براطتف   آختصار

حةةذ  ابةةـ .  حصةةقات( بعبسةة السةةالم طؾقةةف إبةةراهقؿ : )فرمةةاه طـةةد إزرقةةل

 .   طـف وحذفف ٓ يسبب لبس الؽالم ٓن السالم( طؾقف )إبراهقؿ الؽرماين جؿؾة

 ) :  حةذ .  آية( الؿؼام   السالم طؾقف إبراهقؿ قدمل : )وأرر وطـد إزرقل

 .   وهذا مؼصد الػصاحة الؿؼام( لؾسبب السابؼ كػسف

:  غقرها الةك( والؿرسؾقـ إكبقان جؿقع : )وطؾك إزرقل قق  إزرقلوطـد 

 .  وهذا يغـل فؽؾ رسق  كبل( تعالك اهلل أكبقان جؿقع وطؾك)

:  ابةـ الؽرمةاين حةذ .  إبةراهقؿ( مؼةام هةل البقـات : )أيات وطـد إزرقل

 .   هل( لقضقح ذلؽ )البقـات

.  شةلفتفؿ( ، واستلصةؾ دابةرهؿ اهلل قطةع : )إٓ ومثا  ذلةؽ   قةق  إزرقةل
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 .   إولك لؽػاية شلفتفؿ( )واستلصؾ:  حذ 

:  ابةـ الؽرمةاين جعؾفةا.  أصةحابف( وكةرب الؿطؾبطبةد : )فؽبار وطـد إزرقل

 .  واصحابف( وهق أفص  طبدالؿطؾب )فؽرب

:  . حةةذ  بةةالظؾؿ( فقةةف وألحةةدوا اهلل بحةةرم اسةةتخػقا : )فؾؿةةا وطـةةد إزرقةةل

 .   قبؾفا ما لدٓلة بالظؾؿ( فقف )وألحدوا

 إٓ إرض وجةف طؾةك يةدب الفةقام مةـ شةقًئا : )وٓ طـةد إزرقةل ومـ ذلةؽ

 .   إرض( فؾؿ تضػ معـا زاهداً  وجف طؾك : )يدب جؿؾة حذ .  قتؾقه(

 أخةةرج مةةـ فؿةةـفؿ]:  الشةةتك بةةإكقاع مـفةةا اهلل : )أخةةرجفؿ وطـةةد إزرقةةل

 بةقـ مةا . حةذ  ([بالسةقػ أخةرج مةـ ، ومةـفؿ بالجدب أخرج مـ ، ومـفؿ بالذر

 .  الؿعؽقفتقـ

 التةةل:  حةةذ .  أرسةةؾت( التةةل رسةةؾل إلةةل يرجةةع : )حتةةك وطـةةد إزرقةةل

 .   أرسؾت

 قةد أرضةفا بةف الؿػةروش الرخةام فرأيةت الؽعبةة دخؾةت : )أين وطـد إزرقل

 .  صغاًرا وصار قطًعا:  حذ .  صغاًرا( ، وصار قطًعا تؽسر

ذلةؽ   :  حذ .  لف( ويسدده اهلل يقفؼف بؿا ذلؽ   : )ويلمرين وطـد إزرقل

 .  ففل حشق

ةـااع مةـ معةف : )ووجةف وطـد إزرقل  صةـاطات مةـ إسةحا  تخقةرهؿ مةا الصُّ

:  حةذ .  رجةاًل( ورالرةقـ كقًػةا الصـاع مـ وغقرهؿ والرخامققـ الصقغ : مـ شتك

 .   الصـاع( مـ وغقرهؿ والرخامققـ الصقغ )مـ

،  مـةازع فقفةا يـازطةف ٓ أبقف بعد طباس بـ اهللطبد بقد : )فؽاكت وطـد إزرقل

مةتؽؾؿ( لؽق ةا مجةرد  فقفا يتؽؾؿ )وٓ:  حذ .  تق ( حتك متؽؾؿ فقفا يتؽؾؿ وٓ
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 .  تؽرار لؿا قبؾفا

 ومةـ والؿةروة الصةػا طؾةك كاكةت التةل إصةـام   جةان : )مةا وطـد إزرقةل

 .   ذلؽ( ٕكف تؽرار ٓ معـك لف   جان )وما:  حذ .  ذلؽ(   جان وما كصبفا

، فجؿا  الؾغةة وأجؿةؾ  وهذه مجرد أمثؾة تد  طؾك براطتف وققة مؾؽتف الؾغقية

 .   ما فقفا هق حذ  ما حذفف ٓ يسبب لبسًا

 

 :  ما يمخذ طؾى مختصر ابن الؽرماين

أخطةان ، و جقدة أي كتاب غقر كتابف تعالك هةل   قؾةة أخطاهةف مؼاركةة بصةقابف

، وقةد اجتفةدت   اسةتدراك ذلةؽ  الحؿد كتاب ابـ الؽرماين أمام صقابف قؾقؾة وهلل

 :  ، ومـ ذلؽ   حقاشل الؽتاب بتقفقؼ اهلل

: )تعالك( و)طز وجةؾ(   كثقةر مةـ  حذفف كؾؿات الثـان طؾك اهلل تعالك كؽؾؿة

 .  ، وقد أضػت ما ذكره إزرقل بقـ معؽقفتقـ الؿقاصـ

. وقد بقـةت  ومـ ذلؽ أكف أبؼك طؾك أحاديث وآرار كثقرة باصؾة وواهقة ومـؽرة

 .   حالفا بحؿد اهلل

وأسقأ مـ ذلؽ أكف أبؼك بعض البدع ولؿ يـبف طؾقفةا كةذكر إزرقةل اسةتحباب 

 .  الصالة   مساجد مخصقصة بغقر دلقؾ

، وربؿةا أكةف    ومـ ذلةؽ أكةف أحقاكةا ربؿةا حةذ  مةا صة  سةـده مةـ إلػةاظ

معـةةاه وكةةقن . مةةع أكةةف    ، وأبؼةةك مةةا هةةق ضةةعقػ أو تةةالػ اإلسةةـاد الصةةحقحقـ

. وهةذا حصةؾ مـةف   مةقاصـ قؾقؾةة كبفةت طؾقفةا    الضعقػ فقف زيادات ٓ تصة 

 وهةق بسةـد( 137) مقاصـفا بحؿةد اهلل ومةـ ذلةؽ أكةف أبؼةك مةا رواه إزرقةل بةرقؿ

 .   وهق   الصحقحقـ قبؾف الذي وحذ .  جدا ضعقػ
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 .   ضعقػ وهق( 763) وابؼك حذفف صحق  وهق( 765) أرر   فعؾ وكذا

، وقةد  ومع ذلؽ ففل مالحظةات قؾقؾةة أمةام جةقدة الؽتةاب وإتؼاكةف ومؿقزاتةف

أبؼك طؾةك خالصةة كتةاب إزرقةل بحقةث لةؿ يحةذ  فاهةدة يحةرص طؾقفةا إٓ أن 

، وقةةد بؾغةةت مرويةةات إزرقةةل مةةـ أرةةار وإحاديةةث  ، لةةؿ اكتبةةف لةةف يؽةةقن كةةادرا

 .   ( ب ققؿ محؼؼ تاريخف1177)

، وبةف تعةر  كثةرة الةقاهل    ( وحذ  الباقل676أكتخب مـفا ابـ الؽرماين )

، لؽـ كتةاب إزرقةل  ، لؽـ هق   التاريخ وهذا حا  كتب التاريخ كتاب إزرقل

، والػضةاهؾ  ومختصره لؿ تؼتصةر طؾةك تةاريخ مؽةة بةؾ فقفةا مةـ إحؽةام الػؼفقةة

 .   ، بؾ ٓ تؽاد تجد فضقؾة طـ مؽة إٓ وتجدها   هذا الؽتاب الؽثقر

.  كتاب ابـ الؽرماين يجؿع بقـ الجقاكب التاريخقة والػؼفقة والػضاهؾفقؽقن 

 .   كؿا كان أصؾف ففق كتاب جدير بالؼرانة وآقتـان

 

  



 

 

 

26 

 

 

 

  : ، ووصف الؿخطوط مـفج التحؼقق

، وهةق مقجةقد  ، ذكره طـف جؾ مـ ترجؿ لةف كتاب ابـ الؽرماين هذا رابت طـف

وحقةد كامةؾ سةقى صؿةس يسةقر    ، ولةف مخطةقط بخطف الؿعرو  بف   بؼقة كتبف

، ولةدى مؽتبةة  (9757، وكسةختف مقجةقد بؿؽتبةة بةرلقـ رقةؿ ) بعض مةقاصـ مـةف

( أهةةداها 1979رقةةؿ الؿصةةقرة ) ، الحةةرم الؿؽةةل صةةقرة مـةةف طؾقفةةا كةةان التحؼقةةؼ

( 168ويؼةةع الؿخطةةقط   )  ، طبةةداهلل صةةال  شةةاووش:  لؿؽتبةةة الحةةرم الةةدكتقر

( كؾؿةة 15، و  كةؾ سةطر ) ( سةطر غالبةا18)،   كؾ وجةف  ( وجف665، و) لقح

 .  تؼريبًا

 مؽةةة تةةاريخ مختصةةر: ) الخطقةةة الـسةةخة مةةـ إولةةك الصةةػحة   كؿةةا وسةؿاه

 القلقةد بةـ أحؿةد بةـ اهللطبةد بةـ محؿد القلقد أبل لإلمام تعالك اهلل شرففا الؿشرفة

)بخةط :  وتحتفةا ُكتةب (الؽرمةاين الػؼقةر يحقةك اختصةار تعةالك اهلل رحؿف إزرقل

، وقةةا  ابةةـ  : )وقةةػ طؾةةك أهةةؾ العؾةةؿ الشةةريػ( ، وكتةةب مختصةةره رحؿةةف اهلل(

 مةـ الؽرمةاين محؿةد بـ يحقك الػؼقر اكتخبف ما آخر هذا: ) الؽتاب آخر   الؽرماين

 ورؿاكؿايةةة وطشةةريـ إحةةدى سةةـة شةةعبان   تعةةالك اهلل رحؿةةف لألزرقةةل مؽةةة تةةاريخ

 .  (..الؿحروسة بؿصر

: طبدالؼققم بـ طبةدرب الـبةل حػظةف  فضقؾة الشقخ الدكتقروقد كؾاػ الؿركز 

اهلل كسخ الؿخطقط كامال لخربتف   قرانة الؿخطقصات، ولتقفقر الققت راكقًا طؾةك 

التحؼقؼ والدراسة والتعؾقؼ والتخةريج وكحقهةا مةـ أمةقر التحؼقةؼ، فـسةخف بخةط 

، وذكةةةر   هقامشةةةف أرقةةةام صةةةػحات (A4)طؾةةةك ور  ( صةةةػحة 353)جقةةةد،   

الؿخطقط إصؾل. حصؾ بعد مؼابؾة كسختف مع إصؾ ومع كتاب إزرقل سةؼط 

 .  كؾؿات يسقرة، وسطر تؿ تداركف بحؿد اهلل

، مةع كتةاب إزرقةل  فتقفر لدي الـسخة إصؾ مع كسخة الدكتقر طبةدالؼققم
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 .  أصؾ الؿختصر

والشةةؽ،  وقةةد قاركةةت كسةةخة د. طبةةدالؼققم مةةع إصةةؾ   مةةقاصـ اإلشةةؽا ،

وأمةا الؿؼابؾةة   كسةخف ، حػظف اهلل تف وآختال  مع تاريخ إزرقل، ٕين رأيت دق

، فؽاكةةت   كةةؾ كؾؿةةة  مةةع كتةةاب إزرقةةل الؿطبةةقع بتحؼقةةؼ الةةدكتقر ابةةـ دهةةقش

لؿعرفة مةـفج ابةـ الؽرمةاين، ولحةؾ اإلشةؽا  بةقـ اخةتال  الـسةختقـ السةابؼتقـ، 

، وقةد تبةقـ لةل أن  رشدي الصال  بحؾةس : وربؿا رجعت لتاريخ إزرقل بتحؼقؼ

الـسخة التل اطتؿدها معالل الدكتقر ابـ دهقش رحؿةف اهلل أصةال   تحؼقؼةف لقسةت 

، بةؾ كسةخة أخةرى وقةد قةػ  هل الـسخة التل اطتؿدها ابةـ الؽرمةاين   اختصةاره

 .  : ٕكف يحقؾ طؾك ما يطابؼفا   الحاشقة ابـ دهقش طؾقفا د.

، ولةقس يؾةزم  ، وتؽؾؿةت غالبةا طةـ إسةاكقد ٔراروقد خرجت إحاديث وا

،  ، وشةةرحت الغريةةب : ضةةعػ الؿةةتـ أو صةةحتف مةةـ صةةحة آسةةـاد أو ضةةعػف

واستػدت فاهدة جؾك مـ تعؾقؼات معالل الةدكتقر ابةـ دهةقش رحؿةف اهلل خاصةة   

،  تحديد أماكـ ما يذكره إزرقل مـ أسؿان ٕماكـ ورباع وجبا  وحةدود وغقرهةا

 .   تحديد أماكـفا وأسؿاهفا الققم استػدت  

، أو    : طـةةد إزرقةةل وإذا أحؾةةت طؾةةك كتةةاب )أخبةةار مؽةةة( لألزرقةةل قؾةةت

. وإذا كؼؾةةت  مةةـ  167:  ( أي: رواه إزرقةةل رقةةؿ167، أو إزرقةةل ) إزرقةةل

 .   . غالبا : و  حاشقة إزرقل . ابـ دهقش قؾت . د تعؾقؼات أ

الؽرماين هذا طؾك جفةقد كثقةرة طؾةك جفةد مةـ حؼةؼ وبعد: فؼد مر كتاب ابـ 

ـةل اهلل ، ومةا وفؼ . طبةدالؼققم ، وجفةد د ، وقد استػادوا مؿـ حؼؼةف قةبؾفؿ إصؾ

 .   . واهلل ولل التقفقؼ والؼبق  ، فتظافرت الجفقد طؾك هذا الؿختصر وهلل الحؿدلف
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  : صور من الؿخطوط

 صورة واجفة الـسخة ادصورة
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 الغالف من ادخطوطصورة صػحة 
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 صورة أول صػحتني من ادخطوط
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 صورة أخر صػحتني من ادخطوط
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 الـص الؿحؼق
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  : قا  العالمة يحقك بـ محؿد الؽرماين رحؿف اهلل

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 .   وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ

: ففةةذا  وصةةالتف وسةةالمف طؾةةك سةةقدكا محؿةةد وآلةةف،  (1)الحؿةةد هلل طؾةةك كقالةةف

ْصُتف مـ كتاب اإلمام العالمة أبل القلقد محؿد بـ طبداهلل بـ أحؿةد ابةـ  مختصر لخا

 .  وأضػت إلقف بعض فقاهد،  وحذفت إساكقد وبعض الزواهد،  (7)القلقد إزرقل

 

 ِذْكُر َما َكاَىِت اْلَكْعَبُة َعَلْوِه َفْوَق ادَْاءِ 

ُلَق اهلل السموات واألرض  َقْبَل َأْن ََيْ

َطَؾةك اْلَؿةاِن َقْبةَؾ  (6)اْلَؽْعَبُة ُغَثانً  ": َكاَكِت  قا  بسـده طـ كعب إحبار قا  - 1

ـَ َسةةةـَةً  (3)َأْن َيْخُؾةةةَؼ اهلل ]تعةةةالك[ ةةةَؿَقاِت َوإَْرَض بِةةةَلْرَبِعق  (5)َومِـَْفةةةا ُدِحَقةةةِت ،  السا

                                                           

َلف : ما كِؾَت مـ َمعُرْوِ  شخص وططاهف الـَّقاُ  والـّْقُؾ والـّْقُ   (1) ًٓ  . وأَكاَلف َمعُرْوَفف وكقا : فالـقا   : أطَطاه كَقا

تةاج ،  (11/686لسةان العةرب )،  (11/668: الؿحقط   الؾغة ) . اكظر وكقا  اهلل ططاؤه،  هق العطان

 .  (61/37العروس )

 .  «أخبار مؽة وما جان فقفا مـ أرار: »  هق كتاب (7)

: هق ما احتؿؾف الؿان  وققؾ،  : ور  الشجر إذا وقع   الؿان رؿ جػ وققؾ،  : هق البالل مـ الشجر الغثان (6)

،  غثةانة:  واحدتةف،  ويؼا  لسػؾة الـاس واراذلفةؿ الغثةان،  ويجؿعفا أكف مآ يـتػع بف،  مـ الزبد والؼذى

أسةةاس البالغةةة ،  668:  : الؿعجةةؿ القسةةقط ص . اكظةةر : أرذالفةةؿ وغثةةان الـةةاس،  : أغثةةان والجؿةةع

(7/157)  . 

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

الـفاية ،  (5/176: هتذيب الؾغة ) . اكظر : أي بسطفا ومّدها ووسعفا . دحا اهلل إرض : البسط الدحق (5)

 .  (7/116  غريب إرر )
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 .   (1)إَْرُض 

َهةةَذا اْلَبْقةةَت َقْبةةَؾ َأْن  (7): َخَؾةةَؼ اهلل ]طةةز وجةةؾ[ طةةـ مجاهةةد يؼةةق وبسةةـده  - 7

ـَ إََرضِ 
 .  (6)َيْخُؾَؼ َشْقًئا مِ

ا َكاَن اْلَعْرُش َطَؾك اْلَؿةاِن َقْبةَؾ َأْن َيْخُؾةَؼ  وبسـده طـ ابـ طباس أكف قا  - 6 : َلؿا

َؿَقاِت َوإَْرَض  افةةً ،  اهلل السا ـْ  (5)َفةلْبَرَزت،  َفَصةَػَؼِت اْلَؿةانَ  (3)َبَعةَث اهلل ِريًحةا هػا َطة

 (7)َفةةَدَحا اهلل ]تعةةالك طةةز وجةةؾ[،  فِةةل َمْقِضةةِع َهةةَذا اْلَبْقةةِت َكَلكاَفةةا ُقباةةةٌ ،  (6)َخْشةةَػةٍ 

ـْ َتْحتَِفا (8)إَْرض
 .  ُرؿا َماَدْت َفَلْوَتَدَها اهلل َتَعاَلك بِاْلِجَبا ِ ،  َفَؿاَدْت ،  مِ

                                                           

. وتػرد بف إزرقل وهق ارةر إسةراهقؾل ُيحةدث  ( وسـده صحق 1( )1/66رواه إزرقل   أخبار مؽة ) (1)

 .  بف وٓ يصد  وٓ يؽذب

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  ( وسـده ضعقػ7( )1/66رواه إزرقل ) (6)

وهػفاففةا إذا سةؿعت  . وسؿعت هػفػةة الةري  . الفػفػة هل الخػة والسرطة : الخػقػة السريعة الفػافة (3)

 .  (1/719جؿفرة الؾغة )،  (7/163: غريب الحديث ٓبـ قتقبة ) . اكظر حػقػ هبق ا

 .  : )َفاْكَزَوْت( طـد إزرقل (5)

: غريةب الحةديث لؾخطةابل  . اكظةر الخشػة واحدة الخشػ وهل حجارة أو صخرة تـبت   البحر كباتةا (6)

:  . اكظةر ويروى )خشعة( وهةل إََكؿةة الالصئةة بةإرض . (1/786الػاهؼ لؾزمخشري )،  (7/395)

: )كاكةةت  : )  الحةةديث (1/779. وقةةا  ابةةـ الجةةقزي   غريةةب الحةةديث ) (1/117هتةةذيب الؾغةةة )

: خشةعة بالخةان الؿعجؿةة الؿضةؿقمة والعةقـ  الؽعبة خشةػة طؾةك الؿةان( فقفةا رةالث روايةات احةداهـ

. والثاكقةة  : الخشةعة إكؿةة وقةا  ابةـ إطرابةل،  لخشةعةالؿفؿؾةة كةذلؽ رواه أبةق سةؾقؿان الخطةابل ا

:  . قا  إزهةري خشعة بالخان أيضا لؽـفا مػتقحة و  الشقـ روايتان فتحفا وتسؽقـفا ومؽان العقـ فان

: هةل  . وذكرهةا الخطةابل أيضةا وقةا  وجؿعفةا خشةا ،  يؼا  لؾجزيرة   البحر ٓ يعؾقها الؿان خشةػة

: حشػة بالحان الؿفؿؾة والشقـ الؿعجؿة  . والثالثة حجارة تـبت   إرض كباتاوهل ،  واحدة الخشػ

 .  وقا  لؾجزيرة   البحر ٓ يعؾقها الؿان حشػة،  والػان حؽاها إزهري أيضا

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

( طـد إزرقل (8) ـَ  .  : )إََرِضق
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ُ  َجَبةةٍؾ ُوِضةةَع فِقَفةةا َأُبةةق ُقَبةةْقسٍ   (1): فَؽةةانَ  قةةا  َأوا
ةةُة ُأما ،  (7) َقْت َمؽا َفؾِةةَذلَِؽ ُسةةؿِّ

 .  (6)اْلُؼَرى

َمْقِضةَع َهةَذا اْلَبْقةِت  (3): َلَؼْد َخَؾَؼ اهلل ]طةز وجةؾ[ وبسـده طـ مجاهد قا  - 3

 َسةةـَةٍ 
ْ
ـَ إَْرِض بِةةَلْلَػل ةةابَِعِة َوإِنا قَ ،  َقْبةةَؾ َأْن َيْخُؾةةَؼ َشةةْقًئا مِةة َقاِطةةَدُه َلِػةةل إَْرِض السا

ْػَؾك السُّ
(5)  . 

 

  ِذْكُر بِـَاِء اْلؿالئَِؽِة اْلَؽْعَبَة َقْبَل َخْؾِق آَدمَ  

 وكقف كان،  ومبتدأ الطواف

ـِ  قا  بسـده طـ محؿد بـ طؾل بةـ الحسةقـ قةا  - 5  ْبة
ِّ
: ُكـْةُت َمةَع َأبِةل َطؾِةل

ـِ طؾقفؿ السالم : إِْذ َجةاَنُه َرُجةٌؾ  فبقـا ُهَق َيُطقُ  بِاْلَبْقِت َوَأَكةا َوَراَنهُ ،  بؿؽة (6)اْلُحَسْق

                                                           

 .  : )وكان( طـد إزرقل (1)

. وهةق مشةر  طؾةك الصةػا  حد إخشبان جبةؾ   الجفةة الشةرققة لؾؿسةجد الحةرامجبؾ أبل قبقس هق أ (7)

( 371. ويبؾةغ ارتػاطةف ) وأصؾ الصػا الذي يبدأ السعل مـف يؼع   أسػؾف   مؼابؾة ركـ الحجةر إسةقد

:  كظةر. ا أو  مةـ قةام بالبـةان طؾقةف،  : أبةق قبةقس : إكؿا سؿل بذلؽ ٕن رجاًل يؼا  لف . وققؾ م ًا تؼريبًا

 .  الؿقسقطة الحرة )ويؽقبقديا(،  (911أخبار مؽة لألزرقل )

( مختصرا طـ طبدالقهاب 7667ورواه الػاكفل   أخبار مؽة )،  ( وسـده ضعقػ جدا6رواه إزرقل ) (6)

: قا  ابـ جريج قا  طؿرو بةـ  ( قا 9189. ورواه طبدالرزا    مصـػف ) بـ مجاهد  بسـد ضعقػ جدا

 .  . وذكره بـحقه : فبعث اهلل ريحا قا ديـار وططان 

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

( مةةةـ صةةةر  وإسةةةـاد 9197وطبةةةدالرزا  )،  (1516والػةةةاكفل   أخبةةةار مؽةةةة )،  (3رواه إزرقةةةل ) (5)

والحةةاكؿ   الؿسةةتدرك ،  (717. ورواه ابةةـ الؿـةةذر   تػسةةقره ) طبةةدالرزا  حسةةـ ويتؼةةقى بباققفةةا

،  ( و  تػسةةقره1/68والطةةربي   تاريخةةف )،    اإلسةةـاد ولةةؿ يخرجةةاه: حةةديث صةةحق ( وقةةا 6911)

: )خؾؼةت الؽعبةة قبةؾ إرض بةللػل  ( مةـ صةر  بلسةاكقد حسةـة بؾػةظ7/33والبقفؼل   دٓهؾ الـبقة )

 .  . ففق مـ اإلسراهقؾقات ودحقت إرض مـ تحتفا ( وبـحقه طـ مجاهد طـ طبداهلل بـ طؿرو،  سـة

 .  لقست طـد إزرقل )طؾقفؿ السالم( (6)
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َجةاِ  َيُؼةقُ   (1)َشْرَجؿ ـَ الرِّ
َفاْلَتَػةَت إَِلْقةِف ،  َفَقَضةَع َيةَدُه َطَؾةك َضْفةِر َأبِةل  -: َصِقيةٌؾ   مِ

ُجُؾ ،  َأبِل الُم َطَؾْقَؽ  َفَؼاَ  الرا ـَ بِـِْت َرُسةقِ  اهلل،  : السا ،  إِكِّةل ُأِريةُد َأْن َأْسةَلَلَؽ ،  َيا اْب

الم ] َفَسَؽَت َأبِل ُجُؾ ،  َفَردا طؾل السا ـَ بِـِْت َرُسةقِ  اهلل َفَؼاَ  لف الرا إِكِّةل ُأِريةُد ،  : َيا اْب

الم،  َفَسَؽَت َأبِل،  َأْن َأْسَلَلَؽ  ُجةُؾ ،  َفَردا طؾل السا ـَ بِـْةِت َرُسةقِ   َفَؼاَ  لةف الرا : َيةا اْبة

ُجةُؾ َخْؾَػةفُ ،  (7)َفَسةَؽَت َأبِةل[،  إِكِّل ُأِريُد َأْن َأْسةَلَلَؽ ،  اهلل ـْ ،  َوَأَكةا َوالرا َحتاةك َفةَرَغ مِة

ُجةُؾ َخْؾَػةفُ ،  َفَؼاَم َتْحَت اْلِؿقةَزاِب ،  ُأْسُبقِطِف َفَدَخَؾ اْلِحْجرَ  َفَصةؾاك ،  َفُؼْؿةُت َأَكةا َوالرا

 ُأْسُبقِطفِ 
ْ
 ،  َقاِطةًداُرؿا اْسَتَقى ،  َرْكَعَتل

ا
،  َفَجَؾْسةُت إَِلةك َجـْبِةفِ ،  َفُؼْؿةُت ،  َفاْلَتَػةَت إَِلةل

دُ  َفَؼاَ   ُجؾِ ،  : َيا ُمَحؿا اهُِؾ؟ َفَلْوَمْلُت إَِلك الرا ـَ َهَذا السا ـَ َيةَدْي ،  َفَجانَ ،  َفَلْي َفَجَؾَس َبْق

ـْ َبْدِن َهَذا الطاَقاِ  بَِفةَذا اْلَبْقةِت لِةَؿ : َأْسَلُلَؽ طَ  َقاَ  ،  : َطؿا َتْسَلُ ؟ . َفَؼاَ  َلُف َأبِل َأبل

ـَ َأْكةَت؟  ،  : َكَعةؿْ  َكاَن؟ َوَأكاك َكةاَن؟ َوَحْقةُث َكةاَن؟ َوَكْقةَػ َكةاَن؟ َقةاَ  َلةُف َأبِةل ـْ َأْية مِة

ةامِ  َقاَ   ـْ َأْهةِؾ الشا
ـَ َمْسةَؽـَُؽ؟ َقةاَ  ،  : مِ َفَفةْؾ :  َقةاَ  ،  : َبْقةِت اْلَؿْؼةِدسِ  َقةاَ  ،  : َأْية

؟   (6)َقَرْأَت   ـِ ُجُؾ ،   -َيْعـِل التاْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ    -اْلؽَِتاَبْق :  َقاَ  َأبِةل،  : َكَعؿْ  َقاَ  الرا

ةةامِ  ةةا َيةةا َأَخةةا َأْهةةِؾ الشا ـا َطـِّةةل إِٓ َحؼ  ةةَقاِ  بَِفةةَذا ،  : اْحَػةةْظ َوٓ َتةةْرِوَي ةةا َبةةْدُن َهةةَذا الطا َأما

ٻ  پ  پ  پ  ﴿:  اهلل َتَبةةةةةاَرَك َوَتَعةةةةةاَلك َقةةةةةاَ  لِْؾَؿالهَِؽةةةةةةِ  َفةةةةةنِنا ،  اْلَبْقةةةةةِت 

ـْ َغْقِرَكةا َفَؼاَلِت اْلَؿالهَِؽةُ ،  [83]البؼرة:﴾پ
! َأَخؾِقَػٌة مِ ـْ ُيْػِسةُد فِقَفةا ،  : َأْي َربِّ ة مِؿا

َمانَ  ! اْجَعةةْؾ تؾةةَؽ َوَيَتَبةةاَغْقَن؟ َأْي ،  َوَيَتَباَغُضةةقنَ ،  َوَيَتَحاَسةةُدونَ ،  َوَيْسةةِػُؽ الةةدِّ َربِّ

ـُ ٓ ُكْػِسةةُد فِقَفةةا،  اْلَخؾِقَػةةَة مِـاةةا ،  َوٓ َكَتَبةةاَغك،  َوٓ َكَتَحاَسةةدُ ،  َوٓ َكَتَبةةاَغُض ،  َفةةـَْح

ـُ ُكَسبُِّ  بَِحْؿةِدكَ  ُس َلةَؽ ،  َوَكْح :  . َقةاَ  اهلل َتَعةاَلك َوٓ َكْعِصةقَؽ ،  َوُكطِقُعةَؽ ،  َوُكَؼةدِّ

 .  [83 : البؼرة]﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴿

                                                           

 .  : صقيؾ وشرجع أي،  : )شرجع( كؿا ذكر الؿحؼؼ   بعض كسخ إزرقل (1)

 .  ما بقـ الؿعؽقفتقـ لقست طـد إزرقل (7)

 .  ) ( لقست طـد إزرقل (6)
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ـْ ،  : َفَظـاِت اْلَؿالهَِؽُة َأنا َما َقاُلت َرّد َطَؾك َربِِّفْؿ طز وجؾ َقاَ   َوَأكاُف َقْد َغِضَب مِة

ُطقنَ ،  َوَرَفُعةةقا ُرُنوَسةةُفؿْ ،  َفةةالُذوا بِةةاْلَعْرشِ ،  َقةةْقلِِفؿْ  ،  َوَأَشةةاُروا بِإََصةةابِِع َيَتَضةةرا

 (7)وَكَزَلةِت ،  َفـََظةَر اهلل إَِلةْقِفؿْ ،  َرالَث َسةاَطاٍت  (1)ا بالبقتفطَ ،  َوَيْبُؽقَن إِْشَػاًقا لَِغَضبِفِ 

ْحَؿةةُة َطَؾةةْقِفؿْ  ـْ ،  الرا ـَ مِةة َفَقَضةةَع اهلل سةةبحاكف َتْحةةَت اْلَعةةْرِش َبْقًتةةا َطَؾةةك َأْرَبةةِع َأَسةةاصِق

ـّ بَِقاُققَتٍة َحْؿَرانَ ،  َزَبْرَجدٍ   اْلَبْقُت ،  َوَغَشاُه
َ
ل ةَراَح »َوُسؿِّ ُرةؿا َقةاَ  اهلل َتَعةاَلك ،  (6)«الضُّ

 .  َوَدُطقا اْلَعْرَش ،  : ُصقُفقا بَِفَذا اْلَبْقِت  لِْؾَؿالهَِؽةَ 

ـَ ،  َوَتَرُكةقا اْلَعةْرَش ،  : َفَطاَفِت اْلَؿالهَِؽةُة بِاْلَبْقةِت  َقاَ   َوَصةاَر َأْهةَقَن ]َطَؾةْقِفْؿ مِة

َيْدُخُؾةُف ُكةؾِّ َيةْقٍم َوَلْقَؾةٍة ،  َكَرُه اهلل طز وجةؾَوُهَق اْلَبْقُت اْلَؿْعُؿقُر الاِذي ذَ ،  (3)اْلَعْرِش[

ُرةؿا إِنا اهلَل تبةارك َوَتَعةاَلك َبَعةَث َمالهَِؽةةَ ،  َسْبُعقَن َأْلَػ َمَؾٍؽ ٓ َيُعقُدوَن فِقةِف َأَبةًدا
(5)  ،

ـْ فِةل إَْرِض  (6)ُسةْبَحاَكفُ َفةَلَمَر اهلل ،  : اْبـُقا لِل َبْقًتا فِل إَْرِض بِِؿَثالِةِف َوَقةْدِرهِ  َفَؼاَ   َمة

ـْ َخْؾِؼِف َأْن َيُطقُفقا بَِفَذا اْلَبْقِت 
َؿاِن بِاْلَبْقِت اْلَؿْعُؿقرِ ،  مِ  .  َكَؿا َيُطقُ  َأْهُؾ السا

ُجُؾ   صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ َفَؼاَ  الرا
ِ
ـَ بِـْةِت َرُسةقِ  اهلل َهَؽةَذا  (7): َصةَدْقَت َيةا اْبة

                                                           

 .  وهق الصقاب كؿا سقليت   بؼقة الؽالم،  : )فطافقا بالعرش( طـد إزرقل (1)

 .  )فـزلت(:  طـد إزرقل (7)

، ومةـ قةا  بالصةاد الؿفؿؾةة صةراح ففةق  : )أقق  هق بالضاد الؿعجؿة   الفامش تعؾقؼ بخط الؿختِصر (6)

وهةذا ،  : بقةت   السةؿان حقةا  الؽعبةة . والضةراح ققةؾ الضرح أصؾف الشؼ:  . قؾت . هة كدر صراح( ا

الؿضةةارحة وهةةل الؿؼابؾةةة مةةـ ،  ويةةروى الضةةري  وهةةق البقةةت الؿعؿةةقر،  مبـةةل طؾةةك أرةةار الةةقاردة

ػ وأخطةل،  والؿضارطة :  . اكظةر . ويؼةا  إن اسةؿ البقةت الؿعؿةقر الضةراح ومـ رواه بالصاد فؼد صحا

 .  (1/367فت  الباري )،  (6/353معجؿ البؾدان )،  (6/81الـفاية   غريب إرر )

 .  زيادة طـد إزرقل (3)

 .  : )الؿالهؽة( طـد إزرقل (5)

 .  : )تعالك( إزرقلطـد  (6)

 .  الصالة والسالم لقست طـد إزرقل (7)
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 .   (1)َكانَ 

 

 َياَرِة اْلَؿالئَِؽِة اْلَبْقَت اْلَحَرامَ ِذْكُر زِ 

 صةؾك اهلل طؾقةف  - 6
ِ
قا  بسـده طـ ابـ طبااس َأنا ِجْبِريَؾ َوَقَػ َطَؾةك َرُسةقِ  اهلل

 صؾك اهلل طؾقةف ،  َقْد َطالَها اْلُغَبارُ ،  (7)وسؾؿ َوَطَؾْقِف ِطَصاَبٌة َحْؿَرانُ 
ِ
َفَؼاَ  َلُف َرُسقُ  اهلل

؟ َقاَ  ،  َأَرى َطَؾك ِطَصاَبتَِؽ   (6)َهَذا اْلُغَباُر الاِذيَما ":  وسؾؿ ـُ وُح إَمِق : إِكِّةل  َأيَُّفا الرُّ

ـِ ،  ُزْرُت اْلَبْقَت  ْك ةا ُتثِقةُر ،  َفاْزَدَحَؿِت اْلَؿالهَِؽُة َطَؾةك الةرُّ ةِذي َتةَرى مِؿا َفَفةَذا اْلُغَبةاُر الا

 .  (3)"بَِلْجـَِحتَِفا

َأنا اهلل َتَعةاَلك إَِذا َأَراَد  -(5)واهلل أطؾةؿ -: َبَؾَغـِل  ار قا وبسـده طـ طثؿان بـ يس

ـَ اْلَؿالهَِؽةةِة لِةةَبْعِض ُأُمةةقِرِه فِةةل إَْرِض اْسةةَتْلَذَكُف َذلِةةَؽ اْلَؿَؾةةُؽ فِةةل  َأْن َيْبَعةةَث َمَؾًؽةةا مِةة

 .  (6)َفَفَبَط اْلَؿَؾُؽ مْفال،  الطاَقاِ  ببقتف

: َفُقَصةؾِّل فِةل اْلَبْقةةِت  إِٓ َأكاةةُف َقةاَ  ،  َكْحةَق َهةَذاوبسةـده طةـ وهةب بةةـ مـبةف  - 7

ـِ   .   (7)َرْكَعَتْق

 صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ وبسـده طـ لقةث بةـ معةاذ َقةاَ   - 8
ِ
:  : َقةاَ  َرُسةقُ  اهلل

                                                           

 .  و  بعضف كؽارة،  وإسـاده ضعقػ جدا،  (5لؿ أر مـ رواه غقر إزرقل ) (1)

 .  : )و  رواية أخرى خضران(   الفامش بخط الؿختصر (7)

 .  )الذي( لقست طـد إزرقل (6)

( مـ صريةؼ وهةب طةـ ابةـ طبةاس إٓ 11ورواه أيضا )،  وسـده ضعقػ( 6لؿ أر مـ رواه غقر إزرقل ) (3)

 .  : )حؿران( وفقف اكؼطاع وضعػ : )طصابة خضران( بد  أكف قا 

 .  )واهلل اطؾؿ( لقست طـد إزرقل (5)

 .  ( وسـده ٓ تؼقم بف حجة7لؿ أر مـ رواه غقر إزرقل ) (6)

:  . وقةا  العؼقؾةل : ٓ يحتجُّ بةف قا  أبق حاتؿ،  و بـ ساجفقف طثؿان بـ طؿر،  هق بـػس إسـاد الذي قبؾف (7)

 .  ٓ يتابع   حديثف
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ةةَؿاِن إَِلةةك اْلَعةةْرشِ  (1)َسةةْبع،  َهةةَذا اْلَبْقةةُت َخةةامُِس َخْؿَسةةَة َطَشةةَر َبْقًتةةا" ،  مِـَْفةةا فِةةل السا

ةْػَؾك ةِذي َيؾِةل اْلَعةْرَش ،  مِـَْفا إَِلك ُتُخقِم إَْرِض السُّ ،  : اْلَبْقةُت اْلَؿْعُؿةقرُ  َوَأْطالَهةا الا

َلةْق َسةَؼَط مِـَْفةا َبْقةٌت َلَسةَؼَط َبْعُضةَفا َطَؾةك ،  ولُِؽؾِّ َبْقٍت مِـَْفا َحَرٌم َكَحةَرِم َهةَذا اْلَبْقةِت 

ْػَؾكَبْعٍض إَِلك ُتُخقِم  َؿانِ ،  إَْرِض السُّ ـْ َأْهِؾ السا
ـْ َأْهةِؾ إَْرِض ،  َولُِؽؾِّ َبْقٍت مِ َومِة

ـْ َيْعُؿُرهُ   .  (6)"َكَؿا َيْعُؿُر َهَذا اْلَبْقَت ،  َم

 

  باب ِذْكر ُهُبوِط آَدَم طؾقه السالم إَِلى إَْرضِ 

ه وصوافِه بالبقت،  وبـائِه الؽْعبة  وحجِّ

إَِلةك   (3)طباس قا  لؿا أهَبَط اهلل تعالك آَدَم طؾقةف السةالم قا  بسـده طـ ابـ - 9

ـَ اْلَجـاةِ 
َؿانِ ،  إَْرِض مِ َوُهةَق مِْثةُؾ اْلَػَؾةِؽ ،  َوِرْجالُه فِل إَْرضِ ،  َكاَن َرْأُسُف فِل السا

ـْ َرْطَدتِفِ 
ـَ ِذَراًطةا َقاَ  ،  مِ َمةا لِةل ،  : َيةا َربِّ  َفَؼةاَ  ،  : َفَطْلَصَل اهلل تعةالك مِـْةُف إَِلةك ِسةتِّق

ـِ اْذَهةْب ،  : َخطِقَئُتَؽ َيا آَدمُ  ؟ َقاَ  (5)َوٓ ِحّسفؿْ ،  َأْسَؿُع َأْصَقاَت اْلَؿالهَِؽةِ  ٓ ،  َوَلؽِ

ـِ لِل َبْقًتا : َكـَْحةِق َمةا َرَأْيةَت اْلَؿالهَِؽةَة َتْصةـَُع َحةْقَ   َواْذُكْركِةل َحْقَلةفُ ،  َفُطْػ بِةفِ ،  َفاْب

 .   َطْرِشل

 (6)َوَقةَبَض اهلل َلةفُ ،  ْت َلةُف إَْرُض ئةفُقص،  َيَتَخّطةك طؾقف السالم: َفَلْقَبَؾ آَدُم  َقاَ   

 َفَصاَرْت ،  اْلَؿَػاَزةُ 

                                                           

 .  طـد إزرقل )سبعة( (1)

 .  طـد إزرقل )سبعة( (7)

وهةق ،  (7586( )5/697والػاكفل   أخبار مؽة كؿا قةا  ابةـ حجةر   اإلصةابة )،  (9رواه إزرقل ) (6)

 .  البصري م وكو  سـده طباد بـ كثقر ،  مرسؾ

 .  )طؾقف السالم( لقست طـد إزرقل (3)

 .  : )أحسفؿ( طـد إزرقل (5)

 .  : )وُقبَِضْت َلُف( طـد إزرقل (6)
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ـْ َمَخةاِض َمةان (1)َوُقبَِض َلُف َما َكاَن فِْقَفةا،  ُكؾُّ َمَػاَزٍة َيُؿرُّ بَِفا ُخْطَقةً  مِة
َأْو َبْحةٍر  (7)

ـَ إَْرِض إِٓ َصاَر ُطْؿَراًكا َوَبَرَكةةً ،  َفَجَعَؾف َلُف ُخْطَقةً 
ٍن مِ

ْ
َحتاةك ،  َوَلْؿ تَؼْع َقَدُمُف   َشل

ةةةَ  ةةالُم َضةةَرَب بَِجـَاِحةةِف ،  َفَبـَةةك اْلَبْقةةَت اْلَحةةَرامَ ،  اْكَتَفةةك إَِلةةك َمؽا َوَأنا ِجْبِريةةَؾ َطَؾْقةةِف السا

ْػَؾكإَْرَض َفَلْبرَ  ـْ ُأسٍّ َرابٍِت َطَؾك إَْرِض السُّ ْخِر َمةا ،  َز َط َفَؼَذَفْت فِقِف اْلَؿالهَِؽُة الصا

ْخَرِة مِـَْفا َرالُرقَن َرُجال ـْ َخْؿَسِة َأْجُبؾٍ ،  ُيطِقُؼ الصا
ـْ ُلْبـَةانَ  َوَأكاُف َبـَاُه مِ : مِة

َوُصةقِر ،  (6)

 ،  (5)َوُصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقِر ِسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقـَا،  (3)َزْيَتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

َواْلُجقِديِّ 
 .   َحتاك اْسَتَقى َطَؾك َوْجِف إَْرضِ ،  (7)َوِحَرانٍ ،  (6)

ـُ َطبااسٍ  َس اْلَبْقَت  َقاَ  اْب ـْ َأسا ُ  َم َوَصاَ  بِِف آَدَم صةؾك ،  َوَصؾاك فِقفِ ،  : َفَؽاَن َأوا

:  َقةاَ  ،  َوِرْجًسةا غضةبًا: َوَكةاَن  َقةاَ  ،  َحتاةك َبَعةَث اهلل الطُّقَفةانَ ،  (8)اهلل طؾقف وسؾؿ

ةالمُ  : َوَلةْؿ َيْؼةَرِب الطُّقَفةاُن  َقةاَ  ،  َفَحْقُث َما اْكَتَفك الطُّقَفاُن َذَهَب ِريةُ  آَدَم َطَؾْقةِف السا

ـِْد َواْلِفـْدِ  َحتاةك َبَعةَث اهلل طةز ،  : َفَدَرَس َمْقِضُع اْلَبْقِت فِةل الطُّقَفةانِ  َقاَ  ،  َأْرَض السِّ

                                                           

 .  )فقفا( لقست طـد إزرقل (1)

 .  )مان( لقست طـد إزرقل (7)

ولبـةان كجبةؾ   -هةري  كةذا قةا  إز  -اسؿ جبةؾ وهةق فعةالن مـصةر     -بالضؿ وآخره كقن    -لبـان   (6)

 .  (5/11مطؾ طؾك حؿص يجلن مـ العرج الذي بقـ مؽة والؿديـة حتك يتصؾ بالشام )معجؿ البؾدان 

،  طؾةك رأس شةجرة زيتةقن طةذي يسةؼقف الؿطةر،  : جبؾ بؼرب رأس طقـ طـةد قـطةرة الخةابقر صقر زيتا (3)

 .  (3/37: صقر زيتا )معجؿ البؾدان  ولذلؽ سؿل

وهةق الةذي كةقدي مـةف مقسةك طؾقةف ،  مؿتد ما بةقـ مصةر وأيؾةة،  الطقر جبؾ ببقت الؿؼدس:  صقر سقـان (5)

 .  (6/897)معجؿ ما استعجؿ  {وشجرة تخرج مـ صقر سقـان }:  قا  تعالك،  السالم

. وطؾةك هةذا الجبةؾ  : هق بباقردي مـ أرض الجزيةرة وققؾ،  : جبؾ بالؿقصؾ يطؾ طؾك دجؾة الجقدي (6)

)معجةؿ  {واستقت طؾك الجقدي}:  . قا  تعالك طؾقف السالم لؿا كضب مان الطقفاناستقت سػقـة كقح 

 .  (1/316ما استعجؿ 

وكةان الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قبةؾ أن يلتقةف ،  : هق جبؾ مـ جبا  مؽةة طؾةك رالرةة أمقةا  مـفةا حران (7)

  . (7/766وفقف أتاه جربيؾ طؾقف السالم )معجؿ البؾدان ،  القحل يتعبد فقف

 .  : )طؾقف السالم( طـد إزرقل (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (6)رؿ َبـَْتةفُ ،  َوَأْطالَمفُ ،  َفَرَفَعا َقَقاِطَدهُ  (7)َوإِْسَؿاِطقَؾ صؾك اهلل طؾقفؿا إِْبَراِهقؿَ  (1)وجؾ

 .   (3)َلْق َسَؼَط َما َسَؼَط إِٓ َطَؾْقفِ ،  َوُهَق بِِحَذاِن اْلَبْقِت اْلَؿْعُؿقرِ ،  ُقَرْيٌش َبْعَد َذلَِؽ 

ا  - 11 َتةاَب َطَؾةك آَدَم أمةَره َأْن َيِسةقَر وبسـده طـ وهب بـ مـبف َأنا اهلل َتَعاَلك َلؿا

ةَ  ،  َفَصاَر ُكؾُّ َمَػاَزٍة َيُؿرُّ بَِفا ُخْطةَقةً ،  َوَقَبَض َلُف اْلَؿَػاِوزَ ،  َفَطَقى َلُف إَْرَض ،  إَِلك َمؽا

ـْ َمَخاِض َماٍن َأْو َبْحرٍ 
ْع َقَدَمةُف َفَؾةْؿ َيَضة،  َفَجَعَؾةُف َلةُف ُخْطةَقةً ،  َوَقَبَض َلُف َما َكاَن فِقَفا مِ

ـَ إَْرِض إِٓ َصاَر ُطْؿَراًكا
ٍن مِ

ْ
ةَ ،  َوَبَرَكةً ،  فِل َشل  .  َحتاك اْكَتَفك إَِلك َمؽا

ـْ ِطَظِؿ اْلُؿِصةقَبِة َحتاةك إِْن ،  َوَكاَن َقْبَؾ َذلَِؽ َقِد اْشَتدا ُبَؽاُؤهُ 
َوُحْزُكُف لَِؿا َكاَن فِقِف مِ

اُه اهلل ]َتَعةاَلك[،  َوَلَتْبؽِةل لُِبَؽاهِةفِ ،  لُِحْزكِةفِ َكاَكِت اْلَؿالهَِؽُة َلَتْحةَزُن  ـْ  (5)َفَعةزا بَِخْقَؿةٍة مِة

َة فِل َمْقِضِع اْلَؽْعَبِة َقْبَؾ َأْن َتُؽقَن اْلَؽْعَبةُ ،  ِخَقاِم اْلَجـاةِ   .   َوَوَضَعَفا َلُف بَِؿؽا
                                                           

 .  : )تعالك( طـد إزرقل (1)

 .  : )طؾقفؿا السالم( طـد إزرقل (7)

 .  : )وبـتف( طـد إزرقل (6)

. وطةزاه السةققصل   الةدر  : مة وك ( و  سـده صؾحةة بةـ طؿةرو الحضةرمل الؿؽةل11رواه إزرقل ) (3)

( طـ 9197. وروى طبدالرزا    الؿصـػ ) العظؿة وابـ طساكر( إلك أبل الشقخ   1/166الؿـثقر )

: خطقئتةؽ  : )قا  آدم أي رب ما لل ٓ أسؿع أصقات الؿالهؽة؟ قةا  بـ جريج طـ ططان مـف قق  ططان

فقةزطؿ ،  ولؽـ اهبط إلك إرض فابـ لل بقتا رؿ احػػ كؿا رأيت الؿالهؽة تحػ ببقتل الذي   السةؿان

وكان ربضةف مةـ حةران ،  : حران ومـ لبـان والجقدي ومـ صقر زيتا وصقر سقـان ؾأكف بـاه مـ خؿسة أجب

: وذكةره طةـ بةـ جةريج طةـ ابةـ الؿسةقب  . قا  فؽان هذا بـان آدم رؿ بـاه إبراهقؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(

 : )وهذا صحق  إلةك ططةان ولؽةـ ( مـ سقرة البؼرة77،  75. قا  ابـ كثقر   تػسقره تػسقر آية ) وغقره

: ) وغالةب مةـ يةذكر هةذا إكؿةا  : )وهةذا غريةب( وقةا    بعضف كؽارة واهلل أطؾؿ( وقةا    مةقصـ آخةر

يلخذه مـ كتب أهةؾ الؽتةاب وهةل مؿةا ٓ يصةد  وٓيؽةذب وٓ يعتؿةد طؾقفةا بؿجردهةا وأمةا إذا صة  

( مةـ 618وذكةر صرفةف إو  الةذهبل   العؾةق لؾعؾةل الغػةار )،  حديث   ذلةؽ فعؾةك الةرأس والعةقـ(

: )ورواه الـضر بةـ شةؿقؾ طةـ الـفةاس بةـ قفةؿ طةـ ططةان فؼةا  طةـ طبةداهلل بةـ  صريؼ إزرقل رؿ قا 

: الـفةاس بةـ قفةؿ تركةف  (7/39وقةا    مقةزان آطتةدا  )،  . والـفاس أققى قؾةقال مةـ صؾحةة( طؿرو

 .  يحقك الؼطان وضعػف ابـ معقـ

 .  زياده طـد إزرقل (5)
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ـْ َيَقاقِقِت 
ـْ َذَهةٍب ،  اْلَجـاةةِ َوتِْؾَؽ اْلَخْقَؿُة َياُققَتٌة َحْؿَراُن مِ فِقَفةا َرةالُث َقـَاِديةَؾ مِة

ـْ تِْبِر اْلَجـاةِ 
ـْ ُكةقِر اْلَجـاةةِ ،  مِ ـُ ،  فِقَفةا ُكةقٌر َيْؾَتِفةُب مِة ْك َوُهةَق َيْقَمئِةٍذ ،  َوَكةَزَ  َمَعَفةا الةرُّ

ـْ َرَبِض اْلَجـاةِ 
ا َصاَر آَدُم صؾك ،  فِ َوَكاَن ُكْرِسق ا َٔدَم َيْجؾُِس َطَؾقْ ،  َياُققَتٌة َبْقَضاُن مِ َفَؾؿا

ةةَة حرسةةف اهلل وحةةر (1)اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ َكةةاُكقا ،  َلةةُف تِْؾةةَؽ اْلَخْقَؿةةُة بِاْلَؿالهَِؽةةةِ  (7)بَِؿؽا

ـَ إَْرضِ ،  َيْحُرُسةةقَكَفا
ـُ ،  َويةةردُّون َطـَْفةةا َسةةاكِ ةةَقاصِق ُـّ َوالشا ةةٍذ اْلِجةة

،  َوَسةةاكِـَُفا َيْقَمئِ

ـَ اْلَجـاةةِ َيـَْبِغل َلةُفْؿ أَ  َفال
ٍن مِ

ْ
ـَ اْلَجـاةِة  ْن َيـُْظُروا إَِلك َشل ٍن مِة ْ

ـْ َكَظةَر إَِلةك َشةل : َٕكاةُف َمة

َمانُ ،  َوإَْرُض َيْقَمئٍِذ َصاِهَرٌة َكِؼقاٌة َلْؿ َتـَْجْس ،  َوَجَبْت َلفُ  َوَلةْؿ ،  َوَلةْؿ ُيْسةَػْؽ فِقَفةا الةدِّ

ـَ اْلَؿالهَِؽةِ َفؾَِذلَِؽ ،  ُيْعَؿْؾ فِقَفا بِاْلَخَطاَيا َوَجَعَؾُفْؿ فِقَفةا َكَؿةا َكةاُكقا ،  َجَعَؾَفا اهلل َمْسَؽ

ْقَؾ َوالـاَفاَر ٓ َيْػُتُرونَ  َؿاِن ُيَسبُِّحقَن اهلَل الؾا َكةاَن ُوُقةقُفُفْؿ َطَؾةك َأْطةالِم اْلَحةَرِم ،  فِل السا

ـَ بِاْلَحَرِم ُكؾِّفِ  ا َواِحًدا ُمْسَتِديِري ـْ َأَمةامِِفؿْ ،  ـْ َخْؾِػِفؿْ اْلِحؾُّ مِ ،  َصػ  ةُف مِة ،  َواْلَحةَرُم ُكؾُّ

َم اْلَحةةَرُم َحتاةةك ،  َشةةْقَطانٌ  َوٓ،  َفةةال َيُجةةقُزُهْؿ ِجـ ةةل ـْ َأْجةةِؾ َمَؼةةاِم اْلَؿالهَِؽةةِة ُحةةرِّ َومِةة

َم اهلل تعةالك طَ ،  (6)َوُوِضَعْت َأْطالُمُف َحْقُث َكاَن َمَؼاُم اْلَؿالهَِؽةِ ،  اْلَقْقمِ  اَن َوَحرا َؾةك َحةقا

ةةالُم[،  ُدُخةةقَ  اْلَحةةَرمَ  َوالـاَظةةَر إَِلةةك َخْقَؿةةِة آَدَم ]َطَؾْقةةِف السا
تِةةل  (3) ـْ َأْجةةِؾ َخطِقَئتَِفةةا الا مِةة

ـْ َذلِةةَؽ َحتاةةك ُقبَِضةةْت ،  َأْخَطةةَلْت فِةةل اْلَجـاةةةِ  ٍن مِةة ْ
َوإِنا آَدَم َطَؾْقةةِف ،  َفَؾةةْؿ َتـُْظةةْر إَِلةةك َشةةل

الُم َكاَن إَِذا  ـَ اْلَحَرِم ُكؾِّفِ ،  َأَراَد لَِؼاَنَها لُِقؾِؿا بَِفا لِْؾَقَلدِ السا
َفَؾةْؿ ،  َحتاك َيْؾَؼاَها،  َخَرَج مِ

الُم َمَؽاَكَفا ،  َوَرَفَعَفةا اهلل َتَعةاَلك،  َحتاك َقَبَض اهلل تعالك آَدمَ ،  َتَزْ  َخْقَؿُة آَدَم َطَؾْقِف السا

ـْ َبْعِدهِ 
ـِ  َوَبـَك َبـُقا آَدَم مِ ق َفَؾةْؿ َيةَزْ  َمْعُؿةقًرا َيْعُؿُروَكةُف ،  َواْلِحَجةاَرةِ ،  َمَؽاَكَفا َبْقًتا بِالطِّ

                                                           

 .  قف السالم(: )طؾ طـد إزرقل (1)

 .  : )وحرس( طـد إزرقل هؽذا   إصؾ وهل (7)

: ما الحؽؿة   أن الؿالهؽة ما وقػقا   كةقاحل مؽةة  : فنن قؾت : )أقق  جان   الفامش بخط الؿختِصر (6)

: واهلل أطؾةةؿ ٕ ةةؿ وقػةةقا لةةدفع الجةةـ  ، فةةنن بعةةض الحةةرم صرفةةف أبعةةد مةةـ بعةةض؟ قؾةةت   ُبعةةد واحةةد

 .  ، فؿـ حقث كان الجـ والشقاصقـ أكثر وقػقا ابعد( الخقؿة التل كاكت مـ الجـة والشقاصقـ طـ

 .  زياده طـد إزرقل (3)
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المُ  ـُ ُكقٍح َطَؾْقِف السا ـْ َبْعَدُهْؿ َحتاك َكاَن َزَم  .   وخػل مؽاكف،  َفـََسَػف الغر ،  َوَم

ةا فَ ،  َصَؾةَب إََسةاَس  (1)فؾؿا بعةث اهلل تعةالك إبةراهقؿ صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ َؾؿا

،  َفَؽاَكةْت ِحَػةاَ  اْلَبْقةِت إَوا ِ ،  (7)َوَصَؾ إَِلْقِف َضؾاَؾ اهلل َتَعاَلك َلُف َمَؽاَن اْلَبْقِت بَِغَؿاَمةٍ 

َحتاةك َرَفةَع اهلل ،  َوَتْفِديةِف َمَؽةاَن اْلَؼَقاِطةدِ ،  ُرؿا َلْؿ َتَزْ  َراكَِدًة َطَؾك ِحَػاَفٍة ُتظِؾُّ إِْبَراِهقؿَ 

 تعةةالك،  ُرةةؿا اْكَؽَشةةَػِت اْلَغَؿاَمةةةُ ،  اْلَؼَقاِطةةَد َقاَمةةةً  (6)]تعةةالك[
ِ
ڃ  ﴿:  َفةةَذلَِؽ َقةةْقُ  اهلل

ــــ ﴾ڃ  ڃ    ڃ  چ تِةةةةل َرَكةةةةَدْت َطَؾةةةةك ،  [;7:  ]احل َأِي اْلَغَؿاَمةةةةَة الا

 .   اهلل  َمْعُؿقًرا ُمـُْذ َرَفَعفُ ،  َفَؾْؿ َيَزْ  َيْحَؿُد اهلل،  لَِتْفِدَيُف َمَؽاَن اْلَؼَقاِطدِ ،  اْلِحَػاِ  

ـُ ُمـَبِّةةفٍ  ـَ اْلُؽُتةةِب إُوَلةةك َقةةاَ  َوْهةةُب ْبةة ُذكِةةَر فِقةةِف َأْمةةُر ،  : َوَقةةَرْأُت فِةةل كَِتةةاٍب مِةة

ـْ َمَؾةٍؽ َبَعَثةُف اهلل ]تعةالك[ َفَقَجَد فِقفِ ،  اْلَؽْعَبةِ  إِٓ َأَمةَرُه ،  إَِلةك إَْرضِ  (3): َأْن َلةْقَس مِة

ـْ ِطـِْد اْلَعْرشِ ،  بِِزَياَرِة اْلَبْقِت 
ُرةؿا ،  َحتاةك َيْسةَتؾَِؿ اْلَحَجةرَ ،  ُمَؾبًِّقةا،  ُمْحِرًما،  َفَقـَْؼضُّ مِ

ـِ ،  َيُطقُ  َسْبًعا بِاْلَبْقِت  ُرؿا َيْصَعُد ،  َوَيْرَكُع فِل َجْقفِِف َرْكَعَتْق
(5)  . 

َأُه اهلل  وطةةـ وهةةب بةةـ مـبةةف قةةا  - 11 ةةِذي َبةةقا َٔدَم  (6)]تعةةالك[: َكةةاَن اْلَبْقةةُت الا

ـْ َيةاُققِت اْلَجـاةةِ  : َأَحةُدُهَؿا  َلَفةا َباَبةانِ ،  وكةان مةـ ياققتةة َحْؿةَراَن َتْؾَتِفةُب ،  َيْقَمئٍِذ مِة

 
 
 ،  َشْرقِل

 
ـْ ُكقرٍ ،  َوأَخُر َغْربِل

ـْ تِْبِر اْلَجـاةِ ،  َوَكاَن فِقِف َقـَاِديُؾ مِ
َوُهةَق ،  آكَِقُتَفا َذَهٌب مِ

ـْ َيةةاُققٍت َأْبةَقَض َمـُْظةقٌم بِ  ـْ ُكُجقمِةةفِ ،  ـُُجةةقٍم مِة ةٍذ َكْجةةٌؿ مِة
ـُ َيْقَمئِ ْك َوُهةَق َيْقَمئِةةٍذ ،  َوالةةرُّ

 .   (7)َياُققَتٌة َبْقَضانُ 

                                                           

 .  : )طؾقف السالم( طـد إزرقل (1)

 .  : )فاهدة( جان مؼابؾ هذه الؽؾؿة بخط الؿختِصر كؾؿة (7)

 .  زياده طـد إزرقل (6)

 .  هلل( لقس طـد إزرقلولػظ الجاللة )ا،  زياده طـد إزرقل (3)

 .  وهق مـ اإلسراهقؾقات،  ( سـده ضعقػ17رواه إزرقل ) (5)

 .  ولػظ الجاللة )اهلل( لقس طـد إزرقل،  زياده طـد إزرقل (6)

( طةـ وهةب بسةـد 6989. ورواه البقفؼل   الشةعب ) وفقف اكؼطاع،  ( وسـده ضعقػ19رواه إزرقل ) (7)
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َبْقةِر اْلَؽْعَبةةَ  وبسـده طـ ططان بـ ابةل ربةاح َقةاَ   - 17 ـُ الزُّ ةا َبـَةك اْبة َأَمةَر ،  : َلؿا

اَ  َأْن َيْبُؾُغقا فِل إَرْ  :  : َفَؼةاُلقا . َقاَ   (1)َفَبَؾُغقا َصْخًرا َأْمَثاَ  اإِلبِِؾ اْلِخْؾِػ ،  ضِ اْلُعؿا

،  َفةاْحُػُروا،  : ِزيةُدوا (7)َقةاَ  َقةاَ  ،  إِكاا َقْد َبَؾْغـَا َصْخًرا َمْعُؿقٓ َأْمَثةاَ  اإِلبِةِؾ اْلِخْؾةِػ 

ـْ َكةاٍر َيْؾَؼةاُهؿْ  ا َزاُدوا َبَؾُغقا َهةَقاًن مِة : َلْسةـَا َكْسةَتطِقُع َأْن  : َمةا َلُؽةْؿ؟ َقةاُلقا َفَؼةاَ  ،  َفَؾؿا

: َفَسةِؿْعُت َطَطةاًن  َقةاَ  ،  : اْبـُقا َطَؾْقةفِ  . َفَؼاَ  َلُفؿْ  َرَأْيـَا َأْمًرا َطظِقًؿا َفال َكْسَتطِقعُ ،  َكِزيدَ 

المُ  َيُؼقُ   ا َبـَك آَدُم َطَؾْقِف السا ْخَر مِؿا  .  (6): َيَرْوَن َأنا َذلَِؽ الصا

ـِ َطبااسٍ  - 16 ـِ اْب ،  َفَفَتَػ بِةِف َهةاتٌِػ ،  : َخرا آَدُم َساِجًدا َيْبؽِل قا ،  وبسـده َط

ـَ َتْسةةبِقِ  َمالهَِؽتِةةَؽ  : َمةةا ُيْبؽِقةةَؽ َيةةا آَدُم؟ َقةةاَ   َفَؼةةاَ   ،  : َأْبَؽةةاكِل َأكاةةُف ِحقةةَؾ َبْقـِةةل َوَبةةْق

ةةَ ،  إَِلك اْلَبْقِت اْلَحَرامِ  : َيا آَدُم! ُقؿْ  فِؼقَؾ َلفُ ،  َوَتْؼِديِس ُقُدِسَؽ  َفَؽةاَن ،  َفَخَرَج إَِلك َمؽا

ُر ُطُققًكا،  َحْقُث َيَضُع َقَدَمْقفِ  ـَ ،  َوِطْؿَراًكا،  ُيَػجِّ ـَ َقَدَمقْ ،  َوَمَدايِ ،  اْلَخةَراُب  (3)ؽَوَما َبْق

َر اْلجَ ،  (5)َواْلَؿَعاكُش  ةالُم َتةَذكا َفَؾةْق َطةَدَ  ُبَؽةاُن ،  َفَبَؽةك،  ـاةةَ َفَبَؾَغـِةل َأنا آَدَم َطَؾْقةِف السا

ـَ اْلَجـاِة َما َطَدَلفُ 
ـَ ُأْخِرَج مِ َوُبَؽةاُن آَدَم ،  َوَلْق َطَدَ  ُبَؽةاُن اْلَخْؾةِؼ ،  اْلَخْؾِؼ ُبَؽاَن آَدَم ِحق

الُم بُِبَؽاِن َداُوَد طؾقفؿا السالم َطَؾْقِف السا
ـَ َأَصاَب اْلَخطِقَئَة َما َطَدَلفُ  (6) ِحق

(7)  . 
                                                                                                                                                        

 .  ضعقػ جدا

 .  (7/65: هل الحقامؾ مـ الـق  )الـفاية  الخؾػ اإلبؾ (1)

 .  هؽذا   إصر مؽرر (7)

 .  ( و  سـده رجؾ م وك الحديث71رواه إزرقل ) (6)

 .  (قدمقف: ) وهل طـد إزرقل،  هؽذا (3)

 .  : )الؿعاصش( وهل طـد إزرقل،  هؽذا (5)

 .  )طؾقفؿا السالم( لقست طـد إزرقل (6)

: )لةةق طةةد  بؽةةان  . ومةةـ ققلةةف . ولةةؿ اجةةده طـةةد غقةةره ( و  سةةـده ضةةعػ واكؼطةةاع71إزرقةةل )رواه  (7)

. وجةان طـةف  (الخ رواه ابـ أبل شقبة   الؿصـػ بسـد صحق  طـ سؾقؿان بةـ بريةدة مةـ كالمةف..الخؾؼ

،  (7/757وابق كعقؿ   حؾقة إولقةان )،  (136رواه الطرباين   إوسط  )،  طـ ابقف مرفقطا وهق مـؽر

. الؽامةؾ   ضةعػان  وأكةف طةـ ابةـ بريةدة أصة ،  . قا  ابـ طةدي أكةف مـؽةر (865والبقفؼل   الشعب )

،  : )قا  أبق أحؿد لؿ يذكر فقف بريدة وٓ الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ . وقا  البقفؼل (1/166الرجا  )
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ةا َأْهةَبَط اهلل ]َتَعةاَلك[ بةـ زيةاد أكةف قةا  (1)وبسـده طةـ طبقةداهلل - 13 : َلؿا
آَدَم  (7)

ـَ اْلَجـاةِ 
الُم مِ َؿانِ  َقاَ  ،  َطَؾْقِف السا ـِ لِل َبْقًتا بِِحَذاِن َبْقتِل الاِذي فِل السا َتَتَعباُد ،  : َيا آَدُم اْب

َفَحَػةَر ،  َفَفَبَطْت َطَؾْقِف اْلَؿالهَِؽةُ ،  باُد َمالهَِؽتِل َحْقَ  َطْرِشلَكَؿا َتَتعَ ،  فِقِف َأْكَت َوَوَلُدكَ 

ابَِعةَ  ْخرَ ،  َحتاك َبَؾَغ إَْرَض السا َحتاةك َأْشةَرَ  َطَؾةك َوْجةِف ،  َفَؼَذَفْت فِقِف اْلَؿالهَِؽُة الصا

َفةٍ ،  إَْرضِ  َفَقَضةَعَفا َطَؾةك ،  َلَفا َأْرَبَعُة َأْرَكاٍن بِةقضٍ ،  َوَهَبَط آَدُم بَِقاُققَتٍة َحْؿَراَن ُمَجقا

ـُ اْلَغةَرِ  ،  إََساسِ  َفَرَفَعَفةا اهلل ]ُسةْبَحاَكُف ،  َفَؾةْؿ َتةَزِ  اْلَقاُققَتةُة َكةَذلَِؽ َحتاةك َكةاَن َزَمة

 .   (3)َتَعاَلك  (6)َو[

 

 َما َجاَء فِي َحجِّ آَدَم ودطائه لذريته

ةالُم َخةَرَج  ساج قةا قا  بسـده طـ طثؿان بـ  - 15 ْرُت َأنا آَدَم َطَؾْقةِف السا : ُحةدِّ

ةَ  ـْ بِـَاهِةفِ ،  َفَبـَك اْلَبْقَت ،  َحتاك َقِدَم َمؽا ةا َفةَرَغ مِة  طامةؾإِنا لُِؽةؾِّ ،  : َأْي َربِّ  َقةاَ  ،  َفَؾؿا

ـْ َحْقةةُث ،  : َأْي َربِّ  َقةةاَ  ،  َفسةةْؾـِل،  : َكَعةةؿْ  َقةةاَ  ،  َوإِنا لِةةل َأْجةةًرا،  َأْجةةًرا كِةةل مِةة َتُردا

ـْ ،  : َأْي َربِّ  َقاَ  ،  َذلَِؽ َلَؽ ،  : َكَعؿْ  َقاَ  ،  َأْخَرْجَتـِل ـْ َخَرَج إَِلةك َهةَذا اْلَبْقةِت مِة َوَم

ـْ ُذُكةقبِل ياتِل ُيِؼرُّ َطَؾك َكْػِسِف بِِؿْثِؾ الاِذي أَقَرْرُت بِةِف مِة ،  : َكَعةؿْ  َقةاَ  ،  َأْن َتْغِػةَر َلةفُ ،  ُذرِّ

 .   (5)َؽ َلَؽ َذلِ 
                                                                                                                                                        

،  ل الحةافظ الـقسةابقري اكةف أكؽةره: ورويـا طـ أبل طؾة قا  اإلمام أحؿد رحؿف اهلل،  وهذه الرواية أص 

: الصحق  مـ حديث مسعر طـ طؾؼؿة بـ مررد طـ طبدالرحؿـ بـ سابط ققلف لقس هذا مـ كةالم  وقا 

 .  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ (

 .  : )طبقداهلل( ( ذكر إرر وطزاه إلك إزرقل وقا 1/613و  الدر الؿـثقر )،  : )طبداهلل ( طـد إزرقل (1)

 .  زيادة طـد إزرقل (7)

 .  زيادة طـد إزرقل (6)

 .  ولؿ أره طـد غقر إزرقل،  ( وإسـاده ضعقػ جدا73رواه إزرقل ) (3)

ولؿ أره طـد غقةر ،  وبقـ طثؿان بـ ساج إلك آدم مآ يعؾؿف إٓ اهلل،  ( وإسـاده ضعقػ75رواه إزرقل ) (5)

 .  إزرقل
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 (1): َكةةاَن َأُبةةق ُهَرْيةةَرَة ]رضةةل اهلل طـةةف[ وبسةةـده طةةـ أبةةل الؿؾةةق  أكةةف قةةا  - 16

ا َحجا ،  : َحجا آَدُم َفَؼَضك اْلَؿـَاِسَؽ  َيُؼقُ   ! إِنا لُِؽةؾِّ َطامِةٍؾ َأْجةًرا َقاَ  ،  َفَؾؿا ،  : َيا َربِّ

ا َأْكَت َيا آَدُم  َقاَ  اهلل َتَعاَلك ـْ َجةاَن مِةـُْفْؿ َهةَذا ،  َفَؼْد َغَػةْرُت َلةَؽ : َأما ُتةَؽ َفَؿة يا ةا ُذرِّ َوَأما

ْدمِ ،  بَِذَكبِِف َغَػْرُت َلفُ  (7)فبدأ،  اْلَبْقَت  : بِرا  (6)َفَؼالقا،  َفَحجا آَدُم َفاْسَتْؼَبَؾْتُف اْلَؿالهَِؽُة بِالرا

َؽ َيا آَدمُ   َطةامٍ َقْد َحَجْجـَا َهةَذا اْلَبْقةَت ،  َحجا
ْ
: َفَؿةا ُكـْةُتْؿ َتُؼقُلةقَن  َقةاَ  ،  َقْبَؾةَؽ بِةَلْلَػل

.  َواهلل َأْكَبةرُ ،  َوٓ إَِلةَف إِٓ اهلل،  َواْلَحْؿةُد هلل،  : ُسةْبَحاَن اهلل : ُكـاةا َكُؼةقُ   َحْقَلُف؟ َقةاُلقا

المُ   (3)َكةاَن َصةَقاُ  آَدَم َسةْبعَ وَ ،  إَِذا َصاَ  َيُؼقُ  َهُمِٓن اْلَؽؾَِؿةاِت ،  َفَؽاَن آَدُم َطَؾْقِف السا

 .   َأَسابِقَع بِالـاَفارِ  َوَخْؿَسة،  َأَسابِقَع بِالؾاْقؾِ 

ـُ ُطَؿَر َيْػَعُؾ َذلَِؽ  َقاَ  َكافِعٌ  : فَؽاَن اْب
(5)  . 

: َأنا آَدَم ]َطَؾْقةةِف  : َأْخَبَركِةةل َسةةِعقدٌ  وبسةةـده طةةـ طثؿةةان بةةـ سةةاج قةةا  - 17

الُم[ السا
ًة َماِشًقا (6) ـَ َحجا ـَ ،  َحجا َطَؾك ِرْجَؾْقِف َسْبِعق ،  (7)َوَأنا اْلَؿالهَِؽَة َلِؼَقْتةُف بِاْلَؿةاَزمِق

َؽ َيا آَدمُ  َفَؼاُلقا  َطامٍ ،  : بِرا َحجا
ْ
 .   (8)إِكاا َقْد َحَجْجـَا َقْبَؾَؽ بَِلْلَػل

                                                           

 .  زيادة طـد إزرقل (1)

 .  : )فبان( غقر إزرقل (7)

 .  : )فؼالت( طـد إزرقل (6)

 .  : )سبعة( طـد إزرقل (3)

ورواه ابـ الجقزي   العؾؾ الؿتـاهقةة طةـ ابةـ ،  وهق ارر اسراهقؾل،  ( وسـده ضعقػ76رواه إزرقل ) (5)

اب967طباس )  .  ( و  سـده محؿد بـ زياد  الؽذا

، وأضةةا   لفةةقامش كلكةةف أراد حذفةةف رةةؿ رأى إضةةافتف أو كسةةقف واهلل أطؾةةؿمةا بةةقـ الؿعؽةةقفتقـ أضةةافف   ا (6)

 .  : )ص  أصؾ( بعده

وهق صريؼ ضةقؼ بةقـ ،  إذا أفضقت معف كـت   الؿزدلػة،  : صريؼ يليت الؿزدلػة مـ جفة طرفة الؿلزمان (7)

صريؼ لؾؿشاة يػصؾف إحداهؿا ،  وجعؾت لف رالرة صر  معبدة،  وقد طبدالققم،  جبؾقـ يسؿقان إخشبقـ

 .  طـ صريؼ السقارات شبؽ

:  . اكظةر وروايتةف طةـ سةعقد مرسةؾة،  : ٓ يحةتج بةف ( وطثؿان بـ ساج قا  ابق حةاتؿ61رواه إزرقل ) (8)

 .  . وسعقد هق ابـ جبقر (19/369هتذيب الؽؿا  )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـِ َطبااسٍ  - 18 ـِ اْب ةالم: َحجا آَدُم طؾقة َقاَ  ،  وبسـده َط ف السا
فَطةاَ  بِاْلَبْقةِت ،  (1)

َؽ َيا آَدمُ  َفَؼاُلقا،  َفَؾِؼَقْتُف اْلَؿالهَِؽُة فِل الطاَقاِ  ،  َسْبًعا َأَمةا إِكاةا َقةْد َحَجْجـَةا ،  : بِرا َحجا

 َطةةامٍ 
ْ
ةةَقاِ ؟ َقةةاُلقا . َقةةاَ   َقْبَؾةةَؽ َهةةَذا اْلَبْقةةَت بِةةَلْلَػل : ُكـاةةا  : َفَؿةةا ُكـْةةُتْؿ َتُؼقُلةةقَن فِةةل الطا

: َفِزيةةُدوا  َقةةاَ  آَدمُ ،  َواهلل َأْكَبةةرُ ،  َوٓ إَِلةةَف إِٓ اهلل،  َواْلَحْؿةةُد هلل،  : ُسةةْبَحاَن اهلل َكُؼةةقُ  

َة إِٓ بِاهلل،  فِقَفا  .  : َفَزاَدِت فِقَفا اْلَؿالهَِؽُة فقفا َذلَِؽ  َقاَ  ،  َوٓ َحْقَ  َوٓ ُققا

ةَقاِ  َفَسةؾاُؿقا ،  ْعَد ُبـَْقاكِِف اْلَبْقَت : ُرؿا َحجا إِْبَراِهقُؿ بَ  قا  َفَؾِؼَقْتةُف اْلَؿالهَِؽةُة فِةل الطا

: ُكـاةا  : َماَذا ُكـُْتْؿ َتُؼقُلةقَن فِةل َصةَقافُِؽْؿ؟ َقةاُلقا َفَؼاَ  َلُفْؿ إِْبَراِهقُؿ طؾقف السالم،  َطَؾْقفِ 

،  َواهلل َأْكَبةةةرُ ،  َوٓ إَِلةةةَف إِٓ اهلل،  هلل َواْلَحْؿةةةدُ ،  : ُسةةةْبَحاَن اهلل َكُؼةةةقُ  َقْبةةةَؾ َأبِقةةةَؽ آَدمَ 

ةةالُم[،  َفَلْطَؾْؿـَةةاُه َذلِةةَؽ  َفَؼةةاَ  آَدُم ]َطَؾْقةةِف السا
َة إِٓ ،  : ِزيةةُدوا فِقَفةةا (7) َوٓ َحةةْقَ  َوٓ ُقةةقا

ةالُم[،  بِةاهلل َقةاَ  إِْبةَراِهقُؿ ]َطَؾْقةِف السا
 اْلَعظِةقؿَ  (6)

ا
: َفَػَعَؾةِت  َقةاَ  ،  : ِزيةُدوا فِقَفةا اْلَعؾِةل

 .   (3)اْلَؿالهَِؽُة َذلَِؽ 

 

  باب ِذْكُر َوْحَشِة آَدَم فِي إَْرِض حقن كزلفا

 وفضل البقت الحرام والحرم

ا َهةَبَط إَِلةك  قا  بسـده طـ وهب بـ ُمـَبِّف أكف قا   - 19 الُم َلؿا : إِنا آَدَم َطَؾْقِف السا

                                                           

 .  : )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( طـد إزرقل (1)

 .  زيادة طـد إزرقل (7)

 .  دة طـد إزرقلزيا (6)

وذكر أولةف الغزالةل ،  ( وسـده ضعقػ جدا7/379وابـ طساكر   تاريخ دمشؼ )،  (61رواه إزرقل ) (3)

: )رواه الؿػضؾ الجـدي ومـ صريؼةف ابةـ  (781قا  العراقل   الؿغـل طـ حؿؾ إسػار )،    اإلحقان

زرقةل   تةاريخ مؽةة مقققفةًا طؾةك ابةـ الجقزي   العؾؾ مـ حديث ابـ طباس وقةا  ٓ يصة  ورواه إ

و  سةةـده ،  ( طةةـ ابةةل يزيةةد العجةةالن مةةـ ققلةةف575ورواه بـحةةقه الػةةاكفل   أخبةةار مؽةةة )،  طبةةاس (

 .  مجاهقؾ
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ـْ سعتفاإَْرِض اْسَتْقَحَش فِقَفا لَِؿا 
،  : َربِّ  َفَؼةاَ  ،  َوَلْؿ َيَر فِقَفا َأَحةدًا َغْقةَرهُ ،  َرَأى مِ

ُس َلَؽ فقفا غقري؟،  ُيَسبُِّحَؽ فِقَفا (1)َأَما َْٕرِضَؽ َهِذِه َطامٌِر غقري  .   َوُيَؼدِّ

ـْ ُيَسةبُِّ  بَِحْؿةِدي َقاَ   ياتِةَؽ َمة ـْ ُذرِّ
ُس لِةل،  : َسَلْجَعُؾ فِقَفا مِ َوَسةَلْجَعُؾ ،  َوُيَؼةدِّ

ُهَؽ فِقَفةةا َبْقًتةةا َأْخَتةةاُرُه ،  َوُيَسةةبُِّحـِل فِقَفةةا َخْؾِؼةةل،  ُتْرَفةةُع لِةةِذْكِري،  فِقَفةةا ُبُققًتةةا َوَسةةُلَبقِّ

ةةُف بَِؽَراَمتِةةل،  لِـَْػِسةةل َفةةا بِاْسةةِؿل،  َوَأُخصُّ قِف ،  َوُأورِةةُرُه َطَؾةةك ُبُقةةقِت إَْرِض ُكؾِّ َفُلَسةةؿِّ

َفةةا ،  َوَأُجةةقُزُه بُِحُرَمةةاتِل،  بَِعَظَؿتِةةل َوَأْكطُِؼةةفُ ،  َبْقتِةةل َوَأْجَعُؾةةُف َأَحةةؼا ُبُقةةقِت إَْرِض ُكؾِّ

تِةل اْخَتةْرُت لِـَْػِسةل (7)َوَأصـع،  َوَأْوَٓها بِِذْكِري َفةنِكِّل اْخَتةْرُت َمَؽاَكةُف ،  فِل اْلُبْؼَعةِة الا

ةةَؿَقاِت َوإَْرَض  ـَ ،  قةةد َكةةاَن ُبْغَقتِةةل َوَقْبةةَؾ َذلِةةَؽ ،  َيةةْقَم َخَؾْؼةةُت السا َفُفةةَق َصةةْػَقتِل مِةة

ـَ اْلُبُققَت ،  َوَلْسُت ُأْسؽِـُفُ ،  اْلُبُققِت 
 .  َوَلْقَس َيـَْبِغل لِل َأْن ُأْسؽِ

 .   (6)وذكر حديثًا َصقْياًل   َهَذا الَؿْعـك

 

 َما َجاَء فِي اْلَبْقِت اْلَؿْعُؿورِ 

 صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ فِةل َيْرَفُع ،  وبسـده طـ ُمَؼاتِؾٍ   - 71
ِّ
اْلَحِديَث إَِلك الـابِل

َث بِفِ   اْلَبْقةَت اْلَؿْعُؿةقرَ  َقاَ  ،  َحِديٍث َحدا
َ
ل َٕكاةُف ُيَصةؾِّل فِقةِف ُكةؾا َيةْقٍم َسةْبُعقَن ،  : ُسؿِّ

 صةؾك ُرؿا ُيَسؾِّ ،  َفَقُطقُفقَن بِاْلَؽْعَبةِ ،  ُرؿا َيـِْزُلقَن إَِذا َأْمَسْقا،  َأْلَػ َمَؾٍؽ 
ِّ
ُؿقَن َطَؾك الـابِةل

 .  (3)َحتاك يقم الؼقامة،  َفال َتـَاُلُفُؿ الـاْقَبةُ ،  اهلل طؾقف وسؾؿ ُرؿا َيـَْصِرُفقنَ 

                                                           

 .  )غقري( لقست طـد إزرقل فؾعفا ساقطة (1)

 .  هؽذا   الؿخطقط وطـد إزرقل )وأضعف( (7)

ورواه بعةةده ،  ( و  سةةـده ضةةعػ واكؼطةةاع67رواه إزرقةةل ).  (91-1/87اكظةةر الحةةديث الطقيةةؾ ) (6)

وابـ طساكر   ،  (6985ورواه البقفؼل   الشعب )،  ( بـحقه وفقف شقخ إزرقل لؿ كجد لف ترجؿة67)

. فةإرر أرةر  : مة وك ( وفقةف طبةدالؿـعؿ بةـ إدريةس حػقةد وهةب بةـ مـبةف7/375تاريخ مديـة دمشؼ )

 .  وٓ يصد  ٕكف لؿ يص إسراهقؾل ضعقػ ٓ يحدث بف 

وص  مـ متـف ما جان   حديث الؿعراج مـ صريةؼ قتةادة طةـ ،  ( وسـده ضعقػ جدا63رواه إزرقل ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

39 

 

 

 

ةَؿاِن بِِحَقةاِ    - 71 وبسـده طـ وهب بـ مـبف َأكاةُف َوَجةَد فِةل التاةْقَراِة َبْقًتةا فِةل السا

َيِرُدُه ُكؾا َيْقٍم َسةْبُعقَن ،  َوُهَق اْلَبْقُت اْلَؿْعُؿقرُ ،  (1)رَحاض:  اْسُؿفُ ،  اْلَؽْعَبِة َفْقَ  ُقباتَِفا

 .  (7)َأْلَػ َمَؾٍؽ ٓ َيُعقُدوَن إَِلْقِف َأَبًدا

 صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ وطةـ ابةـ طبةاس قةا   - 77
ِ
: اْلَبْقةُت  : َقةاَ  َرُسةقُ  اهلل

َؿانِ  َراُح  ُيَؼاُ  َلفُ ،  الاِذي فِل السا َلةْق ،  اْلَبْقةِت اْلَحةَرامِ  (3)َوُهَق مِْثُؾ بِـَاِن ]َهَذا[،  (6): الضُّ

 .   (5)ٓ َيُعقُدوَن فقف َأَبًدا،  َيْدُخُؾُف ُكؾا َيْقٍم َسْبُعقَن َأْلَػ َمَؾٍؽ ،  َسَؼَط َلَسَؼَط َطَؾْقفِ 

ةَراُح  : َما اْلَبْقةُت اْلَؿْعُؿةقُر؟ َقةاَ   وقد سئؾ طؾل  - 76 َذاُن َوُهةَق ِحة،  : ُهةَق الضُّ

اِدَسةةةِ ،  َهةةَذا اْلَبْقةةِت  ةةَؿاِن السا َيْدُخُؾةةُف ُكةةؾا َيةةْقٍم َسةةْبُعقَن َأْلةةَػ َمَؾةةٍؽ ،  َوُهةةَق فِةةل السا

 .   (6)َيُعقُدوَن فِقِف َأَبًدا ٓ

                                                                                                                                                        

: )فُرفَِع لل الَبْقُت الَؿْعُؿقُر  أكس طـ مالؽ بـ صعصعة ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا بؾغ السؿان السابعة

الَؿْعُؿقُر ُيصؾِّل فقف كؾا َيقٍم َسبُعقَن َألَػ مَؾٍؽ إذا خَرُجقا لؿ يُعقُدوا إلقف  : هذا الَبْقُت  َفَسَللُت ِجربِيَؾ فؼا 

 .  وأيضا مـ صريؼ رابت طـ أكس،  (163ومسؾؿ )،  (6165آخَر ما طؾقفؿ( متػؼ طؾقف رواه البخاري )

 .  : )الضراح( كؿا قا  محؼؼف و  بعض كسخ تاريخ إزرقل،  هؽذا (1)

 .  ( و  سـده ضعػ واكؼطاع65ل )رواه إزرق (7)

، أي بالضةاد الؿعجؿةة والحةا الؿفؿؾةة كغةراب  : )  الؼةامقس الضةراح   الفامش بخط دققؼ مؽتةقب (6)

 .  (1/795: الؼامقس الؿحقط ) . واكظر الؿعؿقر(اسؿ لؾبقت 

 .  زيادة طـد إزرقل (3)

( مةةـ صريةةؼ ابةةـ 17185والطةةرباين   الؽبقةةر )،  (116والعؼقؾةةل   الضةةعػان )،  (66رواه إزرقةةل ) (5)

: لقس لف اصةؾ طةـ ابةـ  . وقا  العؼقؾل جريج طـ صػقان بـ سؾقؿ طـ كريب طـ ابـ طباس بف مرفقطا

: )أخرجف الطةرباين وابةـ مردويةف بسةـد ضةعقػ طةـ  (7/677. وقا  السققصل   الدر الؿـثقر ) جريج

( مةـ صريةؼ ابةراهقؿ 767وإزرقل   تاريخةف )،  (8873. ورواه طبدالرزا    الؿصـػ ) ابـ طباس(

وقةا  ،  : مة وك وإبةراهقؿ هةذا،  بـ محؿد ]وهق ابـ ابل يحقك إسؾؿل الؿدين[ طـ صػقان بةف كحةقه

 .  : كذاب يحقك بـ سعقد

. ورواه الطةربي   تػسةقر  ( بسةـد صةحق 8875ورواه طبةدالرزا    الؿصةـػ )،  (68رواه إزرقل ) (6)

 .  وجان مـ صر  طـ طؾل،  (1طقر آية)سقرة ال
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ـُ ُطَقْقـَةَ   - 73 ةابَِعةِ ":  إِٓ َأكاةُف َقةاَ  ،  بِـَْحةِقهِ ،  وطـ ُسْػَقاُن ْب ةَؿاِن السا ،  "فِةل السا

 .  (7)"إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ  (1)ٓ َيُعقُدوَن إَِلْقِف ]َأَبًدا[":  َوَقاَ  

 

 َزَمَن اْلَغَرِق وما جاء فقه َما َجاَء فِي َرْفِع اْلَبْقِت اْلَؿْعُؿورِ 

ـْ ُمَجاِهدٍ   - 75 ةَؿَقاِت  َقاَ  ،  قا  بسـده َط ةا َخَؾةَؼ اهلل تعةالك السا : َبَؾَغـِل َأكاُف َلؿا

ٍن َوَضةةَعُف فِقَفةةا اْلَبْقةةُت اْلَحةةَرامُ َوإَْرَض 
ْ
َ  َشةةل َوُهةةَق َيْقَمئِةةٍذ َياُققَتةةٌة َحْؿةةَراُن ،  َكةةاَن َأوا

  َجْقَفةةاُن َلَفةةا َباَبةةانِ 
 
 ،  : َأَحةةُدُهَؿا َشةةْرقِل

 
َفَجَعَؾةةُف ُمْسةةَتْؼبَِؾ اْلَبْقةةَت ،  َوأَخةةُر َغْربِةةل

ـُ اْلَغَرِ  ُرفِ ،  اْلَؿْعُؿقرَ  ا َكاَن َزَم ـِ َفَؾؿا ،  َفُفةَق فِقِفَؿةا إَِلةك َيةْقِم اْلِؼَقاَمةةِ ،  َع فِةل ِديَبةاَجَتْق

ـَ  (6)َواْسَتْقَدَع اهلل ]تعالك[ ْك  .  (3)َأَبا ُقَبْقسٍ ،  الرُّ

ـُ َطبااسٍ  َقاَ    - 76  .   : َكاَن َذَهًبا َفُرفَِع زمـ اْلَغَرِ   : َوَقاَ  اْب

ـُ ُجَرْيٍج   - 77 ةَة اْلَبْقةُت  ُجَقْيبِرٌ : َقاَ   َوَقاَ  اْب ـَ اْلَغةَرِ  ،  : َكاَن بَِؿؽا ،  َفُرفِةَع َزَمة

َؿانِ   .  َفُفَق فِل السا

ـْ ُمَؼاتِؾٍ   - 78  صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ فِةل ،  وبسـده َط
ِّ
َيْرَفُع اْلَحِديَث إَِلك الـابِل

َث بِةفِ  ةالمُ  َحِديٍث َحدا إِكِّةل ،  إِكِّةل َأْطةِرُ  ِشةْؼَقتِل : َأْي َربِّ  َقةاَ  ،  : َأنا آَدَم َطَؾْقةِف السا

ـْ ُكقِرَك ُيْعَبدُ  ٓ
َطَؾةك َطةْرِض ،  َفَلْكَزَ  اهلل تعةالك َطَؾْقةِف اْلَبْقةَت اْلَؿْعُؿةقرَ ،  َأَرى َشْقًئا مِ

ـْ َياُققَتةٍة َحْؿةَرانَ وَهَذا اْلَبْقِت 
ةَؿاِن َوإَْرضِ ،  َمْقِضِعِف مِ ـَ السا ـا ُصقُلةُف َكَؿةا َبةْق ،  َوَلؽِة

ُرةؿا ُرفِةَع َطَؾةك ،  الاِذي َكاَن َيِجُدُه َقْبَؾ َذلَِؽ  لفؿا َفَلْذَهَب اهلل َطـُْف ا،  َوَأَمَرُه َأْن َيُطقَ  بِفِ 

                                                           

 .  زيادة طـد إزرقل (1)

 .  ( بسـد صحق 69رواه إزرقل ) (7)

 .  زيادة طـد إزرقل (6)

 .  . وإرريـ بعده بـػس اإلسـاد ( وسـده ٓ بلس بف31رواه إزرقل ) (3)
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المُ  َطْفِد ُكقٍح َطَؾْقِف السا
(1)   . 

 

 بعد موت آدم طؾقه السالم باب بِـَاِء َوَلِد آَدَم اْلَبْقَت اْلَحَرامَ 

ـْ   - 79 ـِ ُمـَبِّفٍ قا  بسـده َط ى  َأكاُف َقاَ  ،  (7)َوْهِب ْب تِل َطةزا ا ُرفَِعِت اْلَخْقَؿُة الا : َلؿا

ـْ ِحْؾَقِة اْلَجـاةِ 
ةُة فِةل َمْقِضةِع اْلَبْقةِت ،  اهلل بَِفا آَدَم مِ ـَ ُوِضَعْت َلةُف بَؿؽا َوَمةاَت آَدُم ،  ِحق

ـْ َبْعِدِه مؽا ا بقًتا بالطقـ والح
فؾؿ يةز  معؿةقًرا يعؿروكةف هةؿ ،  جارةَفَبـَك َبـُق آَدَم مِ

المُ ،  ومـ بعدهؿ ـُ ُكقٍح َطَؾْقِف السا َحتاةك ،  َوَغقاَر َمَؽاَكةفُ ،  َفـََسَػُف اْلَغَرُ  ،  َحتاك َكاَن َزَم

المُ  َئ إِلْبَراِهقَؿ َطَؾْقِف السا ُبقِّ
(6)   . 

 

 بِاْلَبْقِت اْلَحَرامِ  َصَواِف َسِػقـَِة ُكوَح َزَمَن اْلَغَرِق 

ـِ َطبااسٍ   - 61 ـِ اْب ةِػقـَِة َرَؿةاُكقَن َرُجةال  َقاَ  ،  وبسـده َط : َكاَن َمةَع ُكةقٍح فِةل السا

ـَ َيْقًمةا،  َمَعُفْؿ َأْهُؾقُهؿْ  ِػقـَِة مِاَهةًة َوَخْؿِسةق ةَف ،  َوَأكاُفْؿ َكاُكقا فِل السا َوَأنا اهلل َتَعةاَلك َوجا

ةَ  ِػقـََة إَِلك َمؽا ـَ َيْقًماَفَداَرْت ،  السا َفَفا اهلل َتَعاَلك إَِلك اْلُجةقِديِّ ،  بِاْلَبْقِت َأْرَبِعق ،  ُرؿا َوجا

ْت َطَؾْقةفِ  َقاَ   َفةَذَهَب َفَقَقةَع ،  َلَقْلتَِقةُف بَِخَبةِر إَْرضِ ،  . َفَبَعةَث ُكةقٌح اْلُغةَراَب  : َفاْسَتَؼرا

ْيُتةقنِ  َفَبَعَث اْلَحَؿاَمةَ ،  َوَأْبَطَل َطـْفُ ،  َطَؾك اْلِجَقِػ  َوَلطاَخةْت ِرْجَؾْقَفةا ،  َفَلَتْتةُف بِةَقَرِ  الزا

ـِ  ق ،  َفةاْبَتـَك َقْرَيةةً ،  َفَفَبَط إَِلك َأْسَػِؾ اْلُجةقِديِّ ،  َفَعَرَ  ُكقٌح َأنا اْلَؿاَن َقْد َكَضَب ،  بِالطِّ

ـَ  اَها َرَؿةةاكِق ـَ ُلَغةةةً َوَقةةْد َتَبْؾَبَؾةةْت َأْلِسةة،  َفَلْصةةَبُحقا َذاَت َيةةْقمٍ ،  َوَسةةؿا ،  ـَُتُفْؿ َطَؾةةك َرَؿةةاكِق

                                                           

،  ومتـف مـؽر فالبقت ٓ يعبد،    سـده رجؾ كذاب،  ( وهق حديث مؽذوب مقضقع33رواه إزرقل ) (1)

 .  وإكؿا يعبد رب البقت

: ) ما تؼدم طـ مجاهد ومؼاتؾ مـ أكف استؿر إلك زمـ الطقفان يـا  مةا  جان مؼابؾ هذا   الحاشقة ما يؾل (7)

 .  روي طـ وهب بـ مـبف أكف رفع قبؾ الطقفان(

( و  سةةـده 6989ؼةةل   الشةةعب )وروى كحةةقه البقف،  ( و  سةةـده ضةةعػ واكؼطةةاع35رواه إزرقةةل ) (6)

 .  رجؾ م وك
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ـْ َبْعةضٍ  َقاَ  ،  إِْحَداَها اْلَعَربِل ةالُم ،  : َفَؽاَن ٓ َيْػَؼُف َبْعُضُفْؿ َطة َوَكةاَن ُكةقٌح َطَؾْقةِف السا

ُيَعبُِّر َطـُْفؿْ 
(1)   . 

 

 َأْمُر اْلَؽْعَبِة َبْقَن ُكوٍح َوإِْبَراَهْقَم طؾقفا السالم

ـْ   - 61   ُمَجاِهةٍد قةا بسـده َطة
َ
ـِ ،  : َكةاَن َمْقِضةُع اْلَؽْعَبةِة َقةْد َخِػةل َوَدَرَس َزَمة

ةالمُ  ـَ ُكقٍح َوإِْبَراِهقَؿ َطَؾْقِفَؿةا السا : َوَكةاَن َمْقِضةُعُف َأَكَؿةًة َحْؿةَراَن  َقةاَ  ،  اْلَغَرِ  فِقَؿا َبْق

ُققُ   َوٓ ،  َأنا َمْقِضَع اْلَبْقِت فِقَؿةا ُهـَالِةَؽ  َغْقَر َأنا الـااَس َيْعَؾُؿقنَ ،  َمَدَرًة ٓ َتْعُؾقَها السُّ

ث،  َوَكةةاَن َيْلتَِقةةُف اْلَؿْظُؾةةقمُ ،  َيْثُبةةُت َمْقِضةةُعفُ  َواْلُؿَتغةةقِّ
ـْ َأْقَطةةاِر إَْرضِ  (7) َوَيةةْدُطق ،  مِةة

ـْ َدَطا ُهـَالَِؽ إِٓ اْسُتِجقَب َلةفُ ،  ِطـَْدُه اْلَؿْؽُروُب  ةقَن إَِلةك َوَكةاَن الـاةاُس ،  َفَؼؾا َم َيُحجُّ

ـْ ِطَؿةاَرِة َبْقتِةفِ  ةا َأَراَد مِة ةالُم َلؿا َأ اهلل َمَؽاَكةُف إِلْبةَراِهقَؿ َطَؾْقةِف السا ،  َمْقِضِع اْلَبْقِت َحتاك َبةقا

ةالُم[،  عايرهَوإِْضَفاِر ِديـِِف َوَشة َفَؾةْؿ َيةَزْ  ُمـْةُذ َأْهةَبَط اهلل آَدَم ]َطَؾْقةِف السا
إَِلةك إَْرِض  (6)

ةةٍ ،  َتَتـَاَسةُخُف إَُمةُؿ َواْلِؿَؾةُؾ ،  ّظًؿا ُمَحّرًما َبْقَتفُ ُمعَ  ةٌة َبْعةَد ُأما ةٍة[،  ُأما ةٌة َبْعةَد مِؾا ،  (3)]َومِؾا

ُف َقْبَؾ ذلؽ َقاَ    .   (5): َوَقْد َكاَكِت اْلَؿالهَِؽُة َتُحجُّ

                                                           

( ورجةةا  إسةةـاده رؼةةات طةةدا شةةقخ الؿصةةـػ )مفةةدي بةةـ أبةةل الؿفةةدي( لةةؿ كجةةد لةةف 36رواه إزرقةةل ) (1)

( قةا  حةدرـا محؿةد بةـ يحقةل ]الةذهؾل[ رـةا طؾةل بةـ 11887. ورواه ابـ ابل حاتؿ   تػسقره ) ترجؿة

. وهةذا سةـد  طؾبان بـ احؿر طـ طؽرمة طـ ابـ طبةاس بةف طثؿان ]الالحؼل[ رـا داود بـ أبل الػرات طـ

. ورواه مةـ صريةؼ آخةر طةـ ابةـ ابةل الػةرات  : )طؾل( طـد ابـ ابل حةاتؿ . وتصحػ طؾبان إلك صحق 

.  ( مـ صريؼ آخر طـ الالحؼةل كةا داود67/767. ورواه ابـ طساكر   تاريخ مديـة دمشؼ ) (11919)

.  . وطزاه السققصل   الدر ٓبةـ الؿـةذر بشر بـ السري طـد إزرقلتابع الالحؼل جؿاطة طـ داود مـف 

 .  والظاهر أكف مـ آسراهقؾقات

ذ( وهل طـد إزرقل،  هؽذا   إصؾ وهق تصحقػ (7)  .  : )والؿَتَعقِّ

 .  زيادة طـد إزرقل (6)

 .  زيادة طـد إزرقل (3)

( وطزاه إلةك إزرقةل 1/677ه السققصل   الدر الؿـثقر ). وذكر : )قبؾ آدم طؾقف السالم( طـد إزرقل (5)
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المُ  َراِم ِمَن اأْلَْرضِ َمْوِضَع  َما ُذكَِر ِمْن َتَخقُّرِ إِْبَراِهقَم َطَؾْقِه السَّ  اْلَبْوِت اْْلَ

ـِ َسةاٍج   - 67 ـْ ُطْثَؿاَن ْبة بسـده َط
َأنا إِْبةَراِهقَؿ   -َواهلل َأْطَؾةُؿ  -  (1): َبَؾَغـِةا َقةاَ  ،  

َؿانِ  َفاْخَتةاَر ،  َمَشةاِرقَِفا َوَمَغاِربَِفةا (7)َفـََظَر إَِلك إَْرضِ ،  طؾقف السالم ُطِرَج بِِف إَِلك السا

  َمْقِضَع اْلَؽْعَبةِ 
ِ
فِةل  (6)[اْخَتْرَت َحةَرَم اهلل ]سةبحاكف،  . َفَؼاَلْت َلُف اْلَؿالهَِؽُة َيا َخؾِقَؾ اهلل

ـْ ِحَجاَرِة َسْبَعَة َأْجُبؾٍ  َقاَ  ،  إَْرضِ 
 .  : َخْؿَسةٌ  : َوَيُؼقُلقنَ  َقاَ  ،  : َفَبـَاُه مِ

َتْلتِل بِاْلِحَجاَرِة إَِلك إِْبَراِهقَؿ طؾقةف السةالم : َوَكاَكِت اْلَؿالهَِؽُة طؾقفؿ السالم  قا 

ـْ تِْؾَؽ اْلِجَبا ِ 
 .   (3)مِ

 

ُه  َباُب َما َجاَء فِي إِْسَؽاِن إِْبَراِهقَم اْبـَُه إِْسَؿاِطقَل   َوُأمَّ

 يف بدأ أمره طـد البقت الحرام كقف كان؟

ـْ ُمَجاِهدٍ   - 66 ةا ،  بسـده َط َأ إِلْبةَراِهقَؿ َمَؽةاَن اْلَبْقةِت َخةَرَج َأنا اهلل َتَعةاَلك َلؿا َبةقا

امِ  ـَ الشا
ُف َهاَجرُ ،  َوَخَرَج َمَعُف اْبـُُف إِْسَؿاِطقُؾ ،  إَِلْقِف مِ ،  َوإِْسةَؿاِطقُؾ صِْػةٌؾ َيْرَضةعُ ،  َوُأمُّ

ُرـِل  -َوُحِؿُؾقا    .  َطَؾك اْلُبَراِ    -فِقَؿا ُيَحدِّ

ـُ َساٍج  ـِ اْلَبْصةِريِّ : َوُحدِّ  َقاَ  ُطْثَؿاُن ْب ـِ اْلَحَسة َأكاةُف َكةاَن َيُؼةقُ  فِةل ِصةَػِة ،  ْرـَا َط

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَ  ،  اْلُبَراِ  
ِّ
ـِ الـابِل ـَ  َط : َأَتةاكِل ِجْبِريةُؾ طؾقةف السةالم بَِداباةٍة َبةْق

َزاكَِفةا،  َلَفةا َجـَاَحةانِ ،  اْلِحَؿاِر َواْلَبْغةؾِ  ُع َحافَِرَهةا فِةل ُمـَْتَفةك َتَضة،  فِةل َفِخةَذْيَفا ُيَحػِّ

                                                                                                                                                        

 .  ( بسـد حسـ37. وإرر رواه إزرقل ) : )قبؾ ذلؽ( مثؾ ما طـد ابـ الؽرماين بؾػظ

 .  : )بؾغـل( طـد إزرقل (1)

 .  : )فاهدة( جان مؼابؾ هذا كؾؿة (7)

 .  زيادة طـد إزرقل (6)

 .  ثؿان بـ ساج حسـ( وسـده إلك ط38رواه  إزرقل ) (3)
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 .   َصَرفَِفا

ـُ إِْسةَحاَ   َقاَ  ُطْثَؿانُ  ةُد ْبة ةُف َطَؾةك  : َقةاَ  ُمَحؿا ةالُم َيُدلُّ : َوَمَعةُف ِجْبِريةُؾ َطَؾْقةِف السا

ـَ َوَخَرَج َمَعُف ٓ َيُؿرُّ إِْبَراِهقُؿ ،  : َفَخَرَج  َقاَ  ،  َوَمَعالِِؿ اْلَحَرمِ ،  َمْقِضِع اْلَبْقِت  بَِؼْرَيٍة مِة

. َحتاةك َقةِدَم  : اْمِضةفْ  َأبَِفةَذه ُأمِةْرَت؟ َفَقُؼةقُ  َلةُف ِجْبِريةُؾ ،  : َيةا ِجْبِريةُؾ  اْلُؼَرى إِٓ َقاَ  

ةَ  ـْ َسَؾٍؿ َوَسُؿرٍ ،  َمؽا
 إِْذ َذاَك ِطَضاٌة مِ

َ
َخاِرًجا ،  : اْلَعَؿالِقُؼ  َوبَِفا َكاٌس ُيَؼاُ  َلُفؿْ ،  َوِهل

ةَة فِق ـْ َمؽا
َفَؼةاَ  إِْبةَراِهقُؿ لِِجْبِريةَؾ ،  َواْلَبْقةُت َيْقَمئِةٍذ َرْبةَقٌة َحْؿةَراُن َمةَدَرةٌ ،  َؿةا َحْقَلَفةامِ

: َفَعَؿةةَد بِِفَؿةةا إَِلةةك  : َكَعةةْؿ! َقةةاَ   : َأَهةةا ُهـَةةا ُأمِةةْرَت َأْن َأَضةةَعُفَؿا؟ َقةةاَ   طؾقفؿةةا السةةالم

َهاَجَر ]ُأما إِْسَؿاِطقَؾ َأْن[ َوَأَمرَ ،  َفَلْكَزَلُفَؿا فِقفِ ،  َمْقِضِع اْلَحَجرِ 
،  َتتاِخةَذ فِقةِف َطِريًشةا  (1) 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ﴿:  ُرةةةةةةةةةةةةةةؿا َقةةةةةةةةةةةةةةاَ  

امِ  [>8:  ]إبراهقم أَيةَ ﴾ک  .  َوَتَرَكُفَؿا ِطـَْد اْلَبْقِت اْلَحَرامِ ،  ، ُرؿا اْكَصَرَ  إَِلك الشا

ـَ  وطـ اْبـ َطبااسٍ  ـِ إِْبَراِهقؿَ  : َأكاُف ِحق ـَ ُأمِّ إِْسَؿاِطقَؾ ْب ـَ َسةاَرَة اْمةَرَأِة ،  َكاَن َبْق َوَبةْق

َحتاةك  يرضةعَوُهةَق َصةِغقٌر ،  َأْقَبَؾ إِْبَراِهقُؿ بُِلمِّ إِْسةَؿاِطقَؾ َوإِْسةَؿاِطقَؾ ،  إِْبَراِهقَؿ َما َكانَ 

ةةَ  ،  َوَتةِدرُّ َطَؾةك اْبـَِفةا،  ا َمةاٌن َتْشةَرُب مِـَْفةاَوَمةَع ُأمِّ إِْسةَؿاِطقَؾ َشةـاٌة فِقَفة،  َقِدَم بِِفَؿا َمؽا

 .   َوَلْقَس َمَعَفا َزادٌ 

ـُ َطبااسٍ  ُيِشقُر َلـَا -: َفَعَؿَد بِِفَؿا إَِلك َدْوَحٍة َفْقَ  َزْمَزَم فِل َأْطَؾك اْلَؿْسِجِد   َقاَ  اْب

ةِ  ػا ـَ الصُّ ـَ اْلبِقِر َوَبْق ةَف إِْبةَراِهقُؿ َخاِرًجةا َطَؾةك ،  َتْحَتَفةا: َفَقَضةَعُفَؿا  َيُؼقُ    -َبْق ُرةؿا َتَقجا

َبَعْت ُأمُّ إِْسَؿاِطقَؾ َأَرَرُه َحتاك َأْوَفك إِْبَراِهقُؿ بِؽَِدان،  َداباتِفِ   .   َواتا

ـُ َطبااسٍ   ـْ َتْتُرُكَفةا َواْبـََفةا؟ َقةاَ   : َفَؼاَلْت َلُف ُأمُّ إِْسَؿاِطقَؾ  َيُؼقُ  اْب َلةك : إِ  : إَِلك َمة

 ]طز وجؾ[
ِ
 ]تعالك[ َقاَلْت ،  (7)اهلل

ِ
 .  (6): َرِضقُت بِاهلل

                                                           

 .  زيادة طـد إزرقل (1)

 .  زيادة طـد إزرقل (7)

 .  زيادة طـد إزرقل (6)
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ْوَحةةِ ،  َفَرَجَعةْت ُأمُّ إِْسةَؿاِطقَؾ َتْحِؿةةُؾ اْبـََفةا َفَقَضةةَعِت ،  َحتاةك َقَعةةَدْت َتْحةَت الدا

َؼةْت َشةـاَتَفا َتْشةَرُب مِـَْفةا،  اْبـََفا إَِلةك َجـْبَِفةا  َمةاُن ،  اْبـَِفةاَوَتةِدرُّ َطَؾةك ،  َوَطؾا
َ
َحتاةك َفـِةل

َها َفَجاَع اْبـَُفا،  َشـاتَِفا طُ ،  فاْشَتدا ُجقُطفُ ،  َفاْكَؼَطَع َدرُّ ةُف َيَتَشةحا ،  (1)َحتاك َكَظَرْت إَِلْقةِف ُأمُّ

 .   : فخشقت ُأمُّ إِْسَؿاِطقَؾ َأكاُف َيُؿقُت َفَلْحَزَكَفا َقاَ  

ـُ َطبااسٍ   .  : َلْق َتَغقاْبُت َطـُْف َحتاك ٓ َأَرى َمْقَتفُ  إِْسَؿاِطقَؾ  : َقاَلْت ُأمُّ  َيُؼقُ  اْب

ـُ َطباةةاسٍ   ـَ َرَأْتةةُف ُمْشةةِرًفا َيُؼةةقُ  اْبةة ةةَػا ِحةةق ،  : َفَعَؿةةَدْت ُأمُّ إِْسةةَؿاِطقَؾ إَِلةةك الصا

: َلةْق  ُرةؿا َقاَلةْت ،  ُرةؿا َكَظةَرْت إَِلةك اْلَؿةْرَوةِ ،  : َتَرى َأَحةًدا بِةاْلَقاِدي َتْسَتْقِضُ  َطَؾْقِف َأْي 

 
ُّ
بِل ْؾُت َحتاك َيُؿقَت الصا ـِ َتَعؾا ـِ اْلَجَبَؾْق ـَ َهَذْي  .  َأَراهُ  َوٓ،  َمَشْقُت َبْق

ـُ َطبااسٍ  اٍت  َقاَ  اْب َوٓ ُتِجقةُز ،  َأْو َأْرَبةعَ ،  : َفَؿَشْت َبْقـَُفَؿا ُأمُّ إِْسَؿاِطقَؾ َرالَث َمرا

ـَ اْلَقاِدي فِل    .   َذلَِؽ إِٓ َرَمالَبْط

ـُ َطبااسٍ  َكَؿةا َتَرَكْتةُف   َفَقَجَدْتُف َيـَْشغُ ،  : ُرؿا َرَجَعْت ُأمُّ إِْسَؿاِطقَؾ إَِلك اْبـَِفا َيُؼقُ  اْب

ةةُؾ َحتاةةك َيُؿةةقَت َوٓ َتةةَراهُ ،  َفَلْحَزَكَفةةا ةةَػا َتَتَعؾا ةةَػا ،  َفَعةةاَدْت إَِلةةك الصا ـَ الصا َفَؿَشةةْت َبةةْق

ةٍ َواْلَؿْروَ  َ  َمرا  .   ِة َكَؿا َمَشْت َأوا

ـُ َطبااسٍ  اٍت  َيُؼقُ  اْب  .   : َحتاك َكاَن َمْشُقَفا َبْقـَُفَؿا َسْبَع َمرا

ـُ َطبااسٍ  ولِةَذلَِؽ َصةاَ  الـاةاُس : » : َقاَ  َأُبق اْلَؼاِسِؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَ  اْب

َػا َواْلَؿْرَوةِ  ـَ الصا  .  (7)«َبْق

َفَسةِؿَعْت ،  (6)َفَرَجَعْت ُأمُّ إِْسَؿاِطقَؾ ُتَطالُِع اْبـََفا َفَقَجَدْتُف َكَؿا َتَرَكْتُف َيـَْشةغُ :  َقاَ   

ـْ َمَعَفا َأَحٌد َغْقَرَها،  َصْقًتا فراث َطَؾْقَفا : َقْد َأْسَؿُع َصةْقَتَؽ َفةَلِغْثـِل  َفَؼاَلْت ،  َوَلْؿ َيُؽ
                                                           

 .  : يضطرب يتشحط أي (1)

، ولةؽ يؽةـ قبؾةف  : يمخذ مـ هذا أن السعل إكؿةا شةرع  ةد هةذا : ) قؾت جان هـا   الحاشقة بخط دققؼ (7)

 .  مشروطا(

فقُؼ حتك  الـاْشغٌ  (6)  .  : كشغ( مادة،  يؽاد يبؾغ بف الَغْشل )لسان العرب: الشا
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َبَعْتةُف َحتاةك َضةَرَب بِِرْجؾِةِف َمَؽةاَن ،  َخةَرَج َلَفةا ِجْبِريةُؾ : فَ  َقةاَ  ،  إِْن َكاَن ِطـَْدَك َخْقرٌ  َفاتا

َفَظَفةَر َمةاٌن َفةْقَ  إَْرِض َحْقةُث َفَحةَص ِجْبِريةُؾ طؾقةف السةالم   -َيْعـِةل َزْمةَزَم  -اْلبِْئِر  

 .   (1)]برجؾف[

ـُ َطباةةةاسٍ  َفَحاَضةةةْتُف »:  : َقةةةاَ  َأُبةةةق اْلَؼاِسةةةِؿ صةةةؾك اهلل طؾقةةةف وسةةةؾؿ َيُؼةةةقُ  اْبةةة

 بَِشـاتَِفا ُأمُّ 
َ
ُه  َخْشَقَة َأْن َيُػقَتَفا َقْبَؾ َأْن َتْلتِل ،  َفاْسةَتَؼْت َوَشةِرَبْت ،  إِْسَؿاِطقَؾ بُِتَراٍب َتُردُّ

ْت َطَؾك اْبـَِفا  .   (7)«َوَدرا

إِْسةَؿاِطقَؾ : َبَؾَغـِل َأنا َمَؾًؽةا َأَتةك َهةاَجَر ُأما  َقاَ  ،  وطـ محؿد بـ اسحا   - 63

ـَ َأْكَزَلَفةةا إِْبةةَراِهقُؿ ]طؾقةةف السةةالم[ ِحةةق
ةةةَ  (6) َقْبةةَؾ َأْن َيْرَفةةَع إِْبةةَراِهقُؿ َوإِْسةةَؿاِطقُؾ ،  بَِؿؽا

ـَ اْلَبْقِت 
،  َوُهَق َرْبَقٌة َحْؿةَراُن َمةَدَرةٌ ،  َفَلَشاَر َلَفا إَِلك اْلَبْقِت ،  طؾقفؿا السالم اْلَؼَقاِطَد مِ

 اْلَعتِقةُؼ ،  ُ  َبْقٍت ُوِضَع لِؾـااِس فِل إَْرضِ : َهَذا َأوا  َفَؼاَ  
ِ
َواْطَؾِؿةل َأنا ،  َوُهَق َبْقةُت اهلل

 .   (3)إِْبَراِهقَؿ َوإِْسَؿاِطقَؾ َيْرَفَعاكِِف لِؾـااسِ 

ـُ ُجَرْيٍج   -  ـَ َهَزَم بَِعؼَبَة فِةل مَ  َقاَ  اْب الُم ِحق ْقِضةِع : َوَبَؾَغـِل َأنا ِجْبِريَؾ َطَؾْقِف السا

ُ  َبْقةٍت ُوِضةَع   -َوَأَشاَر َلَفا إَِلك َمْقِضِع اْلَبْقِت  -َقاَ  ُٕمِّ إِْسَؿاِطقَؾ  ،  َزْمَزمَ  : َهةَذا َأوا

 اْلَعتِقةةُؼ ،  لِؾـاةةاسِ 
ِ
،  َواْطَؾِؿةةل َأنا إِْبةةَراِهقَؿ َوإِْسةةَؿاِطقَؾ َيْرَفَعاكِةةِف لِؾـاةةاسِ ،  َوُهةةَق َبْقةةُت اهلل

                                                           

 .  زيادة طـد إزرقل (1)

ورواه البخةاري بـحةقه ،  و  سةـده مسةؾؿ بةـ خالةد الزكجةل صةدو  كثقةر إوهةام( 51رواه إزرقل ) (7)

(6183  ،6185)  . 

 .  زيادة طـد إزرقل (6)

. ورواه  : ٓ يحةتج بةف قةا  ابةق حةاتؿ،  طؿرو بـ سةاجفقف طثؿان بـ ،  ( بسـد ضعقػ57رواه إزرقل ) (3)

: قا  ابـ حؿقد قا  سؾؿة قا  ابـ إسةحا   ( مـ سقرة البؼرة قا 177الطربي   تػسقره طـد تػسقر آية )

. وروى البخةةاري   الحةةديث السةةابؼ  إرةةر..ويزطؿةةقن واهلل أطؾةةؿ أن مؾؽةةا مةةـ الؿالهؽةةة أتةةك هةةاجر

قَعةَ : )ق ( طـ ابـ طباس مـف6183) : فنن هةا  ا  فَشِرَبْت َوَأرَضَعْت وَلَدَها فؼا  لفا الَؿَؾُؽ ٓ تَخاُفقا الضا

ابَِقِة تْلتِقةِف ،  وإِنا اهلل ٓ يِضقُع َأهَؾفُ ،  هـا َبقَت اهلل َيبـِقف هذا الُغاَلُم وَأُبقهُ  وكان اْلبْقُت ُمْرتِػًعا مـ إرض كالرا

 .  َؿالِِف(الّسُققُ  فَتْلُخُذ طـ يِؿقـِِف وِش 
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َراكِفِ  ًما،  َفال َيَزاُ  َمْعُؿقًرا َوُيَعؿِّ ًما إَِلك َيْقِم اْلِؼَقاَمةِ ،  ُمَحرا  .   ُمَؽرا

ـُ ُجةةَرْيٍج  ،  : َفَؿاَتةةْت ُأمُّ إِْسةةَؿاِطقَؾ َقْبةةَؾ َأْن َيْرَفَعةةُف إِْبةةَراِهقُؿ َوإِْسةةَؿاِطقُؾ  َقةةاَ  اْبةة

 .  (1)َوُدفِـَْت فِل َمْقِضِع اْلحجرِ 

 

 َمَع ُأمِّ إِْسَؿاِطقَل فِي اْلَحَرمِ  َما ُذكَِر ِمْن ُكُزوِل ُجْرُهمٍ 

ـِ َطبااسٍ   - 65 ـِ اْب ةا َأْخةَرَج اهلل تعةالك َمةاَن َزْمةَزَم ُٕمِّ إِْسةَؿاِطقَؾ  َقاَ  ،  َط ،  : َلؿا

ةْػَؾك ِريةِؼ السُّ ةاِم فِةل الطا ـَ الشا ـَ مِة ـْ ُجةْرُهٍؿ َقةافِؾِق  َطَؾك َذلَِؽ َمةرا َرْكةٌب مِة
َ
،  بقـؿا ِهل

ْقةةَر َطَؾةةك اْلَؿةةانِ َفةةَرَأى  ْكةةُب الطا ـْ َمةةانٍ  : َمةةا َفَؼةةاَ  َبْعُضةةُفؿْ ،  الرا ،  َكةةاَن بَِفةةَذا اْلةةَقاِدي مِةة

 .   إكس َوٓ

ـُ َطبااسٍ  ـِ َلُفْؿ َحتاك َأَتَقا ُأما إِْسةَؿاِطقَؾ  َيُؼقُ  اْب ْق ُرةؿا ،  ]َفَؽؾاَؿاَهةا،  : َفَلْرَسُؾقا َجِريا

ْكةُب ُكؾُُّفةْؿ َحتاةك َحقاْقَهةا َقاَ  ،  َلْخَبَراُهْؿ بَِؿَؽاكَِفافَ ،  َرَجَعا إَِلك َرْكبِِفَؿا ،  : َفَرَجةَع الرا

ْت َطَؾْقِفؿْ  ـْ َهَذا اْلَؿاُن؟ َقاَلةْت ُأمُّ إِْسةَؿاِطقَؾ  فَؼاُلقا،  َفَردا :  َقةاُلقا َلَفةا،  : ُهةَق لِةل : لَِؿ

ـَ َلـَا َأْن َكـِْزَ  َمَعِؽ َطَؾْقِف؟   .   : َكَعؿْ  َقاَلْت َأَتْلَذكِق

                                                           

وقةد جةان   دفةـ ، بقـ ابـ جةريج وبةقـ زمةـ أم اسةؿاطقؾ آٓ  السةـقـ ولؿ يذكر ابـ جريج طؿـ رواه  (1)

وقةد قةا  الرسةق  صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ   ،  اسؿاطقؾ وأمف   مقضع الحجر آرار لةؿ يصة  مـفةا شةلن

ـَ اهلل الَقُفقَد والـاَصاَرى اّتَخُذوا  الصحقحقـ وغقرهؿا قُبقَر َأكبَِقاهِِفْؿ مَساِجَد( يؼةق  الؿبةاركػقري   : )لَع

: )فالحديث برهان قاصع لؿقاد الـةزاع وحجةة كقةرة طؾةك كةقن هةذه إفعةا  جالبةة لؾعةـ  شرح ال مذي

. وبةف يعؾةؿ أن هةذا ٓ يػعؾةف  (7/777والؾعـ أمارة الؽبقةرة الؿحرمةة أشةد التحةريؿ( تحػةة إحةقذي )

فـ   دوالةة، مةةـ هةةديفؿ وسةةـتفؿ كةةنبراهقؿ وإسةةؿاطقؾ طؾةةقفؿ السةةالم  ولةةقسطؾةةقفؿ السةةالم إكبقةةان 

 .  الؿساجد يػضل إلك طبادة إكبقان والصالحقـ مع اهلل وهق الشرك إكرب

الحجر يسؿقف البعض بحجر اسؿاطقؾ وهل تسةؿقة ٓ أصةؾ لفةا فؾةؿ يؽةـ الحجةر مقجةقدا أيةام هةاجر  فاهدة: 

السالم ٕكف كان داخؾ الؽعبة وإكؿا أخرج   زمـ قةريش لؿةا قصةرت  ةؿ الـػؼةة طةـ  ؿاوإسؿاطقؾ طؾقف

 .  . فال صحة لتسؿقتف حجر إسؿاطقؾ فال طؾؿ إلسؿاطقؾ بف طؾقف السالم إدخالف
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ـُ َطبااٍس رضل اهلل طـف َأْلَػةك  ":  : َقاَ  َأُبق اْلَؼاِسُؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيُؼقُ  اْب

َفَؼةِدُمقا ،  َوَبَعُثةقا إَِلةك َأَهؾِةقِفؿْ ،  َفـََزُلةقا "َوَقْد َأَحباِت اإِلْكةَس ،  (1)َذلَِؽ ُأمُّ إِْسَؿاِطقَؾ[

ْوِح  فَسَؽـُقا َتْحَت ،  إَِلْقِفؿْ   َواْبـَُفةا،  َواْطَتَرُشقا َطَؾْقَفا اْلُعُرَش ،  الدا
َ
،  َفَؽاَكْت َمَعُفْؿ ِهل

َقْت ُأمُّ إِْسَؿاِطقَؾ ،  َوَأْطَجَبُفؿْ ،  َحتاك َتَرْطَرَع اْلُغالُم َوَكَػُسقا فِقفِ  ةْقُد  َوُتُقفِّ َوَصَعاُمُفُؿ الصا

ـَ اْلَحَرمِ 
ةا َبَؾةَغ َأْكَؽُحةقُه َجاِرَيةًة ،  َفَقِصقدُ ،  إِْسَؿاِطقُؾ َوَيْخُرُج َمَعُفْؿ ،  َيْخُرُجقَن مِ َفَؾؿا

 فِةل كَِتةاِب اْلُؿْبَتةَدأْ  َقاَ  ،  مِـُْفؿْ 
َ
ـْ َطباةادِ  : َوِهةل ـِ ،  (7)طةـ َسةَؾَؿةَ ،  : َطة ةِد ْبة ـْ ُمَحؿا َطة

ـِ ُأَساَمةَ ":  اْسُؿ اْمَرَأِة إِْسَؿاِطقَؾ :  إِْسَحاَ    .   "ُطَؿاَرُة بِـُْت َسِعقِد ْب

ـُ َطبااسٍ  امِ  َيُؼقُ  اْب ـَ الشا
َفَلْقَبةَؾ ،  : َحتاك ُأَصالَِع َتِرَكتِل َيُؼقُ  ،  : َفَلْقَبَؾ إِْبَراِهقُؿ مِ

ةَ  الُم َحتاك َقِدَم َمؽا :  َفَؼاَلةْت ،  َفَسَلَلَفا َطـْفُ ،  َفَقَجَد اْمَرَأَة إِْسَؿاِطقَؾ ،  إِْبَراِهقُؿ َطَؾْقِف السا

ـْ َلُف فِل اْلَؼْقِ     -ُهَق َغاهٌِب  
: َقةْد َجةاَن  : ُقةقلِل إِلْسةَؿاِطقَؾ  َفَؼةاَ  إِْبةَراِهقؿُ   -َوَلْؿ َتؾِ

ةالمَ ،  َبْعَدَك َشْقٌخ َكَذا َوَكةَذا ،  : َغقِّةْر َطَتَبةَة َبْقتِةَؽ  َوَيُؼةقُ  َلةَؽ ،  َوُهةَق َيْؼةَرُأ َطَؾْقةَؽ السا

 .   َفنِكِّل َلْؿ َأْرَضَفا

ـُ َطبا  َؿةا َجةانَ  اسٍ َيُؼقُ  اْب : َهةْؾ َجةاَنُكْؿ َأَحةٌد  َسةَلَ  َأْهَؾةفُ ،  : َوَكاَن إِْسةَؿاِطقُؾ ُكؾا

: َقةْد َجةاَن  َفَؼاَلةِت اْمَرَأُتةفُ  : هةؾ جةانكؿ أحةد بعةدي؟ َبْعِدي؟ فؾؿا رجع سةل  أهؾةف

: َفَفةْؾ َقةاَ   َقةاَ  ،  : ٓ : ُقْؾِت َلُف َشةْقًئا؟ َقاَلةْت  َفَؼاَ  إِْسَؿاِطقُؾ ،  َبْعَدَك َشْقٌخ َفـََعَتْتُف َلفُ 

ـْ  ٍن؟ َقاَلْت  َلِؽ مِ
ْ
المَ ،  : َكَعؿْ  َشل َفةنِكِّل ،  : َغقِّْر َطَتَبَة َبْقتَِؽ  َوُققلِل َلفُ ،  اْقَرهِل َطَؾْقِف السا

َفةاْرِجِعل إَِلةك ،  : َأْكةِت َطَتَبةُة َبْقتِةل (6)طؾقةف السةالم[]. َقاَ  إِْسةَؿاِطقُؾ  َلْؿ َأْرَضَفا َلَؽ 

َها إِْسَؿاِطقُؾ  َأْهؾِِؽ   .   َفاْكؽُِحقُه اْمَرَأًة ُأْخَرى،  (3)إَِلك َأْهؾَِفا[ طؾقف السالم]. َفَردا

                                                           

 .  : تاريخ إزرقل ما بقـ الؿعؽقفتقـ سؼط مـ الؿخطقط وأكؿؾتف مـ إصؾ (1)

 .  (738:  رؼة )التؼريب ص،  يحقك الؽق أبق ،  : سؾؿة بـ كفقؾ الحضرمل هق (7)

 .  زيادة طـد إزرقل (6)

 .  زيادة طـد إزرقل (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـُ َطبااس ُرةؿا َرَجةَع ،  َأْن َيْؾَبةَث  هلل: ُرؿا َلبَِث إِْبَراِهقُؿ طؾقف السالم َما َشةاَن ا َيُؼقُ  اْب

َفَقَقةَػ ،  َرةخةَوَوَجةَد اْمَرَأَتةُف أ،  ًبةاهَغا (1)الم[طؾقف السة]َفَقَجَد إِْسَؿاِطقَؾ ،  إِْبَراِهقؿُ 

المَ ،  َفَسؾاؿَ  ْت َطَؾْقِف السا َراَب ،  َواْسَتـَْزَلْتفُ ،  َفَردا :  َفَؼةاَ  ،  َوَطَرَضْت َطَؾْقِف الطاَعاَم َوالشا

ـَ : َهةْؾ  . َقةاَ   : الؾاْحةُؿ َواْلَؿةانُ  َما َصَعاُمُؽْؿ َوَشةَراُبُؽْؿ؟ َقاَلةْت  ـْ َحةبٍّ َأْو َغْقةِرِه مِة مِة

 .  َلُؽْؿ فِل الؾاْحِؿ َواْلَؿانِ  : َباَرَك اهلل َقاَ  ،  : ٓ الطاَعاِم؟ َقاَلْت 

ـُ َطباةةاسٍ   صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ َقةةاَ  اْبةة
ِ
َلةةْق َوَجةةَد ِطـْةةَدَها : » : َيُؼةةقُ  َرُسةةقُ  اهلل

 .  «َفَؽاَكْت َأْرًضا َذاَت َزْرعٍ ،  فِ َلَدَطا َلُفْؿ بِاْلَبَرَكِة فِق،  َيْقَمئٍِذ َحباا

المُ  :  َفَؼةاَ  ،  : َقْد َجةاَن َبْعةَدَك َشةْقٌخ  : ُققلِل َلفُ  َوَقاَ  ،  ُرؿا َولاك إِْبَراِهقُؿ َطَؾْقِف السا

: َهةْؾ  َفَؼةاَ  ،  . َفَرَجةَع إِْسةَؿاِطقُؾ إَِلةك َأْهؾِةفِ  َفاْقّرَها،  إِكِّل َوَجْدُت َطَتَبَة َبْقتَِؽ َصالَِحةً 

َفةْؾ َطِفةَد ف:  َقةاَ  ،  َجةاَن َبْعةَدَك َشةْقٌخ َكةَذا َوَكةَذا،  : َكَعةؿْ  َجاَنُكْؿ َأَحٍد بعدي؟ َقاَلةْت 

ٍن؟ َقاَلةةةْت 
ْ
ـْ َشةةةل ،  : إِكِّةةةل َوَجةةةْدُت َطَتَبةةةَة َبْقتِةةةِؽ َصةةةالَِحةً  َيُؼةةقُ  ،  : َكَعةةةؿْ  إَِلةةْقُؽْؿ مِةةة

 .   (7)َهاررَفاق

 

 ةَ ـإِْبَراِهقَم اْلَؽْعبَ َما ُذكَِر ِمْن بِـَاِء 

ـُ َطبااٍس َقاَ  طـ ا  - 66 ُرةؿا ،  َأْن َيْؾَبةَث  (6)تعةالك[هلل ]: َلبَِث إِْبَراِهقُؿ َمةا َشةاَن ا ْب

تِل إلك َكاِحَقةِة اْلبِئةرِ ،  َجاَن الثاالَِثةَ  ْوَحِة الا ُيْبةِري َكةْبال ،  َفَقَجَد إِْسَؿاِطقَؾ َقاِطًدا َتْحَت الدا

 هلل: َيةا إِْسةَؿاِطقُؾ إِنا ا َفَؼةاَ  إِْبةَراِهقؿُ ،  َوَكَزَ  إَِلْقِف َفَؼَعةَد َمَعةفُ ،  َفَسؾاَؿ َطَؾْقفِ ،  َلفُ  ةَأْو كَِبال

 َقةةاَ  ،  : َفةةَلصِْع َرباةةَؽ فِقَؿةةا َأَمةةَركَ  َقةةاَ  َلةةُف إِْسةةَؿاِطقُؾ ،  َقةةْد َأَمَركِةةل بِةةَلْمرٍ  (3)[وجةةؾا  طةةزا ]

                                                           

 .  زيادة طـد إزرقل (1)

 .  (6183ورواه البخاري بـحقه )،  و  سـده مسؾؿ بـ خالد الزكجل( 55رواه إزرقل ) (7)

 .  زيادة طـد إزرقل (6)

 .  إزرقل طـد زيادة (3)
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 َلُف َبْقًتا: َأَمَركِل  إِْبَراِهقؿُ 
َ
؟و:  َقاَ  َلُف إِْسَؿاِطقُؾ ،  َربِّل َأْن َأْبـِل ـَ  .   َأْي

ـُ َطباةةاسٍ  َطَؾْقَفةةا ،  َلةةُف إَِلةةك َأَكَؿةةٍة ُمْرَتِػَعةةٍة َطَؾةةك َمةةا َحْقَلَفةةا َفَلَشةةارَ  ":  َيُؼةةقُ  اْبةة

ـْ َحْصَبانَ 
ـْ َكَقاِحقَفا،  َرْضَراٌض مِ

ْقُؾ مِ  .  َيْرَكُبَفاَوٓ ،  َتْلتِقَفا السا

ـُ َطبااسٍ  ـِ اْلَؼَقاِطةدِ  َيُؼقُ  اْب : َرباـَةا َتَؼباةْؾ مِـاةا إِكاةَؽ  َوَيُؼةقٓنِ ،  : َفَؼاَما َيْحِػَراِن َط

ةةِؿقُع اْلَعؾِةةقؿُ  ةةْقُخ ،  َوَيْحِؿةةُؾ َلةةُف إِْسةَؿاِطقُؾ اْلِحَجةةاَرَة َطَؾةةك َرَقَبتِةةفِ ،  َأْكةَت السا َوَيْبـِةةل الشا

ا اْرَتَػعَ ،  إِْبَراِهقؿُ  ةْقِخ إبةراهقؿ َتـَاُوُلةفُ ،  َفَؾؿا َب َلةُف إِْسةَؿاِطقُؾ هةذا ،  َوَشؼا َطَؾةك الشا َقةرا

ُلةفُ ،  َوَيْبـِل،  َفَؽاَن َيُؼقُم َطَؾْقفِ ،  َيْعـِل اْلَؿَؼامَ   -يعـل الؿؼام    -اْلَحَجَر   فِةل   لةف َوُيَحقِّ

 .  اْكَتَفك َوْجف اْلَبْقِت  (1)[َحتاك، ] َكَقاِحل اْلَبْقِت 

ـُ َطبااسٍ   - 67  َمَؼاَم إِْبَراِهقَؿ لِِؼَقامِِف َطَؾْقفِ  َيُؼقُ  اْب
َ
ل  .   (7): َفؾَِذلَِؽ ُسؿِّ

ةةؽِقـَةُ  طؾقةةف السةةالم: َأْقَبةةَؾ إِْبةةَراِهقُؿ  َقةةاَ  ُمَجاِهةةدً   - 68 ةةَردُ ،  َوالسا َوالصُّ
(6)  ،

ةةامِ  ـَ الشا ةةؽِقـَةُ  َفَؼاَلةةِت ،  َواْلَؿَؾةةُؽ مِةة َفؾِةةَذلَِؽ ،  : َيةةا إِْبةةَراِهقُؿ َربِّةةْض َطَؾةةكا اْلَبْقةةِت  السا

ـْ َهِذِه اْلُؿُؾقكِ  ٓ
 َكافٌِر إِٓ َرَأْيت،  َيُطقُ  بِاْلَبْقِت َمؾٌِؽ مِ

 
ؽِقـَةَ  فَوٓ َأْطَرابِل َطَؾْقِف السا

(3)   . 

ـُ ُجةةَرْيٍج  َقةةاَ    - 69 ةةؽِقـَُة َلَفةةا َرْأٌس َكةةَرْأِس اْلِفةةرا : َأْقَبَؾةةْت َمَعةةُف  : َوَقةةاَ  اْبةة السا

 .  (5)َوَجـَاَحانِ 

ـُ َأبِةةل َصالِةةٍب  وطةةـ  - 31 ّ ْبةة
ةةؽِقـَةُ ،  َواْلَؿَؾةةُؽ ،  : َأْقَبةةَؾ إِْبةةَراِهقؿُ  َطؾِةةل ،  َوالسا

                                                           

 .  مـ إزرقل زيادة (1)

 .  (6183ورواه البخاري بـحقه )،  ( بنسـاد صحق 56رواه إزرقل ) (7)

وكةاكقا يتشةانمقن ،  يصةقد صةغار الحشةرات،  ضخؿ الرأس والؿـؼار،  : صاهر أكرب مـ العصػقر الُصرد (6)

 .  (1/517). الؿعجؿ القسقط  بف

 قةا :  قةا  جةريج ابـ ( طـ9195ا    الؿصـػ )، ورواه طبدالرز ( بسـد ٓ بلس بف58رواه إزرقل ) (3)

 .  . وهذا سـد صحق  مجاهد بف

( 738، ورواه الطربي مـ صريؼقـ آخريـ طـ مجاهد   تػسقر آيةة ) ( بسـد ٓ بلس بف58رواه إزرقل ) (5)

 .  مـ سقرة البؼرة
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َأ اْلَبْقةَت  َرُد َدلِقال َحتاك َتَبقا أت اْلَعـَْؽُبةقُت َبْقَتَفةا،  َوالصُّ ـْ ،  َفَحَػةرَ ،  َكَؿةا َتَبةقا َفةَلْبَرَز َطة

فا ْخَرَة إِٓ َرالُرةقَن َرُجةال،  ػ اإِلبِؾِ ؾُ َأْمَثاِ  ُخ  أسِّ ُك الصا اهلل ]: ُرةؿا َقةاَ   َقةاَ  ،  ٓ ُيَحرِّ

ـِ لِةل َبْقًتةا إلْبَراِهقُؿ طؾقف السالم (1)[طز وجؾ ؟ َقةاَ   َقةاَ  ،  : ُقْؿ َفةاْب ـَ :  : َيةا َربِّ َوَأْية

،  : َيا إِْبةَراِهقؿُ  َفَؼاَ  ،  َسَحاَبًة فِقَفا َرْأٌس يَؽؾُِّؿ إِْبَراِهقؿَ  (7)[َتَعاَلك] هللَفَبَعَث ا،  َسـُِريَؽ 

ةَحاَبةِ  ،  َوَيْلُخةُذ َقةْدَرَها،  َفَجَعةَؾ َيـُْظةُر إَِلْقَفةا،  إِنا َرباَؽ َيْلُمُرَك َأْن َتُخةطا َقةْدَر َهةِذِه السا

ْأُس  ةَحاَبةُ  : َأَقْد َفَعْؾةَت؟ َقةاَ   َفَؼاَ  َلُف الرا ـَ ،  : َفاْرَتَػَعةِت السا ـْ ُأسٍّ َرابِةٍت مِة َفةَلْبَرَز َطة

 .   (6)َفَبـَاُه إِْبَراِهقؿُ ،  إَْرضِ 

 و  - 31
ِّ
ـْ َطؾِل ـْ َزْمةَزمَ  رضةل اهلل طـةفَط َث بِةِف َطة : ُرةؿا  َقةاَ  ،  فِةل َحةِديٍث َحةدا

ؽِقـَُة َكَلكاَفا َغَؿاَمةٌ  ْأِس َيةَتَؽؾاؿُ َضَباَبٌة فِةل ، و َكَزَلِت السا : َيةا  َيُؼةقُ  ،  َوَسةطَِفا َكَفْقَئةِة الةرا

ـَ إَْرضِ ،  إِْبَراِهقؿُ  ( 3)َفةَذلَِؽ ]قةدر[،  َفُخةطا ،  َوٓ ُتةـِْؼْص تزيةد ٓ ، و ُخْذ َقةدِري مِة

ةُ  ةُ ،  َبؽا  .  (5)َوَما َحَقاَلْقِف َمؽا

 و  - 37
ِّ
ـْ َطؾِةةل ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿:  فِةةل َقْقلِةةِف طةةز وجةةؾ رضةةل اهلل طـةةفَطةة

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ    ڻڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  

ــران﴾ہ  ہ   ھ ِ  َبْقةةٍت  َقةةاَ  ،  [><  -  ;<:  ]آل طؿ َكةةاَن ُكةةقٌح فِةةل ،  : إِكاةةُف َلةةْقَس بِةةَلوا

ُ  َبْقةٍت ُوِضةعَ ،  َوَكاَن إِْبَراِهقُؿ فِةل اْلُبُقةقِت ،  اْلُبُققِت َقْبَؾ إِْبَراِهقؿَ  ،  لِؾـاةاسِ  َوَلؽِـاةُف َأوا

ــــــــران﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھ﴿ ، َهةةةةةةةةِذِه  [><:  ]آل طؿ

،  َفَؾةْؿ َيةْدِر َكْقةَػ َيْبـِةل،  َفَضاَ  بِِف َذْرًطةا،  : إِنا إِْبَراِهقَؿ ُأمَِر بِبِـَاِن اْلَبْقِت  . َقاَ   أَياُت 

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  و  سـده ضعػ واكؼطاع( 61رواه إزرقل ) (6)

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

 .  ( وسـده ضعقػ جدا61رواه إزرقل ) (5)



 

 

 

62 

 

 

 

ةةؽِقـََة   (1)[َتَعةةاَلك] هللَفَلْرَسةةَؾ ا  ِريةةٌ  َخُجةةقٌج  -إَِلْقةةِف السا
َ
َلَفةةا َرْأٌس َحتاةةك   - (7)َوِهةةل

َقْت مِْثَؾ اْلَحَجَػةِ  َتَطقا
ةُة :  ، قةا  (3). َوَكةاَن َيْبـِةل ُكةؾا َيةْقٍم َسةاًفا َفَبـَك َطَؾْقِفةا،  (6) َوَمؽا

ا َبَؾَغ َمْقِضَع اْلَحَجرِ ،  َيْقَمئٍِذ َشِديَدُة اْلَحرِّ  َفةاْلَتِؿْس ،  : اْذَهةْب  اَ  إِلْسةَؿاِطقَؾ َقة،  َفَؾؿا

َوَجةةاَن ِجْبِريةةُؾ ،  َفةةَذَهَب إِْسةةَؿاِطقُؾ َيُطةةقُ  فِةةل اْلِجَبةةا ِ ،  َأَضةةْعُف َهاُهـَةةا،  لةةل َحَجةةًرا

ـَ َلَؽ َهةَذا اْلَحَجةُر؟ َقةاَ   َوَجاَن إِْسَؿاِطقُؾ َفَؼاَ  ،  بِاْلَحَجرِ  ـْ َأْي
ـْ َلةْؿ  : مِ ـْ ِطـْةِد َمة : مِة

 .   َيتاؽِْؾ َطَؾك بِـَاهِل َوبِـَاهَِؽ 

ـْ ُجْرُهؿٍ ،  ُرؿا اْكَفَدمَ ،  قؼَفَبـَْتُف اْلَعَؿالِ ،  ُرؿا اْكَفَدمَ  
َفَبـَْتةُف ،  ُرؿا اْكَفةَدمَ ،  َفَبـَْتُف َقبِقَؾٌة مِ

ُقةةَرْيٌش 
ةةا َأَراُدوا َأْن َيَضةةُعقا اْلَحَجةةرَ .   ُ  َرُجةةٍؾ َيةةْدُخُؾ  : َفَؼةةاُلقا،  َتـَةةاَزُطقا فِقةةفِ ،  َفَؾؿا َأوا

ـْ َهَذا اْلَباِب 
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَلَمَر بَِثةْقٍب  هللَفَجاَن َرُسقُ  ا،  َفُفَق َيَضُعفُ ،  َطَؾْقـَا مِ

ـْ ُكؾِّ َقبِقَؾٍة َرُجٌؾ  ُرؿا َقاَ  ،  ُرؿا َوَضَعُف فِقفِ ،  َفُبِسطَ 
ـْ َكاِحَقةِة الثاةْقِب ،  : لَِقْلُخْذ مِ ُرةؿا ،  مِة

 .   (5)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَقَضَعفُ  هللُرؿا َأَخَذُه َرُسقُ  ا،  َرَفُعقهُ 

ـْ َأْرمِقـَِقةةةَ  َقةةاَ   وطةةـ طؾةةل رضةةل اهلل طـةةف  - 36 : َأْقَبةةَؾ إِْبةةَراِهقُؿ مِةة
َمَعةةُف ،  (6)

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  (7/11: هل الري  الشديدة الؿرور   غقر استقان )الـفاية  الري  الخجقج (7)

 .  : حجػ( مادة،  : التُّْرس )لسان العرب الحجػة (6)

ا  (3)  .  : سق ( مادة،  صَػ مـ الؾبـ )لسان العرب: كؾ  السا

 حةرب بةـ سؿاك طـ سؾؿة بـ ، مـ صريؼ حؿاد (1683، والحاكؿ   الؿستدرك ) (66رواه إزرقل ) (5)

، وابـ ابل حةاتؿ    (1/157. وأخرجف والطربي   تاريخف ) أن رجال سل  طؾل بف طرطرة بـ خالد طـ

:  ( مةـ صةريؼقـ طةـ خالةد بةـ طرطةرة بةف إلةك ققلةف6153) رك، والحةاكؿ   الؿسةتد ( 6879التػسقر )

، و رواه  ، وإسـاده حسـ لؽـ الزيادة مـ بعد )بـاهل وبـاهؽ( تػرد  ا حؿاد بـ سؾؿة هـا )بـاهل وبـاهؽ(

( طـ حؿاد وققس وسؿاك كؾفؿ طـ سؿاك بـ حرب بالزيادة فاإلسةـاد حسةـ 116الطقالسل   مسـده )

 .   ا أيضًا إن شان اهلل

سةؿقت بةذلؽ ،  يطةؿ كةقًرا كثقةرة أرمـةل إلقفا والـسبة الشؿا  جفة   واسع طظقؿ: بؾٌد معرو   أرمقـقة (6)

معجةةؿ مةةا .  : سةةؿقت بةةلرمقن بةةـ لؿطةةل بةةـ يةةقمـ بةةـ يافةةث بةةـ كةةقح . وققةةؾ مةةـ فقفةةارلؽةةقن إ

 .  (1/161) البؾدان ، معجؿ (1/137)استعجؿ
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فُ  ؽِقـَُة َتُدلُّ َأِت اْلَعـَْؽُبةقُت َبْقَتَفة،  السا َأ اْلَبْقَت َكَؿا َتَبقا ـْ َأْحَجةارٍ ،  اَحتاك َتَبقا ،  َفَرَفُعةقا َطة

 .  (1)اْلَحَجَر ُيطِقُؼُف َأْو ٓ ُيطِقُؼُف َرالُرقَن َرُجال

ـْ َقَتةةةةاَدةَ و  - 35 ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ﴿:  تعةةةةالكفِةةةةل َقْقلِةةةةِف ،  َطةةةة

تِل َكاَكْت َقَقاِطَد اْلَبْقِت َقْبَؾ َذلَِؽ  ، َقاَ   [177:  ]البؼرة﴾پ  .   (7): الا

ـِ و  - 36 ـِ َطبااسٍ َط ةةٍ ،  هلل: َأَما َوا َقاَ  ،  اْب َوٓ َكةاَن ،  َوٓ َمةَدرٍ ،  َمةا َبـََقةاُه بَِؼصا

ـَ إَْطَقانِ 
 .  (6)َوَصاَفا بِفِ ،  َوَلؽِـاُفَؿا ُأْطؾَِؿاهُ ،  َوإَْمَقاِ  َما َيْسِؼَػاكِفِ ،  َمَعُفَؿا مِ

 و  - 37
ِّ
ْعبِل ـِ الشا ا ُأمَِر  َقاَ  ،  َط  اْلَبْقَت َواْكَتَفك: َلؿا

َ
إَِلةك َمْقِضةِع  إِْبَراِهقُؿ َأْن َيْبـِل

ةَقاَ  ،  : اْهتِـِل بَِحَجٍر لَِقُؽقَن َطَؾًؿا لِؾـااسٍ  َقاَ  إِلْسَؿاِطقَؾ ،  اْلَحَجرِ  ،  َيْبَتِدُهقَن مِـُْف الطا

ـْ َلةْؿ  ُرةؿا َقةاَ  ،  َفةَلَتك إِْبةَراِهقُؿ بَِفةَذا اْلَحَجةرِ ،  َفَؾْؿ ُيْرِضةفِ ،  َفَلَتاُه بَِحَجرٍ  : َأَتةاكِل بِةِف َمة

 .   (3)َيؽِْؾـِل َطَؾك َحَجِركَ 

ـُ َطْؿةٍروهلل طبةدا وطـ  - 38 ةِذي َكةَزَ  َطَؾْقةِف  ْبة ةالُم ُهةَق الا : إِنا ِجْبِريةَؾ َطَؾْقةِف السا

ـَ اْلَجـاةِ 
ـْ ،  َوَأكاةُف َوَضةَعُف َحْقةُث َرَأْيةُتؿْ ،  بِاْلَحَجِر مِ ـَ َوَأكاُؽةْؿ َلة َتَزاُلةقا بَِخْقةٍر َمةا َداَم َبةْق

ُؽقا بِِف َما اْسَتَطْعُتؿْ ،  َضْفَراكقُؽؿْ  ـْ َحْقةُث ،  َفنِكاُف ُيقِشُؽ َأْن َيِجلنَ ،  َفَتَؿسا َفَقْرِجةَع بِةِف مِة

 .  (5)َجاَن بِفِ 
                                                           

، وابةةـ طبةةدالرب    ( مةةـ سةةقرة البؼةةرة177  تػسةةقره تػسةةقر آيةةة )، ورواه الطةةربي  (63رواه إزرقةةل ) (1)

 .  ( بسـد صحق 11/67) التؿفقد

( طةـ 1767، وابةـ أبةل حةاتؿ   تػسةقره ) (1/58، ورواه طبةدالرزا    تػسةقره ) (65رواه إزرقل ) (7)

 .  وهذا سـد صحق  طباس ابـ طـ جبقر بـ سعقد طـ أيقب طـ معؿر

، وذكةره ابةـ حجةر    بةف طبةاس ابةـ طةـ جبقر بـ سعقد طـ بشر أبل ( بسـده طـ ابـ67)رواه إزرقل  (6)

 .  ، لؽـ لؿ يذكر اإلسـاد طـف (  وطزاه لؾػاكفل مـ صريؼ ابـ بشر6/316فت  الباري )

، وأخرجةف  و  سـده مجالد بـ سةعقد ضةعقػ (9118، وطبدالرزا    الؿصـػ ) (68رواه إزرقل ) (3)

العؾةؿ  أهةؾ بعةض سةؿعت قا  أبقف طـ الؼاسؿ بـ ( مـ صريؼ حسـ775أرر آخر صقيؾ )إزرقل ضؿـ 

 .  ( بسـد ضعقػ ففق أرر إسراهقؾل ضعقػ76، وأخرجف أيضا ضؿـ أرر صقيؾ آخر ) بف

( مـ صريؼ مروان بـ معاوية الػزاري طـ العالن ابـ الؿسقب طةـ طؿةرو بةـ مةرة طةـ 77رواه إزرقل ) (5)
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ـُ إِْسَحاَ  وطـ ا  - 39 ا ُأمَِر إِْبَراِهقُؿ  َخؾِقُؾ اهلل َقاَ  ،  ْب َأْن ،  (1)[طةز وجةؾ ]: َلؿا

 اْلَبْقةةَت اْلَحةةَرامَ 
َ
ـْ َأْرمِقـَِقةةَة َطَؾةةك اْلُبةةَراِ  ،  َيْبـِةةل ةةؽِقـَةُ  (7)َمةةعَ ،  َأْقَبةةَؾ مِةة َلَفةةا َوْجةةٌف ،  السا

اَفةٌ ،  َيَتَؽؾاؿُ   َبْعُد ِريٌ  َهػا
َ
ةُف َطَؾةك َمْقِضةِع اْلَبْقةِت ،  َوِهل اكتفةك  كَحتاة،  َوَمَعةُف َمَؾةٌؽ َيُدلُّ

،  وقةد تقفقةت أمةف قبةؾ ذلةؽ،  إسؿاطقؾ وهق يقمئذ ابـ طشريـ سةـةإلك مؽة و ا 

ؼا  ف.  : يا إسؿاطقؾ إن اهلل قد أمرين أن أبـل لف بقًتا فؼا ،  ودفـت   مقضع الحجر

 .   فلشار لف الؿؾؽ إلك مقضع البقت:  قا : وأيـ مقضعف؟  إسؿاطقؾ

إسةاس براهقؿ فبؾغ إبة،  : فؼاما يحػران طـ الؼقاطد لقس معفؿا غقرهؿا قا 

فقجةةد حجةةارة طظاًمةةا مةةا يطقةةؼ ،  فحػةةر طةةـ ربةةض   البقةةت،  أسةةاس آدم إو 

السةؽقـة كل ةا  فوتطققتة،  رؿ بـك طؾك أساس آدم إو ،  الحجر مـفا رالرقن رجاًل 

. فؾةذلؽ  فبـةك طؾقفةا،  ابةـ طؾةل،  : يةا إبةراهقؿ وقالت،  حقة طؾك إساس إو 

 .   وٓ جبار إٓ رأيت طؾقف السؽقـةيطق  بالبقت أطرابل كافر  ٓ

ـ قوطرضةةف   إرض ارـةة،  فبـةةك البقةةت وجعةةؾ صقلةةف   السةةؿان تسةةع أذرع

 .  ـ ذراًطا مـ الركـ إسقد إلك الركـ الشامل الذي طـد الحجر مـ وجففقورالر

وجعؾ طرض ما بقـ الركـ الشامل إلك الركـ الغربل الةذي فقةف الحجةر ارـةقـ 

 .   وطشريـ ذراًطا

 ورالرةةقـ ىمةةـ الةةركـ الغربةةل إلةةك الةةركـ القؿةةاين أحةةدا جعةةؾ صةةق  ضفرهةةو

                                                                                                                                                        

،  مجفةق  الراوي طـ مةروان شقخ الؿصـػ، ورجالف رؼات طدا  بداهلل بـ طؿرويقسػ بـ ماهؽ طـ ط

( طةـ يقسةػ بةـ 513)إزرقةل ورواه ،  لؽـ تابعف حسقـ بـ حسـ بـ حةرب الؿةروزي وهةق صةدو 

( قا  حدرـا حسقـ بـ حسـ قا  أكةا مةروان بةـ 75وأخرجف الػاكفل )،  ماهؽ بـحقه وفقف رجؾ لؿ يسؿ

، وسةقليت   معـةاه حةديث طاهشةة رضةل اهلل طـفةا لؽةـ  والظةاهر اكةف مةـ آسةراهقؾقات.  معاوية بف مثؾةف

 .  اسـاده شديد الضعػ فال يجربه وضعػف إلباين

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  : ومعف طـد إزرقل (7)
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 .   ذراًطا

وجعةةؾ طةةرض شةةؼفا القؿةةاين مةةـ الةةركـ إسةةقد إلةةك الةةركـ القؿةةاين طشةةريـ 

كةذلؽ و:  . قةا  ٕ ةا طؾةك خؾؼةة الؽعةب:  ةفؾةذلؽ سةؿقت الؽعبة:  ، قا  ذراًطا

 .  بـقان أساس آدم

حتك كةان تبةع أسةعد الحؿقةري هةق الةذي ،  (1)بوجعؾ با ا بإرض غقر مبقّ 

 .   وكحر طـدها،  وكساها كسقة تامة،  وجعؾ لفا غؾًؼا فارسًقا،  جعؾ لفا باًبا

،  : وجعؾ إبراهقؿ الحجر إلك جـب البقت طريًشا مةـ أراك تؼتحؿةف العـةز قا 

  بطةـ البقةت  ًاّبة: وحػةر إبةراهقؿ طؾقةف السةالم ُج  . قةا  فؽان زرًبا لغـؿ إسؿاطقؾ

وهةق الجةب ،  يؾؼك فقف مةا يفةدى لؾؽعبةة،  طؾك يؿقـ مـ دخؾف يؽقن خزاكة لؾبقت

الصـؿ الذي كاكةت قةريش تعبةده وتستؼسةؿ ،  الذي كصب طؾقف طؿرو بـ لحل هبؾ

 .  مـ أرض الجزيرة (7)قتحقـ جان بف مـ هِ ،  طـده بإزٓم

،  يبـل ويـؼةؾ إسةؿاطقؾ الحجةارة طؾةك رقبتةف طؾقف السالم كان إبراهقؿو:  قا 

لف لةف إسةؿاطقؾ   كةقاحل ويحقِّ ،  فؾؿا ارتػع البـقان قرب لف الؿؼام فؽان يؼقم طؾقف

: أبغـةةل  قةةا  إبةةراهقؿ إلسةةؿاطقؾ،  البقةةت حتةةك اكتفةةك إلةةك مقضةةع الةةركـ إسةةقد

ف . فةذهب إسةؿاطقؾ يطؾةب لة يبتةدهقن مـةف الطةقا  حجًرا أضعف هاهـا يؽقن طؾًؿا

وكةان اهلل تعةالك اسةتقدع الةركـ ،  رجع وقد جان جربيؾ بالحجر إسةقد، و حجًرا

: إذا رأيةةت خؾقؾةةل يبـةةل بقتةةل  قةةا ،    اهلل إرض زمةةـ كةةقحأبةةا قبةةقس حةةقـ غةةرا 

: جةانين  مـ أيـ لؽ هذا؟ قةا ،  : يا أبف : فجان إسؿاطقؾ فؼا  لف . قا  فلخرجف لف

فؾؿةا وضةع جربيةؾ ،  ربيةؾ طؾقةف السةالمجةان بةف ج،  بف مـ لؿ يؽؾـةل إلةك حجةرك

                                                           

 .  : أي لقس لف غؾؼ جان تحت مبقب بخط دققؼ (1)

 ،   كقفةؾ بةـ طتبةة بةـ مالؽ بـ طؿر ، فتحفا إكبار ، فق  ادبغد كقاحل ، مـ الػرات طؾك بؾدة:  هقت (7)

 .  (371/  5 البؾدان معجؿ) الخطاب بـ طؿر زمـ
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،  مةـ شةدة بقاضةف وهةق حقـئةذ يةتألٕ تأللةماً ،  الحجر   مؽاكف وبـك طؾقةف إبةراهقؿ

كةان كةقره يضةلن إلةك مـتفةك و:  . قةا  وشةامًا ويؿـةًا،  وغربةًا فلضان كقره شةرقًا

: وإكؿةا شةدة سةقاده ٕكةف  قةا ،  (1)أكصاب الحرم مـ كؾ كاحقة مةـ كةقاحل الحةرم

 .  أصابف الحريؼ مرة بعد مرة   الجاهؾقة واإلسالم

،  : فنكةةف ذهبةةت امةةرأة   زمةةـ قةةريش تجؿةةر الؽعبةةة فلمةةا حريؼةةف   الجاهؾقةةة

واحةة   ،  فطةةارت شةةررة   أسةةتار الؽعبةةة فاح قةةت أسةةتارها واح قةةت الؽعبةةة

 .   طؾك هدمفا وبـاهفا ؽان الذي هاج قريشًا، ف وتقهـت الؽعبة،  واسقدا  الركـ

ٍر ه الحصةقـ بةـ كِؿةرَ : فػل طصر ابـ الزبقةر أيةام حاَصة وأما حريؼف   اإلسالم

ابـ الزبقر  دهحتك ش،  فتػؾؼ بثالث فؾؼ،  اح   الركـفاح قت الؽعبة ،  الؽـدي

الجاهؾقةةة  : ولةةقٓ مةةا مةةس الةةركـ مةةـ أكجةةاس . قةةا  فسةةقاده لةةذلؽ،  بالػضةةة

 .   (7)ما مسف ذو طاهة إٓ شػل،  وأرجاسفا

 

  ذكر حج إبراهقم وأذاكه بالحج

 وصواف إكبقاء بعده،  وصوافه،  وحج إكبقاء بعده

طؾقةف : لؿةا فةرغ إبةراهقؿ خؾقةؾ الةرحؿـ  قةا ،  محؿد بةـ إسةحا طـ   - 51

،  : صةػ بةف سةبًعا مةـ بـةان البقةت الحةرام جةانه جربيةؾ طؾقةف السةالم فؼةا  السالم

فؾؿةا كؿةال ،  كؾفةا   كةؾ صةقا يسةتؾؿان إركةان  فطا  بف سبًعا هةق وإسةؿاطقؾ

 .  ا صؾقا خؾػ الؿؼام ركعتقـفؿسبع

: الصةةػا والؿةةروة  : فؼةةام معةةف جربيةةؾ طؾقةةف السةةالم فةةلراه الؿـاسةةؽ كؾفةةا قةةا 
                                                           

: )أي فإكصةاب أن مقضةقطة   الؿحةا  التةل اكتفةك إلقفةا ضةقن الحجةر  جان هـا   الحاشقة مةا يؾةل (1)

 .  إسقد(

 .  ( و  سـده طثؿان بـ ساج ٓ يحتج بف76إزرقل ) (7)
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: فؾؿا دخؾ مـك وهبط مـ العؼبة تؿثةؾ لةف إبؾةقس طـةد  . قا  ومـك ومزدلػة وطرفة

رةؿ بةرز لةف ،  فغاب طـةففرماه بسبع حصقات ،  : ارمف فؼا  لف جربيؾ،  جؿرة العؼبة

فرمةاه إبةراهقؿ بسةبع حصةقات فغةاب ،  : ارمف طـد الجؿرة القسطك فؼا  لف جربيؾ

بسةبع  فرمةاه،  : ارمةف فؼةا  لةف جربيةؾ،  . رؿ برز لف طـد الجؿرة السػؾك طـف إبؾقس

رةؿ مضةك إبةراهقؿ   حجةف ،  فغةاب طـةف إبؾةقس،  (1)حصقات مثؾ حصةك الخةذ 

حتةةك اكتفةةك إلةةك ،  طؾةةك الؿقاقةةػ ويعؾؿةةف الؿـاسةةؽ وجربيةةؾ طؾقةةف السةةالم يققػةةف

: أطرفةةت مـاسةةؽؽ؟ قةةا   فؾؿةةا اكتفةةك إلقفةةا قةةا  لةةف جربيةةؾ طؾقةةف السةةالم،  طرفةةة

 .   "أطرفت مـاسؽؽ":  ؼقلفل: فسؿقت طرفات بذلؽ  قا ،  : كعؿ إبراهقؿ

 .  : رؿ أمر إبراهقؿ أن يمذن   الـاس بالحج قا 

 : أذن وطؾةة بؾةةغ صةةقيت؟ قةةا  اهلل تعةةالكم: يةةا رب ومةةا  : فؼةةا  إبةةراهقؿ قةةا 
ا
 ل

 .  البالع

فجؿعت ،  طؾك الؿؼام فلشر  بف حتك صار أرفع الجبا  وأصقلفا ك: فعؾ قا 

حتةك أسةؿعفؿ ،  وإكسفا وجـفةا،  وبرها وبحرها،  لف إرض يقمئذ سفؾفا وجبؾفا

،  وغربةًا وشةرقًا،  وشةامًا وأقبةؾ بقجفةف يؿـةًا،  . فلدخؾ أصةبعقف   أذكقةف جؿقًعا

: أيفا الـاس كتب طؾقؽؿ الحةج إلةك البقةت العتقةؼ فةلجقبقا  فؼا ،  وبدأ بشؼ القؿـ

ومـ بقـ الؿشر  والؿغرب إلك مـؼطةع ،  . فلجابقه مـ تحت التخقم السبعة ربؽؿ

 .   : لبقؽ الؾفؿ لبقؽ ال اب مـ أقطار إرض كؾفا

 تعالك أراد أن يجعةؾ إٓ أن اهلل،  : وكاكت الحجارة طؾك ما هل طؾقف الققم قا 

:  : أفةال تةراهؿ القةقم يؼقلةقن . قةا  فؽان أرر قدمقف   الؿؼام إلك الققم،  الؿؼام آية

وإكؿةا ،  : فؽؾ مـ حج إلك القةقم ففةق مؿةـ أجةاب إبةراهقؿ لبقؽ الؾفؿ لبقؽ؟ قا 
                                                           

.  والسةبابة اإل ةام بطةر  الحصةاة رمةل:  الخذ  ، وأصؾ  ا يرمك التل الصغار الحصك أي:  الخذ  (1)

 .  خذ :  ، مادة العرب لسان
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أو ،  : فؿةـ حةج حجتةقـ فؼةد كةان أجةاب مةرتقـ حجفؿ طؾك قدر إجةابتفؿ يقمئةذ

وذلةؽ ،  آيةة (1)[  الؿؼةام]. وأرر قدمل إبةراهقؿ طؾقةف السةالم  طؾك هذا رالًرا فثالًرا

 .  [><:  ]آل طؿرانأية  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ﴿:  ققلف

وحجةف إسةحا  ،  : وبؾغـل أن آدم كان استؾؿ إركان كؾفا قبؾ إبراهقؿ (7)قا 

،  الةربا : وكان إبراهقؿ طؾقف السةالم يحجةف كةؾ سةـة طؾةك  . قا  وسارة مـ الشام

 .   (6): وحجت بعد ذلؽ إكبقان وإمؿ قا 

 .   (3): حج إبراهقؿ وإسؿاطقؾ طؾقفؿا السالم ماشققـ قا ،  طـ مجاهد  - 51

 : مةا بةقـ الةركـ إلةك الؿؼةام إلةك السةؾقلل يؼةق  طبداهلل بـ ضةؿرة طـ  - 57

 .   (5)جاؤوا حجاجا فؼربوا هـالؽ،  زمزم قرب تسعة وتسعقـ كبًقا

الـبةل  ؾكة":  طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قةا ،  محؿد بـ سابط طـ  - 56

،  قتيؿةالـبةل ومةـ معةف حتةك  فقفةاتعبد قف،  مـ إكبقان إذا هؾؽت أمتف لحؼ بؿؽة

وقبةةقرهؿ بةةقـ زمةةزم ،  طؾةةقفؿ السةةالم فؿةةات  ةةا كةةقح وهةةقد وصةةال  وشةةعقب

 .   (6)"والحجر

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  اسحا  بـ محؿد:  أي (7)

 وقةا .  بةف يحةتجُّ  ٓ:  حةاتؿ أبةق ، قةا  سةاج بةـ طؿةرو بةـ طثؿةان ( بسـد ضعقػ فقف78رواه إزرقل ) (6)

 .  حديثف   يتابع ٓ:  العؼقؾل

 .  ( بسـد صحق  إلك مجاهد8361، والبقفؼل   الؽربى ) (81،  81رواه إزرقل ) (3)

، ورواه صةال  بةـ اإلمةام أحؿةد    ، فقف يحقك بةـ سةؾقؿ كثقةر الخطةل ( بسـد ضعقػ87رواه إزرقل ) (5)

 سةؾقؿ بةـ يحقةك مـ أسؿع لؿ أبل : قا  ( قا 1/318) صال  الػضؾ أبل ابـف رواية أحؿد اإلمام مساهؾ

. وسبؼ بقان أكةف ٓ يصة  مةـ  : وبقـ السؾقلل وإكبقان قرون ٓ تحصك . قؾت . هة ا.  الحديث هذا غقر

، بؾ هق مـاقض لؿا جان طـ كبقـةا صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ مةـ الـفةل طةـ اتخةاذ الؼبةقر مسةاجد  هذا شلن

 .  لسابؼةولعـ مـ فعؾ ذلؽ مـ إمؿ ا

، وهةق ايضةا مةـ روايةة حؿةاد بةـ  ، شقخ إزرقةل فقةف مجفةق  ( وهق مرسؾ ضعقػ86رواه إزرقل ) (6)
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طؾةك جؿةؾ  طؾقةف وسةؾؿصةؾك اهلل : حةج مقسةك الـبةل  أكةف قةا ،  طـ مجاهةد

.  هؿا مرتةد بةإخرىامتةزر بلحةد،  فؿر بالروحان طؾقةف طبانتةان قطقاكقتةان،  أحؿر

بةقـ الصةػا يؾبةل  فبقـةا هةق يطةق ،  رةؿ صةا  بةقـ الصةػا والؿةروة،  فطا  بالبقةت

فخةر :  ، قةا  أكا معةؽ : لبقؽ طبدي مـ السؿان وهق يؼق  والؿروة إذ سؿع صقتًا

 .   (1)ساجًدامقسك طؾقف السالم 

: حج خؿسةة  أكف قا ،  طـ مجاهد،  طـ خصقػ،  طـ طثؿان بـ ساج  - 53

فةنن اسةتطعت أن ،  كؾفةؿ قةد صةا  بالبقةت وصةؾك   مسةجد مـةك،  وسبعقن كبًقةا

 .   (7)تػقتؽ الصالة   مسجد مـك فافعؾ ٓ

كؾفةةؿ ،  : صةةؾك   مسةةجد الخقةةػ سةةبعقن كبًقةةا طةةـ ابةةـ طبةةاس قةةا   - 55

 .  (6)بالؾقػمخطؿقن 

بـ معاوية قا  مروان
 .  يعـل رواحؾفؿ:  

 .   (3): أبرزها لـا طؾؿـاها [178:  ]البؼرة﴾ڤ  ڤ﴿:  قا  ططان  - 56

 .   (1): مذابحـا ﴾ڤ  ڤ﴿:  قا  مجاهدو  - 57
                                                                                                                                                        

 .  . والؿتـ مـؽر سؾؿف طـ ططان بـ الساهب وٓ يدرى هؾ سؿعف مـف قبؾ آختالط او بعده

وإرةةر  ، وهةةق ضةةعقػ كؿةةا تؼةةدم سةةاج بةةـ طؿةةرو بةةـ طثؿةةان ( بسةةـد ضةةعقػ فقةةف83رواه إزرقةةل ) (1)

 .  ولؿ يعزه السققصل   الدر الؿـثقر إلك إلك إزرقل.  إسراهقؾل

 .  أيضا وهق ضعقػ كؿا تؼدم ساج بـ طؿرو بـ طثؿان ( بسـد ضعقػ فقف85رواه إزرقل ) (7)

، وأخرجةةف الػةةاكفل  أشةةعث بةةـ سةةقار وهةةق ضةةعقػ كؿةةا   التؼريةةب ( و  سةةـده86رواه إزرقةةل ) (6)

لؽـ جان أو  الحديث وهق صةالة سةبعقـ كبةل   مسةجد الخقةػ طةـ ابةـ .  ريؼ( مـ كػس الط7616)

، وروى الحةديث  ، وأخةر بعـعـةف ابةـ اسةحا  طباس مـ صر  أخرى أحةدها ُأطةؾا بعطةان بةـ السةاهب

، فبفةذه  ( طـ ابل هريرة رضةل اهلل طـةف بنسةـاد أقةؾ أحقالةف الحسةـ161مسدد كؿا   الؿطالب العالقة )

. واكظةر تخريجةف   كتةاب )فضةاهؾ مؽةة(  لؿحؿةد الغبةان  رر ولف حؽؿ الرفع واهلل أطؾؿالطر  يص  إ

(7/978)  . 

 .  رواه ابـ ابل حاتؿ   تػسقره بسـد حسـ (3)
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:  : أن طبداهلل بـ الزبقر قا  لعبقد بةـ طؿقةر الؾقثةل بعض أهؾ العؾؿطـ   - 58

: بؾغـةةل أكةةف لؿةةا رفةةع  السةةالم دطةةا إلةةك الحةةج؟ قةةا كقةةػ بؾغةةؽ أن إبةةراهقؿ طؾقةةف 

:  وحضةر الحةج،  مةـ ذلةؽ (7)[تعةالك]إبراهقؿ الؼقاطد وإسؿاطقؾ إلك مةا أراد اهلل 

. رةةؿ  فلجقةةب أن لبقةةؽ لبقةةؽ،  بؾ الةةقؿـ فةةدطا إلةةك اهلل تعةةالك وإلةةك حةةج بقتةةفؼاسةةت

.  لبقةؽفلجقةب أن لبقةؽ ،  استؼبؾ الؿشر  فدطا إلك اهلل طز وجةؾ وإلةك حةج بقتةف

 .   وإلك الشام بؿثؾ ذلؽ،  ؿثؾ ذلؽبوإلك الؿغرب 

رؿ حج بنسؿاطقؾ ومـ معف مـ الؿسؾؿقـ مـ جرهؿ وهؿ سؽان الحرم يقمئةذ 

والؿغةرب والعشةان  (6)وصةؾك  ةؿ الظفةر والعصةر،  وهةؿ أصةفاره،  مع إسةؿاطقؾ

رةؿ غةدا  ةؿ إلةك كؿةرة فؼةا  ،  وصؾك  ةؿ الغةداة،  حتك أصب   ؿ رؿ بات،  بؿـك

: جؿةةع بةةقـ الظفةةر والعصةةر بعرفةةة   مسةةجد  حتةةك إذا مالةةت الشةةؿس،  هـالةةؽ

وهةق الؿققةػ مةـ طرفةة ،  رؿ راح  ؿ إلك الؿققػ مـ طرفة فققةػ  ةؿ،  إبراهقؿ

. فؾؿا غربت الشؿس دفةع بةف وبؿةـ معةف حتةك  الذي يؼػ طؾقف اإلمام يريف ويعؾؿف

رؿ بات حتك إذا صؾةع ،  ةفجؿع بقـ الصالتقـ الؿغرب والعشان أخر،  زدلػةمأتك 

،  مةـ الؿزدلػةة وبؿةـ معةف (3)رؿ وقػ بف طؾك قةزح،  الػجر صؾك  ؿ صالة الغداة

حتةك إذا أسةػر غقةر مشةر  دفةع بةف وبؿةـ معةف ،  وهق الؿققػ الذي يؼػ بف اإلمام

.  وأذن بةف   الـةاس،  حتك فرغ لف مـ الحةج كؾةف،  يريف ويعؾؿف كقػ يرمل الجؿار

                                                                                                                                                        

، ورواه طبةدالرزا    تػسةقره طةـ ططةان بسةـد  رواه الطربي وابـ ابل حاتؿ   تػسقريفؿا بسةـد صةحق  (1)

 .  صحق 

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

، وهةق  : )ضاهر كالمف أن الظفر وما بعدها فرضت طؾك إبةراهقؿ جان مؼابؾ )الظفر والعصر(   الحاشقة (6)

 .  مشؽؾ(

 الحرام الؿشعر مسجد طؾك يشر  . وهق مزدلػة مـ الشرقل الجـقبل الطر    يؼع صغقر جبقؾ:  قزح (3)

 .  الجـقب مـ
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وطؾةك  طؾقةف السةالمطؾقةف السةالم راجًعةا إلةك الشةام فتةق   ةا رؿ اكصةر  إبةراهقؿ 

 .  (1)أكبقان اهلل تعالكجؿقع 

طؾقةف  إبةراهقؿ]: لؿةا فةرغ  قةا ،  : وأخربين زهقر بـ محؿةد قا  طثؿان  - 59

 فبعةث اهلل،  قةد فعؾةت فلركةا مـاسةؽـا،  : أي رب مـ البقت الحرام قةا  (7)السالم[

حتةك إذا جةان يةقم الـحةر طةرض لةف ،  إلقف جربيؾ طؾقةف السةالم فحةج بةف (6)]تعالك[

،  رةؿ القةقم الثالةث،  رةؿ الغةد،  فحصب بسةبع حصةقات،  : احصب فؼا ،  إبؾقس

. فسؿع دطقتف مةـ  : يا طباد اهلل أجقبقا . رؿ طال طؾك ربقر فؼا  فؿأل ما بقـ الجبؾقـ

: ولةؿ  . قا  : لبقؽ الؾفؿ لبقؽ قالقا،  بقـ إبحر مؿـ   قؾبف مثؼا  ذرة مـ إيؿان

لقٓ ذلةؽ ٕهؾؽةت إرض ومةـ ،  يز  طؾك وجف إرض سبعة مسؾؿقن فصاطًدا

 .   (3)طؾقفا

: أن أو  مةـ أجةاب إبةراهقؿ حةقـ أذن  : وأخربين زهقر بةـ محؿةد قا  طثؿان

 .  (5)بالحج أهؾ القؿـ

الصةػا والؿةروة : أن مقسك بـ طؿران صا  بقـ  طـ ططان بـ أبل رباح  - 61

:  (6)[طةز وجةؾ]. فلجابةف ربةف  : لبقةؽ الؾفةؿ لبقةؽ وطؾقف طبانة قطقاكقة وهق يؼةق 

 .  (1)معؽ ذا أكا (7)لبقؽ يا مقسك وها

                                                           

 .  ( مـ صريؼ محؿد بـ اسحا  وإسـاده ضعقػ1/157)، والطربي   تاريخف  (91رواه إزرقل ) (1)

 .  ، وكلن ابـ الؽرماين حذففا لؾعؾؿ  ا كؿا هق مـفجف   اختصاره زيادة مـ إزرقل (7)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

، وزهقةر بةـ محؿةد و  حػظةف سةقن يرويةف طةـ بـةل  : طثؿةان هةق ابةـ سةاج ٓ يحةتج بةف إسـاده ضعقػ (3)

 .  ( طـ طؾل كحقه وسـده ضعقػ9199ه طبدالرزا  )، وروا اسراهقؾ

 .  إسـاده ضعقػ كالذي قبؾف (5)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

 .  : فاهدة جان مؼابؾ هذا   الحاشقة كؾؿة (7)
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: أقبؾ مقسك يؾبل تجاوبةف جبةا  الشةام طؾةك جؿةؾ  طـ ابـ طباس قا   - 61

 .   (7)طؾقف طبانتان قطقاكقتان،  أحؿر

: بؾغـةل أن البقةت وضةع ٔدم طؾقةف السةالم  ا طـ طروة بـ الزبقر أكف ق  - 67 

وأن كقًحةةا قةةد حجةةف وجةةانه وطظؿةةف قبةةؾ ،  طـةةده (6)]تعةةالك[ يطةةق  بةةف ويعبةةد اهلل

: أصاب البقت مةا أصةاب  هؾؽ ققم كقحإرض الغر  حقـ أُ  فؾؿا أصاب،  الغر 

. فبعةث اهلل تعةالك هةقًدا إلةك  ؽان ربقة حؿران معرو  مؽاكف، ف إرض مـ الغر 

صةالحا  (3)]تعةالك[رةؿ بعةث اهلل ،  فتشاغؾ بلمر ققمف حتك هؾةؽ ولةؿ يحجةف،  طاد

رةةؿ بةةقأه اهلل تعةةالك إلبةةراهقؿ طؾقةةف ،  فتشةةاغؾ حتةةك هؾةةؽ ولةةؿ يحجةةف،  إلةةك رؿةةقد

. رؿ لةؿ يبعةث اهلل كبًقةا بعةد إبةراهقؿ  ودطا إلك زيارتف،  السالم فحجف وطؾؿ مـاسؽف

 .  (5)إٓ حجف

 بػةةج الروحةةان : لؼةةد مةةرا  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ قةةا  وطةةـ  - 66

،  وتؾبقةتفؿ شةتك،  ولبقسةفؿ العبةان،  خطؿفةا الؾقةػ،  سبعقن كبًقا طؾك كق  حؿةر

وكان مقسك ،  : لبقؽ فراج الؽرب لبقؽ فؽان يقكس يؼق ،  : يقكس بـ متك مـفؿ

ابةـ ،  ؽ أكةا طبةدك: لبقة : وتؾبقةة طقسةك . قةا  : لبقؽ أكا طبةدك لةديؽ لبقةؽ يؼق 

 .  (6)بـت طبديؽ لبقؽ،  أمتؽ
                                                                                                                                                        

( بنسـاد صحق  إلك 1318، وأخرجف الػاكفل ) ( وإسـاده ضعقػ فقف طثؿان بـ ساج93رواه إزرقل ) (1)

 .  ططان بـحقه

( طةـ ابةـ 17786( والطةرباين   الؽبقةر )7596. ورواه الػاكفل ) ( وإسـاده ضعقػ جدا96إزرقل ) (7)

. وروى  طباس بـحقه مرفقطا بسـد ضعقػ فقف ططان بـ الساهب مـ رواية مةـ روى طـةف بعةد آخةتالط

 .  ( طـ مجاهد ولؽـ فقف طـعـة إطؿش طـ مجاهد87كحقه أحؿد   الزهد )

 .  ٕزرقلزيادة مـ ا (6)

 .  زيادة مـ إزرقل  (3)

 .  ( إٓ إلك إزرقل1/616، ولؿ يعزه السققصل   الدر ) ( و  سـده ضعقػ ومبفؿ97رواه إزرقل ) (5)

 .  ، وآخر ٓ يحتج بف ( وإسـاده مرسؾ وفقف رجؾ مبفؿ111رواه إزرقل ) (6)
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،    الؿسةةجد الحةةرام بةةقـ زمةةزم والةةركـ قةةرب تسةةعقـ كبًقةةا:  مؼاتةةؾطةـ   - 63

،  واسةةةحا ،  وإبةةةراهقؿ،  . وقةةةرب آدم وإسةةةؿاطقؾ،  وصةةةال ،  (1): هةةةقد مةةةـفؿ

 .  (7)ويقسػ   بقت الؿؼدس،  ويعؼقب

،  رجةاًل يطةق  بالبقةت فةلكؽره: أن إبةراهقؿ رأى  طـ ططان بـ الساهب  - 65

 : هةق : وأيةـ هةق؟ قةا  قةا ،  : مةـ أصةحاب ذي الؼةركقـ فسللف مؿةـ أكةت؟ قةا 

 (6)لةةؿ ]ٓ[:  . فؼقةةؾ لةةذي الؼةةركقـ طؾقةةف السةةالم فاطتـؼةةف . فتؾؼةةاه إبةةراهقؿ بةةإبط 

 .  (3)فحج ماشًقا،  : ما كـت ٕركب وهذا يؿشل تركب؟ فؼا 

 

 وما جاء يف ذلك ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿:  قوله تعالى

: بقت الؿؼةدس أطظةؿ مةـ  : بؾغـا أن القفقد قالت قا ،  ريجابـ ُج طـ   - 66

:  . وقةةا  الؿسةةؾؿقن وٕكةةف   إرض الؿؼدسةةة،  : ٕكةةف مفةةاجر إكبقةةان الؽعبةةة

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ﴿:  . فبؾغ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فـةز  الؽعبة أطظؿ

ولةقس ذلةؽ ،  ﴾ڻ  ۀ    ۀڻ  ڻ  ﴿:  حتك بؾغ﴾ ڱ       ڱ    ڱ

،  ولةةقس ذلةةؽ   بقةةت الؿؼةةدس،  ﴾ہ  ہ  ہ   ھ﴿،    بقةةت الؿؼةةدس

 .  (5)ولقس ذلؽ   بقت الؿؼدس،  [><:  ]آل طؿران﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴿

                                                           

 .  مـاقض لؿا تؼدم أ ؿا لؿ يحجا(: هقد وصال  هق  : )ققلف جان مؼابؾ هقد وصال  ما يؾل (1)

، ولةؿ يعةزه السةققصل   الةدر  ، وهق أرةر اسةراهقؾل ( وإسـاده ضعقػ فقف طثؿان بـ ساج117إزرقل ) (7)

 .  ، وٓ يص    هذا الباب شلن كؿا سبؼ ( إٓ إلك إزرقل1/678)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

، وبةقـ ططةان وابةراهقؿ طؾقةف السةالم مةـ الؼةرون مةآ  ( وإسـاده ضعقػ فقف رجةؾ مةبفؿ113إزرقل ) (3)

 .  يعؾؿف إٓ اهلل

، ورواه ابةـ الؿـةذر   تػسةقره  ( وإسةـاده ضةعقػ فقةف طثؿةان بةـ سةاج ٓ يحةتج بةف115رواه إزرقل ) (5)

 .  ( وفقف مـ لؿ أجد لف ترجؿة719)
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:  حتةك بؾةغ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ﴿:  طـ زيد بةـ أسةؾؿ أكةف قةرأ  - 67

ومـ دخؾف كان ،  إبراهقؿ: أيات مؼام  قا ،  [>< - ;<:  طؿران ]آل﴾ڻ  ڻ  ڻ﴿

ک    ک  گ    گ  ﴿:  وقةةةةةةا ،  وهلل طؾةةةةةةك الـةةةةةةاس حةةةةةةج البقةةةةةةت،  آمـًةةةةةةا

[>7]احل :﴾گ
(1)  . 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ﴿:  يحقك بـ أبل أكقسة   قق  اهلل تعةالك طـ  - 68

ـــران ]آل﴾ڱ       ڱ    ڱ : كةةةان مقضةةةع الؽعبةةةة قةةةد سةةةؿاه اهلل  . قةةةا  [;<:  طؿ

 .   (6)لفؿ : قبؾة ﴾ں  ں﴿،  بقًتا وجعؾف مبارًكا (7)[تعالك]

 

 ،  إمن والرزق ٕهل مؽةالرحؿن ما جاء يف مسللة إبراهقم خؾقل 

 جد فقفا تعظقم الحرموالؽتب التي وُ 

: دطةةا إبةةراهقؿ لؾؿةةممـقـ وتةةرك  قةةا ،  طةةـ محؿةةد بةةـ كعةةب الؼرضةةل  - 69

 ...﴾أيةةةجت     حت     ىب   يب  ﴿:  فؼةةا  اهلل تعةةالك،  الؽػةةار لةةؿ يةةدع لفةةؿ بشةةلن

[;67]البؼرة:
 (3)   . 

ېئ  ىئ  ىئ  ﴿:  : قةا  إبةراهقؿ قةا ،  محؿد بـ الساهب الؽؾبةلطـ   - 71

،  [;67:  ]البؼـــــــــــــرة﴾ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

                                                           

 صةةال  ابةةـ:  ، وهةةق أبةةان بةةـ ، ومحؿةةد ( وإسةةـاده ضةةعقػ فقةةف طثؿةةان بةةـ سةةاج117رواه إزرقةةل ) (1)

 الجةرح) الؿجةاز طؾةك حديثف ، يؽتب الحديث بؼقي لقس:  حاتؿ أبق وقا .  معقـ ابـ ، ضعػف الؼرشل

 ..(199/  7 والتعديؾ

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 التؼريةب) ضةعقػ:  أكقسةة أبةل بةـ ، ويحقةك ضعقػ فقف طثؿان بـ سةاج (  وإسـاده119رواه إزرقل ) (6)

 .  (588:  ص

 ضةةعقػ:  الربةةذي طبقةةدة بةةـ ، ومقسةةك فقةةف طثؿةةان بةةـ سةةاج.  ضةةعقػ (  إسةةـاده111رواه إزرقةةل ) (3)

 .  ، ولؿ أجد مـ طزاه لغقر إزرقل (557:  ص التؼريب)
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ة،  لف فجعؾف بؾًدا أمـًا (1)]تعالك[ فاستجاب اهلل ورز  أهؾةف مةـ ،  ـ فقةف الخةاهػوأما

 .  (7)إلقفؿ مـ إفؼحؿؾ الثؿرات تُ 

: أكةف  بعض ولد كافع بـ جبقر بـ مطعؿ وغقره يذكرون أ ؿ سةؿعقاطـ   - 71

كؼؾ اهلل تعالك أرض ،  لؿا دطا إبراهقؿ طؾقف السالم لؿؽة أن يرز  أهؾف مـ الثؿرات

 .  (6)رزًقا لؾحرم،  الطاهػ مـ الشام فقضعفا هـالؽ

كؼةؾ قريةة مةـ قةرى الشةام  (3)[طةز وجةؾ]: إن اهلل  يؼةق ،  الزهةريطـ   - 77

ی   ی    ی  ﴿:  (5)[طةز وجةؾ]ققلةف  خؾقةؾ اهللفقضعفا بالطاهػ لدطقة إبةراهقؿ 

[;67:  ]البؼرة﴾جئ
(6)  . 

،  : جةةان إبةةراهقؿ طؾقةةف السةةالم يطةةالع إسةةؿاطقؾ قةةا ،  طةةـ ابةةـ طبةةاس  - 76

 طؿةةرو بةةـ مضةةاض بـةةت السةةقدة ، وهةةل أخةةرة ووجةةد امرأتةةف،  فقجةةده غاهًبةةا

طؾقةف الطعةام  ، وطرضةت واستـزلتف السالم طؾقف ، فردت وسؾؿ فققػ.  الجرهؿل

: هةؾ مةـ  قةا ،  : الؾحةؿ والؿةان : ما صعامؽؿ وشةرابؽؿ؟ قالةت فؼا ،  والشراب

 .   : بارك اهلل لؽؿ   الؾحؿ والؿان قا ،  : ٓ حب أو غقره مـ الطعام؟ قالت

لةةق وجةةد طـةةدها ":  وسةؾؿ: يؼةق  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف  قةا  ابةةـ طبةةاس

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  ، لؽـ هذا مـ تػسقره ، والؽؾبل متفؿ بالؽذب ( وإسـاده إلك الؽؾبل ضعقػ117رواه إزرقل ) (7)

، ولؿ يعزه السققصل   الدر الؿـثةقر إٓ  ، وهق أرر اسراهقؾل (  و  سـده رجؾ مبفؿ115رواه إزرقل ) (6)

 .  إلك إزرقل

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

 .  زيادة مـ إزرقل (5)

، وطةزاه  ( وسـدهؿا ضعقػ فقف يحقك بـ سةؾقؿ الطةاهػل1771، وابـ ابل حاتؿ ) (117رواه إزرقل ) (6)

 .  ( إلك إزرقل وابـ ابل حاتؿ1/159السققصل   الدر )
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 .  (1)"ذات زرع،  فؽاكت أرًضا،  يقمئذ حًبا لدطا لفؿ بالربكة فقف

ة : قةا  سةعقد بةـ جبقةر وزاد فقف،  طـ سعقد بـ جبقر مثؾفو  - 73 ك : وٓ يخؾا

ك طؾقفؿةا بؿؽةة لةؿ خؾِةإن أُ ، و أحد طؾك الؾحؿ والؿةان   غقةر مؽةة إٓ وجةع بطـةف

 .  (7)يجد لذلؽ أذى

،  هذا بقت اهلل الحةرام":  : وجد   الؿؼام كتاب قا ،  ابـ طباس طـو  - 75

: مبةارك ٕهؾةف   الؾحةؿ والؿةان  برز  أهؾف مـ رالرةة سةبؾ (6)[طز وجؾ] تقكؾ اهلل

 .   (3)"حؾف أو  مـ أهؾفٓ يُ ،  والؾبـ

،  أكةا اهلل ذو بؽةة الحةرام":  رؾؼةة الحَجةجر كتاب مـ ِخ حِ ر   الجَ ووجد   َح 

ٓ تزو  حتةك ،  تفا بسبعة أمالك حـػانػْ وحػَ ،  ت الشؿس والؼؿرصـعيقم  صـعتفا

 .   (5)"مبارك ٕهؾفا   الؾحؿ والؿان،  يزو  أخشباها

  الؽعبةة قبةؾ مبعةث الـبةل  ا: أ ؿ وجدوا حجر لقث بـ أبل سؾقؿطـ   - 76

:  -ا إن كان ما ذكر لل حًؼة -وذلؽ طام الػقؾ ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بلربعقـ حجة

تعؿؾةقن السةقئات ،  ومةـ يةزرع شةًرا يحصةد كدامةة،  مـ يزرع خقًرا يحصد غبطةة"

 .  (6)"وتجزون الحسـات!! أجؾ كؿا ٓ يجـك مـ الشقك العـب

 

                                                           

 مةـ( 17) الػةاكفل ، وأخرجةف (  و  سـده إلك ابـ طبةاس مسةؾؿ بةـ خالةد الزكجةل118رواه إزرقل ) (1)

 .  ، كحقه حذيػة بـ جفؿ أبل ، طـ القاقدي:  صريؼ

 .  (  وسـده صحق 119رواه إزرقل ) (7)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

 .  ( بسـد صحق 9717، ورواه طبدالرزا  ) ( وسـده مـؼطع171إزرقل ) (3)

. وطةزى  : بؾغـل..وذكةره ( طـ الزهري قةا 9719، ورواه طبدالرزا  ) ( وسـده مـؼطع171إزرقل ) (5)

 .  ( هذا إرر والذي قبؾف إلك ابـ اسحا 1/779ابـ كثقر   البداية )

 .  (7/18  سقرة ابـ هشام ) ، وهق ( وسـده ضعقػ176إزرقل ) (6)
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 همرْ وأمر ُج  ،الؽعبة بعده إسؿاطقل بن إبراهقمبـي ذكر وٓية 

 : إكةف كةان وٓة هةذا البقةت قةبؾؽؿ قا  لؼريش أكفطؿر بـ الخطاب  طـ  - 77

بعةدهؿ  فةا. رةؿ ولق تعةالكفةلهؾؽفؿ اهلل ،  فاستخػقا بحؼف واستحؾقا حرمتف،  صسؿ

. فةال هتةاوكقا بةف  فةلهؾؽفؿ اهلل تعةالك،  فاستخػقا بحؼف واسةتحؾقا حرمتةف،  جرهؿ

 .   (1)وطظؿقا حرمتف

 ابـ إبةراهقؿ طؾقفؿةا السةالم ارـة سؿاطقؾإل: ولد  قا ،  قا  ابـ إسحا   - 78

فقؿةا  هوكةان طؿةر،  طؿةرو الجرهؿةل السقدة بـت مضةاض بةـوأمفؿ ،  طشر رجاًل 

ؽةان ، ف فؿةـ كابةت بةـ إسةؿاطقؾ وققةدار كشةر اهلل العةرب،  ذكر رالرقـ وماهةة سةـة

 .   أكربهؿ ققدار وكابت ابـا إسؿاطقؾ

: أن إسؿاطقؾ لؿا تق  دفـ   الحجر  وكان مـ حديث جرهؿ وبـل إسؿاطقؾ

فقلل البقت كابت بـ إسةؿاطقؾ مةا شةان ،  تتوزطؿقا أن فقف دفـت حقـ ما،  مع أمف

 .  أن يؾقف (7)[تعالك]اهلل 

،  فقلل البقت بعده مضاض بةـ طؿةرو الجرهؿةل،  رؿ تق  كابت بـ إسؿاطقؾ

 ، وبـل اسؿاطقؾ إسؿاطقؾ وضؿ بـل كابت بـ،  وهق جد كابت بـ إسؿاطقؾ أبق أمف

،  أخةقالفؿ مةـ جةرهؿفصاروا مع جدهؿ أبل أمفؿ مضةاض بةـ طؿةرو ومةع ،  إلقف

،  ؿوطؾك جرهؿ مضةاض بةـ طؿةرو مؾًؽةا طؾةقف،  وجرهؿ وقطقرا يقمئذ أهؾ مؽة

. وكاكةا حةقـ ضعـةا مةـ  ؿ: السةؿقدع مؾًؽةا طؾةقف يؼةا  لةف ؿوطؾك قطقرا رجةؾ مةـف

ؽ يؼةقؿ وكاكقا إذا خرجقا مةـ الةقؿـ لةؿ يخرجةقا إٓ ولفةؿ مؾِة،  القؿـ أقبال سقارة

. فـةز   بؾةًدا صقًبةا وإذا مةان وشةجر فلطجبفؿةا وكةزٓ بةف. فؾؿا كزٓ مؽة رأيةا  أمرهؿ

وكةز  ،  ذلةؽ فحةازعةان ؼِ قْ عَ مضاض بـ طؿرو بؿةـ معةف مةـ جةرهؿ أطؾةك مؽةة وقُ 
                                                           

 .  ، وقتادة لؿ يدرك طؿر ( مـ صريؼ قتادة طـ طؿر177إزرقل ) (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)
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 (1)ل. وكةان مضةاض بةـ طؿةرو يعشة ؿا حةاز ذلةؽفالسؿقدع أجقاديـ وأسػؾ مؽة 

مةـ دخةؾ مؽةة مةـ أسةػؾفا مةـ  (7)لوكان السؿقدع يعش،  مـ دخؾ مؽة مـ أطالها

 .  ٓ يدخؾ واحد مـفؿا طؾك صاحبف   مؾؽف،  وكؾ   ققمف طؾك حقالف،  كدان

واقتتؾةقا  وتـافسةقا الؿؾةؽ  ةا،  رؿ إن جرهؿ وقطقرا بغك بعضفؿ طؾك بعةض

ووٓة إمةر بؿؽةة مضةاض ،  شبت الحرب بقـفؿ طؾك الؿؾةؽكشبت أو حتك ،   ا

وٓيةةة البقةةت دون وإلقةةف ،  وبـةةق كابةةت بةةـ إسةةؿاطقؾ وبـةةق إسةةؿاطقؾ،  بةةـ طؿةةرو

فخةرج مضةاض بةـ ،  . فؾؿ يز  بقـفؿ البغل حتك سار بعضفؿ إلك بعةض السؿقدع

ومةع كتقبتةف طةدهتا مةـ الرمةاح ،  طؿرو مةـ قعقؼعةان   كتقبتةف سةاهًرا إلةك السةؿقدع

: مةا سةؿقت قعقؼعةان إٓ  . ويؼةا  والدر  والسقق  والجعةاب تؼعؼةع بةذلؽ معةف

: مةا سةؿل  ويؼةا ،  جقاد معف الخقؾ والرجا ؼطقرا مـ أب. وخرج السؿقدع  ؽذلب

ًٓ ،  حتةك التؼةقا بػاضة ،  أجقاد إٓ لخروج الخقؾ الجقاد مع السؿقدع فةاقتتؾقا قتةا

مةةا سةةؿل فاضةة  فاضةةًحا إٓ :  . ويؼةا  فؼتةةؾ السةةؿقدع وفضةةخت قطةةقرا،  شةديًدا

 .   ذلؽب

بةلطؾك مؽةة  ًاشةعب -الؿطةابخ  يةروافسةاروا حتةك  لؾصةؾ رؿ إن الؼقم تداطقا 

فاصةطؾحقا بةذلؽ ،  : شعب طبداهلل بـ طامر بـ كريز بةـ ربقعةة بةـ حبقةب يؼا  لف

. فؾؿةا جؿةع أمةر أهةؾ مؽةة وصةار  الشعب وأسؾؿقا إمر إلك مضةاض بةـ طؿةرو

: مةا  . فقؼةا  لكؾقافلـاس افلصبخ ،  : كحر لؾـاس وأصعؿفؿ مؾؽفا لف دون السؿقدع

 .  سؿل الؿطابخ إٓ لذلؽ

ع : أكؿا سؿقت الؿطابخ لؿةا كةان تباة : وزطؿ بعض أهؾ العؾؿ حا قا  ابـ إس

 .  وكاكت مـزلف،  كحر  ا وأصعؿ  ا

                                                           

 .  . أي يلخذ العشر : يعشر طـد إزرقل (1)

 .  : يعشر طـد إزرقل (7)
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وأخةقالفؿ جةرهؿ إذ ذاك ،  بـل إسؿاطقؾ بؿؽة (1)[طز وجؾ]: رؿ كشر اهلل  قا 

فؾؿةةا ضةةاقت ،  الحؽةةام بؿؽةةة ووٓة البقةةت كةةاكقا كةةذلؽ بعةةد كابةةت بةةـ إسةةؿاطقؾ

،  اكبسةةطقا   إرض وابتغةةقا الؿعةةاش والتػسةة    إرضطؾةةقفؿ مؽةةة واكتشةةروا 

،  طؾةةقفؿ بةةديـفؿ (7)[طةةز وجةةؾ]ٓ يةةلتقن ققًمةةا وٓ يـزلةةقن بؾةةًدا إٓ أضفةةرهؿ اهلل و

حتك مؾؽقا البالد وكػقا طـفا العؿالقؼ ومـ كان سةاكـًا ،  فقصموهؿ وغؾبقهؿ طؾقفا

ذلةؽ بؿؽةة وٓة . وجةرهؿ طؾةك  بالدهؿ التةل كةاكقا اصةطؾحقا طؾقفةا مةـ غقةرهؿ

وإطظةةام الحةةرم أن ،  : لخةةمولتفؿ وقةةرابتفؿ البقةةت ٓ يـةةازطفؿ إيةةاه بـةةق إسةةؿاطقؾ

 .  (6)يؽقن بف بغل أو قتا 

يؾؼك فقف الحؾةل والؿتةاع الةذي ،  وكان لؾبقت خزاكة بئر   بطـفا:  قا    - 79

 . فتقاطد لف خؿسة كػةر مةـ جةرهؿ أن يسةرققا مةا وهق يقمئذ ٓ سؼػ لف،  يفدى لف

. فجعةؾ اهلل  واقةتحؿ الخةامس،  فؼام طؾةك كةؾ زاويةة مةـ البقةت رجةؾ مةـفؿ،  فقف

. فعـةد ذلةؽ مسةحت  وفةر إربعةة أخةرون،  ًسا ففؾؽوسؼط مـؽا ،  أطاله أسػؾف

 .   إربعة إركان

أن آدم  أيضةًا. وبؾغـةا  أن إبراهقؿ خؾقؾ اهلل مس  إركان إربعةة أيضًاوبؾغـا 

 .   ذلؽ إركان إربعة كؾفا طؾقف السالم مس  قبؾ

بعةث ،  فؾؿا كان مـ أمر همٓن الذيـ حاولقا سرقة ما   خزاكة الؽعبة مةا كةان

فحرسةت ،  رأسةفا مثةؾ رأس الجةدي،  اهلل تعالك حقة سةقدان الظفةر بقضةان الةبطـ

وٓ يؼةدر ،  البقت خؿسؿاهة سـة ٓ يؼربف أحد بشةلن مةـ معاصةل اهلل إٓ أهؾؽةف اهلل

 .   م سرقة ما كان   الؽعبةأحد أن يرو

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  سـده طثؿان بـ ساج ٓ يحتج بف( و  178إزرقل ) (6)
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فؾؿا رأوا ذلؽ اطتزلقا طـةد ،  فؾؿا أرادت قريش بـان البقت مـعتفؿ الحقة هدمف

. فجةان صقةر أسةقد  : الؾفؿ ربـا إكؿةا أردكةا طؿةارة بقتةؽ رؿ دطقا اهلل وقالقا،  الؿؼام

فجرهةةا حتةةك أدخؾفةةا ،  فلخةةذها فاحتؿؾفةةا،  الظفةةر أبةةقض الةةبطـ أصةةػر الةةرجؾقـ

 .   اجقاد

دخةؾ رجةؾ مةـفؿ ،  : إن جةرهؿ لؿةا صغةت   الحةرم وقا  بعض أهةؾ العؾةؿ

،  فؿسةةخفؿا اهلل حجةةريـ،  ا فقةةفو: إسةةا  وكاهؾةةة البقةةت فػجةةر وامةةرأة يؼةةا  لفؿةةا

ولقزدجةر ،  فلخرجا مـ الؽعبة فـصةبا طؾةك الصةػا والؿةروة لقعتةرب  ؿةا مةـ رأهؿةا

حتةك صةارا صةـؿقـ  . فؾةؿ يةز  أمرهؿةا يةدرس ويتؼةادم الـاس طـ مثةؾ مةا ارتؽبةا

 .  يعبدان

: إن طؿةرو بةـ لحةل دطةا الـةاس إلةك طبادهتؿةا وقةا   وقا  بعةض أهةؾ العؾةؿ

 وإكؿةا ألؼةاه طؾقةف،  : إكؿا كصبا هاهـا أن آبانكؿ ومـ قبؾؽؿ كةاكقا يعبةدو ؿا لؾـاس

مةا قةا  لفةؿ ففةق ديةـ ،  سةقًدا مطاًطةا،  . وكان طؿرو بةـ لحةل فةقفؿ شةريًػا إبؾقس

 .  تبعي

لفؿا قصةل بةـ كةالب بعةد ذلةؽ فقضةعفؿا يةذب  طـةدهؿا وجةاه رؿ حقا :  قا 

 .   زمزم مقضع الؽعبة طـد

 .   وكاهؾة بـت ذهب،  : إسا  بـ بغان : فؼا  قاهؾ وقد اختؾػ   كسبفؿا

وكاهؾةة ،  قؾ: هق إسا  بـ سةف كان يؼق ، أكف  الرحؿـ بـ أبل الزكادوطـ طبد

 .   بـت طؿرو بـ ذهب

لةؿ و:  . قةالقا ؾفةا: إكف لةؿ يػجةر  ةا   البقةت وإكؿةا قبا  وقا  بعض أهؾ العؾؿ

 .  فؽسرا فت  مؽةيزآ يعبدان حتك كان يقم 
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وكةان ،  كػةل مـفةا (1) [إٓ]وٓ فةاجر  لوكاكت مؽةة ٓ يؼةر فقفةا ضةالؿ وٓ بةاغ

 وكاكت،  فؽؾ مـ أراد البقت بسقن أهؾؽف اهلل،  كزلفا بعفد العؿالقؼ وجرهؿ جبابرة

 .   (7) اسةـال : تسؿك بذلؽ

: إكؿا سؿقت بؽة ٕ ةا كاكةت  طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص أكف قا و  - 81

 .  (6)تبؽ أطـا  الجبابرة

: سةؿل البقةت العتقةؼ ٕكةف طتةؼ مةـ  قةا أكةف ،  الزبقةر طـ طبةداهلل بةـو  - 81

 .  (3)الجبابرة أن يسؾطقا طؾقف

: إكؿةا  أ ؿا كاكةا يؼةقٓنطـ ططان بـ يسار ومحؿد بـ كعب الؼرضل و  - 87

 .   (5)سؿل البقت العتقؼ لؼدمف

فلحةدرقا ،  : العؿةالقؼ يؼةا  لفةؿ ل: كةان بؿؽةة حة قا ،  طـ ابـ خثقؿ  - 86

ة (6)[طةز وجةؾ]فجعةؾ اهلل ،  فقفا أحةداًرا يضةع ،  ـةيؼةقدهؿ بالغقةث ويسةققفؿ بالسا

حتةك ألحؼفةؿ  فقتبعةقن الغقةث،  يجدون شةقًئا وماالغقث أمامفؿ فقذهبقن لقرجعقا 

 ـ. قةا  أبة رةؿ بعةث اهلل طؾةقفؿ الطقفةان،  . وكاكقا مـ حؿقر بؿساقط رؤس آباهفؿ

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

، لؽةـ بةقـ ابةـ  ( وإسـاده إلك ابـ اسحا  صةحق 179. وإرر رواه إزرقل ) : )الباسة( طـد إزرقل (7)

اسحا  وبقـفؿ مـ الؼرون مآ يعؾؿف إٓ اهلل  ففق مـ آسراهقؾقات وهل إذا صةحت طةـ قاهؾفةا مةـ بـةل 

 .  : وحدرـل بعض أهؾ العؾؿ ، لؽـ ابـ اسحا  يؼق  مـ أولف تصد  وٓ تؽذباسراهقؾ ٓ 

 .  : يروى ، وقد ذكره إزرقل بصقغة التضعقػ ( وإسـاده ضعقػ161إزرقل ) (6)

 حديث هذا:  طقسك أبق قا .  بـحقه( 6171) ال مذي ، وأخرجف ( وإسـاده طـده مـؼطع161إزرقل ) (3)

، وضةعػف  مرسةاًل  وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك الـبةل طةـ الزهةري طـ الحديث هذا روي ، وقد صحق  حسـ

 .  (6777إلباين   السؾسؾة الضعقػة )

 .  ( بسـد مـؼطع167إزرقل ) (5)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)
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 .  (1): الؿقت : وما الطقفان؟ قا  : قؾت ٓبـ خثقؿ خالد الزكجل

فؽةاكقا   طةز ،  : العؿةالقؼ : أكف كان بؿؽة حل يؼا  لفؿ طـ ابـ طباس  - 83

فؽاكت ترطك بؿؽةة ،  خقؾ وإبؾ وماشقةؽاكت لفؿ أمقا  كثقرة مـ ، ف كثرةرروة وو

،  طؾةقفؿ مظؾةة (6)وكاكةت الخةر ،  ومةا حةق  ذلةؽ (7)مةـ مةر وكعؿةان وما حقلفا

ة،  (3)وإودية رجا ،  عة مغدقةوإربِ  . فؽةاكقا    بؼؾةةوإرض مُ ،  ةوالعضةاه مؾتػا

،  واإللحةاد بةالظؾؿ،  فؾةؿ يةز   ةؿ البغةل واإلسةرا  طؾةك أكػسةفؿ،  طقش رخةل

حتةك ،  ولةؿ يؼبؾةقا مةا أوتةقا بشةؽر،  وآضطفاد لؿةـ قةار ؿ،  ر الؿعاصلوإضفا

. فؽةاكقا  وتسةؾقط الجةدب طؾةقفؿ،  طـفؿ فـؼصفؿ بحبس الؿطر،  سؾبفؿ اهلل ذلؽ

،  فلخرجفؿ اهلل مةـ مؽةة بالةذر سةؾطف طؾةقفؿ،  ويبقعقن الؿان،  يؽرون بؿؽة الظؾ

يضةةع الغقةةث ،  بدبالجةةرةةؿ سةةاقفؿ اهلل ،  حتةةك خرجةةقا مةةـ الحةةرم فؽةةاكقا حقلةةف

وكةةاكقا ،  بؿسةةاقط رؤوس آبةةاهفؿ اهلل حتةةك ألحؼفةةؿ،  أمةةامفؿ ويسةةققفؿ بالجةةذب

. فلبةد  اهلل الحةرم  فؾؿةا دخؾةقا بةالد الةقؿـ تػرقةقا وهؾؽةقا،  ققًما طرًبا مـ حؿقةر

فةلهؾؽفؿ اهلل ،  واسةتخػقا بحؼةف،  حتةك بغةقا فقةف،  فؽةاكقا سةؽاكف،  بعدهؿ جرهؿ

 .   (5)جؿقًعا

 

                                                           

 .  ( وإسـاده إلك ابـ خثقؿ طـده صحق 166إزرقل ) (1)

.  (339/  1 البؾةدان معجةؿ) واحةًدا وادًيةا فقصةقران الـخؾتقـ وادي يجتؿع ، طـده مؽة كقاحل مـ:  مر (7)

 ..(796/  5 البؾدان معجؿ) طرفات مـ لقؾتقـ طؾك لفذيؾ واد:  ، وققؾ والطاهػ مؽة بقـ هق:  وكعؿان

 .  (خر :  ، مادة العرب لسان) الـخؾ مـ يجتـك ما:  الخر  (6)

 .  طظام:  أي:  رجا  (3)

.  (786:  ص التؼريةب) ، م وك الحضرمل طؿرو بـ ، فقف صؾحة ضعقػ جدا( وسـده 163إزرقل ) (5)

 .  وصؾؼ طـ طؿر مرسؾ.  طؿر ، طـ حبقب بـ صؾؼ:  صريؼ مـ( 13197) شقبة أبل ابـ وأخرجف
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 وأمر مؽة ،بعد جرهم من وٓية خزاطة الؽعبة ما ذكر

اسةتحؾقا مةـ الحةرم ،  : لؿا صالةت وٓيةة جةرهؿ قا ،  طـ أبل صال   - 85

،  وضؾؿةقا مةـ دخؾفةا مةـ غقةر أهؾفةا،  لةؿ يؽقكةقا يـةالقن وكالقا ما،  طظامًا أمقراً 

مةـ وكاكقا قبةؾ ذلةؽ ،  وتـازطقا أمرهؿ بقـفؿ واختؾػقا،  أمرهؿ فقفا وضعػقا فر ا 

ًٓ ،  أطز حل   العرب ًٓ وأمقا :  فؾؿا رأى ذلؽ رجؾ مـفؿ يؼا  لةف،  وأكثرهؿ رجا

،  قام فةقفؿ خطقًبةا ووطظفةؿ،  مضاض بـ طؿرو بـ الحارث بـ مضاض بـ طؿرو

فؼد رأيةتؿ وسةؿعتؿ ،  وراقبقا اهلل   حرمف وأمـف،  : يا ققم أبؼقا طؾك أكػسؽؿ وقا 

وتقاصةةؾقا ،  فةةال تػعؾةةقا،  وشةةعقب،  وصةةال ،  قةةقم هةةقد،  مةةـ أهؾةةؽ قةةبؾؽؿ

أكةةتؿ فقةةف مةةـ إمةةـ  وٓ يغةةركؽؿ مةةا،  واكتفةةقا طةةـ الؿـؽةةر،  وتقاصةةقا بةةالؿعرو 

وايؿ اهلل لؼةد طؾؿةتؿ أكةف مةا سةؽـف أحةد قةط فظؾةؿ فقةف وألحةد إٓ قطةع اهلل ،  والؼقة

،  قد رأيتؿ وسؿعتؿ مـ سؽـف قةبؾؽؿ مةـ صسةؿ، و غقرهؿ (1)اضفابد  أو،  دابرهؿ

ًٓ ،  وأشةد قةقة،  مؿـ كان أصةق  مةـؽؿ أطؿةاًرا،  والعؿالقؼ،  وجديس وأكثةر أمةقا

،  أخةرجفؿ اهلل مـفةا بةإكقاع الشةتك،  (7)[تعالك]فؾؿا استخػقا بحرم اهلل ،  وأوًٓدا

.  روا حةرم اهلل وطظؿةقا بقتةف الحةرامفةققِّ ،  أرضةفؿووررتؿ ،  وقد سؽـتؿ مساكـفؿ

 : مةـ الةذي يخرجـةا مـةف؟ ألسةـا أطةز مجةدع فؼا  لف قاهؾ مةـفؿ يةرد طؾقةف يؼةا  لةف

 العرب؟

. فؾؿا رأى مضةاض  : إذا جان إمر بطؾ ما تؼقلقن فؼا  لف مضاض بـ طؿرو

ومةا تسةر  مةـ مةا  ،  ما تعؿةؾ جةرهؿ   الحةرمبـ الحارث بـ مضاض  بـ طؿرو

،  : طؿد إلةك غةزالقـ كاكةا   الؽعبةة مةـ ذهةب وأسةقا  قؾعقةة وطالكقة الؽعبة سراً 

. وكان مان زمزم قد كضب وذهب لؿا أحدرت جةرهؿ    فا   مقضع بئر زمزمفدفـ

                                                           

 .  : ارضفا طـد إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)
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فؼام مضاض بةـ طؿةرو وبعةض ،  مؽان البئر ودرس طػكحتك ،  الحرم ما أحدرت

رةةؿ دفةةـ فقةةف إسةةقا  ،  ؿةةؼطولةةده   لقؾةةة مظؾؿةةة فحػةةر   مقضةةع زمةةزم وأ

: أكةف ألؼةت  : إذ كةان مةـ أمةر أهةؾ مةلرب مةا ذكةر هةؿ طؾةك ذلةؽ ا. فبقـ والغزالقـ

وكاكةت ،  : مزيؼقان بةـ مةان السةؿان صريػة الؽاهـة إلك طؿرو بـ طامر الذي يؼا  لف

سةةقليت سةةقؾ العةةرم فقخةةرب  وأكةةف،  : أن سةةد مةةلرب سةةقخرب قةةد رأت   كفاكتفةةا

ٓ يطةمن ،  وسار هق وققمف مـ بؾةد إلةك بؾةد،  . فباع طؿرو بـ طامر أمقالف الجـتقـ

 .   . ولذلؽ حديث حتك يخرجقا مـف،  وقفروا أهؾفبؾًدا إٓ غؾبقا طؾقف 

وقةد ،  فؾؿا اكتفةقا إلةك مؽةة وأهؾفةا جةرهؿ،  مؽة ومعفؿ الؽاهـة (1)فؾؿا قابقا

أرسؾ إلقفؿ رعؾبة بةـ طؿةرو ،  قفروا الـاس وحازوا وٓية البقت طؾك بـل إسؿاطقؾ

إٓ فس  أهؾفا لـةا  فؾؿ كـز  بؾداً ،  إكا قد خرجـا مـ بالدكا،  : يا ققم ، فؼا  بـ طامر

،  يحؿؾـةةا فـؼةةقؿ معفةةؿ حتةةك كرسةةؾ روادكةةا فقرتةةادون لـةةا بؾةةداً ،  وتزحزحةةقا طـةةا

وكرسؾ روادكا إلةك الشةام وإلةك ،  ؼدر ما كس ي بفافسحقا لـا   بالدكؿ حتك كؼقؿ 

.  فلبةةت جةةرهؿ ذلةةؽ إبةةان شةةديًدا.  فحقةةث مةةا بؾغـةةا أكةةف أمثةةؾ لحؼـةةا بةةف،  الؿشةةر 

ًٓ :  فلرسؾ إلقفؿ رعؾبةة حتةك يرجةع إلةل ،  أكةف ٓ بةد لةل مةـ الؿؼةام  ةذا البؾةد حةق

سةقتؽؿ   الرطةل وافنن تركتؿةقين صقًطةا كزلةت وحؿةدتؽؿ و،  رسؾل التل أرسؾت

فلبةت جةرهؿ أن ،  وإن قةاتؾتؿقين قةاتؾتؽؿ،  وإن أبقتؿ أقؿت طؾك كرهؽؿ،  والؿان

رهؿ فؾؿ يـػؾةت مةـفؿ رؿ ا زمت ج،  . فاقتتؾقا رالرة أيام ت كف صقًطا وتعبت لؼتالف

 .   إٓ الشريد

: قةد  ولؿ يعـ جرهؿ   ذلؽ وقا ،  وكان مضاض بـ طؿرو قد اطتز  جرهؿ

فبؼايةا جةرهؿ ،  (7)لهق وولده حتك كزلةقا قـةقن وحؾة رؿ رحؾ.  كـت أحذركؿ هذا

                                                           

 .  : قاربقا طـد إزرقل (1)

 لعؿةر العةرب جريةرة شةبف جغرافقةة) الجـقبقةة الحجاز مقاككن مـ مقـان:  وهل،  الؼـػذة بؾدة هل:  قـقكا (7)
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 .   السقػ   تؾؽ الحربب. وفـقت جرهؿ   ا إلك الققم

ًٓ لقام رعؾبة بؿؽة وما حقلفا   ققمةف ف وكةاكقا ببؾةد ،  فلصةابتفؿ الحؿةك،  حةق

،  فشةؽقا إلقفةا الةذي أصةا ؿ،  (1). فةدطقا صريػةة الخقةر يدرون فقةف مةا الحؿةك ٓ

: فؿةةاذا  . قةةالقا وهةق مػةةر  بقــةا،  الةةذي تشةةؽقن بةقس : قةد أصةةابـل فؼالةت لفةةؿ

 تلمريـ؟

 : فقؽؿ ومـؽؿ إمقر وطؾ قالت
ا
 : فؿا تؼقلقـ؟ . قالقا التسققر ل

إوس  ـزلةت، ف ار رعؾبة بـ طؿرو بـ طةامر كحةق الشةامصو فػرقتفؿ   البالد

.  بالؿديـةة -وهةؿ إكصةار  -:  والخزرج ابـا حاررة بةـ رعؾبةة بةـ طؿةرو بةـ طةامر

 .   ولفؿ حديث صقيؾ،  ومضت غسان فـزلقا الشام

 َحةلُ  وهةق -فلقام  ا ربقعة بـ حاررة بـ طؿرو بـ طامر ،  خزاطة مؽة لزمتو
ّ
 ل

 .   فقلل أمر مؽة وحجابة الؽعبة -

وقةد كةاكقا ،  فؾؿا حازت خزاطة أمر مؽة وصاروا أهؾفا جانهؿ بـةق إسةؿاطقؾ

. فؾؿةا  فةلذكقا لفةؿ،  فسةللقهؿ السةؽـك معفةؿ،  اطتزلقا حرب جةرهؿ وخزاطةةقد 

وقد كان أصابف مـ الصبابة إلةك مؽةة مةا  -رأى ذلؽ مضاض بـ طؿرو بـ الحارث 

خزاطةةة يسةةتلذ ا   الةةدخق  طؾةةقفؿ والـةةزو  معفةةؿ بؿؽةةة   أرسةةؾ إلةةك  -أحزكةةف 

،  وسقن السةقرة   الحةرم،  وتقريعف ققمف طـ الؼتا  (7)فاتإلقفؿ بر ومّت ،  جقارهؿ

ولةةؿ ،  وكػةةتفؿ طةةـ الحةةرم كؾةةف،  وهؿْؼةةر. فلبةةت خزاطةةة أن يُ  واطتزالةةف الحةةرب

                                                                                                                                                        

 قرب مؽة جفة مـ القؿـ أرض أواهؾ   البحر إلك يصب السراة أودية مـ ، وهل (78:  ص كحالة رضا

 يةقم السةريـ وبةقـ ، بقـفةا البحةر سةاحؾ طؾةك بةالقؿـ مديـةة:  وحؾةل.  (3/319 البؾةدان معجةؿ) حؾل

 .  (7/797معجؿ البؾدان ) أيام رؿاكقة مؽة ويقـ ، وبقـفا واحد

 .  ، فؾقس طـد الؽفان إٓ الشر ، وتسؿقتفا بالخقر مـ أفعا  الجاهؾقة صريػة اسؿ الؽاهـة (1)

 .  : برأيف . وطـد إزرقل : برانتف لعؾفا (7)
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: مةـ  لؼقمةف : وهةق ربقعةة بةـ حاررةة قا  طؿرو بـ لحلو.  ي كقهؿ يـزلقن معفؿ

فـزطةت إبةؾ لؿضةاض بةـ طؿةرو ،  وجد مـؽؿ جرهؿًقا قد قارب الحرم فدمف هةدر

فخرج   صؾبفا حتك وجةد أررهةا قةد ،  تريد مؽة "قـقكا"بـ الحارث الجرهؿل مـ 

 تبصةرفؿضك طؾك الجبا  مـ كحق أجقاد حتك ضفر طؾةك أبةل قبةقس ي،  دخؾت مؽة

فخةا  إن ،  وتمكةؾ ٓ سةبقؾ لةف إلقفةا فلبصر اإلبؾ تـحر،  اإلبؾ   بطـ وادي مؽة

 :   وأكشل يؼق ،  ققمففقلك مـصرًفا إلك ،  أن يؼتؾ هبط القادي

 كلن مل يؽن بني احلجون إىل الصػا       أكقس ومل يسؿر بؿؽة سامر

 .     أبقات

: واكطؾؼ مضاض بـ طؿرو كحق القؿـ إلك أهؾةف وهةؿ يتةذاكرون مةا حةا   قا 

.  فحزكةقا طؾةك ذلةؽ حزًكةا شةديًدا،  فارققا مـ أمـفا ومؾؽفةاوما ،  بقـفؿ وبقـ مؽة

وفقفؿ بـق إسةؿاطقؾ بةـ إبةراهقؿ ،  احتازت خزاطة بحجابة الؽعبة ووٓية أمر مؽةف

وهةق  -ل َحة. فتةزوج لُ  بؿؽة وما حقلفةا ٓ يـةازطفؿ أحةد مةـفؿ   شةلن مةـ ذلةؽ

الحةارث بةـ  ففقةرة بـةت طةامر بةـ طؿةرو بةـ -ربقعة بـ حاررة بـ طؿرو بةـ طةامر 

وهةق طؿةرو بةـ  - وا: فقلةدت لةف طؿةر ؽ جةرهؿمضاض بـ طؿرو الجرهؿةل مؾِة

مةا لةؿ يبؾةغ طربةل  فؽان طؿرو بـ لحل قد بؾغ بؿؽة و  العرب مـ الشةر  -لحل

طشةرة  وهق الذي قسؿ بةقـ العةرب   حطؿةة حطؿقهةا،  قبؾف وٓ بعده   الجاهؾقة

كةان الرجةؾ   الجاهؾقةة إذا مؾةؽ . و وقد كان قد أطةقر طشةريـ فحةاًل ،  آٓ  كاقة

وكان أو  مـ أصعةؿ ،  فؽان قد فؼل طقـ طشريـ فحاًل ،  ألػ كاقة فؼل طقـ فحؾ إبؾف

وطؿ   تؾةؽ السةـة جؿقةع حةاج ،  الحاج بؿؽة سداهػ اإلبؾ ولحؿا ا طؾك الثريد

،  . وكان قد ذهب شرفف   العرب كةؾ مةذهب بثالرة أرقاب مـ برود القؿـ العرب

 .  ٓ يخالػ متبعًا فقفؿ ديـًا فؽان ققلف

،  وسةقب السةاهبة،  وحؿك الحةام،  ووصؾ القصقؾة،  ر البحقرةوهق الذى بحا 
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بةؾ مةـ هقةت مةـ أرض الجزيةرة فـصةبف   وجان ُ ،  وكصب إصـام حق  الؽعبة

وهةق أو  مةـ غقةر .  قريش والعةرب تستؼسةؿ طـةده بةإزٓم ، فؽاكت بطـ الؽعبة

 .   وكان أمره بؿؽة مطاًطا ٓ يعصك،  طؾقف السالم الحـقػقة ديـ إبراهقؿ

حتةك كةان ،  كان طؿرو بـ لحل يؾل البقةت وولةده مةـ بعةده خؿسةؿاهة سةـةو

 تك ابـةبِّةل ابـتةف ُح صةفتةزوج إلقةف ق،  بةـ سةؾق  آخرهؿ حؾقؾ بـ حبشقة بـ كعةب

وهةق طةامر لةؿ يحةدث فقةف ،  اكف ووٓة الحؽؿ بؿؽةابف وخزا كاكقا هؿ حجا و.  حؾقؾ

وترافدوا طؾةك ،  ولؿ تسر  مـف شقًئا،  شقًئا بعد جرهؿ  فقف . ولؿ تبـ خزاطة خراب

 .   (1)تعظقؿف

 

 وأمر مؽة بعد خزاطة ما جاء يف وٓية قصي بن كالب البقت الحرام

:  قةآ -يزيةد أحةدهؿا طؾةك صةاحبف  -،  طـ ابـ جريج وابةـ إسةحا   - 86

،  البقةت والحؽةؿ بؿؽةة رالرؿاهةة سةـةقامت خزاطة طؾك ما كاكةت طؾقةف مةـ وٓيةة 

فؼامت دوكةف خزاطةة فؼاتؾةت ،  لراد هدمف وتخريبففوكان بعض التبابعة قد سار إلقف 

 .   رؿ آخر فؽذلؽ،  طؾقف حتك رجع

يـحةر  وأقام طـده أياًما،  وجعؾ لف غؾًؼا،  وأما التبع الثالث الذي كحر لف وكساه

ٓ يةرد طـفةا ،  أهةؾ طسةؽره شةقًئا مـفةا يرزأ هةق وٓ أحةد مةـ ٓ،  كؾ يقم ماهة بدكة

 .   إكؿا كان   طفد قريش،  رؿ رجع إلك القؿـ،  ر وٓ سبعقإكسان وٓ ص

. وقةد قةدم    وقريش إذ ذاك   بـةل كـاكةة متػرقةة،  فؾبثت خزاطة طؾك ما هل طؾقف

وقد هؾؽ كالب بـ مرة ،  فقفؿ ربقعة بـ حرام بـ ضـة،  بعض الزمان حاج قضاطة

فاصؿة بـةت طؿةر بةـ  ابـل كالب مع بـ لمي بـ غالب وترك زهرة وقصقًابـ كعب 

                                                           

 .  (379:  ص التؼريب) بالؽذب متفؿ وهق الؽؾبل الساهب بـ محؿد إسـاده ( و 165رواه إزرقل ) (1)
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،  وزهرة رجؾ بةالغ،  . فتزوج ربقعة بـ حرام أمفؿا . وزهرة أكربهؿا سعد بـ سقؾ

،  مةةـ أشةةرا  الشةةام اا ربقعةةة إلةةك بةالده مةةـ أرض طةةذرؿةةفاحتؿؾف،  وقصةل فطةةقؿ

فاصؿةة بـةت طؿةرو  . فقلدت وتخؾػ زهرة   ققمف،  لصغره افاحتؿؾت معفا قصقً 

ولربقعة بةـ حةرام ،  : رزاح بـ ربقعة فؽان أخا قصل بـ كالب ٕمف بـ سعد لربقعة

. فبقـةا قصةل بةـ  وجؾفؿةة بـةق ربقعةة،  ومحؿةقد،  : حـ مـ امرأة أخرى رالرة كػر

: إذ كان بقـف وبقـ رجؾ مةـ  كالب   أرض قضاطة ٓ يـتؿل إٓ إلك ربقعة بـ حرام

: أٓ تؾحةؼ بـسةبؽ وققمةؽ؟  فؼةا  لةف الؼضةاطل -بؾةغ  وقصل قد -قضاطة شلن 

،  . فرجع قصل إلك أمةف وقةد وجةد   كػسةف مؿةا قةا  لةف الؼضةاطل فنكؽ لست مـا

أكةت ابةـ كةالب بةـ ،  : أكت واهلل يا بـل خقر مـف وأكرم فؼالت،  فسللفا طؿا قا  لف

لةك . فةلجؿع قصةل الخةروج إ وققمةؽ طـةد البقةت الحةرام،  مرة بـ كعب بـ لمي

 .  وكره الغربة   أرض قضاطة،  ققمف والؾحا   ؿ

،  ٓ تعجؾ بالخروج حتك يدخؾ طؾقؽ الشةفر الحةرام،  : يا بـل فؼالت لف أمف

. فلقةام قصةل حتةك دخةؾ الشةفر الحةرام  حاج العرب فنين أخشك طؾقؽ  فتخرج 

قصةل  . وكةان  ةا فؾؿا فرغ مةـ الحةج أقةام،  وخرج   حاج قضاطة حتك قدم مؽة

فخطةةب إلةةك حؾقةةؾ بةةـ حبشةةقة بةةـ سةةؾق  الخزاطةةل ابـتةةف ،  حازًمةةا،  جةةاًل جؾقةةًدار

وحؾقؾ يقمئذ يؾل الؽعبةة  -فزوجف ،  ورغب   الرجؾ ، فعر  حؾقؾ الـسب كبا ُح 

وهةق أكةرب  -: طبدالةدار  ولةدت حبةك لؼصةل، حتةك  فلقام قصةل معةف -وأمر مؽة 

 .  دا بـل قصلقوطب،  وطبد العزى،  وطبد مـا  -ولده 

فةنذا ،  فةنذا اطتةؾ أططةك ابـتةف حبةك الؿػتةاح فػتحتةف،  كان حؾقؾ يػت  البقتو

وكان قصةل يعؿةؾ   ،  اطتؾت أططت الؿػتاح زوجفا قصًقا أو بعض ولدها فقػتحف

. فؾؿا حضرت حؾقاًل القفةاة كظةر إلةك قصةل  وقطع   ذكر خزاطة طـف،  حقازتف إلقف

 افةدطا قصةقً ،  أن يجعؾفةا   ولةد ابـتةف فةرأى،  وإلك ما اكتشر لف مةـ القلةد مةـ ابـتةف
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 .  وكان يؽقن طـد حبك،  فجعؾ لف وٓية البقت وأسؾؿ إلقف الؿػتاح

 .   وأخذوا الؿػتاح مـ حبك،  فؾؿا هؾؽ حؾقؾ أبت خزاطة أن تدطف وذاك

ودطةاهؿ إلةةك أن ،  فؿشةك قصةل إلةةك رجةا  مةةـ ققمةف مةـ قةةريش وبـةل كـاكةةة

 .  لجابقه إلك كصرهف،  يؼقمقا معف   ذلؽ وأن يـصروه

،  وأرسؾ قصل إلك أخقف ٕمف رزاح بـ ربقعة وهق ببالد ققمف يدطقه إلك كصره

. فؼةام رزاح   ققمةف فلجةابقه إلةك  ويعؾؿف ما حالت خزاطة بقـف وبةقـ وٓيةة البقةت

وجؾفؿةة بـةق ربقعةة ،  ومحؿةقد،  : حةـ فخرج رزاح ومعةف إخقتةف مةـ أبقةف،  ذلؽ

 .   ؿعقـ لـصر قصلتمـ قضاطة مج معفؿفؿـ 

،  فققػةةقا بعرفةةة وكزلةةقا مـةةك،  فؾؿةةا اجتؿةةع الـةةاس بؿؽةةة خرجةةقا إلةةك الحةةج

ومةـ قةدم طؾقةف ،  ع طؾك ما أجؿع طؾقف مـ قتالفؿ بؿـ معف مةـ قةريشؿِ جْ مُ وقصل 

 .  مـ قضاطة مع أخقف رزاح

: أرسةؾت قضةاطة إلةك خزاطةة يسةللق ؿ أن يسةؾؿقا  فؾؿا كاكت آخر أيام مـةك

فلبةت خزاطةة أن ،  وحةذروهؿ الظؾةؿ والبغةل بؿؽةة،  عةؾ لةف حؾقةؾإلك قصل ما ج

:  : فسةؿل ذلةؽ الؿؽةان قةا ،  مـةك الؿةلزمقـ مةـفاقتتؾقا بؿػضك ،  ذلؽ قاسؾؿي

ًٓ ،  واكتفؽ مةـ حرمتةف،  الدم ػجر فقف وسػؽ فقف مـيلؿا ،  (1)الؿػجر فةاقتتؾقا قتةا

مضر والقؿـ مسةتؽػقن وحاج العرب جؿقًعا مـ ،  بقـفؿشديًدا حتك كثرت الؼتؾك 

،  ودخؾةةت قباهةةؾ العةةرب بقةةـفؿ،  . رةةؿ تةةداطقا إلةةك الصةةؾ  يـظةةرون إلةةك قتةةالفؿ

ؿةقا فحؽا ،  رجةاًل مةـ العةرب فقؿةا اختؾػةقا فقةف ؿقا بقةـفؿفاصطؾحقا طؾك أن يحؽِّ 

: مقطةدكؿ فـةان الؽعبةة  فؼةا  لفةؿ،  وكةان رجةاًل شةريًػا،  يعؿر بـ طق  بـ كعب

                                                           

 ، خؾةػ مـةك مةـ قريةب ، وهةق القةقم حتةك معروًفةا "الؿػجةر" الؿؽةان هذا زا  : ما   حاشقة إزرقل (1)

 .  العزيزية حل ضؿـ وهق.  لثبقر الؿؼابؾ الجبؾ
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ا   قةةريش ؿةةفؽاكةةت   خزاطةةة أكثةةر م،  وطةةدوا الؼتؾةةك الـةةاسإلقةةف . فةةاجتؿع  غةةًدا

 .  وقضاطة وكـاكة

إين أٓ :  فؼةةةا ،  قةةةام يعؿةةةر بةةةـ طةةةق ،  فؾؿةةا اجتؿةةةع الـةةةاس بػـةةةان الؽعبةةةة

فةال تباطةة ٕحةد طؾةك أحةد   ،  ما كان بقـؽؿ مـ دم تحت قدمل هةاتقـ (1)شدخت

لؿةةا ،  خزاطةةةوإين قةةد حؽؿةةت لؼصةةل بحجابةةة الؽعبةةة ووٓيةةة أمةةر مؽةةة دون ،  دم

وأن ٓ تخرج خزاطة طةـ مسةاكـفا مةـ ،  وأن يخؾك بقـف وبقـ ذلؽ،  جعؾ لف حؾقؾ

 .   مؽة

وأطظؿةقا ،  . فسةؾؿت خزاطةة لؼصةل : الشداخ : فسؿل يعؿر ذلؽ الققم قا 

 .  واف   الـاس،  سػؽ الدمان   الحرم

 وجؿع ققمف مـ قريش مةـ مـةازلفؿ إلةك،  وأمر مؽة بقتفقلل قصل حجابة ال

وخزاطة مؼقؿة بؿؽة طؾك رباطفؿ لةؿ ،  ؽقهؽ طؾك ققمف فؿؾا وتؿؾا ،  مؽة يستعز  ؿ

 .   فؾؿ يزالقا طؾك ذلؽ حتك أن،  يخرجقا مـفا

فؽاكةت ،  لصةاع لةف بةف ققمةففكان قصل أو  رجؾ مـ بـل كـاكة أصةاب مؾًؽةا و

قصةل قريًشةا  . فؾؿةا جؿةع والؼقادة،  (7)والؾقان،  والـدوة،  والرفادة،  إلقف الحجابة

:  : مـ أجؾ تجؿع قةريش إلةك قصةل سةؿقت قةريش ويؼا .  : مجؿًعا قهبؿؽة سؿ

:  : كةان يؼةا  لؼصةل . ويؼةا  : التؼةرش   بعةض كةالم العةرب . والتجؿةع قريًشا

 .   قريش قبؾف كولؿ يسؿ،  الؼرشل

                                                           

 .  171:  ص : اإلشتؼا  اكظر.  تػَضخف حتك الّشلنَ  وصُمك:  والّشدخ (1)

 ومدهؿ الحجاج ضقافة:  والرفادة.  (حجب:  ، مادة الؾسان) لؾحاج با ا وفت  الؽعبة سداكة:  الحجابة (7)

،  الـةةدوة دار:  سةةؿقت دار لفةةا ، وبـةةل إمةةر   التشةةاور:  والـةةدوة.  (رفةةد:  ، مةةادة الؾسةةان) بالطعةةام

 لؼقةادة تـشةر التةل الرايةة:  والؾةقان.  (161/  7 الػةاكفل اكظةر) الحةرام الؿسةجد داخةؾ قديًؿا وأدخؾت

 .  (لقي:  ، مادة الؾسان) مـاسؽفؿ   الحجقج لؼقادة ، أو الجققش

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

98 

 

 

 

 .   : الؼرشل : إن الـضر بـ كـاكة كان يسؿك ويؼا  أيًضا

: أ ةةةا كاكةةةت تجةةةاًرا تؽتسةةةب وتتجةةةر  قريًشةةةا: إكؿةةةا سةةةؿقت قةةةريش  ققةةةؾو

 .   (1)فشبفت بحقت   البحر:  وتح ش

،  : بةلمر بةقـ مشةفقر : لؿ سؿقت قريش قريًشا؟ قةا  ققؾ ٓبـ طباسو  - 87

 :   قق  تبع حقـ يؼق  طؾقفوالدلقؾ ،  قريش:  بدابة   البحر تسؿك

 ش قريًشاةةةةةت قريةةة ا سؿق           البحر   وقريش هل التل تسؽـ

 ؿقـ وٓ            ت ك فقف لذي جـاحقـ ريشاةةةةةةؾ الغث والسةةةةتلك

 الد أكاًل كشقشاةةؾقن البةةالد حل قريش             يلكةةةةةةةةهؽذا   الب

 (7)اةيؽثر الؼتؾ فقفؿ والخؿقش         بل    ةةةةان كةر الزمةةةةةةةةولفؿ آخ   

وأكشةل ،  : فحةاز قصةل شةر  مؽةة قةا  ريجابـ ُج رؿ رجع إلك حديث   - 88

مةـ  -ولؿ يؽـ يدخؾفا مةـ قةريش ،  وفقفا كاكت قريش تؼضل أمقرها،  دار الـدوة

كؾفةؿ  وكةان يةدخؾفا ولةد قصةل،  إٓ ابةـ أربعةقـ سةـة لؾؿشةقرة -غقر ولد قصةل 

 .   أجؿعقن وحؾػاؤهؿ

 (6) ]كةةد[وكةةان ،  ه وأكةةرب ولةةدهرَ ْؽةةوكةةان طبدالةةدار بِ ،   ا فؾؿةةا كةةرب قصةةل ورَ 

. وطبةد الةدار وطبةد  وذهةب شةرفف كةؾ مةذهب،  مـا  قد شةر    زمةان أبقةفطبد

د بـق قصل  ا لؿ يبؾغقا وٓ أحد مـ ققمفؿ مـ قريش ما بؾغ طبةدمـا  قبَ العزى وطُ 

:  حؾقؾ يحبان طبدالةدار ويرقةان طؾقةف تك بـبا . وكان قصل وُح  مـ الذكر والشر 

: ٓ واهلل  . فؼالةت لةف حبةك طبدمـا  طؾقف وهق أصغر مـةفلؿا يريان طؾقف مـ شر  

                                                           

 .  ( و  سـده إلك ابـ اسحا  وابـ جريج طثؿان بـ ساج ٓ يحتج بف167إزرقل ) (1)

 .  ( و  سـده ضعػ واكؼطاع168إزرقل ) (7)

 .  ، وٓ معـك لفا زيادة لقست طـد إزرقل (6)
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: واهلل  . فؼةا  قصةل تؾحؼةف بلخقةف (7)سةـكب (1)[طبةد الةدار]أرضك حتةك تخةص  ٓ

حتةك ٓ يةدخؾ أحةد مةـ قةريش وٓ غقرهةا ،  وٕحبقكف بذروة الشر ،  ٕلحؼـف بف

ان يـظةةر   وكةة،  وٓ يؼضةةقن أمةةًرا وٓ يعؼةةدون لةةقان إٓ طـةةده،  الؽعبةةة إٓ بنذكةةف

 والةذكر . فلجؿع قصل طؾك أن يؼسؿ أمةقر مؽةة السةتة التةل فقفةا الشةر  العقاقب

،  ودار الـةةدوة،  : الحجابةةة : السةةداكة وهةةل : فةةلططك طبدالةةدار والعةةز بةةقـ بـقةةف

 .  والؼقادة،  والرفادة،  : السؼاية . وأططك طبدمـا  والؾقان

،  تقضةةع بػـةةان الؽعبةةةكاكةةت طؾةةك قصةةل ،  : فحقةةاض مةةـ أدم فلمةةا السةةؼاية

 .   الحاجيشر ا و،  ويستؼك فقفا الؿان العذب مـ أبار طؾك اإلبؾ

فتدفعةف ،  : فخرج كاكت قريش تخرجف مةـ أمقالفةا   كةؾ مقسةؿ وأما الرفادة

 .   يلكؾف مـ لؿ يؽـ معف سعة وٓ زاد،  إلك قصل يصـع بف صعاًما لؾحاج

 .    حقاتف طؾك ما كان طؾقف فؾؿا هؾؽ قصل أققؿ أمره   ققمف بعد وفاتف

فؾةؿ يةز  يؾقةف ،  (6)ى[والؾق،  بئدال]ووٓية دار ،  وولك طبدالدار حجابة البقت

وجعةؾ ،  . وجعؾ طبدالدار الحجابة بعده إلك ابـةف طثؿةان بةـ طبدالةدار حتك هؾؽ

قن فؾؿ يز  بـق طبدمـا  بـ طبدالدار يُؾة،  دار الـدوة إلك ابـف طبدمـا  بـ طبدالدار

: فتحفةا لفةؿ  : فؽاكت قريش إذا أرادت أن تشةاور   أمةر الـدوة دون ولد طبدالدار

 .  بعض ولده أو ولد أخقف، و طامر بـ هاشؿ بـ طبدمـا  بـ طبدالدار

رةةؿ شةةؼ طؾقفةةا بعةةض ولةةد ،  وكاكةةت الجاريةةة إذا حاضةةت أدخؾةةت دار الـةةدوة

وكةان ،  أهؾفةا فحجبقهةاواكؼؾةب  ةا ،  طفا إياهرطفا رؿ درا طبدمـا  بـ طبدالدار دِ 

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  : بشلن طـد إزرقل (7)

 .  : الـدوة والؾقان (1/176غقر واضحة   إصؾ وهل طـد إزرقل) (6)
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. وإكؿةا سةؿقت دار  ضةاحقّ بـ طبةدمـا  بةـ طبدالةدار يسةؿك مُ  (1)]بـ هاشؿ[طامر 

 .   رهؿ وتشاورهؿق: يجؾسقن فقفا إلبرام أم الـدوة ٓجتؿاع الـدى فقفا بـدوهتا

رةؿ ولقفةا ،  ز  بـق طثؿان بـ طبدالدار يؾقن الحجابةة دون ولةد طبدالةداريولؿ 

رةؿ ولقفةا ولةده مةـ بعةده حتةك كةان فةت  مؽةة ،  بةـ طبدالةدارطبدالعزى بـ طثؿان 

رةؿ ،  وفةت  الؽعبةة ودخؾفةا،  فؼبضفا رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ مةـ أيةديفؿ

فؼةا  لةف ،  خرج رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مةـ الؽعبةة مشةتؿاًل طؾةك الؿػتةاح

حجابةةة مةةع أططـةةا ال،  : بةةلبل أكةةت وأمةةل يةةا رسةةق  اهلل العبةةاس بةةـ طبةةدالؿطؾب

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿:  (7)]طؾقةةف السةةالم[ طؾةةك كبقةةف تعةةالك. فةةلكز  اهلل  السةةؼاية

: فؿا سؿعتفا مةـ رسةق  اهلل  . قا  طؿر بـ الخطاب [=::  ]الـساء﴾ۋ  ۋ   ۅ

. رؿ دطا طثؿان بـ صؾحة فةدفع إلقةف  فتالها،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قبؾ تؾؽ الساطة

فةاطؿؾقا ،  خذوها يةا بـةل أبةل صؾحةة بلماكةة اهلل":  رؿ قا  "غقبقه":  الؿػتاح وقا 

. فخةرج طثؿةان  (6)"ضةالؿ [إٓ]ٓ يـزطفا مـ أيديؽؿ ،  فقفا بالؿعرو  خالدة تالدة

وأقةام ابةـ طؿةف شةقبة بةـ ،  بـ صؾحةة إلةك هجرتةف مةع الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

حتةك ،  فؾؿ يز  يحجب هق وولده وولد أخقةف وهةب بةـ طثؿةان،  طثؿان بـ صؾحة

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

،  ( طةـ ابةـ ابةل مؾقؽةة طةـ ابةـ طبةاس388، وإوسط ) الحديث بقـ الؼقسقـ رواه الطرباين   الؽبقر (6)

وطبداهلل بـ .  طقسك بـ معـ بف تػرد الؿممؾ بـ اهللطبد إٓ مؾقؽة أبل بـ ـط الحديث هذا يرو : لؿ وقا 

 بةـ الرحؿـطبةد مرسةؾ مـ طاهد ابـ وروى":  قا  (8/19) . و  فت  الباري الؿممؾ ضعقػ الحديث

 لؿ ، إين مخؾدة خالدة خذها:  فؼا  طثؿان إلك الؽعبة مػتاح دفع -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أن سابط

 قةا  طؾًقةا أن جةريج ابةـ صريةؼ ومةـ.  ضالؿ إٓ مـؽؿ يـزطفا ، وٓ إلقؽؿ دفعفا اهلل ، ولؽـ إلقؽؿ أدفعفا

وا َأنْ  َيةْلُمُرُكؿْ  اهلل إِنا }:  ، فـزلةت والسةؼاية الحجابة لـا اجؿع:  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك لؾـبل ََماَكةاِت  ُتةَمدُّ ْٕ  ا

 وإو .  " ضةالؿ إٓ مةـؽؿ يـزطفةا ، ٓ تالدة خالدة شقبة بـل يا خذوها:  فؼا :  طثؿان فدطا {َأْهؾَِفا إَِلك

 .  وطؾل جريج ابـ بقـ مـؼطع ، والثاين مرسؾ
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وولد مسافع بـ صؾحة بـ أبةل صؾحةة مةـ ،  قدم ولد طثؿان بـ صؾحة بـ أبل صؾحة

فقلةد أبةل ،  فؾؿةا قةدمقا حجبةقا مةع بـةل طؿفةؿ،  وكاكقا  ا دهةًرا صةقياًل ،  الؿديـة

 .   صؾحة يحجبقن جؿقعا

يؾقف مةـفؿ ذو السةـ والشةر  ،  : فؽان   أيدي بـل طبدالدار كؾفؿ وأما الؾقان

 .   د فؼتؾ طؾقف مـ قتؾ مـفؿححتك كان يقم أ،    الجاهؾقة

: فؾؿ تز  لعبةد مـةا  بةـ قصةل يؼةقم  ةا حتةك  وأما السؼاية والرفادة والؼقادة

. وولةةل طبدشةةؿس بةةـ  فةةقلل بعةةده هاشةةؿ بةةـ طبةةدمـا  السةةؼاية والرفةةادة،  تةةق 

ؿةا يجتؿةع مفؽان هاشؿ بـ طبدمـا  يطعؿ الـاس   كؾ مقسةؿ ،  طبدمـا  الؼقادة

خةذ مةـ كةؾ ذبقحةة لوي،  كان يش ي بؿا يجتؿع طـده دققًؼةا،  طـده مـ ترافد قريش

فقجؿع ذلؽ كؾف رةؿ يخةزر بةف الةدققؼ ويطعؿةف ،  بدكة أو بؼرة أو شاة فخذها كؾ مـ

،  . فؾؿ يز  طؾةك ذلةؽ مةـ أمةره حتةك أصةاب الـةاس   سةـة جةدب شةديد الحاج

بؿا اجتؿع طـده مـ مالف دققًؼةا  فاش ى،  مـا  إلك الشام (1)[طبد]فخرج هاشؿ بـ 

،  وكحةر الجةزر وصبخةف،  ففشةؿ ذلةؽ الؽعةؽ،  قدم بف مؽة   الؿقسةؿ، و وكعًؽا

فسةؿل ،  حتةك أشةبعفؿ -وكةاكقا   مجاطةة شةديدة  - وجعؾف رريًدا وأصعةؿ الـةاس

 :   ، مـف شعراابـ الزبعرى  قا فػل ذلؽ ،  وكان اسؿف طؿرو،  : هاشًؿا بذلؽ

 الثريد لؿعشر          كاكقا بؿؽة مسـتقـ طجا طؿرو العال هشؿ 

 .   : هاشًؿا يعـل بعؿرو

. فؾؿةا  كةان طبةدالؿطؾب يػعةؾ ذلةؽ، و  قفؾؿ يز  هاشؿ طؾك ذلؽ حتةك تة

 -اإلسةالم اهلل بحتةك جةان ،  (7)ضعتق  طبدالؿطؾب قام بذلؽ أبق صالب   كؾ مق

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  ، كؿا طـد إزرقل : مقسؿ هؽذا ولعؾ الصقاب (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ؿةا  يعؿةؾ بةف الطعةام وكان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد أرسةؾ ب -وهق طؾك ذلؽ

رةؿ طؿةؾ   حجةة الـبةل صةؾك اهلل ،  مع أبل بؽر حقـ حج أبق بؽر بالـاس سـة تسع

رةؿ ،  رةؿ طؿةر   خالفتةف،  . رؿ أقام أبةق بؽةر   خالفتةف طؾقف وسؾؿ   حجة القداع

. وهق صعام الؿقسؿ الذي يطعؿف الخؾػان الققم   أيةام  حتك أن الخؾػان هؾؿ جراً 

 .  حتك تـؼضل أيام الؿقسؿ،  ؿـكبالحج بؿؽة و

  "آدم بئةر كةر"مةـ  الؿةان: فؽةان يسةؼل  : فؾؿ تةز  بقةد طبةدمـا  وأما السؼاية

رؿ يسؽب ذلةؽ الؿةان   حقةاض مةـ ،  برَ طؾك اإلبؾ   الؿزاد والؼِ  (1)"بئر خؿ"و

وقد كةان ،  ؽان يستعذب ذلؽ الؿان، ف فقرده الحاج حتك يتػرققا،  أدم بػـان الؽعبة

إكؿا يشرب الـاس مـ آبار خارجةة ،  وكان الؿان بؿؽة طزيًزا،  حػر بؿؽة آباًراقصل 

(7)"العجق ":  حػر قصل بؿؽة بئًرا يؼا  لفا . فلو  ما مـ الحرم
كان مقضعفا   ،  

و ةا دُ وكاكةت العةرب إذا قةدمت مؽةة يرِ ،  دار أم هاككن بـت أبةل صالةب بةالحزورة

 .  فقستؼقن مـفا وي اجزون طؾقفا

                                                           

 دقةؿ مةـ يػةرع الذي الصغقر الشعب وهق حقان شعب   البئر هذا يؼع:  آدم كر بئر: ) إزرقل حاشقة   (1)

 مجةرى فقةف ، ويؿةر سقاه الؿـطؼة هذه   لشعب وجقد ، وٓ صغقر شعب ، وهق العريزية جفة إلك القبر

 طـفةا أطؾةؿ ، وٓ الفجةري طشةر الرابع الؼرن مـ السبعبـات   أدركـاها فؼد البئر أما.  الؼديؿ زبقدة طقـ

 .  أن شقًئا

 ، وريةع كةدي ريةع:  صةر  التؼةان بعةد مؽةة مةـ الخةارج يسةار وطؾك،  الققم إلك قاهؿة زالت ٓ:  خؿ بئر 

 ضةؿـ أن وتؼةع.  الثالةث الةداهري الطريةؼ هةذا التؼةان قةرب ، ومقضةعفا الؿؾةؽ بةاب ، وأكػا  بخش

 مضةخة ، وطؾقفةا صغقرة حديثة حجرة طؾقفا ، أققؿت الؿقثب دون ، وهل بؽدي السقارات حجز أسقار

 وحةدد( 7511) إرةر قبةؾ القؿةاين مؽةة مسةػؾة شةؼ   الؿباحث الجغرافقة   الػاكفل ذكرها وقد.  مان

 .  الخ.  لمي.. بـ كعب بـ مرة ، حػرها الؿقثب مـ قريبة خؿ:  فؼا  مقضعفا

 ، وطؾةك مةاجـ بركة طـد هق الدي خؿ شعب ، وطؾك الجحػة طـد الذي الغدير طؾك( خؿ) لػظة وتطؾؼ 

،  511/  1 البؽةري معجةؿ اكظةر. ) جؿة  بـةل ردم طـةد بئةر ، وطؾةك البطحةان   شةؿسطبد حػرها بئر

 .  اهة (131:  ص ياققت ، ومتػؼ 7/689 وياققت

 .  الشريػ الحرم تقسعات   دخؾت:  العجق  بئر (7)
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طـد دار أبان بةـ طثؿةان التةل كاكةت ،  وحػر قصل أيًضا بئًرا طـد الردم إطؾك

 .  فـثؾفا جبقر بـ مطعؿ بـ طدي بـ كقفؾ وأحقاها،  ٔ  جحش بـ رهاب رؿ دررت

: ٕجعؾـفةا لؾـةاس  وقةا  حةقـ حػرهةا (1)"رربة"رؿ حػر هاشؿ بةـ طبةدمـا  

مةقٓة  -طؾقب الب   ضفر دار . وهل البئر التل   حؼ الؿؼقم بـ طبدالؿطؾ بالًغا

 .   (7)بالبطحان   أصؾ الؿستـذر -زبقدة 

،  : بئر جبقر بـ مطعةؿ : البئر التل يؼا  لفا وهل،  "ؾةجْ َس "وحػر هاشؿ أيًضا 

ز  لقلةده حتةك يةفؾةؿ ،  . فؽاكت سجؾة لفاشؿ بـ طبدمـا  دخؾت   دار الؼقارير

.  طبدالطؾب زمزم واستغـقا طـفةاوهبفا أسد بـ هاشؿ لؾؿطعؿ بـ طدي حقـ حػر 

يسؼل فقف مـ مةان ،  زمزم وسللف الؿطعؿ بـ طدي أن يضع حقًضا مـ أدم إلك جـب

فؾةؿ يةز  هاشةؿ بةـ طبةدمـا  يسةؼل الحةاج ،  فؽان يػعةؾ،  فلذن لف   ذلؽ،  بئره

 .   حتك تق 

فؾؿ يز  كةذلؽ حتةك حػةر ،  بعده طبدالؿطؾب بـ هاشؿمـ فؼام بلمر السؼاية 

 .  فؽان مـفا مشرب الحاج،  فعػت طؾك آبار مؽة كؾفا زمزم

فنذا كان الؿقسؿ جؿعفةا رةؿ سةؼك لبـفةا ،  : وكان لعبد الؿطؾب إبؾ كثقرة قا 

ويشة ي الزبقةب فقـبةذه بؿةان زمةزم ويسةؼقف ،  بالعسؾ   حقض مـ أدم طـد زمةزم

الـةاس إذ . وكةان  وكاكةت إذ ذاك غؾقظةة جةًدا،  ٕن يؽسر غؾظ مةان زمةزم،  الحاج

ذاك لفؿ   بققهتؿ أسؼقة يستؼقن فقفا الؿان مـ هذه البقار رؿ يـبذون فقفةا الؼبضةات 

وكةان الؿةان العةذب بؿؽةة ،  مـ الزبقب والتؿر ٕن يؽسر طـفؿ غؾظ مان أبقار مؽةة

لبةةث ، و يقجةةد إٓ إلكسةةان يسةةتعذب لةةف مةةـ بئةةر مقؿةةقن وخةةارج مؽةةة ٓ،  طزيةةًزا

                                                           

، و  معجةةؿ البؾةةدان وتةةاج العةةروس  ، وكةةذا طـةةد الػةةاكفل : )بةةذر( هؽةةذا   الؿخطةةقط و  إزرقةةل (1)

 .  : بذر وغقرها

 .  طامر ، وشعب طؾل شعب بقـ جبؾ:  الؿستـذر (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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فؼةةام بةةلمر السةةؼاية بعةةده العبةةاس بةةـ ،   طبةةدالؿطؾب يسةةؼل الـةةاس حتةةك تةةق

فؽةان يحؿةؾ زبقبةف ،  م بالطةاهػوكةان لؾعبةاس كةرْ ،  طبدالؿطؾب فؾةؿ تةز    يةده

قـبةذ ذلةؽ كؾةف ويسةؼقف ، ف وكان يدايـ أهؾ الطةاهػ ويؼتضةل مةـفؿ الزبقةب،  اإلقف

الحاج أيام الؿقسؿ حتك يـؼضل   الجاهؾقة وصدر اإلسالم حتك دخؾ رسةق  اهلل 

،  فؼبض السؼاية مـ العباس بةـ طبةدالؿطؾب،  هلل طؾقف وسؾؿ مؽة يقم الػت صؾك ا

،  : يةا رسةق  اهلل ؼةا ، ف فبسط يةده،  فؼام العباس،  والحجابة مـ طثؿان بـ صؾحة

فؼةةا  رسةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف ،  اجؿةةع لـةا الحجابةةة والسةؼاية،  بةلبل أكةةت وأمةل

بةاب ،  الباب. فؼام بقـ طضاديت  (1)ـف: أططقؽؿ ما ترزنون فقف وٓ ترزنون م وسؾؿ

ففل تحةت قةدمل ،  أٓ إن كؾ دم أو ما  أو ملررة كاكت   الجاهؾقة":  الؽعبة فؼا 

ٕهؾفةا طؾةك مةا كاكةت  : فةنين قةد أمضةقتفؿا إٓ سؼاية الحاج وسداكة الؽعبةة هاتقـ

طبةداهلل  فقلقفا بعةده،  حتك تق  فؼبضفا العباس فؽاكت   يده (7)"طؾقف   الجاهؾقة

ؽان محؿد بةـ الحـػقةة ، ف فؽان يػعؾ فقفا كػعؾف دون بـل طبدالؿطؾب،  بـ طباس

: مةا لةؽ ولفةا؟ كحةـ أولةك مـةؽ    فؼةا  لةف ابةـ طبةاس،  قد كؾؿ فقفا ابـ طبةاس

                                                           

 أولف بضؿ إو  "ترزنون ما أططؽؿ ولؿ ترزنون ما أططقتؽؿ": ) (6/391قا  الحافظ   فت  الباري ) (1)

 بةف تـؼصةقن مةا ٓ يـؼصةؽؿ مةا : أططقةتؽؿ ، أي الةزاي وضؿ أولف بػت  والثاين الزاي وفت  الران وسؽقن

 .  الـاس(

 بةـ طؼبةة طةـ ربقعة بـ الؼاسؿ طـ الحذان خالد طـ الثقري ( طـ17716طبدالرزا    الؿصـػ )رواه  (7)

، ورواه ابةق طبقةد   إمةقا   ، وهةذا سةـد حسةـ بةف كحةقه الـبل أصحاب مـ رجؾ طـ السدوسل أوس

( مةـ كػةس الطريةؼ 7771. ورواه ابةق داود الطقالسةل   مسةـده ) ( مـ صريؼ هشقؿ طـ خالةد بةف799)

 ٓ الةف )ٓ:  قةا  مؽةة فةت  لؿا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ان طؿرو بـ اهللطبد طـ خالد : يحسبف ـ فقفلؽ

 قةدمك تحةت مةا  ودم تعةد مةاررة كةؾ ان ، آ وحةده إحزاب وهزم طبده وكصر وطده صد  وحده اهلل

( 667السةــ الؿةلرقرة )، والشةافعل    (3586، ورواه أحؿةد   الؿسةـد ) والسؼاية( السداكة آ هاتقـ

 .  بـحق لػظ الؿصـػ طـ ابـ طؿر و  سـده طؾل بـ زيد بـ جدطان ضعقػ
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:  تؽؾةةؿ فقفةةا فلقؿةةت البقـةةة (1)قةةد كةان أبةةقك،  قةةد كةةان أبةةقك،  الجاهؾقةة واإلسةةالم

: أن  ومخرمة بـ كقفؾ،  وأزهر بـ طبدطق ،  ربقعةوطامر بـ ،  صؾحة بـ طبقد اهلل

وجدك أبق صالةب ،  العباس بـ طبدالؿطؾب كان يؾقفا   الجاهؾقة بعد طبدالؿطؾب

وإن رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ أططاهةا العبةاس يةقم ،    إبؾف   باديتف بعركة

 .   فعر  ذلؽ مـ حضر،  ػت  دون بـل طبدالؿطؾبال

فؽاكةت ،   بـ طباس بعد أبقف ٓ يـازطف فقفا مـازع حتةك تةق فؽاكت بقد طبداهلل

يلتقةف الزبقةب مةـ مالةف ،  بقد طؾل بـ طبداهلل بـ طباس يػعؾ فقفةا كػعةؾ أبقةف وجةده

 .   فؽاكت بقد ولده حتك أن،  بالطاهػ ويـبذه حتك تق 

رةؿ ولقفةا ،  : طبدشةؿس بةـ طبةدمـا  : فقلقفا مـ بـةل طبةدمـا  وأما الؼقادة

 فؼةاد بالـةاس يةقم طؽةاظ،  رؿ مـ بعده حرب بـ أمقةة،  بعده أمقة بـ طبدشؿسمـ 

 .   ار إو  والػجار الثاين: الػجا  و  الػجاريـ،    حرب قريش وققس بـ طقالن

وقاد الـاس قبؾ ذلؽ بذات كؽقػ   حرب قةريش وبـةل بؽةر بةـ طبةدمـاة بةـ 

: الحبشةل طؾةك  جبةؾ يؼةا  لةفطؾةك  (7)وإحابش يقمئذ مع بـل بؽةر تةالػقا،  كـاكة

 .  فسؿقا إحابقش بذلؽ،  قريش

حتةك كةان يةقم بةدر فؼةاد ،  رؿ كان أبق سةػقان بةـ حةرب يؼةقد قريًشةا بعةد أبقةف

وكةان أبةق سةػقان بةـ حةرب   العقةر يؼةقد ،  : طتبة بـ ربقعةة بةـ طبدشةؿس الـاس

الـةاس يةقم  وقةاد،  : قاد الـاس أبق سةػقان بةـ حةرب دح. فؾؿا أن كان يقم أ الـاس

اهلل باإلسةةالم وفةةت   كةةاحتةةك جان،  كاكةةت آخةةر وقعةةة لؼةةريش وحةةرب، و إحةةزاب

 .   (6)مؽة

                                                           

 .  هؽذا حصؾ تؽرار لؾجؿؾة   إصؾ (1)

 .  : تحالػقا طـد إزرقل (7)

 .  هذا ارر ابـ جريج وابـ اسحا  السابؼ وسبؼ أن   اسـاده إلقفؿا طثؿان بـ ساج وٓ يحتج بف (6)
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  ما جاء يف اكتشار ولد إسؿاطقل

 وتغققر الحـقػقة دين إبراهقم، وطبادتفم الحجارة

: أن بـةل إسةؿاطقؾ وجةرهؿ مةـ سةاكـل مؽةة ضةاقت  ابـ إسةحا  طـ  - 89

فقزطؿةقن أن أو  مةا كاكةت ،  والتؿسةقا الؿعةاشفتػسةحقا   الةبالد ،  طؾقفؿ مؽةة

: أكف كان ٓ يظعـ مـ مؽة ضاطـ مـفؿ إٓ احتؿؾةقا  طبادة الحجارة   بـل إسؿاطقؾ

حقثؿةةا حؾةةقا ،  معفةةؿ مةةـ حجةةارة الحةةرم تعظقًؿةةا لؾحةةرم وصةةبابة بؿؽةةة وبالؽعبةةة

كةاكقا يعبةدون  حتةك سةؾخ ذلةؽ  ةؿ إلةك أن،  وضعقه وصافقا بف كالطقا  بالؽعبة

 فحتةةك خؾػتةة،  استحسةةـقا مةةـ الحجةةارة وأطجةةبفؿ مةةـ حجةةارة الحةةرم خاصةةة امةة

 واستبدلقا بةديـ إبةراهقؿ وإسةؿاطقؾ،  وكسقا ما كاكقا طؾقف،  الخؾق  بعد الخؾق 

قةبؾفؿ  ؿ مةـفعبدوا إوران وصاروا إلك مةا كاكةت طؾقةف إمة،  غقره طؾقفؿا السالم

مـفةا طؾةك إرث مةا كةان بؼةل مةـ واكتحةقا مةا كةان يعبةد قةقم كةقح ،  مـ الضالٓت

. وفقفؿ طؾك ذلؽ بؼايا مـ طفد إبراهقؿ وإسؿاطقؾ يتؿسؽقن  ا مـ تعظةقؿ  ذكرها

وهةةدي ،  والققةةق  طؾةك طرفةةة ومزدلػةةة،  والحةج والعؿةةرة،  البقةت والطةةقا  بةةف

وكةان أو  مةـ غقةر ،  واإلهال  بالحج والعؿرة مع إدخالفؿ فقف ما لقس مـف،  البدن

ر َحةوبَ ،  وسةقب السةاهبة،  وكصةب إورةان طؾقفؿا السةالم سؿاطقؾديـ إبراهقؿ وإ

 .  (1): طؿرو بـ لحل وحؿك الحام،  ووصؾ القصقؾة،  البحقرة

رأيةت ":  : قا  رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قا ،  طـ ابـ طباس  -  99

فؼةا  لةف ،  طؾةك رأسةف فةروة،    الـةار -يعـةل أمعةانه  -طؿرو بـ لحل يجر قصةبف 

 .   ": مـ بقـل وبقـؽ مـ إمؿ : مـ   الـار؟ قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

                                                           

. وتةابع طثؿةاَن بةـ سةاج زيةاُد  : ٓ يحتج بف ( و  سـده طثؿان بـ ساج78، والػاكفل) (169)إزرقل  (1)

 .  (78البؽاهل طـ ابـ اسحا  طـد الػاكفل )
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،  هةةةق أو  مةةةـ جعةةةؾ البحقةةةرة":  وقةةةا  رسةةةق  اهلل صةةةؾك اهلل طؾقةةةف وسةةةؾؿ

وغقةةةةر ،  وكصةةةةب إورةةةةان حةةةةق  الؽعبةةةةة،  والحةةةةام،  والقصةةةةقؾة،  والسةةةةاهبة

 .   (1)"الحـقػقة

 

 واالستقسام باألزالمة، ما جاء يف أول من كصب إصـام يف الؽعب

: إن البئةر التةل كاكةت   جةق  الؽعبةة كاكةت  قا ،  بـ إسحا ا طـ  -  111

: إن إبةراهقؿ وإسةةؿاطقؾ  يؼةا ،  أذرع ةوكةان طؿؼفةا رالرة،  طؾةك يؿةقـ مةـ دخؾفةا

،  فؾؿ تز  كةذلؽ حتةك كةان طؿةرو بةـ لحةل،  حػراها لقؽقن فقفا ما يفدى لؾؽعبة

وكةان هبةؾ مةـ أطظةؿ ،  مـ هقةت مةـ أرض الجزيةرة "هبؾ":  فؼدم بصـؿ يؼا  لف

 .  وأمر الـاس بعبادتف،  فـصبف طؾك البئر   بطـ الؽعبة،  أصـام قريش طـدها

وحؾةؼ ،  بف طؾك أهؾف بعد صقافف بالبقةت (7)قدم:  الرجؾ إذا قدم مـ سػر نفؽا

 .   هبؾ : اطُؾ  لف أبق سػقان يقم أحد قا الذي  ، وهبؾ هق رأسف طـده

وكاكةةت العةةرب تسةةؿقفا  "إخسةةػ":  ل   بطةةـ الؽعبةةةتةةاسةةؿ البئةةر الوكةةان 

 .   "ػسإخ"

كةؾ قةدح مـفةا فقةف ،  : كةان طـةد هبةؾ   الؽعبةة سةبعة قةداح بـ إسةحا اقا  

ضةربقا بالؼةداح ،  إذا اختؾػقا   العؼؾ مةـ يحؿؾةف مةـفؿ "العؼؾ": قدح فقف  كتاب

،  ٕمةةر إذا أرادوها "كعةةؿ". وقةةدح فقةةف  : حؿؾةةف فعؾةةك مةةـ خةةرج،  السةةبعة طؾةةقفؿ

فةنذا ،  "ٓ". وقةدح فقةف  طؿؾةقا بةف "كعةؿ"فقةف  : فنن خةرج قةدح   الؼداح يضرب

                                                           

:  ( طةـ ابةل هريةرة بؾػةظ7856( ومسةؾؿ )3637، لؽةـ رواه البخةاري) ( بسـد ضعقػ131إزرقل ) (1)

  َطةةامرٍ  بةةـ َطؿةةَرو )رأيةةت
ا
َ   وكةةان الـّةةارِ    َبفُ قْصةة َيجةةرُّ  اْلخَزاِطةةل ، ورواه أحؿةةد  الّسةةُققَب( سةةقاَب  مةةـ أوا

 .  : )وبحر البحقرة( ( وزاد8776)

 .  ، كؿا طـد إزرقل : بدأ هؽذا ولعؾ الصقاب (7)
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.  لةؿ يػعؾةقا ذلةؽ إمةر الؼةدح فةنذا خةرج ذلةؽ،  الؼةداحب فقفأرادوا إمر ضربقا 

. وقةدح فقةف  "مةـ غقةركؿ". وقةدح فقةف  "مؾصةؼ". وقةدح فقةف  "مـؽؿ"وقدح فقف 

فحقثؿا ،  وفقفا ذلؽ الؼدح،  فنذا أرادوا أن يحػروا الؿان ضربقا بالؼداح،  "الؿقاه"

أو ،  جاريةةةأو يـؽحةةقا ،  وكةةاكقا إذا أرادوا أن يختـةةقا غالًمةةا،  خةةرج بةةف طؿؾةةقا بةةف

: ذهبقا بف إلةك هبةؾ وماهةة درهةؿ وجةزور  أو شؽقا   كسب أحد مـفؿ،  يدفـقا مقًتا

صةاحبفؿ الةذي يريةدون بةف  (1)قاكرؿ قر،  فلططقها صاحب الؼداح الذي يضرب  ا

. رةؿ  ج الحةؼ فقةفرِ فةلْخ ،  هذا فالن أردكا كذا وكةذا،  : يا إلفـا رؿ قالقا،  ما يريدون

وإن ،  كةان مةـفؿ وسةقًطا "مةـؽؿ"فةنن خةرج ،  : اضةرب يؼقلقن لصاحب الؼةداح

كةان مؾصةًؼا طؾةك  "مؾصةؼ"وان خةرج طؾقةف ،  كان حؾقًػةا "مـ غقركؿ"خرج طؾقف 

وإن خرج طؾقف شلن سةقى هةذا مؿةا يعؿؾةقن ،  ٓ كسب لف وٓ حؾػ،  مـزلتف فقفؿ

حتةةك يةةلتقا بةةف مةةرة ،  : أخةةروه طامةةف ذلةةؽ "ٓ"وإن خةةرج ،  طؿؾةةقا بةةف "كعةةؿ"بةةف 

وبةةةذلؽ فعةةةؾ ،  يـتفةةةقن   أمةةةرهؿ ذلةةةؽ إلةةةك مةةةا خرجةةةت بةةةف الؼةةةداح،  أخةةةرى

طبدالؿطؾب بابـف حقـ أراد أن يذبحف
  . 

،  : كان هبةؾ مةـ خةرز العؼقةؼ طؾةك صةقرة إكسةان محؿد ابـ إسحا  (7)وقا 

وكاكةت لةف ،  فلدركتف قريش فجعؾت لف يًدا مةـ ذهةب،  وكاكت يده القؿـك مؽسقرة

،  يضرب  ا طؾك الؿقت والعذرة والـؽةاح،  وكاكت لف سبعة قداح،  خزاكة لؾؼربان

 .   (6)وكان لف حاجب،  وكان قرباكف ماهة بعقر

 

                                                           

بقا( ولعؾف الصقاب طـد إزرققا (1)  .  : )قرا

 .  : فاهدة   مؼابؾ هذا السطر جان   الحاشقة كؾؿة (7)

 .  ( بسـد ضعقػ137)إزرقل  (6)
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رما جاء يف أول من   إصـام كسَّ

دخةؾ رجةؾ مةـفؿ ،  : إن جرهًؿا لؿا صغت   الحرم بـ إسحا ا طـ  -  111

اسةؿ ،  فؿسةخا حجةريـ،  ؾفةا فقفةا: إكؿةا قبا  ويؼةا ،  بامرأة مـفؿ الؽعبةة فػجةر  ةا

. فلخرجةةا مةةـ الؽعبةةة  : كاهؾةةة بـةةت ذهةةب واسةةؿ الؿةةرأة،  : إسةةا  بةةـ بغةةان الرجةةؾ

وإكؿةا كصةبا هـالةؽ لقعتةرب  ؿةا ،  طؾك الصػا وأخر طؾةك الؿةروةفـصب أحدهؿا 

إمةر يةدرس ويتؼةادم حتةك صةارا  فؾةؿ يةز ،  الـاس ويزدجروا طـ مثةؾ مةا ارتؽبةا

.  رةؿ صةارا ورـةقـ يعبةدان،   ؿا مـ وقػ طؾك الصةػا والؿةروة يؿتس ،  ؿسحانيُ 

: إن مةـ  وقا  لؾـةاس،  فؾؿا كان طؿرو بـ لحل أمر الـاس بعبادهتؿا والتؿس   ؿا

حتةك كةان قصةل بةـ كةالب فصةارت إلقةف ،  كذلؽ افؽاك،  كان قبؾؽؿ كان يعبدهؿا

 (1)ؾصةةؼتفجعةةؾ أحةةدهؿا ،  فحقلفؿةةا مةةـ الصةةػا والؿةةروة،  الحجابةةة وأمةةر مؽةةة

 .   وجعؾ أخر   مقضع زمزم،  الؽعبة

كةان أهةؾ ، و يـحةر طـةدهؿا ، وكةان : جعؾفؿا جؿقًعةا   مقضةع زمةزم ويؼا 

وكةان الطةاهػ إذا صةا  بالبقةت ،  الجاهؾقة يؿرون بنسا  وكاهؾة ويتؿسةحقن  ؿةا

فؽاكةا ،  فةنذا فةرغ مةـ صقافةف خةتؿ بـاهؾةة فاسةتؾؿفا،  فقسةتؾؿف (7)وكاهؾف يبدأ بنسا 

مةع مةا كسةر صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ كذلؽ حتك كان يقم الػت  فؽسرهؿا رسق  اهلل 

 .   (6)مـ إصـام

: لؼد دخةؾ رسةق  اهلل صةؾك اهلل  قا ،  طبداهلل بـ طباسطؾل بـ طـ   -  117

طؾقف وسؾؿ مؽةة يةقم الػةت  وإن  ةا رالرؿاهةة وسةتقـ صةـًؿا قةد شةدها لفةؿ إبؾةقس 

فؽةان يؼةقم طؾقفةا ،  وكان بقد رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ قضةقب،  بالرصاص

                                                           

 .  : بؾصؼ طـد إزرقل (1)

 .  مؼحؿة هـا ولقست طـد إزرقل "وكاهؾة" (7)

 .  ( بسـد ضعقػ136إزرقل ) (6)
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فا رؿ يشقر إلق،  [6=:  ]اإلرساء﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ   ڻ﴿:  فقؼق 

 .   (1)بؼضقبف فتساقط طؾك ضفقرها

: دخةؾ رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ  أكف قا ،  (7)طـ ابـ شفاب  -  116

فطا  طؾةك ،  مـفا ما قد شد بالرصاص،  مؽة وحق  الؽعبة رالرؿاهة وستقن صـًؿا

،  [6=:  ]اإلرساء﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ   ڻ﴿:  راحؾتف و هةق يؼةق 

وٓ أشار إلةك دبةره ،  مـفا صـؿ أشار إلك وجفف إٓ وقع طؾك دبرهفؿا ،  ويشقر إلقفا

 .   (6)حتك وقعت كؾفا،  إٓ وقع طؾك وجفف

: لؿا صؾك الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ الظفةر يةقم  وقا  ابـ إسحا   -  113

رةؿ حرقةت بالـةار ،  أمر بإصةـام التةل كاكةت حةق  الؽعبةة كؾفةا فجؿعةت،  الػت 

 .  وكسرت

،  : كةان إسةا  وكاهؾةة رجةؾ وامةرأة طـ أشقاخف قالقا،  القاقديطـ   -  115

فزكقةا   جةق  ،  : كاهؾة بـت سفقؾ مةـ جةرهؿ والؿرأة،  : إسا  بـ طؿرو الرجؾ

وكةةةاكقا يةةةذبحقن طـةةةدهؿا ،  فاتخةةةذوهؿا يعبةةةدو ؿا،  الؽعبةةةة فؿسةةةخا حجةةةريـ

 .   ويحؾؼقن رؤوسفؿ طـدهؿا إذا كسؽقا

                                                           

 .  ( بسـد ضعقػ مرسؾ135إزرقل ) (1)

، وابةـ شةفاب    : ٕن مـ طادتف حذ  آسـاد إٓ الصحابل رضقان اهلل طؾةقفؿ هؽذا وأراد ابـ طباس (7)

 ابةـ ، طةـ مسةعقد بةـ طتبةة بةـ اهللطبةد بةـ اهلل طبقةد طةـ شفاب اإلسـاد فنن إزرقل رواه مـ صريؼ ابـ

 .  . فلراد اب الؽرماين أن يبؼل ابـ طباس فلبؼك ابـ شفاب طباس

. والعجقب مـ ابةـ الؽرمةاين رحؿةف اهلل هـةا أكةف أبؼةك هةذا الحةديث  ( بسـد ضعقػ جدا137إزرقل ) (6)

ةةَ  وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك الـبةل )دخةؾ:  ؾف وهق حديث ابـ مسةعقد الؿتػةؼ طؾقةف قةا وحذ  الذي قب  مؽا

 إنا  اْلَباصةُؾ  وَزَهةَؼ  اْلحؼُّ  جان ):  وَيُؼقُ   بقده كان بُعقدٍ  يْطُعـَُفا فَجَعَؾ  كُصًبا َوستُّقنَ  رالرؿاهة اْلؽْعَبةِ  وَحْقَ  

 (7636)ي. رواه البخةةةار (( ُيعقةةةدُ  ومةةةا اْلَباصةةةُؾ  ُيْبةةةدُئ  ومةةةا اْلحةةةؼُّ  جةةةان ، ) ( زُهقًقةةةا كةةةان اْلَباصةةةَؾ 

 .  ( وهذا لػظ مسؾؿ1781ومسؾؿ)
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،  مةةـ أحةةدهؿا امةةرأة سةةقدان شةةؿطان (1)خةةرجفكسةةًرا فؾؿةةا كسةةرت إصةةـام 

. فؼقؾ لرسةق  اهلل صةؾك اهلل  تدطق بالقيؾ،  كاشرة الشعر،  طرياكة،  تخؿش وجففا

 .  : تؾؽ كاهؾة قد أيست أن تعبد ببالدكؿ أبًدا فؼا ،  طؾقف وسؾؿ   ذلؽ

 زيـ فتغقةرت صةقرتف طةـ ِعة: ركةة حةقـ لُ  رن رالث ركةاتإن إبؾقس :  ويؼا 

،  وركةة حةقـ رأى رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قاهًؿةا بؿؽةة يصةؾل،  الؿالهؽةة

فاجتؿعةت إلقةف ذريتةف فؼةا  ،  وركة حقـ افتت  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؽةة

ولؽةـ افشةقا ،  : ايلسقا أن تردوا أمة محؿد طؾك الشرك بعد يقمفؿ هذا أبةًدا إبؾقس

 .  (7)فقفؿ الـقح والشعر

 

 ومن كصبفا والؿروة طؾى الصػا التي كاكت يف إصـامما جاء 

،  : كصب طؿرو بـ لحل الخؾصة بلسػؾ مؽةة قا ،  ابـ إسحا طـ   -  116

،  ويصةبقن طؾقفةا الؾةبـ،  و ةدون لفةا الشةعقر والحـطةة،  الؼالهةد يؾبسق اوكاكقا 

:  لةف. وكصب طؾةك الصةػا صةـًؿا يؼةا   ويعؾؼقن طؾقفا بقض الـعام،  ويذبحقن لفا

 .   (6): مطعؿ الطقر وكصب طؾك الؿروة صـًؿا يؼا  لف،   قؽ مجاود الري 

 

                                                           

 .  . بدون فان : خرج هؽذا وطـد إزرقل ولعؾ الصقاب (1)

: ومةةـ حةةقـ  ، ومةةـ ققلةةف (7/771، وهةةق   الؿغةةازي لؾقاقةةدي ) ( والقاقةةدي مةة وك139إزرقةةل ) (7)

، ورواه الطةرباين   الؽبقةر   ( بسـد ٓ بلس بف3617ب العالقة )افتت ..الخ رواه ابق يعؾك مؽؿا   الـؿطال

 وال هقب ، وذكره الؿـذري   ال غقب ( طـ ابـ طباس بـحقه9/67، وابق كعقؿ   الحؾقة ) (17618)

   الطةرباين : رواه (6/16) الزواهةد . وقا  الفقثؿل   مجؿع حسـ بنسـاد أحؿد : رواه ( وقا 5657)

 .  ، واهلل أطؾؿ . وجان طـ مجاهد وطـ غقره أكف رن أربع ركات مقرؼقن ورجالف الؽبقر

 .  ( بسـد ضعقػ طـ ابـ اسحا 1369، والػاكفل ) (156إزرقل ) (6)
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 فابَ وأول من كَص  ،ما جاء يف مـاة

طؾةك سةاحؾ البحةر  مـةاةأن طؿرو بـ لحةل كصةب ،  بـ إسحا طـ ا  -  117

فةنذا صةافقا ،  وهل التل كاكت لةألزد وغسةان يحجق ةا ويعظؿق ةا،  مؿا يؾل قديد

. وكةةاكقا  إٓ طـةةد مـةةاةا : لةةؿ يحؾةةق مةةـ طرفةةات وفرغةةقا مةةـ مـةةكبالبقةةت وأفاضةةقا 

ومـ أهةؾ لفةا لةؿ يطةػ بةقـ الصةػا والؿةروة لؿؽةان الصةـؿقـ الؾةذيـ ،  يفؾقن لفا

 .  "مطعؿ الطقر"و " قؽ مجاود الري ":  طؾقفؿا

: لةؿ  وكاكقا إذا أهؾقا بحج أو طؿرة،  فؾقن بؿـاةكان هذا الحل مـ إكصار يُ و

: وكةةان الرجةةؾ إذا  مةةـفؿ سةةؼػ بقةةت حتةةك يػةةرغ مةةـ حجتةةف أو طؿرتةةفيظةةؾ أحةةد 

 (1)يحةـٕن ٓ ،  وإن كاكت لف فقف حاجة تسقر مـ ضفةر بقتةف،  : لؿ يدخؾ بقتف أحرم

 .  رتاج الباب رأسف

:    ذلةؽ (6)]تعةالك[ أكةز  اهلل،  أمةر الجاهؾقةة (7)فؾؿا جان اهلل باإلسةالم وهةؿ

 .  [<=6:  ]البؼرة﴾ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴿

ومةـ دان بةديـفؿ مةـ ،  كاكت مـاة لألوس والخزرج وغسان مةـ إزدو:  قا 

 .   (3)وكاكت طؾك ساحؾ البحر مـ كاحقة الؿشؾؾ بؼديد،  أهؾ يثرب وأهؾ الشام

 

                                                           

 .  : يحػ 73:  ٓبـ الضقان ص الؿشرفة مؽة . و  تاريخ : يجز طـد إزرقل (1)

 .  . وهق الصقاب : وهدم طـد إزرقل 7)

 .  إزرقلزيادة مـ  (6)

 مةـ( 711/ 1) سةقرتف   هشةام ابةـ ، وقةق  ابةـ اسةحا  إخقةر ذكةره ( بسةـد ضةعقػ153إزرقل ) (3)

 مـةف يفبط جبؾ:  والؿشؾؾ.  (3/616البؾدان ) معجؿ.  مؽة قرب مقضع:  وقديد.  اسحا  ابـ حديث

 .  (166/ 5) البؾدان معجؿ.  البحر كاحقة مـ قديد إلك
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 ما جاء يف الالت والعزى

: أن رجاًل مؿـ مضك كان يؼعةد طؾةك صةخرة لثؼقةػ  طـ ابـ طباس  -  118

فسةؿقت صةخرة ،  . وكةان ذا غةـؿ سةقيؼفؿ (1)ببابيبقع السؿـ مـ الحاج إذا مروا 

: إن ربؽؿ كان الالت فةدخؾ    قا  لفؿ طؿرو،  فؾؿا فؼده الـاس،  فؿات،  الالت

 .  جق  الصخرة

إلةةك . وكةةان أو  مةةـ دطةةا  وكاكةةت العةةزى رةةالث شةةجرات سةةؿرات بـخؾةةة

: إن ربؽةؿ يتصةقػ  . وقا  لفؿ طؿةرو طبادهتؿا طؿرو بـ ربقعة والحارث بـ كعب

وكةةان   كةةؾ واحةةدة شةةقطان ،  ويشةةتق بةةالعزى لحةةر هتامةةة،  بةةالالت لةةربد الطةةاهػ

بعةث بعةد الػةت  ،  محؿةًدا صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ (7)]تعةالك[ . فؾؿةا بعةث اهلل يعبد

 ا رؿ جان إلك الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿفؼطعف،  خالد بـ القلقد إلك العزى يؼطعفا

:  . قةا  : ٓ شةلن : ما رأيت فةقفـ؟ قةا  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿفؼا  لف الـبل ،  مؽة

 (6)افقجةةد تحةةت أصةةؾفا امةةرأة كاشةةر،  . فرجةةع فؼطةةع ـ فةةارجع فةةاقطعفُ مةةا قطعةةتَ 

:  قةا ،  : إين رأيت كذا وكذا فرجع فؼا ،  قاهؿة طؾقفـ كل ا تـقح طؾقفـ،  شعرها

 . (3)صدقت

                                                           

 .  فقؾت : بف هؽذا وطـد إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  : كاشرة تصحػت مـ (6)

، وقصةة خالةد مةع العةزى وقتةؾ الشةقطاكة  : م وك ( و  سـده محؿد بـ الساهب الؽؾبل156إزرقل ) (3)

:  ( وقةا 758( والضقان   الؿختارة )11337، والـساهل   الؽربى ) (917رواها ابق يعؾك   مسـده )

 بعةث مؽةة وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسةق  فةت  لؿا:  قا  الطػقؾ أبل   بالؿتابعة وهق طـإسـاده صحق

 فؼطةع السةؿرات تةال  طؾةك وكاكةت القلقةد بةـ خالد ، فلتاها العزى  ا وكاكت كخؾة إلك القلقد بـ خالد

 لؿ فنكؽ ارجع:  فؼا  فلخربه وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أتك ، رؿ طؾقفا كان الذي البقت وهدم السؿرات

 طةزى : يةا يؼقلةقن وهةؿ الجبةؾ   أمعـةقا حجا ةا وهؿ السدكة إلقف كظرت فؾؿا خالد ، فرجع شقئا تصـع

 الة اب تحثةق شةعرها كاشةرة طرياكةة امرأة فنذا خالد فلتاها:  ، قا  برغؿ فؿقيت وإٓ طقريف طزى يا خبؾقف
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فؽةاكقا إذا ،  أن طؿرو بـ لحل اتخذ العةزى بـخؾةة،  ابـ إسحا  قا   -  119

فقطقفةقن  ةا ،  : لةؿ يحؾةقا حتةك يةلتقا العةزى فرغقا مـ حجفؿ وصقاففؿ بالؽعبةة

. وكاكت قةريش وكـاكةة كؾفةا تعظةؿ العةزى  ويعؽػقن طـدها يقًما،  ويحؾقن طـدها

،  الذيـ يحجبق ا بـق شقبان مـ بـةل سةؾقؿ وكان سدكتفا،  مع خزاطة وجؿقع مضر

 .  (1) حؾػان بـل هاشؿ

 (7)[مةـفـ]واحةدة  : وكاكت الالت والعزى ومـةاة   كةؾ قا  الؽؾبل  -  111

 .  (6)وذلؽ مـ صـع إبؾقس وأمره،  وهؿ الحجبة،  لؾسدكة ياوترا،  شقطاكة تؽؾؿفؿ

 .   وكان هدمفا لخؿس لقا  بؼقـ مـ رمضان سـة رؿان

فؾؿا حضرتف القفةاة دخةؾ ،  ساد ا أفؾ  بـ الـضر السؾؿل مـ بـل سؾقؿ وكان

: أخةا  أن  : مةا لةل أراك حزيـًةا؟ قةا  فؼةا  -وهةق حةزيـ  -طؾقف أبق لفب يعةقده 

 .   فاكا أققم طؾقفا بعدك،  تحزن : ٓ قا  لف أبق لفب،  ضقع العزى مـ بعديي

ت قةد اتخةذت طـةدها : إن تظفر العزى كـة فجعؾ أبق لفب يؼق  لؽؾ مـ لؼل

،  فةابـ أخةل -ومةا أراه يظفةر  -وإن يظفةر محؿةد طؾةك العةزى ،  يًدا بؼقامل طؾقفا

 .  [6:  ]ادسد﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿:  فلكز  اهلل تعالك

 .   : فؽاكت بالؿشؾؾ مـ قديد وأما مـاة

 

                                                                                                                                                        

 : تؾةؽ قةا  فةلخربه وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك الـبةل إلك رجع ، رؿ قتؾفا حتك بالسقػ ، فعؿؿفا رأسفا طؾك

 .  العزى

 .  ( وسـده الك ابـ اسحا  ضعقػ157إزرقل ) (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  ( وسـده الك الؽؾبل ضعقػ158إزرقل ) (6)
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 ما جاء يف ذات أكواط

اهلل طؾقةف : خرجـا مةع رسةق  اهلل صةؾك  قا  (1)الحارث بـ مالؽ طـ  -  111

وكاكت لؽػار قريش ومةـ سةقاهؿ مةـ العةرب شةجرة طظقؿةة ،  (7)وسؾؿ إلك حـقـ

،  يلتق ةا كةؾ سةـة فقعؾؼةقن طؾقفةا أسةؾحتفؿ "ذات أكقاط":  لفا (6)[يؼا ]خضران 

رسةق  : فرأيـا يقًما وكحـ كسةقر مةع  . قا  ويعؽػقن طـدها يقًما،  ويذبحقن طـدها

:  فسايرتـا مـ جاكب الطريؼ فؼؾـةا،  ؿة خضرانصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ شجرة طظق اهلل

 .  أكقاط اجعؾ لـا ذات أكقاط كؾؿا لفؿ ذات،  رسق  اهلل يا

والةذي  -قؾةتؿ ،  اهلل أكةرب،  اهلل أكةرب":  فؼا  رسق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

:  ]األطـراف﴾ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿:  كؿا قا  ققم مقسةك -كػس محؿد بقده 

 .   (5)"مـ كان قبؾؽؿ (3)قرةس،  قرةإ ا الس،  [=68

 

 جامع كسر إصـام

: لؿا فت  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف  قا ،  طـ سعقد بـ طؿرو الفذلل  -  117

ذي "وبعةةث إلةةك ،  فبعةةث خالةةد بةةـ القلقةةد إلةةك العةةزى،  وسةةؾؿ مؽةةة بةةث السةةرايا

فجعةؾ يحرقةف ،  الطػقةؾ بةـ طؿةرو الدوسةل -صةـؿ طؿةرو بةـ حؿؿةة  - "الؽػقـ

                                                           

 .  هق أبق واقد الؾقثل رضل اهلل طـف (1)

:  و  حاشةقة إزرقةل.  (616/  7 البؾةدان معجؿ) لقا  رالث مؽة وبقـ ، بقـف الطاهػ قبؾ واد:  حـقـ (7)

 .  (العؾقا الشراهع) بة الققم تعر  ، بؾ آسؿ  ذا الققم تعر  وٓ

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

 .  "..إ ا الســ ســ":  و  جؿقع الؿصادر إزرقلهذا تصحقػ وهل طـد  (3)

، وال مةةذي  (71937، وأحؿةد  ) صةةحق ( بسةـد 1636، ورواه الطقالسةل   سةةــف ) (161إزرقةل ) (5)

، والطةرباين   الؽبقةر  (6717، وابـ حبان   صحقحف ) : حسـ صحق  ، وقا  ( بسـد صحق 7181)

 .  ( والحديث صحق 6791)
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 :   بالـار ويؼق 

 بادك      مقالدكا أقدم من مقالدكيا ذا الؽػني لست من ط  

 الـار يف فمادك (6)تشحش اإك

. وبعةث طؿةرو بةـ  إلك مـةاة بالؿشةؾؾ ففةدمفا (7)د بـ طبدإشفؾقوبعث سع

 : اكتفقةت إلقةف وطـةده وكان طؿرو يؼق ،  ففدمف -صـؿ هذيؾ  -العاص إلك سقاع 

: أمةرين  : ومةا لةؽ ولةف؟ قؾةت ، قةا  قاعسة: هةدم  تريد؟ قؾت: ما  فؼا ،  السادن

:  : لةؿ؟ قةا  قؾةت،  : ٓ تؼةدر طؾةك هدمةف قةا ،  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

الباصةةؾ؟ ويحةةؽ! وهةةؾ يسةةؿع أو  (6)غةةل: حتةةك أن أكةةت    قةةا  طؿةةرو،  يؿتـةةع

تةف وأمةرت أصةحابل ففةدمقا بقةت خزاك،  : فةدكقت مـةف فؽسةرتف يبصر؟ قا  طؿرو

 .  (3): أسؾؿت هلل : كقػ رأيت؟ قا  رؿ قا  لؾسادن،  ولؿ يجدوا فقفا شقًئا

 

 مسقر تبع إلى مؽة

: سةةار تبةةع إو  إلةةك الؽعبةةة وأراد هةةدمفا  قةةا ،  ابةةـ إسةةحا  طةةـ  -  116

فؼامت خزاطة دوكةف وقاتؾةت طـةف ،  وخزاطة يقمئذ تؾل البقت وأمر مؽة،  وتخريبفا

 .   تبع آخر كذلؽ. رؿ  حتك رجع قتآ شديدا

وقد كان قبل ذلك مـفم ،  وأما التبابعة الذين أرادوا هدم الؽعبة وختريبفا ثالثة

 .  فنذا دخل مؽة طظم احلرم والبقت،  من يسر يف البالد

                                                           

 .  : حشقت طـد إزرقل (1)

كؿةةا   مغةةازي  "بةةـ زيةةد إشةةفؾل سةةعد"كةةذلؽ طـةةد إزرقةةل والصةةقاب أكةةف هةةذا تصةةحقػ وهةةق  7)

 .  (وغقرها6/661والؿـتظؿ ٓبـ الجقزي )،  (7/136، وصبؼات ابـ سعد) (7/791القاقدي)

 .  مؼحؿة لقست   إصق  وٓ طـد إزرقل "غل" (6)

 .  ( مـ صريؼ القاقدي166إزرقل ) (3)
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:  . قةا  : فنكؿا كان   أو  زمان قريش تبع الثالث الذي أراد هدم البقتاللما ف

وه فؼةالقا نققًما مـ هذيؾ مةـ بـةل لحقةان جةا: أن  ؽان سبب خروجف ومسقره إلقفف

،  وتحجف وتعتؿةره،  وتػد إلقف وتـحر طـده،  العرب جؿقًعا : إن بؿؽة بقًتا تعظؿف لف

وأكةةت أولةةك أن يؽةةقن ذلةةؽ البقةةت ،  ؼةةد حةةازت شةةرفف وذكةةرهف:  وإن قريًشةةا تؾقةةف

حةاج رةؿ صةرفت ،  إلقف وخربتف وبـقت طـدك بقًتةا (1)رتص. فؾق  وشرفف وذكره لؽ

 .  (7): فلجؿع الؿسقر إلقف . قا  مـفؿ العرب إلقف كـت أحؼ بف

: لؿةةا كةةان تبةةع بالةةد  مةةـ جؿةةدان بةةقـ أمةةج  قةةا ،  طقسةةك الؿةةديـل طةةـ ابةةل

فةدطا أحبةاًرا كةاكقا معةف ،  وأضؾؿت طؾقفؿ إرض،  دفت  ؿ دوا ؿ،  (6)ػانسوط

: أردت أن  قةا : هؾ هؿؿت لفذا البقةت بشةلن؟  فؼالقا،  مـ أهؾ الؽتاب فسللفؿ

فاكجؾةةت طةةـفؿ ،  . فػعةؾ : أن تؽسةةقه وتـحةر طـةةده : فةاكق لةةف خقةًرا . قةةالقا أهدمةف

 .  . وإكؿا سؿل الد  مـ أجؾ ذلؽ الظؾؿة

حتةك إذا كةان بالةد  مةـ  (3)ارصة: ف قةا ،  رؿ رجع إلةك حةديث ابةـ إسةحا 

 فةدطا،  وغشقتفؿ ضؾؿةة شةديدة ورية ،  دوا ؿػان دفت  ؿ سجؿدان بقـ أمج وط

: هؾ هؿؿت لفذا البقةت بسةقن؟  فؼالقا،  أحباًرا كاكقا معف مـ أهؾ الؽتاب فسللفؿ

: واهلل مةا أرادوا  فؼالةت إحبةار،  فلخربهؿ بؿا قا  لف الفذلققن وبؿا أراد أن يػعةؾ
                                                           

 .  : سرت طـد إزرقل (1)

إزرقةل طةـ ابةـ ، وكةؾ مةا رواه  ( وسـده الك ابـ اسحا  ضةعقػ فقةف طثؿةان بةـ سةاج163إزرقل ) (7)

 .  اسحا  فقؿا سبؼ فؿـ صريؼف

 بسةػحفؿا الطريؼ ، يؿر مؽة شؿا  كقؾ 111 طؾك الغرب مـ الد  يظؾالن متجاوران جبالن:  جؿدان (6)

/ 1 الحجةاز معةالؿ معجةؿ) الؿديـة أطراض مـ بؾد:  وأمج.  (171/ 7 الحجاز معالؿ معجؿ) الشرقل

 التؼةان ، طؾةك الؿديـةة ىف الؿحجةة طؾةك كةقاًل  رؿاكقـ طؾك مؽة شؿا  تؼع طامرة بؾدة:  وطسػان.  (169

 الحجاز معالؿ معجؿ) التػؾة بئر ، مـفا ومرقبة مجصصة قديؿة طذبة آبار ، فقفا الصغق بقادي فقدة وادي

6  /99)  . 

 .  : فسار طـد إزرقل (3)
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.  لؿ يرده أحد بسقن إٓ هؾةؽ،  إن هذا بقت اهلل الحرام،  إٓ هالكؽ وهالك ققمؽ

،  وتـحةةر طـةةده،  أن تعظؿةةف وتؽسةةقه،  تـةةقي لةةف خقةةًرا : : فؿةةا الحقؾةةة؟ قةةالقا قةةا 

،  وسةةؽـت الةةري ،  : فاكجؾةةت طةةـفؿ الظؾؿةةة قةةا ،  . فػعةةؾ وتحسةةـ إلةةك أهؾةةف

لمر تبةةع بالفةةذلققـ فضةةربت أطـةةاقفؿ : فةة ، قةةا  اكطؾؼةةت  ةةؿ ركةةا ؿ ودوا ةةؿو

 .   . وإكؿا كاكقا فعؾقا ذلؽ حسًدا لؼريش طؾك وٓيتفؿ البقت وصؾبفؿ

 قت: بةذلؽ سةؿ فقؼةا ،  فؽةان سةالحف بؼعقؼعةان،  حتك قدم مؽةار تبع صرؿ 

،  : إكؿا سؿقت أجقاد أجقاًدا بجقاد خقؾ تبةع ويؼا ،  وكاكت خقؾف بلجقاد،  قعقؼعان

: فؾةذلؽ  : شعب طبداهلل بـ طامر بـ كريز الشعب الذي يؼا  لف  وكاكت مطابخف 

يةرزأ هةق وٓ أحةد  ٓ،  بدكةة فلقام بؿؽة أياًما يـحر كةؾ يةقم ماهةة،  : الؿطابخ ؿلُس 

ؼةع الطقةر يرةؿ ،  يردهةا الـةاس فقلخةذون مـفةا حةاجتفؿ،  مؿـ   طسؽره مـفا شقًئا

: إكسةان وٓ  إذا أمست ٓ يصد طـفا شلن مـ إشةقان (1)[السباع]رؿ تـتا ا ،  فتلكؾ

،  كامؾةة رةؿ كسةا البقةت كسةقة،  . يػعؾ ذلةؽ كةؾ يةقم مؼامةف أجؿةع صاهر وٓ سبع

 .   (6)وجعؾ لف باًبا يغؾؼ بضبة فارسقة،  (7)العصبكساه 

أري   ،  كسةقة كامؾةة (3)البقةت : كان تبع أو  مـ كسا البقةت قا  ابـ جريجو

:  (6)فؽسةاها القصةاهؾ،  رؿ أري أن يؽسقها،  (5)الؿـام أن يؽسقها فؽساها إكطاع

 .   قبؾ ذلؽولؿ يؽـ يغؾؼ ،  وجعؾ لفا باًبا يغؾؼ،  رقاب حربة مـ طصب القؿـ

 

                                                           

 .  سؼطت مـ إصؾ زيادة مـ إزرقل (1)

 .  (طصب:  ، مادة الؾسان) ويـسج يصبغ ، رؿ ويشد يجؿع:  ، أي غزلفا ، يعصب يؿاكقة برود:  العصب (7)

 .  ( بسـد صحق  إلك الؿديـل165إزرقل ) (6)

 .  هؽذا مؽررة   إصؾ (3)

 .  (كطع:  ، مادة الؾسان) الجؾد مـ بساط:  وهق كطع جؿع:  إكطاع (5)

 .  (وصؾ:  ، مادة الؾسان) مخطط يؿاين أحؿر رقب:  وهل وصقؾة جؿع:  القصاهؾ (6)
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 حديث الػقل ذكر مبتدأ

: كان مـ حديث الػقؾ فقؿةا ذكةر بعةض  قا ،  طـ محؿد بـ إسحا   -  113

مةـ طؾؿةان  طـ ابةـ طبةاس وطةـ مةـ لؼةل،  طـ سعقد بـ جبقر وطؽرمة،  أهؾ مؽة

،  وكةان قةد هتةقد،  : زرطةة ذو كةقاس : إن مؾًؽا مـ مؾقك حؿقر يؼا  لةف أهؾ القؿـ

إٓ مةا كةان مةـ أهةؾ كجةران وهةؿ مةـ أشةالن ،  طؾةك ذلةؽواستجؿعت معف حؿقةر 

: فةةن ؿ كةةاكقا طؾةةك الـصةةراكقة طؾةةك أصةةؾ حؽةةؿ اإلكجقةةؾ وبؼايةةا مةةـ ديةةـ  سةةبل

فدطاهؿ ذو كقاس إلةك القفقديةة ،  : طبداهلل بـ رامر ولفؿ رأس يؼا  لف،  الحقاريقـ

فؿةـفؿ  : وصةـػ لفةؿ الؼتةؾ،  فخد لفةؿ أخةدوًدا،  فخقرهؿ فاختاروا الؼتؾ،  فلبقا

إٓ رجةؾ مةـ ،  ومـفؿ مـ أوقد لف الـةار   إخةدود فللؼةاه   الـةار،  مـ قتؾ صربًا

فةذهب طؾةك فةرس لةف يةركض حتةك أطجةزهؿ   ،  : دوس بةـ رعؾبةان سبل يؼا  لةف

: بعةدت بةالدك وكةلت  فؼةا ،  فلتك ققصر فذكر لف ما بؾغ مةـفؿ واستـصةره،  الرمؾ

 .  لحبشة فنكف طؾك ديــا فقـصركولؽـ سلكتب لؽ إلك مؾؽ ا،  دارك طـا

: بعةث معةف  فؾؿةا قةدم طؾةك الـجاشةل،  ـصةرهلقفؽتب لف إلك الـجاشل يةلمره 

،  : إن دخؾةت الةقؿـ فلقتةؾ رؾةث رجالفةا وقةا ،  رجاًل مـ الحبشة يؼا  لةف أريةاط

رةؿ ضفةر ،  . فؾؿا دخؾةقا أرض الةقؿـ تـاوشةقا شةقًئا مةـ قتةا  واخرب رؾث بالدها

زرطة ذو كقاس طؾك فرسف فاستعرض بف البحر حتك لجةج بةف فؿاتةا وخرج ،  طؾقفؿ

فؼةا  ،  . فةدخؾفا أريةاط فعؿةؾ مةا أمةر بةف الـجاشةل وكان آخر العفد بةف،    البحر

 .  (1): ٓ كدوس وٓ كلطال  رحؾف قاهؾ مـ أهؾ القؿـ   ذلؽ مثاًل يضربف

 

                                                           

 .  ( مـ صريؼ طثؿان بـ ساج167إزرقل) (1)
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 ذكر الػقل حقن ساقه الحبشة

كةان ،  ضفةرت الحبشةة طؾةك أرض الةقؿـ أكةف لؿةا،  بـ إسةحا ا طـ  -  115

فلقةام أريةاط بةالقؿـ سةـتقـ   ،  وكان أرياط فق  أبرهة،  مؾؽفؿ إلك أرياط وأبرهة

وكةةان   جـةةد مةةـ ،  رةةؿ كازطةةف أبرهةةة الحبشةةل الؿؾةةؽ،  سةةؾطاكف ٓ يـازطةةف أحةةد

ار أحةدهؿا إلةك صةرةؿ ،  فاكحاز إلك كؾ واحةد مـفؿةا مةـ الحبشةة صاهػةة،  الحبشة

 (1)وكةةان أبرهةةة يؽةةقن بالجـةةد،  ؽةةان أريةةاط يؽةةقن بصةةـعان ومخالقػفةةاف،  أخةةر

 .   ومخالقػفا

: إكةةؽ  فؾؿةةا تؼةةارب الـةةاس ودكةةا بعضةةفؿ مةةـ بعةةض أرسةةؾ أبرهةةة إلةةك أريةةاط

فليـةا ،  فابرز لةل وأبةرز لةؽ،  تصـع بلن تؾؼل الحبشة بعضفؿ ببعض فتػـقفا بقــا ٓ

 .   : قد أكصػت أرياط. فلرسؾ إلقف  إلقف جـده تما أصاب صاحبف اكصرف

. وخةرج لةف  و  يةده حربةة -وكان رجاًل طظقًؿا صقياًل وسقًؿا  -فخرج أرياط 

 .   وكان ذا ديـ   الـصراكقة،  دحداًحا،  ًؿالحِ ،  حادًرا،  وكان رجاًل قصقًرا،  أبرهة

فؾؿةا دكةا أحةدهؿا مةـ ،  : طتةقدة لةف يحؿةل ضفةره يؼةا  لةف اوخؾػ أبرهة طبد

فققعت الحربةة ،  فضرب  ا رأس أبرهة يريد يافقخف،  أرياط الحربةرفع ،  صاحبف

: أبرهةةة  فبةةذلؽ سةةؿل،  فشةةرمت حاجبةةف وطقـةةف وأكػةةف وشةةػتف،  طؾةةك جبفةةة أبرهةةة

 فزرقةف بالحربةة،  : طتقدة طؾك أرياط مـ خؾػ أبرهةة . وحؿؾ غالم أبرهة إشرم

 .  بالقؿـ فاجتؿعت طؾقف الحبشة،  جـد أرياط إلك أبرهة فاكصر ،  فؼتؾف

طؾةؿ الـجاشةل مؾةؽ الحبشةة بةلرض  رغقةبوكان ما صـع أبرهة مـ قتؾف أريةاط 

: طةدا طؾةك  فؾؿةا بؾغةف ذلةؽ غضةب غضةًبا شةديًدا وقةا ،  ةأكسقم مـ بالد الحبش

                                                           

 مسةؿاة ، وهةل فرسةًخا وخؿسقن رؿاكقة صـعان وبقـ ، بقـفا السؽاسؽ أرض مـ القؿـ مدن مـ:  الجـد (1)

 .  (169/  7 البؾدان معجؿ) الؿعافر مـ بطـ شفران بـ بجـد
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رؿ حؾةػ الـجاشةل ٓ يةدع أبرهةة حتةك يطةل أرضةف ويجةز ،  أمقري بغقر أمري فؼتؾف

 .   كاصقتف

رةؿ ،  رةؿ مةأل جراًبةا مةـ تةراب أرض الةقؿـ،  ؾةؼ رأسةفحفؾؿا بؾغ أبرهة ذلؽ 

إكؿةةا كةةان أريةةاط طبةةدك وأكةةا ،  : أيفةةا الؿؾةةؽ وكتةةب إلقةةف،  بعةةث بةةف إلةةك الـجاشةةل

إٓ أين كـةت أقةقى طؾةك أمةر الحبشةة ،  وكؾـا صاطتف لةؽ،  اختؾػـا   أمرك،  طبدك

،  وقد حؾؼت رأسل كؾف حقـ بؾغـةل قسةؿ الؿؾةؽ،  وأضبط وأسقس لفؿ مـف،  مـف

 .  : لقضعف تحت قدمقف فقرب بذلؽ قسؿف بف إلقف مع جراب مـ تراب أرضلوبعثت 

: أن اربةت بةلرض الةقؿـ  : رضل طـف وكتةب لةف فؾؿا اكتفك ذلؽ إلك الـجاشل

بصةـعان  (1)"قسؾا الؼُ "وبـك أبرهة طـد ذلؽ ،  . فلقام أبرهة بالقؿـ حتك يلتقؽ أمري

 ب إلك الـجاشةلتوك،  الؼؾقس:  فبـك كـقسة وأحؽؿفا وسؿاها،  إلك جـب غؿدان

ولست بؿـتةف ،  : إين قد بـقت لؽ كـقسة لؿ يبـ مثؾفا لؿؾؽ كان قبؾؽ مؾؽ الحبشة

 .  حتك أصر  حاج العرب إلقفا

غضةب رجةؾ ،  : فؾؿا تحدرت العرب بؽتاب أبرهة بذلؽ إلةك الـجاشةل قا  

فؼعةد فقفةا "الؼؾةقس"فخةرج حتةك أتةك ،  أحد بـل فؼقؿ مـ بـل كـاكة (7)مـ الـسلة
  ،

: مـ صـع  . فلخرب بذلؽ أبرهة فؼا  رؿ خرج حتك لحؼ بلرضف،  : أحدث فقفا أي

: صـعف رجؾ مـ العرب مـ أهؾ هذا البقت الةذي تحةج العةرب إلقةف  هذا؟ فؼقؾ لف

 فؼعةةدفغضةةب فجانهةةا ،  : أصةةر  إلقفةةا حةةاج العةةرب سةةؿع بؼقلةةؽ  أن بؿؽةةة لؿةةا

                                                           

،  وطؾقهةا بـقا ةا : ٓرتػةاع الؼؾةقس وسؿقت.  صـعان باب طؾك أبرهة بـاها التل الؽـقسة وهل:  الؼؾقس (1)

 .  (3/693البؾدان ) معجؿ.  الرؤوس أطؾك   : ٕ ا الؼالكس ومـف

 مةـ الشةفر ، فقةمخرون يحؾق ا:  ، أي الجاهؾقة   العرب طؾك الشفقر يـسئقن كاكقا الذيـ هؿ:  الـسلة (7)

 معجةؿ.  الشةفر ذلةؽ ، ويمخرون الحؾ أشفر مـ شفًرا مؽاكف ، ويحرمقن بعده الذي إلك الحرم إشفر

 .  (3/695البؾدان )
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 .   . أي أ ا لقست لذلؽ بلهؾ فقفا

رةؿ أمةر ،  وحؾةػ لقسةقرن إلةك البقةت حتةك يفدمةف،  طـد ذلةؽ أبرهةة فغضب

. وسةؿعت بةذلؽ العةرب  وخرج بالػقؾ معف وارؿ سار،  الحبشة فتفقلت وتجفزت

ورأوا أن جفاده حؼ طؾقفؿ حقـ سؿعقا أكف يريد هةدم الؽعبةة ،  فلطظؿقه وقطعقا بف

،  : ذو كػةر يؼةا  لةففخرج إلقف رجؾ مـ أشرا  الةقؿـ ومؾةقكفؿ ،  بقت اهلل الحرام

فدطا ققمف ومـ أجابف مـ ساهر العرب إلك حرب أبرهة ومجاهدتف طـ بقت اهلل ومةا 

ففزم ذو كػر فةليت ،  . رؿ طرض لف فؼاتؾف فلجابف مـ أجابف إلك ذلؽ،  يريد مـ هدمف

فعسةك أن يؽةقن ،  تؼتؾـةل ٓ،  : أيفةا الؿؾةؽ . فؾؿا أراد قتؾف قا  لف ذو كػر بف أسقًرا

. وكةان أبرهةة رجةاًل  ف كف وحبسف طـةده   ورةا ،  معؽ خقًرا لؽ مـ قتؾلمؼامل 

 .   ذا ديـ   الـصراكقة،  حؾقًؿا ورًطا

حتةةك إذا كةةان   أرض ،  ومضةةك أبرهةةة طؾةةك وجفةةف ذلةةؽ يريةةد مةةا خةةرج إلقةةف

ومةـ  (1)ش: شةفران وكةاه خثعؿ طرض لف كػقؾ بـ حبقب الخثعؿل   قباهؾ خةثعؿ

فةليت بةف فؼةا  ،  خةذ لةف كػقةؾ أسةقًراوأُ ،  فؼاتؾف ففزمف أبرهةة،  اتبعف مـ قباهؾ العرب

وهاتان يداي طؾةك قباهةؾ ،  ٓ تؼتؾـل فنين دلقؾؽ بلرض العرب،  : أيفا الؿؾؽ كػقؾ

وخةرج بةف معةف ،  . فلطػةاه وخؾةك سةبقؾف بالسةؿع والطاطةة ش: شفران وكةاه خثعؿ

:  لةف   رؼقةػ فؼةالقايدلف حتك إذا مر بالطاهػ خرج إلقف مسةعقد بةـ معتةب   رجةا

،  ولقس طـةدكا لةؽ خةال ،  سامعقن لؽ مطقعقن،  إكؿا كحـ طبقدك،  أيفا الؿؾؽ

،  إكؿةا تريةد البقةت الةذي بؿؽةة -يعـقن الةالت  -ولقس بقتـا هذا البقت الذي تريد 

غا  يدلةف طؾةك رُ  قبعثقا معف أب، و فتجاوز طـفؿ،  وكحـ كبعث معؽ مـ يدلؽ طؾقف

 .   مؽة

                                                           

 .  ، كؿا   كتب التاريخ : كاهس هذا تصحقػ والصقاب أ ا (1)
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فؾؿةا أكزلةف بةف مةات أبةق ،  سومعف أبةق رغةا  حتةك أكزلةف بةالؿغؿا فخرج أبرهة 

ولؿةا كةز  .  ففق قربه الذي يةرجؿ بةالؿغؿس،  فرجؿت قربه العرب،  رغا  هـالؽ

طؾةك خقةؾ  (1)ر: إسقد بـ مؼصق بعث رجاًل مـ الحبشة يؼا  لف،  أبرهة الؿغؿس

فلصةاب ،  وغقةرهؿ فسا  إلقف أمقا  أهؾ هتامة مةـ قةريش،  لف حتك اكتفك إلك مؽة

ففؿةت ،  وهق يقمئذ كبقةر قةريش وسةقدها،  فقفا ماهتل بعقر لعبد الؿطؾب بـ هاشؿ

رؿ طرفقا أكف ٓ صاقةة لفةؿ ،  قريش وخزاطة وكـاكة وهذيؾ ومـ كان   الحرم بؼتالف

 .  بف ف كقا ذلؽ

: سؾ طـ سةقد أهةؾ هةذا البؾةد  وبعث أبرهة حـاصة الحؿقري إلك مؽة فؼا  لف

إكؿةا جئةت ،  : إين لةؿ آت لحةربؽؿ : إن الؿؾةؽ يؼةق  لؽةؿ رؿ قؾ لفؿ،  وشريػفؿ

فةنن هةق لةؿ ،  حاجةة لةل بةدماهؽؿ تعرضقا بؼتا  فةال (7)[لؿ]فنن ،  لفدم هذا البقت

 .   رد حربل فلتـل  بفيُ 

:  فؼقةؾ لةف،  سل  طـ سقد قةريش وشةريػفا،  مؽة الحؿقري فؾؿا دخؾ حـاصة

. فؼةةا   طبةةدالؿطؾب فةةلخربه بؿةةا قةةا  أبرهةةةفلرسةةؾ إلةةك :  ، قةةا  طبةةدالؿطؾب

هةذا بقةت اهلل الحةرام ،  ومةا لـةا بةذلؽ مةـ صاقةة،  : واهلل ما كريد حربف طبدالؿطؾب

وإن يخؾ بقـف وبقـةف ،  ففق بقتف وحرمف (6)ؿـعفكفنن طؾقف السالم  وبقت خؾقؾف إبراهقؿ

 .   فقاهلل ما طـدكا دفع

 .   أمرين أن آتقف بؽ  قد فنكف،  : فاكطؾؼ إلقف فؼا  حـاصة

سل  طـ ذي كػر ، ي فاكطؾؼ معف طبدالؿطؾب ومعف بعض بـقف حتك أتك العسؽر

هةؾ طـةدك ،  : يةا ذا كػةر . فؼةا  حبسةفطؾقف وهةق   م  ا حتك دُ  -وكان لف صديًؼا  -

                                                           

 .  : مـصقر   إصق  مـ كتب التاريخ والتػسقر (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  : يؿـعف طـد إزرقل (6)
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يةدي مؾةؽ يـتظةر أن  بةقـ: ومةا غـةان رجةؾ أسةقر  مـ غـان فقؿا كز  بـا؟ قا  ذو كػر

س يإٓ أن أكةقس سةا،  ؟ مةا طـةدي غـةان   شةلن مؿةا كةز  بةؽيؼتؾف بؽةرة أو طشةقة

وأسةللف أن ،  (1)ؽػظةوأطظؿ طؾقةف ح،  فسلرسؾ إلقف فلوصقف بؽ،  الػقؾ صديؼ لل

ويشػع لؽ طـده بخقةر إن قةدر طؾةك ،  وتؽؾؿف ما بدا لؽ،  يستلذن لؽ طؾك الؿؾؽ

 .   : حسبل قا ،  ذلؽ

طبةدالؿطؾب سةقد قةريش وصةاحب طقةر : إن  فبعث ذو كػر إلك أكقس فؼا  لةف

وقةد أصةاب ،  والةقحش   رؤوس الجبةا ،  يطعؿ الـةاس بالسةفؾ والجبةؾ،  مؽة

 .  : أفعؾ . فؼا  ؿا استطعتبطؾقف واكػعف لف فاستلذن ،  الؿؾؽ لف ماهتل بعقر

هةةذا سةةقد قةةريش ببابةةؽ يسةةتلذن ،  : أيفةةا الؿؾةةؽ فؽؾةةؿ أكةةقس أبرهةةة فؼةةا  لةةف

.  فاهةذن لةف طؾقةؽ فؾقؽؾؿةؽ   حاجتةف،  وسةقدها وهق صاحب طقةر مؽةة،  طؾقؽ

فؾؿةا رآه أبرهةة  -وكان طبدالؿطؾب أوسؿ الـاس وأطظؿف وأجؿؾف  -فلذن لف أبرهة 

،  راه الحبشة يجؾسف معةف طؾةك سةريرهيوكره أن ،  أجؾف وأكرمف طـ أن يجؾسف تحتف

قةا  رةؿ ،  وأجؾسف معف طؾقةف إلةك جـبةف،  فـز  أبرهة طـ سريره فجؾس طؾك بساصف

: مةةا  : إن الؿؾةةؽ يؼةةق  لةةؽ : قةةؾ لةةف مةةا حاجتةةؽ؟ فؼةةا  لةةف ال جؿةةان ل جؿاكةةف

. فؾؿةا قةا  لةف  : حاجتل أن يرد طؾةل الؿؾةؽ مةاهتل بعقةر أصةا ا لةل حاجتؽ؟ قا 

رؿ قةد زهةدت ،  : قد كـت أطجبتـل حقـ رأيتؽ : قؾ لف قا  أبرهة ل جؿاكف،  ذلؽ

وت ك بقًتا هةق ديـةؽ وديةـ ،  بتفا لؽتؽؾؿـل   ماهتل بعقر أص،  فقؽ حقـ كؾؿتـل

،  : إين أكةا رب إبؾةل وقد جئت لفدمةف ٓ تؽؾؿـةل فقةف؟! قةا  طبةدالؿطؾب،  آباهؽ

 .   : أكت وذاك . قا  كان لقؿـع مـل ما:  . قا  وإن لؾبقت رًبا سقؿـعف

: وقةةد كةةان فقؿةةا يةةزطؿ بعةةض أهةةؾ العؾةةؿ قةةد ذهةةب مةةع  قةةا  ابةةـ إسةةحا 

                                                           

 .  : حؼؽ طـد إزرقل (1)
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: يعؿر بـ كػارة بـ طدي بـ  بعث إلقف حـاصة الحؿقريطبدالؿطؾب إلك أبرهة حقـ 

وخقيؾةد بةـ وارؾةة ،  وهق يقمئةذ سةقد بـةل بؽةر،  الديؾ بـ بؽر بـ طبدمـاة بـ كـاكة

: فعرضقا طؾك أبرهة رؾةث أمةقا  أهةؾ هتامةة طؾةك  وهق يقمئذ سقد هذيؾ،  الفذلل

 وقد كةان ؟أم ٓ واهلل أطؾؿ كان ذلؽ،  فلبك طؾقفؿ،  أن يرجع طـفؿ وٓ يفدم البقت

فؾؿةا اكصةرفقا طـةف اكصةر  ،  أبرهة رد طؾةك طبةدالؿطؾب اإلبةؾ التةل كةان أصةاب

ز   قوأمةرهؿ بةالخروج مةـ مؽةة والتحة،  طبدالؿطؾب إلك قريش فلخربهؿ الخةرب

. رؿ قام طبةدالؿطؾب فلخةذ بحؾؼةة بةاب  خقًفا طؾقفؿ  معرة الجقشتشعػ الجبا  

فؼةا  ،  ن اهلل ويستـصروكف طؾك أبرهة وجـدهوقام معف كػر مـ قريش يدطق،  الؽعبة

 :  خذ بحؾؼة باب الؽعبةآطبدالؿطؾب وهق 

 (1)حاللؽيا رب إن الؿرن يؿـع        رحؾف فامـع 

واكطؾؼ هق ومـ معف مةـ ،  باب الؽعبة ؾؼةرؿ أرسؾ طبدالؿطؾب خ.    أبقات

 .   إذا دخؾفافتحرزوا فقفا يـتظرون ما أبرهة فاطؾ بؿؽة ،  قريش إلك شعػ الجبا 

وكةان اسةؿ ،  وطبةل جقشةف،  وهقل فقؾةف،  مؽة (7)ؾدخق لفؾؿا أصب  أبرهة هتقل  

. فؾؿةةا  وأبرهةةة مجؿةةع لفةةدم الؽعبةةة رةةؿ آكصةةرا  إلةةك الةةقؿـ،  : محؿةةقد الػقةةؾ

،  وجفقا الػقؾ إلك مؽة أقبؾ كػقؾ بـ حبقةب الخثعؿةل حتةك قةام إلةك جـةب الػقةؾ

فنكةؽ   بؾةد ،  أو ارجةع راشةًدا مةـ حقةث جئةت،  : ابرك محؿقد فالتؼؿ أذكف فؼا 

وخةرج كؼقةؾ بةـ حبقةب يشةتد حتةك أصةةعد   ،  رةؿ أرسةؾ أذكةف فةربك،  اهلل الحةرام

. فةلدخؾقا  فةلبك (6)فضةربقا رأسةف بةالطربزيـ،  . وضربقا الػقةؾ لقؼةقم فةلبك الجبؾ

                                                           

 .  : محالؽ ، و  بعضفا : رحالؽ   بعض إصق  وإزرقل (1)

 .  : لدخق  كؿا طـد إزرقل وسقا  الؽالم هؽذا   الؿخطقط والصقاب (7)

 .  (1/87) الؿقاهب شرح.  حديد مـ طقجان آلة:  الطربزيـ (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

889 

 

 

 

ام فقجفةقه راجعةا إلةك الةقؿـ فؼة،   ةا لقؼةقم فةلبك (1)غةقهلفؿ   مراقةف فبزّ  امحاجـ

ووجفةقه إلةك الؿشةر  فػعةؾ مثةؾ ،  ووجفقه إلك الشام فػعةؾ مثةؾ ذلةؽ،  يفرو 

 .   ووجفقه إلك مؽة فربك،  ذلؽ

مع كؾ صقةر مـفةا ،  سانالخطاصقػ والبؾَ  مثؾلرسؾ اهلل طؾقفؿ صقرا مـ البحر ف

وحجةةران   رجؾقةةف أمثةةا  الحؿةةص ،  : حجةةر   مـؼةةاره رالرةةة أحجةةار يحؿؾفةةا

وخرجقا هةاربقـ ،  ولقس كؾفؿ أصابت،  أحًدا مـفؿ إٓ هؾؽٓ تصقب ،  والعدس

يبتةةدرون الطريةةؼ التةةل مـفةةا جةةاؤوا ويسةةللقن طةةـ كػقةةؾ لقةةدلفؿ طؾةةك الطريةةؼ إلةةك 

 .   القؿـ

وأصةقب أبرهةة   ،  ويفؾؽقن طؾك كؾ مـفؾ،  فخرجقا يتساقطقن بؽؾ صريؼ

أتبعتفةا مـةف كؾؿا سةؼطت مـةف أكؿؾةة ،  فوخرجقا بف معفؿ تسؼط أكؿؾف أكؿؾ،  جسده

حتةك اكصةدع ،  حتك قةدمقا بةف صةـعان وهةق مثةؾ فةرخ الطةاهر،  مدة تؿد ققًحا ودًما

 .   صدره طـ قؾبف فقؿا يزطؿقن

فؽةاكقا ،  مـ الحبش وطسػان وبعض مةـ ضةؿف العسةؽر (6)ال ب (7)وأقام بؿؽة

 .   بؿؽة يعتؿؾقن ويرطقن ٕهؾ مؽةيعؿؾقن 

: أن أو  مةا رؤيةت  ثدِّ أكةف ُحة ، يعؼقب بـ طتبة بـ الؿغقةرة بةـ إخةـس طـ

وإكةةف أو  مةةا رهةةل  ةةا مةةـ مراهةةر ،  الحصةةبة والجةةدري بةةلرض العةةرب ذلةةؽ العةةام

 .   (3)والعشر ذلؽ العام : الحرمؾ والحـطؾ الشجر
                                                           

.  (1/87) الؿقاهةب . شةرح حديةد صرففا   يجعؾ وقد معقجة طصا ، وهل محجـ جؿع:  الؿحاجـ (1)

 .  (1/87) الؿقاهب شرح.  الؿحاجـ بحديد شرصقه:  بزغقه

 .  : فاهدة جان مؼابؾ هذا السطر   الحاشقة كؾؿة (7)

 .  . كؿا طـد إزرقل : فال  تصحػت مـ (6)

، وتػسةقره    (1/663، وتةاريخ الطةربي ) (1/176اكظر الؼصة بطقلفا   السقرة الـبقية ٓبةـ هشةام ) (3)

 .  (7/177، والؿـتظؿ) سقرة الػقؾتػسقر 
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: إكف أو  ما كاكةت بؿؽةة حؿةام  : قا  بعض الؿؽققـ قا  أبق القلقدو  -  116

: إ ةا مةـ كسةؾ الطقةر التةل رمةت  ؼةا ، ف حؿام مؽة الحرمقة ذلةؽ الزمةان،  القؿام

 .   أصحاب الػقؾ حقـ خرجت مـ البحر مـ جدة

. رؿ مؾةؽ  وبف كان يؽـك،  ؽ الحبش ابـف يؽسقم بـ أبرهةولؿا هؾؽ أبرهة مؾَ 

حةقـ جةانهؿ مةـ وهةق الةذي قتؾتةف الػةرس ،  بعد يؽسقم أخقه مسةرو  بةـ أبرهةة

: فجؿقةع مةا مؾؽةقا  وكةاكقا أربعةة،  وكةان آخةر مؾةقك الحبشةة،  سقػ بـ ذي يةزن

 .  أرض القؿـ مـ حقـ دخؾقها إلك أن قتؾقا رالرقـ سـة

: طظؿةت العةرب  فؾؿا رد اهلل الحبشة طـ مؽة وأصا ؿ مـ الـؼؿة مةا أصةا ؿ

فجعؾةقا يؼقلةقن   ،  وكػةاهؿ ممكةة طةدوهؿ،  : أهةؾ اهلل قاتةؾ طةـفؿ قريًشا وقةالقا

 .   ما دفع طـ قريش مـ كقدهؿو،  ويذكرون ما صـع اهلل بالحبشة،  ذلؽ إشعار

: رأيت قاهد الػقؾ وساهسف بؿؽة أطؿقةقـ مؼعةديـ  قالت،  طـ طاهشة  -  117

 .   (1)يستطعؿان

: سةرت بةذلؽ  الحبش ورجع الؿؾؽ إلك حؿقةر ت: فؾؿا قتؾ قا  ابـ إسحا 

فخرجت وفقد العرب جؿقًعةا ،  لرجقع الؿؾؽ فقفا وهالك الحبشة،  جؿقع العرب

وفضةؾ قريًشةا طؾةقفؿ   الجةاهزة ،  فلجةازهؿ وأكةرمفؿ،  ذي يةزنلتفـئة سةقػ بةـ 

 .   لؿؽا ؿ مـ الحرم وجقارهؿ بقت اهلل

ڑ  ک  ﴿:  فؼا ،  الػقؾ وما صـع بلصحابف تعالك: وقد ذكر اهلل  قا  أبق القلقد

 .  [:  - 6:  ]الػقل﴾ک     ک  ک  گ  گ

                                                           

 طةـ حةزم بةـ بؽةر أبةل بةـ اهللطبةد حةدرـل ( قةا 1/37، ورواه ابـ اسحا    سةقرتف ) (177إزرقل ) (1)

:  (6/785. وقةا  الفقثؿةل   مجؿةع الزواهةد ) بةف طاهشة طـ زرارة ابـ أسعد بـ الرحؿـطبد ابـة طؿره

 .  رؼات ورجالف البزار رواه
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وإشةةعار الؿتظةةاهرة   ولةةق لةةؿ يـطةةؼ الؼةةرآن بةةف لؽةةان   إخبةةار الؿتقاصئةةة 

فؽةةاكقا ،  ومةةا كاكةةت العةةرب تةةمرخ بةةف،  الجاهؾقةةة واإلسةةالم حجةةة وبقةةان لشةةفرتف

وفقفةا ولةد رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف ،  يمرخقن   كتبفؿ وديةق ؿ مةـ سةـة الػقةؾ

بعام الػقؾ رؿ أرخةت بعةام بؿؽة جؿقعا تمرخ  قريش والعرب (1)[تز ]فؾؿ ،  وسؾؿ

فؾؿ تز  تمرخ بةف حتةك جةان اهلل باإلسةالم فةلرخ ،  قان الؽعبةرؿ أرخت ببـ،  الػجار

 .  الؿسؾؿقن مـ طام الفجرة

 

 ما جاء يف ذكر بـاء قريش الؽعبة يف الجاهؾقة

حةدرـل طةـ بـقةان الؽعبةة قبةؾ أن  ل: يةا خةال قؾةت،  طـ أبل الطػقؾ  -  118

وتقضةع ،  (7)ـةزوه العـةا ، ت لةقس بؿةدر،  : كاكت برضةؿ يةابس . قا  تبـقفا قريش

رةةةؿ إن سةةةػقـة لؾةةةروم أقبؾةةةت حتةةةك إذا كاكةةةت ،  الؽسةةةقة طؾةةةك الجةةةدر رةةةؿ تةةةدلك

،  فسةؿعت  ةا قةريش،  اكؽسةرت -وهق يقمئذ ساحؾ مؽة قبةؾ جةدة  -(6)بالشعبقة

. فؾؿا قدمقا بةف مؽةة  اكجاًرا  ،  : باققم فركبقا إلقفا فلخذوا خشبفا ورومًقا يؼا  لف

فبقـةةا ،  وكؼؾةةقا الحجةةارة الضةةقاحل،  ؿعقا لةةذلؽفةةاجت،  : لةةق بـقـةةا بقةةت ربـةةا قةةالقا

: يةا محؿةد  فـقدي،  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يـؼؾفا معفؿ إذ اكؽشػت كؿرتف

 .  فذلؽ أو  ما كقدي فؿا رؤيت لف طقرة بعد،  طقرتؽ

بقضةان ،  : خرجةت حقةة سةقدان الظفةر فؾؿا جؿعقا الحجةارة وهؿةقا بـؼضةفا

،  فؾؿا رأوا ذلؽ،  تؿـعفؿ كؾؿا أرادوا هدمفا،  الجديلفا رأس مثؾ رأس ،  البطـ

                                                           

 .  إزرقلزيادة مـ  (1)

 .  : إكثك مـ الؿعز العـا  (7)

 معةالؿ معجةؿ.  جةدة قبةؾ سةػـفا ومرسةك مؽةة مرفةل ، وكةان إحؿةر البحةر طؾةك السػـ مرفل:  الشعقبة (6)

 .  (5/76الحجاز)
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: ربـةةا أردكةةا طؿةةارة  رةةؿ قةةالقا -وهةةق يقمئةةذ   مؽاكةةف القةةقم  -اطتزلةةقا طـةةد الؿؼةةام 

أخذها فجرها حتةك ،  أصػر الرجؾقـ،  أبقض بطـف،  أسقد ضفره يرافرأوا صا،  بقتؽ

 .  (1)رؿ هدمقها وبـقها طشريـ ذراًطا صقلفا،  أدخؾفا أجقاًدا

ف كةقا مـفةا   الحجةر ،  : فاستؼصرت قريش لؼصةر الخشةب قا  أبق الطػقؾ

 .   ستة أذرع وشربًا

: أجؿةرت  : لؿا بؾغ رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الحؾةؿ قا ،  طـ الزهري

فةقهك ،  الؽعبةة فاح قةت مةـ مجؿرهتةا   رقةاب فطةارت شةررة،  امرأة مـ قريش

فؼا  ،  ففابقا هدمفا،  قريش   هدم الؽعبة فتشاغؾت،  البقت لؾحريؼ الذي أصابف

: بةؾ كريةد  : أتريةدون  ةدمفا اإلصةالح أم اإلسةانة؟ قةالقا لفؿ القلقةد بةـ الؿغقةرة

الةةذي يعؾقهةةا  : مةةـ ذا قةةالقا،  : فةةنن اهلل ٓ يفؾةةؽ الؿصةةؾحقـ قةةا ،  اإلصةةالح

ر البقةت ومعةف ا. فةارتؼك القلقةد طؾةك جةد : أكا أطؾقها فلهدمفا يفدمفا؟ قا  القلقد

فؾؿا رأتف قةريش قةد هةدم ،  رؿ هدم،  : الؾفؿ إكا ٓ كريد إٓ اإلصالح فؼا ،  الػلس

حتةك إذا بـةقا فبؾغةقا مقضةع ،  مـفا ولؿ يلهتؿ مةـ العةذاب مةا يخةافقن هةدمقا معةف

،  جر بقةةـفؿتحتةةك كةةاد يشةة،  ؾةةل رفعةةفت: اختصةةؿت   الةةركـ أي الؼباهةةؾ  الةةركـ

.  فاصطؾحقا طؾةك ذلةؽ،  أو  مـ يطؾع طؾقـا مـ هذه السؽة ؿؽِّ حَ : تعالقا كُ  ؼالقاف

فةلمر ،  فطؾع رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق غالم طؾقف وشاحا كؿرة فحؽؿةقه

رةؿ ارتؼةك ،  الثةقب كةؾ قبقؾةة فلططةاه كاحقةة رةؿ أمةر سةقد،  بالركـ فقضع   رةقب

 .  (7)فؽان هق الذي وضعف،  فرفعقه إلقف،  إلقف  وأمرهؿ أن يرفعقه
                                                           

:  صريةؼ مةـ( 776) الؿختارة إحاديث   الؿؼدسل الضقان ، وأخرجف ( وإسـاده حسـ173إزرقل ) (1)

 مةةـ كالهؿةةا( 1771) مسةةـده   راهقيةةف ، وابةةـ (9116) الرزا طبةةد ، وأخرجةةف طبةةدالرحؿـ بةةـ داود

،  الؽبقةر   الطةرباين إلةك وطةزاه( 789/  6) مجؿعةف   الفقثؿةل وذكةره.  ، بف طثؿان بـ اهلل: طبد صريؼ

 .  رؼات رجالف:  وقا 

 .  ( وهق مـ مراسقؾ الزهري163إزرقل ) (7)
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: أكةا أكظةر إلةك رسةق  اهلل صةؾك اهلل  قالةت،  طـ أمف،  طـ أبل تجراة  -  119

: لؿـ الثقب الذي وضع فقف الحجةر؟ قالةت فؼؾت،  طؾقف وسؾؿ يضع الركـ بقده
  :

: حؿةؾ الحجةر   كسةان صةاروين كةان لؾـبةل صةؾك اهلل  . ويؼةا  بـ الؿغقةرة لؾقلقد

 .   (1)طؾقف وسؾؿ

   قةةريش مةةـ رجةةا  جؾةةس:  ، قةةا  أبقةةف ، طةةـ كجةةق  أبةةل ابةةـ طةةـ  -  171

 بـقةان ، فتةذاكروا كقفةؾ بـ ، ومخرمة طبدالعزى بـ حقيطب فقفؿ الحرام الؿسجد

 .   ذلؽ قبؾ بـاؤها كان كقػ ، وذكروا ذلؽ طؾك هاجفؿ وما الؽعبة قريش

 ، ولةؿ بةإرض با ا ، وكان بؿدر لقس يابس برضؿ مبـقة الؽعبة كاكت:  قالقا

 الجدر أطؾك مـ ، وتربط خارج مـ الجدر طؾك الؽسقة تدلك ، إكؿا سؼػ لفا يؽـ

 .  بطـفا مـ

 مةـ لؾؽعبةة يفةدى مةا فقف يؽقن ُجب   دخؾفا مـ يؿقـ طـ الؽعبة بطـ   وكان

 اهلل ، بعثفةا تحرسةف حقاةة الجب ذلؽ طؾك يؽقن ، وكان الخزاكة : كفقئة وحؾقة ما 

 مالفةا ، فسةرققا جةرهؿ مةـ قةقم الجةب ذلؽ طؾك طدا أكف : وذلؽ جرهؿ زمـ مـذ

 ومةا الؽعبةة ، فحرسةت الحقةة تؾؽ (7)رـاؤه[ ]جؾ اهلل ، فبعث مرة بعد مرة وحؾقتفا

 .  الؽعبة قريش بـت حتك كذلؽ تز  ، فؾؿ طام خؿسؿاهة فقفا

 مةـ تؾؼةان بالجةدر بطـفةا   معؾؼةقـ إبةراهقؿ ذبحةف الذي الؽبش (6)قْركك وكان

 هتةدى كاكةت حؾقة مـ معالقؼ فقفا ، وكان صقب البقت إذا ويطقبان ، ُيخؾاؼان دخؾفا

 .   أمرها مـ ذلؽ طؾك ، وكاكت لؾؽعبة

ةةر ذهبةةت امةةرأة إن رةةؿ شةةررة فاح قةةت  مجؿرهتةةا مةةـ ، فطةةارت الؽعبةةة تجؿِّ
                                                           

 .  ، قدمف ابـ الؽرماين هـا . وهذا إرر متلخر طـد إزرقل صريؼ القاقدي( مـ 198إزرقل ) (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  : قركا طـد إزرقل (6)
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الؽعبةة  اح قةت ، فؾؿةا بعةض فةق  بعضةفا ركاًمةا طؾقفةا الؽسقة ، وكاكت كسقهتا

متةقاترة  وإربِعةة (1)الخةُر  ، وكاكةت وتصةدطت جاكةب كةؾ مةـ جدراهتا تقهـت

 تؾةؽ طؾةك فجةان سةقؾ - طةقارم سةقق  وبؿؽةة - متةقاترة ، والسةقق  مظؾةة طؾقفؿ

 .   وأجاففا جدراهتا وصدع الؽعبة ، فدخؾ الحا 

 أن مسةقها إن ، وخشةقا هةدمفا ، وهةابقا شةديًدا ذلؽ فزًطا مـ قريش فػزطت

 أقبؾةت : إذ ويتشةاورون يتـةاضرون ذلةؽ طؾةك هؿ فبقـا:  قا .  العذاب طؾقفؿ يـز 

 - جةةدة قبةةؾ مؽةةة سةةاحؾ يقمئةةذ وهةةل - بالشةةعقبة كاكةةت إذا ، حتةةك لؾةةروم سةةػقـة

 أن ٕهؾفةا ، وأذكةقا خشةبفا فاشة وا إلقفةا ، فركبقا قريش  ا ، فسؿعت فاكؽسرت

ةةروهؿ ٓ أن طؾةةك متةةاطفؿ مةةـ معفةةؿ مةةا يبقعةةقن مؽةةة يةةدخؾقا  وكةةاكقا:  قةةا .  يَعشِّ

ر الروم كاكت : كؿا الروم تجار مـ دخؾفا مـ (7)يعشرون  .   بالدها دخؾ مـ تعشِّ

 مؽةة بالخشةب قةدمقا ، فؾؿةا بةاققم:  يسةؿك بـاةان كجار رومل السػقـة   وكان

، وربعةقا  الـػؼةة   ، وترافةدوا وتعةاوكقا لةذلؽ فاجتؿعقا.  ربـا بقت بـقـا لق:  قالقا

 قةدح ، فطةار جقاكبفةا طؾك الؽعبة بطـ   هبؾ طـد اق طقا ، رؿ أرباًطا قريش قباهؾ

 بـةل قدح ، وكان الشرقل وهق الباب فقف الذي القجف طؾك زهرة وبـل مـا طبد بـل

 يؾةةل الةةذي الشةةؼ طؾةةك كعةةب بةةـ طةةدي وبـةةل العزىطبةةد بةةـ أسةةد وبـةةل الةةدارطبد

 لةمي بـ طامر ]وبـل جؿ  وبـل سفؿ بـل قدح وصار.  الشامل الشؼ ، وهق الحجر

 وقباهةؾ (6)مخةزوم[ وبـل تقؿ بـل قدح وصار.  الغربل الشؼ ، وهق الؽعبة ضفر طؾك

 فـؼؾةةقا.  وأجقةةاد الصةةػا يؾةةل الةةذي القؿةةاين الشةةؼ طؾةةك معفةةؿ ضةةؿقا قةةريش مةةـ

 يـؼةؾ الةقحل طؾقةف يـةز  لةؿ غةالم يقمئذ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل ورسق  الحجارة

                                                           

 .  : الـخؾ الخر  (1)

 .  : يلخذون العشر مـفؿ أي (7)

 .  ما بقـ الؿعؽقفتقـ سؼط مـ إصؾ وهق طـد إزرقل (6)
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:  ، فـةقدي طؾقةف كاكت كؿرة اكؽشػت إذ يـؼؾفا هق ، فبقـا رقبتف طؾك الحجارة معفؿ

 طؾقةةف اهلل صةةؾك اهلل لرسةةق  رهقةةت ، فؿةةا كةةقدي مةةا أو  ، وذلةةؽ طقرتةةؽ محؿةةد يةةا

 .  ذلؽ بعد طقرة وسؾؿ

 ، فلخةةذه كةةقدي حةةقـ الػةةزع مةةـ وسةةؾؿ طؾقةةف اهلل صةةؾك اهلل برسةةق  (1)ولةةبج

 طاتؼةؽ طؾةك كؿرتةؽ بعض جعؾت لق:  ، وقا  إلقف فضؿف الؿطؾبطبد بـ العباس

 اهلل صةؾك اهلل رسةق  ، فشةد التعةري مةـ إٓ هةذا أصابـل ما:  قا .  الحجارة تؼقؽ

 وتربًكةةا تةةربًرا بلكػسةةفؿ يـؼؾةةقن ، وكةةاكقا معفةةؿ يـؼةةؾ ، وجعةةؾ إزاره وسةةؾؿ طؾقةةف

 يحتةاجقن وما والخشب الحجارة مـ يريدون ما لفؿ اجتؿع ، فؾؿا وطؿؾفا بالؽعبة

 : سةقدان تحرسةفا بطـفةا   كاكت التل الحقة لفؿ ، فخرجت هدمفا طؾك غدوا إلقف

،  هةةدمفا أرادوا كؾؿةا ، تؿةـعفؿ الجةدي رأس مثةةؾ ، رأسةفا الةبطـ ، بقضةان الظفةر

 القةقم فقةف هةق الةذي   مؽاكف يقمئذ وهق - إبراهقؿ مؼام طـد اطتزلقا ذلؽ رأوا فؾؿا

:  قةالقا اإلصةالح؟  ةدمفا تريةدون ، ألسةتؿ ققم يا:  الؿغقرة بـ القلقد لفؿ فؼا  -

 إٓ ربؽؿ بقت طؿارة   ُتدخؾقا ٓ ، ولؽـ الؿصؾحقـ يفؾؽ ٓ اهلل فنن:  ، قا  بؾك

ًٓ  فقةف تةدخؾقا ، وٓ أمةقالؽؿ صقب مـ ًٓ  ، وٓ رًبةا مةـ مةا  مفةر ، وٓ مقسةر مةـ مةا

 وقػةقا ، رةؿ فػعؾةقا.  صقًبةا إٓ يؼبةؾ ٓ اهلل ، فنن أمقالؽؿ مـ الخبقث ، وجـبقه بغل

،  فلتؿةف رضةا هدمفا   لؽ كان إن الؾفؿ:  ويؼقلقن ر ؿ يدطقن فؼامقا الؿؼام طـد

،  أسةقد ، ضفةره العؼةاب كفقئةة السؿان جق مـ صاهر فلقبؾ.  الثعبان هذا طـا واشغؾ

 فلخةذ - فاهةا فةاغرة البقةت جةدر طؾةك والحقةة - صةػراوان ، ورجاله أبقض وبطـف

 يؽةقن أن لـرجةقا إكا:  قريش فؼالت.  الصغقر أجقاد أدخؾفا حتك  ا صار رؿ برأسفا

 مةـ:  ، فؼةالقا هدمةف قةريش ، ففابت فاهدمقه كػؼتؽؿ ، وقبؾ طؿؾؽؿ رضل قد اهلل

 ، فةنن كبقةر شةقخ ، أكةا هدمةف   أبةدؤكؿ أكةا:  الؿغقةرة بـ القلقد فؼا  فقفدمف؟ يبدأ

                                                           

 .  (لبج:  ، مادة العرب لسان) ققام مـ وسؼط صرع:  بف لبج (1)
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 يةده و  البقةت فعةال.  بةل َيزر لؿ ذلؽ غقر كان ، وإن أجؾل دكا قد كان أمر أصابـل

 أردكةةا ، إكؿةةا (7)ُتةةَرع لةةؿ الؾفةةؿ:  فؼةةا  حجةةر رجؾةةف تحةةت (1)، فـةةزع  ةةا يفةةدم طتؾةةة

 ، فؼالةةت ذلةةؽ يقمةةف ، ففةةدم بالعتؾةةة حجةةًرا حجةةًرا يفةةدمفا رةةؿ جعةةؾ.  اإلصةةالح

 ، فلصةب  بلًسةا يةر لةؿ أمسةك فؾؿةا.  أمسةك إذا العةذاب بةف يـةز  أن كخا :  قريش

 رفةع الةذي إو  إسةاس بؾغقا حتك معف قريش ، ففدمت طؿؾف غادًيا طؾك القلقد

،  الخؾةػ اإلبؾ كل ا حجارة ، فلبصروا البقت مـ الؼقاطد وإسؿاطقؾ إبراهقؿ طؾقف

 شةبؽ ، قةد جقاكبفةا فة تج مـفةا الحجر ، يحرك رجاًل  رالرقن مـفا الحجر يطقؼ ٓ

 أبةق ، فلخةذها فؾؼةة مـةف فاكػؾؼت الحجريـ بقـ طتؾف القلقد ، فلدخؾ ببعض بعضفا

،  مؽا ةا طادت حتك يده مـ ، فـزت مخزوم بـ طؿران بـ طاهذ بـ طؿرو بـ وهب

 ، فؾؿةا بلسةرها مؽةة ، ورجػت أبصارهؿ تخطػ أن كادت برقة تحتفا مـ وصارت

 الـػؼةة مةـ أخرجقا ما جؿعقا ، فؾؿا ذلؽ تحت ما يـظروا إن طـ أمسؽقا ذلؽ رأوا

 رأيفةؿ ، فةلجؿع ذلةؽ   فتشةاوروا،  كؾةف البقت طؿارة لفؿ تبؾغ أن طـ الـػؼة قؾات

 ، وي كةقا البقةت بـةان مةـ طؾقةف يؼةقون ما ، ويحجروا الؼقاطد طـ يؼصروا أن طؾك

   ، وبـةقا ذلةؽ فػعؾةقا.  وراهف مـ الـاس يطق  مدار جدار ، طؾقف الحجر   بؼقتف

   البقةت بـةان مـ وراهف مـ ، وتركقا الحجر شؼ مـ طؾقف يبـقن أساسًا الؽعبة بطـ

:  ، قةالقا بـاهفةا   أيةديفؿ وضةعقا فؾؿا.  ذلؽ طؾك ، فبـقا وشربًا أذرع ستة الحجر

،  بُسةؾاؿ إٓ يرقةك ، وٓ السقق  تدخؾفا ٓ حتك ، واكبسقها إرض مـ با ا ارفعقا

                                                           

 .  : فتزطزع طـد إزرقل (1)

 والتةلكقس الةروع تسةؽقـ طـةد تؼةا  كؾؿة ، وهل ترع لؿ الؾفؿ:  ققلفؿ إسحؼ ابـ : )وذكر قا  السفقؾل (7)

 ، فؾةذلؽ قصةد إضفةار تؼتضةل الؽؾؿةة ، ولؽةـ فقـػةك الؿةقصـ هةذا   روع ، وٓ الؼةق    الرب وإضفار

 اهلل شةان إن الؽتةاب هةذا   ، وسةقليت تعالك الباري حؼ   محا  هق الذي ذكر فقفا كان وإن،   ا تؽؾؿقا

 . الةروض ( يشةؽؾ ٓ جؾةل وهةق كةزغ لؿ : الؾفؿ أيضا ويروى.  ما لؽ فدان فاغػر:  ققلف طـد بقان زيادة

 .  (1/775) آكػ
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 .  دفعتؿقه أحًدا كرهتؿ ، إن أردتؿ مـ إٓ يدخؾفا وٓ

،  الحجةارة بةقـ خشةب مةـ ، وسا  حجارة مـ بسا  (1)، وبـقا ذلؽ فػعؾقا

   ، وتـافسةقا فقةف الؽةالم ، وكثةر وضةعف   فاختؾػقا الركـ مقضع إلك حتك اكتفقا

 تةةقؿ وقالةةت.  لـةةا وقةةع الةةذي الشةةؼ   هةةق:  وزهةةرة مـا طبةةد بـةةق ، فؼالةةت ذلةةؽ

 مؿةا الةركـ يؽةـ لةؿ:  الؼباهةؾ سةاهر وقالةت.  لـا وقع الذي الشؼ   هق:  ومخزوم

،  الشةر كةرد ولةؿ الةرب أردكةا ، إكؿةا قةقم يا:  الؿغقرة بـ أمقة أبق فؼا .  طؾقف استفؿـا

 فةةةقؽؿ ، وصؿةةةع أمةةةركؿ تشةةةتت اختؾػةةةتؿ إن ، فةةةنكؽؿ تـافسةةةقا وٓ تحاسةةةدوا وٓ

 رضةقـا:  قةالقا.  الػةج هةذا مةـ طؾةقؽؿ يطؾع مـ أو  بقـؽؿ حؽؿقا ، ولؽـ غقركؿ

 .   وسؾؿـا

،  بةةف رضةةقـا قةةد إمةةقـ هةةذا:  فؼةةالقا وسةةؾؿ طؾقةةف اهلل صةةؾك اهلل رسةةق  فطؾةةع

ؿقه  ، فلخةذوا رجةاًل  قبقؾةة كةؾ مةـ ، فدطا الركـ فقف وضع ، رؿ ردانه فبسط.  فحؽا

 أبق:  الثاين الربع   ، وكان ربقعة بـ طتبة:  مـا طبد بـل   ، وكان الثقب بلصرا 

 ، و  واهةؾ بةـ العةاص:  الثالةث الربةع و  - الؼةقم أسـ وكان - إسقد بـ زمعة

 طؾقةف اهلل صةؾك الـبةل ، وقةام الةركـ الؼةقم فرفةع.  الؿغقةرة بةـ حذيػةة أبةق:  الرابع

 الـبةل لقـةاو  كجةد أهةؾ مةـ (6)رجةؾ ، فذهب بقده (7)وضع ، رؿ الجدر طؾك وسؾؿ

،  ٓ:  الؿطؾبطبةد بةـ العبةاس ، فؼةا  الةركـ بةف يشةد حجًرا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 الـجةدي ، فغضةب الةركـ بةف فشةد حجًرا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل العباس فـاو 

                                                           

 .  : وبـقها طـد إزرقل (1)

 .  : رؿ وضعف طـد إزرقل (7)

، وسةبب  ، ويعةر  بالشةقخ الـجةدي ، وكـقتةف أبةق مةرة : )أقةق  هةذا إبؾةقس مؼابؾ هذا جةان   الفةامش (6)

. ودار الـدوة حقـ أجؿعقا طؾك أذى الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ فحضةر رةؿ ابؾةقس  تسؿقتف بذلؽ ما قالف

ٕن أهةؾ كجةد كةاكقا  . . مديـةة كجةد.. : ارض كجد.. ، فؼالقا أكت مـ أيـ قا  : الرأي لتؼتؾقه وقا  لفؿ

 .  سؾؿا لؾػرس( ومؽان الـؼاط كالما لؿ أستطع قرانتف
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ل حقث ،  وأمةقا  ، وسةـ وطؼةق  شةر  أهةؾ لؼةقم واطجبةا:  الـجدي ، فؼا  ُكحِّ

ًٓ  وأقؾفةةؿ سةةـًا أصةةغرهؿ الةةك طؿةةدوا سةةقه مةةا  لةةف كةةل ؿ مؽةةرمتفؿ   طؾةةقفؿ ، َفَروا

 إكةف:  ، ويؼةا  وجةدوًدا طؾةقفؿ حظقًضةا ، ولقؼسةؿـ سبًؼا لقػقتـفؿ واهلل أما!! خدم

 طؾةك مرتػًعةا با ا ووضعقا كبسقها ، رؿ وشربًا أذرع أربع رفعقا حتك فبـقا.  إبؾقس

 مقضةةع بؾغةةقا ، حتةةك حجةةارة ومةةدماك خشةةب (1)بؿةةدماك ، ورفعقهةةا الةةذرع هةةذا

؟ مسةطًحا أو مؽبًسةا سةؼػفا تجعؾةقا أن أتحبقن:  الرومل باققم لفؿ ، فؼا  السؼػ

   دطةاهؿ ست فقف ، وجعؾقا مسطًحا فبـقه:  قا .  مسطًحا ربـا بقت ابـ بؾ:  فؼالقا

قـ  الشةؼ إلةك الحجةر يؾةل الةذي الشةامل الشةؼ مـ دطاهؿ رالث صػ كؾ ،   َصػا

،  ذراًطةا طشةر رؿاكقة أطالها إلك إرض مـ خارجفا مـ ارتػاطفا وجعؾقا.  القؿاين

 أذرع تسةةع السةةؿان   ارتػاطفةةا   قةةريش ، فةةزادت أذرع تسةةع ذلةةؽ قبةةؾ وكاكةةت

،  خشةب مةـ ومةدماك حجةارة مةـ بؿةدماك أسػؾفا إلك أطالها مـ وبـقها،  أخرى

 مقزا ةا وجعؾةقا.  مدماًكا طشر ستة ، والحجارة مدماًكا طشر خؿسة الخشب وكان

 فقفةا يصعد الشامل الركـ   بطـفا   خشب مـ درجة ، وجعؾقا الحجر   يسؽب

   وجعؾةةقا.  ودطاهؿفةةا - بطـفةةا مةةـ - وجةةدراهتا سةةؼػفا ، وزوقةةقا ضفرهةةا إلةةك

 فقفةا ، فؽةان الؿالهؽةة ، وصةقر الشةجر ، وصةقر إكبقةان صقر جدراهتا ودطاهؿفا

 ، وصةقرة وأمةف مةريؿ ابةـ طقسةك ، وصةقرة بإزٓم يستؼسؿ شقخا إبراهقؿ صقرة

 .   الؿالهؽة

 ، فلرسةؾ البقةت وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسةق  : دخةؾ الػت  يقم كان فؾؿا

،  بالؿةان فُبةؾا  بثةقب أمةر ، رةؿ زمةزم بؿةان ، فجان طبدالؿطؾب بـ طباس بـ الػضؾ

 .  ، فطؿست الصقر تؾؽ بطؿس وأمر

                                                           

،  العةرب لسةان) الؾةبـ مةـ صةػ كةؾ:  البـةان   السةا :  إصةؿعل قةا .  البـان مـ السا :  الؿدماك (1)

 .  (دمؽ:  مادة
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 جؿقةةع امحةقا:  وقةا  وأمةةف مةريؿ ابةـ طقسةةك صةقرة طؾةك ووضةع كػةةف:  قةا 

 صةقرة إلةك وكظةر.  وأمةف مةريؿ ابـ طقسك طـ يديف ، فرفع يدي تحت ما إٓ الصقر

 .  ولألزٓم إلبراهقؿ ، ما اهلل قاتؾفؿ:  فؼا  إبراهقؿ

   كةان مةا أخرجةقا قةد ، وكةاكقا ويػةت  يغؾةؼ ، فؽةان واحةًدا باًبةا لفا وجعؾقا

 بةةـ اهللطبةةد صؾحةةة أبةةل طـةةد ، وجعؾةةقه الؽةةبش وقةةرين ومةةا  حؾقةةة مةةـ البقةةت

 لحةل بةـ طؿةرو كصةبف فقةف الةذي الجةب طؾةك ، وكةان هبةؾ وأخرجقا.  العزىطبد

   الؿةةا  ذلةةؽ ، فةةردوا البقةةت بـةةان مةةـ فرغةةقا حتةةك الؿؼةةام طـةةد ، وكصةةب هـالةةؽ

 الةركـ يؾةل مؿةا مؽاكةف   الجةب ، وردوا الؽبش وقرين الحؾقة فقف ، وطؾؼقا الجب

 مةـ فرغةقا حةقـ ، وكسةقها ذلةؽ قبةؾ كةان كؿا الجب طؾك هبؾ ، وكصبقا الشامل

 .   (1)يؿاكقة حربات بـاهفا

 

 ما جاء يف فتح الؽعبة 

 النعل واخلف وأول من خلع، ومتى كاكوا يػتحوكفا

يػتحةقن  : رأيةت قريشةًا قةا ،  طـ أبقف،  سعقد بـ طؿرو الفذلل طـ  -  171

،  وكةةان حجابةةف يجؾسةةقن طـةةد بابةةف،  البقةةت   الجاهؾقةةة يةةقم آرـةةقـ والخؿةةقس

ؽةاكقا ٓ ف.  طرح فربؿةا ططةبدفع ويُ فقُ ،  فقرتؼل الرجؾ إذا كاكقا ٓ يريدون دخقلف

 .  (7)ويضعقن كعالفؿ تحت الدرجة،  ذلؽ: يعظؿقن  يدخؾقن الؽعبة بحذان

: لؿةةا فرغةةت قةةريش مةةـ بـةةان  قةةالقا،  طةةـ أشةةقاخف،  طةةـ القاقةةدي  - 177

:  : القلقةد بةـ الؿغقةرة لةؿ يةدخؾ  ؿةاوكان أو  مـ خؾع الخةػ والـعةؾ ،  الؽعبة

                                                           

 وذكةره.  إوهةام: فؼقف صةدو  كثقةر  ( و  سـده مسؾؿ بـ خالد الزكجل قا    التؼريب177إزرقل ) (1)

 .  طباس ابـ حديث مـ( 137 - 135/  1) الؽربى الطبؼات   سعد ابـ

 .  ( مـ صريؼ القاقدي716إزرقل ) (7)
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 .  فجرى ذلؽ سـة،  إطظاًما لفا

زهقةةر بةةـ  ت: أن فاختةةة بـةة طةةـ أبقةةف،  طةةـ طبةةداهلل بةةـ أبةةل سةةؾقؿان  - 176

دخؾةت الؽعبةة وهةل  -وهل أم حؽةقؿ بةـ حةزام  -الحارث بـ أسد بـ طبدالعزى 

 (1)فحؿؾةت   كطةع،  فقلةدت حؽقًؿةا   الؽعبةة،  فلدركفةا الؿخةاض فقفةا،  حامؾ

وأخذت رقا ةا التةل ولةدت فقفةا ،  فغسؾ طـد حقض زمزم (7)فلخذ ما تحت مثربها

إٓ الحؿةس ،  أحةد بالبقةت إٓ طرياًكةا: أكةف لةؿ يؽةـ يطةق   ا. والؾؼ (6)افجعؾت لؼ

مةـ غقةر  (3)مةـ صةا  وكةان مةـ صةا ،  فن ؿ كاكقا يطقفقن بالبقت وطؾقفؿ الثقاب

جةان بثقابةف التةل ،  : فةنذا صةا  الرجةؾ أو الؿةرأة وفةرغ مةـ صقافةف الحؿس   رقابف

حتةك تبؾةك مةـ  (5)فةاجرخي فةال يؿسةفا أحةد وٓ،  صا  فقفا فطرحفا حةق  البقةت

 .  (6)وطن إقدام ومـ الشؿس والرياح والؿطر

: بلي شلن بعثؽ رسق  اهلل صةؾك  : سللـا طؾًقا قا ،  طـ زيد بـ يثقع  - 173

: ٓ يطةق   : بةلربع   حجتةف سةـة تسةع؟ قةا  الصديؼاهلل طؾقف وسؾؿ إلك أبل بؽر 

مسةؾؿ ومشةرك   وٓ يجتؿةع ،  وٓ يةدخؾ الجـةة إٓ كػةس مممـةة،  بالبقت طريةان

صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طفةد فلربعةة  الـبةلومـ كان لف طـةد ،  الحرم بعد طامفؿ هذا

                                                           

 .  (كطع:  ، مادة الؾسان) الجؾد مـ قطعة:  الـطع (1)

 ومةا القلةد فقةف تطةرح الةذي الؿقضةع وهةق الـاقة مثرب : هذا ، يؼا  القلد : مسؼط : )الؿثرب قا  الخطابل (7)

 .  (7/557) الحديث غريب.  شلن مـ معف يخرج

 وكةان الؿؾؼك:  : )الؾؼك الزمخشري قا .  لؼك:  (7/557) الحديث والخطابل   غريب إزرقل طـد (6)

 فقفةا كعةقد فةال ن أرةام فقفةا قارفـةا رقةاب هةذه:  يؼقلةقن حجةقا إذا رقةا ؿ إلؼةان الجاهؾقةة أهؾف طادة مـ

 .  (1/166) إلؼان( الػاهؼ ويسؿق ا

 .  هؽذا تؽررت   الؿخطقط (3)

 .  : يحركفا طـد إزرقل (5)

( بسةةـد 7166، وقصةةة وٓدة حؽةةقؿ   الؽعبةةة رواهةةا الػةةاكفل ) ( وسةةـده ضةةعقػ جةةدا715إزرقةةل ) (6)

 .  مـؼطع
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 .  (1)أشفر

: ومةـ كةان  : وجدتف   كتاب قديؿ مؿا سؿع مـ أبةل القلقةد (7)قا  أبق محؿد

ومـ لؿ يؽـ لف طـةد الـبةل ،  لف طـد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طفد فعفده إلك مدتف

 .   لربعة أشفرفف وسؾؿ صؾك اهلل طؾق

 -ؿةس إٓ الحُ ،  : أن العرب كاكةت تطةق  بالبقةت طةراة طـ الزهري  - 175

فؿةـ جةان ،  : الؿشدد   ديـف   بعض كالم العةرب وإحؿسل -قريش وأحالففا 

نن لؿ يجد مـ يعقةره مةـ الحؿةس ، ف   رقب أحؿسل طا فمـ غقرهؿ وضع رقابف 

وإن صةا    رقةاب كػسةف ألؼاهةا إذا قضةك ،  طرياًكةافنكةف يؾؼةل رقابةف ويطةق  ،  رقًبا

ٻ  ٻ  پ  پ     ﴿:  فؾةةةذلؽ قةةةا  تعةةةالك،  فقخؾعفةةةا طـةةةفمفةةةا يحرِّ ،  صقافةةةف

[86:  ]األطراف﴾پ
(6)   . 

طؿةت جؿقةع ط:  : لؿا أهؾؽ اهلل أبرهة صةاحب الػقةؾ قا  ابـ جريج  - 176

،  وكػةاهؿ ممكةة طةدوهؿقاتةؾ طةـفؿ ،  : أهةؾ اهلل وقالقا،  العرب قريًشا وأهؾ مؽة

ورأوا أن ديةةـفؿ خقةةر ،  فةةازدادوا   تعظةةقؿ الحةةرم والؿشةةاطر الحةةرام ووقروهةةا

ووٓة ،  : كحـ أهةؾ اهلل وبـةق إبةراهقؿ خؾقةؾ اهلل . وقالت قريش وأهؾ مؽة إديان

. فابتةدطقا  ـةا وٓ مثةؾ مـزلتـةافؾقس ٕحد مثةؾ حؼِّ ،  حرمف ، وسؽان البقت الحرام

شةقًئا مةـ الحةؾ كؿةا  ا: ٓ تعظؿةق : فؼةالقا   ديـفؿ أداروها بقـفؿ طـد ذلؽ أحداًرا

: قةد  وقةالقا،  فنكؽؿ إن فعؾةتؿ ذلةؽ اسةتخػت العةرب بحةرمؽؿ،  تعظؿقن الحرم

. ف كةقا الققةق  طؾةك طرفةة واإلفاضةة  طظؿقا مـ الحؾ مثؾ ما طظؿقا مـ الحرم

                                                           

 .  : حديث حسـ ( وقا 6197،  1919، ورواه ال مذي ) ( وسـده صحق 716إزرقل ) (1)

 .  إزرقل طـ "مؽة أخبار"كتاب الخزاطل راوي  احؿد بـ إسحا  محؿد هذا أبق (7)

ورواه طبةدالرزا    تػسةقره طـةد تػسةقر .  صةحق  ، إسةـاده ( بسـد صحق  الك الزهةري717إزرقل ) (6)

 .  طـ معؿر بف( 161/  8) تػسقره   الطربي . وأخرجف أية طـ معؿر طـ الزهري
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ويؼرون لساهر ،  إبراهقؿوهؿ يعرفقن ويؼرون أ ا مـ الؿشاطر والحج وديـ ،  مـفا

،  : كحةـ الحؿةس أهةؾ الحةرم إٓ أ ةؿ قةالقا،  العرب أن يؼػقا طؾقفا يػقضقا مـفةا

 .  فؾقس يـبغل لـا أن كخرج مـ الحرم وٓ كعظؿ غقره

رؿ جعؾقا لؿـ ولدوا مـ ساهر العرب مـ سؽان الحؾ والحرم مثؾ الةذي لفةؿ 

. وكاكةت  طؾقفؿ مةا يحةرم طؾةقفؿويحرم ،  يحؾ لفؿ ما يحؾ لفؿ،  بقٓدهتؿ إياهؿ

 .   خزاطة وكـاكة قد دخؾقا معفؿ   ذلؽ

ؼطقا ت: ٓ يـبغةل لؾحؿةس أن يةل : حتك قةالقا رؿ ابتدطقا   ذلؽ أمقًرا لؿ تؽـ

 -وٓ يسةتظؾقا ،  وٓ يدخؾقا بقًتا مةـ شةعر،  وٓ يسؾموا السؿـ وهؿ حرم،  إقط

 .   ابققت إدم ما كاكقا حرمً   إٓ  -استظؾقا  ذاإ

 : ٓ يـبغل ٕهؾ الحؾ أن يلكؾقا مـ صعةام جةانوا بةف فؼالقا،  رؿ رفعقا   ذلؽ

وٓ يةلكؾقن   الحةرم إٓ مةـ ،  معفؿ مـ الحؾ   الحرم إذا جانوا حجاًجا وطؿاًرا

 .  رى وإما شرانً : إما قِ  صعام أهؾ الحرم

: أهةؾ  والحؿةس،  مـ غقةر الحؿةس (1): إذا حج الصرورة وكاكقا مؿا سـقا بف

حؾػةاهفؿ  (7)مةـ،  ومةـ دان بةديـفؿ مؿةـ ولةدوا،  وخزاطة،  وكـاكة،  : قريش مؽة

. فنذا حةج الصةرورة مةـ  : الؿشدد   ديـف . وإحؿسل وإن كان مـ ساكـل الحؾ

ٓ يطةق  بالبقةت إٓ طرياًكةا لؾصةرورة أو  مةا ،  كةان أو امةرأة رجال،  غقر الحؿس

يؼػ أحةدهؿ ببةاب  -إجارة  أوإما طارية  -إٓ أن يطق    رقب أحؿسل ،  يطق 

: مةةـ يعقةةر مصةةقًكا؟ مةةـ يعقةةر رقًبةةا؟ فةةنن أطةةاره أحؿسةةل رقًبةةا أو  يؼةةق والؿسةةجد 

رةةؿ دخةةؾ ،  وإن لةةؿ يعةةره ألؼةةك رقابةةف ببةةاب الؿسةةجد مةةـ خةةارج،  : صةةا  بةةف أكةةراه

رةؿ يلخةذ ،  ـ إسةقدرةؿ يسةتؾؿ الةرك،  يبدأ بنسا  فقسةتؾؿف،  الطقا  وهق طريان
                                                           

 .  (صرر:  ، مادة العرب لسان) قط يحج لؿ الذي هق : الصرورة (1)

 .  : ومـ طـد إزرقل (7)
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فةنذا خةتؿ صقافةف سةبًعا اسةةتؾؿ ،  ويجعةؾ الؽعبةة طةـ يؿقـةف،  (1)طةـ يؿقـةف ويطةق 

،  رؿ يخرج فقجد رقابف كؿا تركفا لؿ تؿةس،  رؿ استؾؿ كاهؾة وختؿ  ا صقافف،  الركـ

ولةؿ يؽةـ يطةق  بالبقةت ،  يعقد إلك الطقا  بعد ذلؽ طرياًكا فقلخذها فقؾبسفا وٓ

. فةنن  فلمةا الحؿةس فؽاكةت تطةق    رقا ةا،  مـ غقر الحؿس الصرورةطرياًكا إٓ 

ولةؿ يجةد رقةاب أحؿسةل يطةق  ،  تؽرم متؽرم مـ رجؾ أو امرأة مـ غقر الحؿةس

صا    رقابف التةل جةان  ةا مةـ ،  فضؾ رقاب يؾبسفا غقر رقابف التل طؾقف ومعف،  فقفا

،  طرحفةا بةقـ إسةا  وكاهؾةةي،  فرغ مـ صقافف كزع رقابف رؿ جعؾفةا لؼةك ، فنذا الحؾ

 .  حتك تبؾك مـ الشؿس والؿطر،  فال يؿسفا أحد وٓ يـتػع  ا

فجةانت ،  ع إبؾقس وتزيقـف لفؿقوذلؽ مـ صـ،  : فصار هذا كؾف سـة فقفؿ قا 

 ، فؾةؿ فطؾبت رقاًبا طارية فؾؿ تجد مةـ يعقرهةا -وكان لفا جؿا  وهقئة  -امرأة يقًما 

رةؿ دخؾةت الؿسةجد ،  فـزطت رقا ا بباب الؿسةجد،  تجد بًدا مـ أن تطق  طرياكة

 :   فقضعت يديفا طؾك فرجفا وجعؾت تؼق ،  طرياكة

 بدا مـف فال أحؾف وما    الققم يبدو بعضف أو كؾف           

 .  وكان لفا حديث صقيؾ،  : فجعؾ فتقان مؽة يـظرون إلقفا قا 

صافت طرياكة اسؿفا ضباطة بـت طامر بـ قرط بـ سةؾؿة : الؿرأة التل  (7)أقق  

، رةؿ تزوجةت طبةداهلل  ، ففؾؽ طـفةا ، كاكت تحت هقدة بـ طؾل بـ رؿامة بـ ققس

، فتزوجةةةت هشةةةام بةةةـ الؿغقةةةرة  ، رةةةؿ فارقفةةةا طبةةةداهلل بةةةـ جةةةدطان بةةةـ جةةةدطان

، رةؿ مةات  ، وكةان مةـ خقةار الؿسةؾؿقـ ، فقلدت لةف سةؾؿة بةـ هشةام الؿخزومل

:  ، رةؿ بةدا لةف ، رؿ إن رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ خطبفةا إلةك ابـفةا هشام طـفا

                                                           

 .  : فاهدة مؼابؾ هذه الؽؾؿة   الفامش كؾؿة (1)

 .  الؼاهؾ ابـ الؽرماين (7)
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 .  (1)ٕكف أخرب أكف قد طؾتفا َكْبرة

، وهةةق أكةةف قةةد ذكةةر أهةةؾ السةةقر  : وقةةد استشةةؽؾت   هةةذا الؿحةةؾ شةةقئا أقةةق 

، فةنذا كةان  ، والـسةان طةراة بالؾقةؾ والتاريخ أن الرجا  كاكقا يطقفةقن طةراة بالـفةار

 :   فؽقػ يص  ققلفا إمر كذلؽ

 .....................الققم يبدو بعضف أو كؾف          

، ويميةد أ ؿةا  (7): إن الرجا  والـسان كاكقا يطقفةقن بالـفةار الؾفؿ إٓ أن يؼا 

 .  (6)كاكقا يطقفقن بالـفار ما أذكره هـا مـ قق  إزرقل رحؿف اهلل تعالك اكتفك

فرآهةا رجةؾ ،  وكةان لفةا جؿةا ،  تطةق  طرياكةة: وجانت امرأة أيًضةا  (3)قا 

فةةلدكك طضةةده مةةـ ،  فةةدخؾ الطةةقا  فطةةا  إلةةك جـبفةةا ٕن يؿسةةفا،  فلطجبتةةف

،  فخرجةا مةـ الؿسةجد مةـ كاحقةة بـةل سةفؿ،  طضده بعضدهات فالتزق،  طضدها

. فؾؼقفؿا شقخ مةـ قةريش  فزطقـ لؿا أصا ؿا مـ العؼقبة،  هاربقـ طؾك وجقهفؿا

. فلفتاهؿةةا أن  فةةلخرباه بؼصةةتفؿا،  فسةةللفؿا طةةـ شةةل ؿا -جد خارًجةةا مةةـ الؿسةة -

                                                           

:  وذكةر مةـ وصةػفا أ ةا،  (   ترجؿة ضباطة8/156. والؼصة ذكرها ابـ سعد   الطبؼات ) أي كربت (1)

وكةان يغطةك ،  وكاكت إذا جؾست أخذت مـ إرض شقئا كثقرا،  العرب وأطظؿف خؾؼامـ أجؿؾ كسان "

 لةف؟ قؾت : ما ، فؼالت إلل خطبؽ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل إن:  لفا فؼا  ابـفا ..فلتاهاجسدها بشعرها

 : و  الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ يسةتلمر ارجةع فزوجةف فرجةع إلةك استلمرها فؼالةت حتك:  : قؾت قا 

.  الؽؾبةل بةـ هشةام ( أن ابةـ سةعد ذكرهةا طةـ8/5) وذكةر ابةـ حجةر   اإلصةابة.  "الـبل فسةؽت طـةف

،  وطزى قصة خطبتفا ابةـ طبةدالرب   آسةتقعاب لتةاريخ ابةـ خقثؿةة.  مشفقرة   كتب السقرة والتاريخ

 .  ولؿ اقػ طؾك اسـاد الؼصة فاهلل أطؾؿ

يحتؿةؾ أن تؽةقن  وقد:  قؾت،  "الققم قد يؼا  لؿطؾؼ الزمان  نلب بولؽ أن تجق":  جان هـا   الحاشقة (7)

 .  ، واهلل أطؾؿ فؼالت الؿرأة ما قالت الؾقؾة مؼؿرة مسػرة

 .  أي كالم ابـ الؽرماين (6)

 .  أي ابـ جريج (3)
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فقةةدطقان ويخؾصةةان أن ٓ ،  الةةذي أصةةا ؿا فقةةف مةةا أصةةا ؿا (1)مؽا ةةايعةةقدا إلةةك 

فةةدطقا اهلل تعةةالك ،  . فرجعةةا إلةةك مؽا ؿةةا الةةذي أصةةا ؿا فقةةف مةةا أصةةا ؿا يعةةقدا

واحةةد مـفؿةةا    فةةذهب كةةؾ،  : فاف قةةت أطضةادهؿا أن ٓ يعةةقدا   وأخؾصةا الـقةةة

 .   (7)كاحقة

 

                                                           

 .  : الؿؽان . وطـد إزرقل : مؽا ؿا لعؾف (1)

 .  قريش اكؼطاع الؼصة مـ أولفا يحؽقفا ابـ جريج وبقـف وبقـ كػار (7)
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 ومواسؿفم،  وإكساء الشفور،  حج أهل الجاهؾقة

.  : حؾةة وحؿةس : كاكةت العةرب طؾةك ديـةقـ قةا ،  طـ ابةـ طبةاس  - 177

،  وإوس،  وخزاطةةة،  وكـاكةةة،  : قةةريش وكةةؾ مةةـ ولةةدت مةةـ العةةرب والحؿةةس

وبـةق ،  وزبقةد،  وجذم،  وأزد شـقنة،  وبـق ربقعة بـ طامر بـ صعصعة،  والخزرج

،  (1)غةذوانو،  والغةقث،  وغطػةان،  ورؼقةػ،  وطؿةرو الةالت،  ذكقان مـ سةؾقؿ

: أن  ا امةرأة مةـفؿ اشة صقا طؾقةفيبةرغوكاكت قريش إذا أكؽحقا ،  وطال  وقضاطة

 .  كؾ مـ ولدت لف ففق أحؿسل طؾك ديـفؿ

 وٓ يةةلكؾقن السةةؿـ،  ؼطقن إقةةطتوكاكةةت الحؿةةس إذا أحرمةةقا ٓ يةةل:  قةةا 

وٓ يؾبسةةةقن الةةةقبر ،  وٓ يةةةلكؾقن الزبةةةد،  وٓ يؿخضةةةقن الؾةةةبـ،  يسةةةؾقكف وٓ

،  ن الةةقبر وٓ الشةةعرقوٓ يغزلةة،  يسةةتظؾقن بةةف مةةا دامةةقا حرًمةةا وٓ،  الشةةعر وٓ

. وكةاكقا  وٓ يةلكؾقن شةقًئا مةـ كبةات الحةرم،  وإكؿا يستظؾقن بإدم،  فجـا يـُس  وٓ

ويطقفةقن ،  وٓ يظؾؿةقن فقفةا،  فةا الذمةةوٓ يخػةرون فق،  يعظؿقن إشفر الحرم

 .   بالبقت وطؾقفؿ رقا ؿ

فةنن كةان مةـ أهةؾ ،  كاكقا إذا أحرم الرجؾ مةـفؿ   الجاهؾقةة وأو  اإلسةالمو

فؿـةةف يةةدخؾ ومـةةف ،  : كؼةةب كؼًبةةا   ضفةةر بقتةةف : أهةةؾ البقةةقت والؼةةرى الؿةةدر يعـةةل

 .   وٓ يدخؾ مـ بابف،  يخرج

وٓ تجةاوزوا الحةرم   ،  تعظؿةقا شةقًئا مةـ الحةؾ: ٓ  وكاكت الحؿةس تؼةق 

. فؼصةروا  ويرون ما يعظؿقن مـ الحؾ كالحرم،  فال يفاب الـاس حرمؽؿ،  الحج

،  فقةف: فؾةؿ يؽقكةقا يؼػةقن  طـ مـاسؽ الحج والؿققػ مةـ طرفةة وهةق مةـ الحةؾ

،  ك الؿلزمقـَض بؿػْ  "كؿرة"وجعؾقا مققػفؿ   صر  الحرم مـ ،  يػقضقن مـف وٓ

                                                           

 .  : وطدوان طـد إزرقل (1)
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ػقضةقن يو،  مةـ كؿةرة (7)بةف يةقم طرفةة   إرك (1)قنؿويظؾ،  ػقن بف طشقة طرفةيؼ

 .   فنذا طؿؿت الشؿس رؤوس الجبا  دفعقا،  مـف إلك الؿزدلػة

،  وكحةـ الحؿةس،  كخةرج مةـ الحةرم ، ٓ : كحـ أهةؾ الحةرم ؽاكقا يؼقلقنف

 .   : الحؿس فسؿقا،  تحؿست معفا هذه الؼباهؾ، و فتحؿست قريش ومـ ولدت

 : الؿشةدد   وإحؿسةل   لغةتفؿ،  لؾتشديد   ديةـفؿ،  وإكؿا سؿقت حؿًسا

 .   ديـف

،  : إذا أحرمةةقا أن ٓ يةةدخؾقا بقًتةةا مةةـ البقةةقت وكاكةةت الحؿةةس مةةـ ديةةـفؿ

ـةف يةدخؾ إلةك ؿف،  يـؼب أحدهؿ كؼًبا   ضفر بقتةف،  يستظؾقن تحت سؼػ بقت وٓ

 رر مةـ ضفةأصعؿتف تسةقا  فؿأراد بعض. فنن  وٓ يدخؾ مـ بابف،  حجرتف ومـف يخرج

حتةك بعةث  فؽةاكقا طؾةك ذلةؽ،  تةفرؿ يـز    حجر،  حتك يظفر طؾك السط ،  تفبق

. وكةان  فةدخؾ بقتةف،  أحةرم طةام الحديبقةة، و اهلل كبقف محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ

: أٓ تةةدخؾ؟ فؼةةا   فؼةةا ،  فققةةػ إكصةةاري بالبةةاب،  معةةف رجةةؾ مةةـ إكصةةار

: وأكةا  فؼا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ،  إين أحؿسل يا رسق  اهلل:  إكصاري

رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف  مةةعفةةدخؾ إكصةةاري ،  ديـةةل وديـةةؽ سةةقان،  أحؿسةةل

...﴾ أيةة ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴿:  وسؾؿ فلكز  اهلل تعةالك

 .   [<=6:  ]البؼرة

حجةةة  رأة   أو وكاكةةت الحؾةةة تطةةق  بالبقةةت أو  مةةا يطةةق  الرجةةؾ والؿةة

كةاكقا إذا ، و وكاكت بـق طةامر بةـ صعصةعة وطةؽ مؿةـ يػعةؾ ذلةؽ،  يحجفا طراة

تضةةع إحةةدى يةةديفا طؾةةك قبؾفةةا وإخةةرى طؾةةك دبرهةةا رةةؿ ،  صافةةت الؿةةرأة طرياكةةة

 :   تؼق 
                                                           

 .  : ويضؾقن طـد إزرقل (1)

 .  (1/165البؾدان ) معجؿ.  طرفة مـ مقضع   كؿرة مـ مقضع:  . وإراك : إراك طـد إزرقل (7)
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 ......................           الققم يبدو بعضف أو كؾف

طةامر وغقةرهؿ يطقفةةقن : فؽاكةت قباهةؾ مةةـ العةرب مةـ بـةةل  قةا  ابةـ طبةةاس

فنذا بؾغ أحدهؿ باب الؿسةجد قةا  ،  والـسان بالؾقؾ،  الرجا  بالـفار،  بالبقت طراة

،  : مـ يعقر مصقًكا؟ مـ يعقر معةقًزا؟ فةنن أطةاره أحؿسةل رقبةف صةا  فقةف لؾحؿس

 .   الطقا  فطا  بالبقت سبًعا طرياًكا يدخؾوإٓ ألؼك رقابف بباب الؿسجد رؿ 

رةؿ يرجةع إلةك ،  ٓ كطق    الثقاب التل قارفـا فقفةا الةذكقب:  وكاكقا يؼقلقن

. وكةةان بعةةض كسةةاهفؿ تتخةةذ سةةققًرا فتعؾؼفةةا   حؼقيفةةا  كحةةرا رقابةةف فقجةةدها لةةؿ تُ 

وتست   ا
  . 

كؽة  إلةك ،  : مالؽ بـ كـاكة أو  مـ أكسل الشفقر مـ مضرؽان : ف قا  الؽؾبل

:  وكاكت الـسانة قبةؾ ذلةؽ   كـةدة -وهق يقمئذ   كـدة  -معاوية بـ رقر الؽـدي 

وكاكةت كـةدة مةـ أردا  ،  ٕ ؿ كةاكقا قبةؾ ذلةؽ مؾةقك العةرب مةـ ربقعةة ومضةر

(1)او ـالؿ
رةؿ كسةل بعةده الحةارث بةـ مالةؽ بةـ كـاكةة وهةق ،  فـسل رعؾبة بـ مالةؽ،  

. رؿ كاكت الـسةانة   بـةل فؼةقؿ  رؿ كسل بعد الؼؾؿس سرير بـ الؼؾؿس،  (7)سؿا الؼؾَ 

 .   حتك جان اإلسالم،  بـل رعؾبةمـ 

،  : أبق رؿامة جـادة بـ طق  بـ أمقةة بةـ طبةدبـ فؼةقؿ وكان آخر مـ كسل مـفؿ

فؾؿةا رأى الـةاس ،  وهق الذي جةان   زمةـ طؿةر بةـ الخطةاب إلةك الةركـ إسةقد

،  . فخػؼةف طؿةر بالةدرة أكةا لةف جةار فةلخروا طـةف،  : أيفا الـاس يزدحؿقن طؾقف قا 
                                                           

 .  : الؿؼاو  (5/715طـد إزرقل والػاكفل  ) (1)

 الشةفقر كسةلة مةـ الؽـةاين الؼؾؿةس ، وكةان الغقر البعقد الؿـؽر الداهقة : الرجؾ : )الؼؾؿس قا  الخؾقؾ (7)

 مقاضةعفا واضةعفا الشةفقر كاسكن إين : الؾفؿ فقؼق  العؼبة جؿرة طـد الجاهؾقة   يؼػ ، كان معد طؾك

 الةرجبقـ   وكةذلؽ الؿةمخر صةػر حرمةت الصةػريـ أحةد أحؾؾةت إين ، الؾفؿ أجاب وٓ أغاب ٓ وإين

.  ( ( الؽػر   زيادة الـسلن إكؿا ):  وطز جؾ ققلف فذلؽ اهلل اسؿ طؾك اكػروا : يؼق  ، رؿ ورجب شعبان

 .  (5/756) العقـ
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 .  قد أذهب اهلل طزك باإلسالم،  الجؾػ الجا : أيفا  وقا 

،  الذي يـسل لفؿ إذا أرادوا أن ٓ يحؾقا الؿحرم قامقا بػـان الؽعبة يقم الصةدرف

: فةنين أجةاب وٓ  وطظؿةقا شةعاهركؿ،  ٓ تحؾةقا حرمةاتؽؿ،  أيفةا الـةاسيا :  فؼا 

 .   (7)مقن الؿحرم ذلؽ العام. ففـالؽ يحرِّ  لؼق  قؾتف (1)دوٓ يعا،  أطاب

،  : صةػر أخةر وصةػر،  : صةػر إو  وكان أهؾ الجاهؾقة يسةؿقن الؿحةرم

،  رمضةةان،  وشةةعبان،  ورجةةب،  وجؿاديةةان،  وشةةفرا ربقةةع،  : صةةػران فقؼقلةةقن

لقحؾةقا ،  . فؽان يـسل اإلكسةان سةـة وية ك سةـة وذو الحجة،  وذو الؼعدة،  وشقا 

وكان ذلؽ مةـ فعةؾ ،  (3)محرمةويحرمقا الشفقر التل لقست ،  (6)الشفقر الؿحرمة

يؼةقم ،  سةل فقفةاـْ . فةنذا كاكةت السةـة التةل يُ  : ألؼاه طؾك ألسـتفؿ فرأوه حسةـًا إبؾقس

إين ،  : يةا أيفةا الـةاس ويجتؿع الـاس إلقف يقم الصدر فقؼةق ،  فقخطب بػـان الؽعبة

فقطرحقكةف مةـ الشةفقر وٓ يعتةدون  -يعـل الؿحرم  -قد أكسلت العام صػر إو  

ويؼقلقن لشةفر ،  (5): صػران ويبتدهقن العدة فقؼقلقن لصػر وشفر ربقع إو ،  فب

:  ورجةةب ةويؼقلةةقن لجؿةةاد أخةةر،  ربقةةع ى: شةةفر ربقةةع أخةةر وجؿةةادى إو 

:  ويؼقلقن لشقا ،  : شعبان ولشفر رمضان،  : رجب ويؼقلقن لشعبان،  جؿاديـ

ولصةػر إو  ،  ذو الؼعةدة:  ولذي الحجةة،  : شقا  ولذي الؼعدة،  شفر رمضان

: فقحجةةقن تؾةةؽ السةةـة    : ذو الحجةةة -وهةةق الؿحةةرم الشةةفر الةةذي أكسةةله  -

                                                           

 .  : يعاب طـد إزرقل (1)

بعد أم كاكقا أحؾقه   العام قبؾف مع بؼان التسؿقة بصػر ":  مـ بقـ السطريـ إلك الحاشقة "العام"جان بعد  (7)

 .  . اكتفك " الحؾ والحرمة، وإكؿا يـصرفقن   إو    السـتقـ

 .  "فقحؾقا الؿحرم":  بخط دققؼ "الؿحرمة"جان تحت  (6)

 .  . اكتفك "فقحرمقا صػرا":  جان تحت هذه الؽؾؿة بقـ السطريـ بخط دققؼ (3)

 .  . اكتفك "، ويجعؾقكف أو  السـة فقجعؾقن صػر الؿحرم فقحرمقكف":  جان هـا بقـ السطقر بخط دققؼ (5)
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 .  (7)ويبطؾ مـ هذه السـة شفًرا يـسئف،  (1)الؿحرم

: أيفا الـاس ٓ تحؾقا  رؿ يخطبفؿ   السـة الثاكقة   وجف الؽعبة أيًضا فقؼق 

،  لؼق  قؾتف (6)دوٓ يعا،  أطاب: فنين أجاب وٓ  وطظؿقا شعاهركؿ،  حرماتؽؿ

. وإكؿا أحؾ  : صلن وخثعؿ   إشفر الحرم الؾفؿ إين أحؾؾت دمان الؿحؾقـ

،  دون طؾك الـاس   إشفر الحرم مـ بقـ العربع: أ ؿ كاكقا ي دمانهؿ

كؿا يػعؾ ،  وٓ يؼػقن طـ حرمات إشفر الحرم،  فقغزو ؿ ويطؾبقن بثلرهؿ

دون   إشفر عْ ن ساهر العرب مـ الحؾة والحؿس ٓ يَ . وكا غقرها مـ العرب

ًٓ إطظاًما ،  ولق لؼل أحدهؿ قاتؾ أبقف أو أخقف،  الحرم طؾك أحد وٓ يستاققن ما

                                                           

 .  . اكتفك : الذي يسؿقكف ذا الحجة هـا بقـ السطريـجان  (1)

،  الربقعةةان ، ولجؿةةاديـ صةةػران:  والثةةاين إو  لربقةةع ، فقؼقلةقن ذلةةؽ يـؼؾةةقن رةةؿ":  جةةان الحاشةقة   (7)

 طؾقةف الحؽةؿ مةع مةرتقـ فقةف ، فقحجقن طـفؿ حقـئذ السـة آخر ٕكف الحجة ذا:  صػرا ، ويسؿقن وهؽذا

:  لفؿةا ، فقؼقلةقن إولةك وجؿةادى أخر ربقع إلك ذلؽ يـؼؾقن الخامسة السـة   رؿ.  والحرمة بالحؾ

 إلةك ذلةؽ يـؼؾةقن السادسةة ، و  فقفا الحج ، ويققعقن الربقعان:  والرجب أخرة ، ولجؿادى صػران

 الحةج ، ويققعةقن ، وهؽةذا الربقعان:  ورمضان شعبان يسؿقن كؿا صػران ويسؿق ؿا ورجب جؿادى

 الحةج ، ويققعةقن صػريـ:  ، ويسؿق ؿا وشعبان رجب إلك ذلؽ يـؼؾقن ، رؿ إولك جؿادى   مرتقـ

 إلةك يـؼؾةقن ، رةؿ رجب   مرتقـ ، ويحجقن ورمضان شعبان إلك يـؼؾقن ، رؿ أخرة جؿادى   مرتقـ

 لفؿةا يؼقلةقن ، رةؿ الؼعةدة وذي شةقا  إلةك يـؼؾقكةف ، رؿ شعبان   الحجتقـ ، ويققعقن وشقا  رمضان

،  صةةػريـ:  الحجةةة وذا الؼعةةدة ذا يسةةؿقن ، رةةؿ مةةرتقـ فقةةف فقحجةةقن الحجةةة ذو:  ، ولرمضةةان صةةػران

،  صةػريـ:  الحجةة وذا الؼعةدة ذا يسةؿقن ، رةؿ مرتقـ فقف ، فقحجقن حجتقـ كذلؽ شقا    ويحجقن

،  الحجة:  الؼعدة ذا ، ويسؿقن كذلؽ ومحرما الحجة ذا يسؿقن ، رؿ حجتقـ كذلؽ شقا    ويحجقن

 يردوكةف] الحجةة بةذي الحجة ، وذا الصػريـ وصػرا الؿحرم يسؿقن ، رؿ مرتقـ الؼعدة ذي   ويحجقن

 فقةف ، فقحجةقن الحجةة بةذي تسةؿقتف بؼةان مةع السةابؼ العام   أحؾقه أن بعد الحرمة مـ طؾقف كان ما إلك

 حةال لف جعؾفؿ حقث مـ الػر  وإكؿا،  مرة الثاكقة ، و  مرة إولك السـة ،   مرتقـ فقف ، يحجقن أيضا

 "شةفر كةؾ   مةرتقـ سةـة..الحج وطشةريـ أربةع   الةدور رةؿ ، وقةد [الثاكقةة   وحراما إولك السـة  

 .  اكتفك

 .  : يعاب طـد إزرقل (6)
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ففـالؽ ،  إٓ خثعؿ وصلن فن ؿ كاكقا يعدون   إشفر الحرم،  لؾشفقر الحرم

ر طؾك طدهتؿ رؿ يعدون الشفق،  : صػر إو  وهق،  يحرمقن تؾؽ السـة الؿحرم

. رؿ يـسل   السـة  (1)فقحجقن   كؾ شفر حجتقـ،  التل طدوها   العام إو 

  العدة  (7): صػر أخر وهق -دهتؿ هذه فقـسل صػر إو    طِ ،  الثاكقة

ؽذلؽ كؾفا حتك ، ف حتك تؽقن حجتفؿ   صػر أيًضا حجتقـ -الؿستؼقؿة 

: الشفر الذي ابتدؤوا مـف  الؿحرميستدير الحج   كؾ أربع وطشريـ سـة إلك 

:  فؾؿا جان اهلل باإلسالم،  (6)يحجقن   الشفقر كؾفا   كؾ شفر حجتقـ،  اإلكسان

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ                 ڀ  ﴿:  أكز    كتابف

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ﴿:  ]تعالك[ وأكز  اهلل،  [>8:  ]التوبة﴾ڀ  ڀ  ٺ

ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے 

 .  [;8:  ]التوبة﴾﮴  ﮵

: استعؿؾ الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طتةاب  فؾؿا كان طام فت  مؽة سـة رؿان

صةؾك اهلل طؾقةف  . فؾؿةا فةرغ مـفةا ومضك إلك حـقـ فغزا هقازن،  بـ أسقد طؾك مؽة

 ا غـةاهؿ  (3)، فلصب  رؿ رجع طـ الطاهػ إلك الجعراكة،  مضك إلك الطاهػ وسؾؿ

فطةةا  بالبقةةت وبةةقـ الصةةػا ،  رةةؿ دخةةؾ مؽةةة لةةقاًل معتؿةةًرا،  حـةةقـ   ذي الؼعةةدة

فلكشةل الخةروج مـفةا ،  ومضك إلك الجعراكة فلصةب   ةا كباهةت،  والؿروة مـ لقؾتف
                                                           

،  ، وِحةاّل   السةـة الثاكقةة : مع جعؾفؿ لف حراما   السـة إولك بخط دققؼ "حجتقـ"وجان تحت كؾؿة  (1)

، فػل السـة إولك يحؾقن الؿحةرم  فقققعقن الحج بالـظر لػعؾف رؿ   سـة   شفر حرام و  شفر حال 

، و  السةـة الثالثةة يحرمةقن  ، ويحؾةقن صةػرا ، و  الثاكقة يعدون الؿحةرم إلةك حرمتةف ويحرمقن صػرا

 .  ربقعا إو  ويسؿقكف الحرم

 .  لذلؽ الشفر تارة حال وتارة حرما: مع جعؾفؿ  جان   أخر وبقـ السطريـ (7)

، فقصد  طؾقفؿ أ ةؿ  : وسبب ذلؽ أ ؿ يحؾقكف رؿ يحرمقكف وبقـ السطريـ "حجتقـ"كؾؿة جان تحت  (6)

 .  حجقا   شفر حرام

 .  . وهق الصقاب : فؼسؿ طـد إزرقل (3)
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حتةك لؼةل صريةؼ الؿديـةة  "سةر "ففبط مـ الجعراكة   بطـ ،  راجًعا إلك الؿديـة

وذلةؽ أن ،  يمذن لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   الحةج تؾةؽ السةـة ، ولؿ مـ سر 

ولؿ يبؾغـا أكف استعؿؾ طتاًبا طؾةك الحةج تؾةؽ ،  الحج وقع تؾؽ السـة   ذي الؼعدة

حةةج الؿسةةؾؿقن ،  . فؾؿةةا جةةان الحةةج بشةةلن اوٓ أمةةره فقفةة -سةةـة رؿةةان  -السةةـة 

ؿ طتةةاب بةةـ أسةةقد فؽةةان الؿسةةؾؿقن   كاحقةةة يةةدفع  ةة،  والؿشةةركقن فةةدفعقا مًعةةا

. وكان الؿشركقن مؿـ كان لةف طفةد ومةـ لةؿ  : ٕكف أمقر البؾد ويؼػ  ؿ الؿقاقػ

رسةـفا ،  العةدواين طؾةك أتةان لةف طةقران فدفع  ؿ أبق سةقارة،  يؽـ لف طفد   كاحقة

 .  لقػ

فلرسةؾ الـبةل صةؾك اهلل ،  : وقع الحج   ذي الحجةة : فؾؿا كان سـة تسع قا 

،  وطؾؿةف الؿـاسةؽ،  ؽر الصةديؼ إلةك مؽةة واسةتعؿؾف طؾةك الحةجطؾقف وسؾؿ أبا ب

،  أبةل بؽةر (1)رؿ كزلت سقرة برانة خةال ،  وأمره بالققق  طؾك طرفة وطؾك جؿع

بؽةر وفةرغ مةـ  وأمره إذا خطب أبةق،  فبعث  ا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مع طؾل

،  الؿشةركقـ طفةدهؿوكبةذ إلةك ،  قام طؾةل فؼةرأ طؾةك الـةاس سةقرة بةرانة،  خطبتف

. وكةان أبةق  : ٓ يجتؿعـ مسؾؿ ومشرك طؾةك هةذا الؿققةػ بعةد طةامفؿ هةذا وقا 

. فؾؿةا  ويةدفع  ةؿ   الؿقاقةػ،  بؽر الصديؼ الذي يخطب   الـاس ويصؾل  ةؿ

فحةج رسةق  اهلل ،    الحةج صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ : أذن اهلل لـبقةف سةـة طشةر تكاك

:  فققةةػ بعرفةةة فؼةةا  -وهةةل حجةةة التؿةةام  -ع صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ حجةةة الةةقدا

فةال ،  إن الزمان قد استدار كفقئتف يقم خؾؼ اهلل السؿقات وإرض،  أيفا الـاس يا"

:  . قةا  "وإن الحةج   ذي الحجةة إلةك يةقم الؼقامةة،  (7)حؽكشفر يـسل وٓ طدة ت

: أخةةزم بةةـ  وصةةقفة رجةةؾ يؼةةا  لةةف،  "صةةقفة"وكاكةةت اإلفاضةةة   الجاهؾقةةة إلةةك 

                                                           

 .  : أي طؼب خروجف إلك الحج بقـ السطريـ "خال "كؾؿة جان تحت  (1)

 .  : تخطل ، وطـد إزرقل   الؿخطقطهؽذا  (7)
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وكان أخزم قةد تصةد  بةابـ لةف طؾةك الؽعبةة ،  العاص بـ طؿرو بـ مازن بـ إسد

حاررةة بةـ  فجعؾ إلقف حبشقة بـ سؾق  بـ كعب بةـ طؿةرو بةـ ربقعةة بةـ،  يخدمفا

وحبشقة يقمئذ يؾل حجابةة الؽعبةة وأمةر ،  طؿرو بـ طامر الخزاطل اإلفاضة بالـاس

فقؼةةق  ،  : أجقةةزي صةةقفة حبشةةقةيصةةطػ الـةةاس طؾةةك الؿققةةػ فقؼةةق  ،  مؽةةة

 .   نفقجقزو،  : أجقزوا أيفا الـاس الصق 

: إن امرأة أخزم امرأة مـ جرهؿ تزوجفا أخزم بـ العاص بـ طؿةرو بةـ  ويؼا 

فـذرت إن ولدت غالًما أن تصةد  بةف طؾةك الؽعبةة ،  وكاكت طاقًرا،  مازن بـ إزد

فؽةان يخةدمفا ،  قت بف طؾقفافتصد،  : الغقث : فقلدت مـ أخزم طبًدا لفا يخدمفا

،  فقلل اإلجةازة بالـةاس لؿؽاكةف مةـ الؽعبةة،    الدهر إو  مع أخقالف مـ جرهؿ

فقلل الغقث بـ أخزم اإلجازة مـ طرفةة وولةده مةـ بعةده   زمةـ جةرهؿ وخزاطةة 

. رؿ صةارت اإلفاضةة   طةدوان بةـ طؿةرو بةـ قةقس بةـ طةقالن بةـ  حتك اكؼرضقا

وكاكةةت مةةـ طةةدوان   آ  زيةةد بةةـ طةةدوان ،  قصةةل مضةةر   زمةةـ قةةريش   طفةةد

طؿقةةر  وهةةق،  حتةةك كةةان الةةذي قةةام طؾقةةف اإلسةةالم أبةةق سةةقارة العةةدواين،  يتقاررقكةةف

:  وكان أيًضا مـ طةدوان،  إطز  بـ خالد بـ سعقد بـ الحارث بـ زيد بـ طدوان

: ذا  . فةةنذا كةةان الحةةج   الشةةفر الةةذي يسةةؿقكف العةةرب طةةامر بةةـ الظةةرب (1)حؽةةؿ

،  فقصةبحقن بعؽةاظ يةقم هةال  ذي الؼعةدة،  خرج الـاس إلةك مقاسةؿفؿ،  لحجةا

 (7)اطقفؿروالـةاس طؾةك مة،  تؼةقم فقفةا أسةقاقفؿ بعؽةاظ،  فقؼقؿقن بف طشةريـ لقؾةة

ويةةدخؾ ،  يضةةبط كةةؾ قبقؾةةة أشةةراففا وقادهتةةا،  مـحةةازيـ   الؿـةةاز ،  ورايةةاهتؿ

فنذا مضت العشةرون ،  السق ويجتؿعقن   بطـ ،  بعضفؿ   بعض لؾبقع والشران

                                                           

 .  : حاكؿ طـد إزرقل (1)

 .  : مداطقفؿ طـد إزرقل (7)
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فةنذا رأوا هةال  ذي ،  أسةقاقفؿ قاهؿةة،  فلقةامقا  ةا طشةًرا (1)"مجـةة"اكصرفقا إلةك 

 .  فلقامقا  ا رؿاين لقا  أسقاقفؿ قاهؿة،  (7)"ذي الؿجاز"الحجة اكصرفقا إلك 

ون ذلةؽ القةقم مةـ وا فقة َ،  رؿ يخرجقن يقم ال وية مـ ذي الؿجاز إلةك طرفةة

يـةادي ،  : ل ويفؿ الؿةان بةذي الؿجةاز . وإكؿا سؿل يقم ال وية الؿجازالؿان بذي 

وكان يةقم ،  : ٕكف ٓ مان بعرفة وٓ بالؿزدلػة يقمئذ : ترووا مـ الؿان بعضفؿ بعًضا

وذي ،  ومجـةة،  وإكؿةا كةان يحضةر هةذه الؿقاسةؿ بعؽةاظ،  أسةقاقفؿ ال وية آخر

: فنكةف  ومةـ لةؿ يؽةـ لةف تجةارة وٓ بقةع.  : التجار ومةـ كةان يريةد التجةارة الؿجاز

 .   يخرج مـ أهؾف متك أراد

،  خةرج مةـ مؽةة يةقم ال ويةة،  ومـ كان مـ أهةؾ مؽةة مؿةـ ٓ يريةد التجةارة

وكةز  الحؾةة ،  كز  الحؿس أصرا  الحرم مـ كؿةرة يةقم طرفةة، و فق ووا مـ الؿان

التل دطا فقفا بؿؽةة قبةؾ الفجةرة  (6)فتوكان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   سـ،  طرفة

 .   وكان يؼػ مع الـاس بعرفة،  ٓ يؼػ مع قريش والحؿس   صر  الحرم

تبةةارك ]فؾؿةةا أن جةةان اهلل ،  : وكةةاكقا ٓ يتبةةايعقن يةةقم طرفةةة وٓ أيةةام مـةةك قةةا 

:    كتابةفتعةالك  : فةلكز  اهلل ذلةؽ لفةؿ (5)[تعةالك]: أحؾ اهلل  باإلسالم (3) [وتعالك

 .  [=<6:  ]البؼرة﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چڄ  ڄ  ﴿

،  وطؽةاظ،  وطرفةة،  : مـك يعـل "  مقاسؿ الحج":  و  قرانة أبل بـ كعب

 .  : ففذه مقاسؿ الحج وذي الؿجاز،  ومجـة
                                                           

 ..(جــ:  ، مادة العرب )لسان سق  لؾعرب  ا يؼام ، وكان أمقا  طؾك مؽة بلسػؾ مقضع:  مجـة (1)

   تؼةقم كاكةت طرفةة مةـ فرسخ طؾك اإلمام يؿقـ طـ كبؽب كاحقة طؾك بعرفة سق  مقضع:  الؿجاز ذو (7)

 .  (55/  5 البؾدان معجؿ) أيام رؿاكقة الجاهؾقة

 .  : سـقف طـد إزرقل (6)

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

 .  زيادة مـ إزرقل (5)
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: فتؼةػ الحؾةة طؾةك الؿققةػ مةـ طرفةة  فنذا جاؤوا طرفة أقامقا  ا يةقم طرفةة

. فةنذا دفةع الـةاس مةـ  كؿةرةوتؼػ الحؿس طؾك أكصةاب الحةرم مةـ ،  طشقة طرفة

وأفاضةت الحؾةة مةـ طرفةة ،  : أفاضت الحؿس مةـ أكصةاب الحةرم طرفة وأفاضقا

 .   يؾتؼقا بؿزدلػة جؿقًعا حتك

وكاكت طؾةك رؤوس ،  الشؿس لؾغروب (1)صؾعتكاكقا يدفعقن مـ طرفة إذا و

فةنذا كةان هةذا الققةت دفعةت الحؾةة مةـ ،  الجبا  كل ا طؿاهؿ الرجا    وجقهفؿ

،  حتةةك يةةلتقا جؿقًعةةا مزدلػةةة،  ودفعةةت معفةةا الحؿةةس مةةـ أكصةةاب الحةةرم،  طرفةةة

،  : وقػةت الحؾةة والحؿةس جؿقًعةا طؾةك قةزح إذا كان الغؾس (7)[حتك]فقبقتقن  ا 

: أشر   وكاكقا يؼقلقن،  فال يزالقن طؾقف حتك إذا صؾعت الشؿس دفعقا مـ مزدلػة

   (6)]تعةةالك[ فةةلكز  اهلل -: أشةةر  بالشةةؿس حتةةك كةةدفع  أي -ربقةةر كقؿةةا كغقةةر 

يعـةةل مةةـ  - [<<6:  ]البؼــرة﴾ک  ک  گ  گ  گ   گ﴿:  الحؿةةس

 .   وتؿقؿ،  وربقعة،  : أهؾ القؿـ والـاس الذيـ كاكقا يدفعقن مـفا -طرفة 

إن أهةةؾ ":  فؼةا  فؾؿةا حةج الـبةةل صةؾك اهلل طؾقةةف وسةؾؿ خطةةب الـةاس بعرفةةة

صةارت الشةؿس طؾةك رؤوس الجبةا  الشرك وإوران كاكقا يدفعقن مةـ طرفةة إذا 

ويةدفعقن مةـ مزدلػةة إذا صؾعةت الشةؿس طؾةك ،  كل ا طؿاهؿ الرجا    وجقهفؿ

وإكةةا ٓ كةةدفع مةةـ طرفةةة حتةةك ،  رؤوس الجبةةا  كل ةةا طؿةةاهؿ الرجةةا    وجةةقهفؿ

 . وكدفع مـ مزدلػة غًدا إن شان اهلل قبةؾ صؾةقع ويحؾ فطر الصاهؿ،  تغرب الشؿس

 .   "هدي أهؾ الشرك وإورانهديـا مخالػ ،  الشؿس

وذي الؿجةاز قاهؿةة   ،  ومجـةة،  : وكاكت هذه إسةقا  بعؽةاظ قا  الؽؾبل

                                                           

 .  : صػؾت طـد إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)
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 .   حتك كان حديًثا مـ الدهر،  اإلسالم

بؿؽةةة مةةع أبةةل حؿةةزة  (1): فنكؿةةا تركةةت طةةام خرجةةت الحروريةةة فلمةةا طؽةةاظ

الـةاس أن : خا     سـة تسع وطشريـ وماهة،  الؿختار بـ طق  إزدي اإلباضل

،  ف كت حتك أن رؿ تركت مجـة وذو الؿجاز بعةد ذلةؽ،  الػتـة (7)فبقا وخا تيـ

 .  واستغـقا بإسقا  بؿؽة ومـك وطرفة

طؾةك صريةؼ صةـعان   ،  : وطؽةاظ وران قةرن الؿـةاز  بؿرحؾةة قا  أبق القلقةد

وأرضةةفا ،  ورؼقةةػ (6)قالنغةةوهةةل سةةق  لؼةةقس ،  طؿةةؾ الطةةاهػ طؾةةك بريةةد مـفةةا

 .  لـصر

وأرضةفا مةـ ،  وهل سةق  لؽـاكةة،  : سق  بلسػؾ مؽة طؾك بريد مـفا ومجـة

 :   وهل التل يؼق  فقفا بال ،  أرض كـاكة

 (3)َوَصػقُؾ  شاَمةٌ  لل َيْبدَونْ  وَهْؾ              َمجـاةٍ  مَقاهَ  َيقًما َأرَدنْ  وهؾ

 .   : جبالن مشرفان طؾك مجـة وشامة وصػقؾ (5)الؿجاز

 (6)قريةب مةـ كبؽةب،  لفذيؾ طـ يؿقـ الؿققةػ مةـ طرفةة: سق   وذو مجاز

 .  طؾك فرسخ مـ طرفة

                                                           

 اجتؿةةاطفؿ أو   ةةا كةةان : ٕكةةف الؽقفةةة قةةرب حةةروران إلةةك تـسةةب الخةةقارج مةةـ صاهػةةة هةةؿ:  الحروريةةة (1)

 لسةان) معةرو  هةق مةا الةديـ   التشةدد مةـ طـةدهؿ ، وكان طـف اهلل رضل طؾًقا خالػقا حقـ وتحؽقؿفؿ

 .  (حرر:  ، مادة العرب

 .  : وخافقا طـد إزرقل (7)

 .  : طقالن طـد إزرقل (6)

 .  هذه إبقات طـ بال  رابتة   الصحقحقـ (3)

 .  كؾؿة مؼحؿة لقست طـد إزرقل (5)

 مشةفقر صقيةؾ جبةؾ وهةق.  (363/  3 البؾةدان معجةؿ) طؾقفا مشر  طرفات خؾػ جبؾ اسؿ:  كبؽب (6)

 .  الؿشفقر الؿجاز ذي سق  يؼع الغربقة شعابف إحدى ، و  الشر  مـ الؿغؿس بسفؾ يحقط
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مةـ بةار  مةـ صةدر قـقكةا ،  (1)امضةوهل   ديار إو،  : سق  لألزد اشةبَ وُح 

وهةل آخةر سةق  خربةت مةـ ،  وهل مـ مؽة طؾك ست لقةا ،  وحؾل بـاحقة القؿـ

معةف بجـةد فقؼقؿةقن وكان والل مؽة يستعؿؾ طؾقفا رجاًل يخةرج ،  أسقا  الجاهؾقة

،  حتك قتؾةت إزد والًقةا كةان طؾقفةا مةـ غـةل،   ا رالرة أيام مـ أو  رجب متقالقة

فلشار فؼفان أهؾ مؽة طؾك ،  بعثف داود بـ طقسك بـ مقسك سـة سبع وتسعقـ وماهة

. وإكؿةا تةرك ذكةر حباشةة مةع  فخر ا وتركت إلةك القةقم،  داود بـ طقسك بتخريبفا

كاكةةت    وإكؿةةا،  ا لةةؿ تؽةةـ   مقاسةةؿ الحةةج وٓ   أشةةفره: ٕ ةة هةةذه إسةةقا 

 .  رجب

. تؼةق  قةريش  : العؿةرة   أشةفر الحةج : وكاكقا يةرون أن أفجةر الػجةقر قا 

: ٓ تحضةروا سةق  طؽةاظ ومجـةة وذي الؿجةاز إٓ محةرمقـ  وغقرها مةـ العةرب

ك بعةض   . وكاكقا يعظؿقن أن يلتقا شقًئا مـ الؿحارم أو يعدو بعضةفؿ طؾة بالحج

وسةػؽ ،  : لؿا صـع فقف مـ الػجقر . وإكؿا سؿل الػجار إشفر الحرم و  الحرم

 .  فؽاكقا يلمـقن   أشفر الحرم،  فقف مـ الدمان

حؾةت العؿةرة لؿةـ ،  ودخؾ صػر،  وطػا القبر،  الدبر : إذا برأ وكاكقا يؼقلقن

 .   اطتؿر

وحجةةقا  (6)سةةؿاالتةةل كةةاكقا طؾقفةةا شةةفدوا الؿق (7)إُتةةـ: إذا بةةرأ دبةةر  يعـةةقن

دخؾةت ":  فؼا  رسق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ   اإلسةالم،  وطػا وبرها،  طؾقفا

فةاطتؿر رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طؿةره ،  "العؿرة   الحج إلك يقم الؼقامة

                                                           

 بةنزان الةقؿـ وسةط بحةر جبةؾ:  كصةػر  كةدمؾ:  (1/1661. و  الؼةامقس ) : إوصام طـد إزرقل (1)

 .  (63/53) العروس : تاج واكظر.  القصؿ قرية

 .  : آبؾ طـد إزرقل (7)

 .  : الؿقسؿ طـد إزرقل (6)
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مةةـ وطؿرتةةف ،  وطؿةةرة الؼضةةان مةةـ قابةةؾ،  : طؿةةرة الحديبقةةة كؾفةةا   ذي الؼعةةدة

 .  الجعراكة

أو ،  : يؼتةةؾ الرجةةؾ : أن الرجةةؾ يحةةدث الحةةدث : وكةةان مةةـ سةةـتفؿ قةةا 

: أكةةا  ويؼةةق ،  فقةةربط لحةةان مةةـ لحةةان الحةةرم قةةالدة   رقبتةةف،  أو يضةةربف،  يؾطؿةةف

وإن رمل بجعةره   رجؾةف فةال يعةرض ،  : دطقا الصرورة بجفؾف لف فقؼا ،  صرورة

وإن مةةـ ،  ٓ صةةرورة   اإلسةةالم":  وسةةؾؿ. فؼةةا  الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف  لةةف أحةةد

 .  "أحدث أخذ بحدرف

،  كةان فةقفؿ شةريًػا،  هق الذي غقر ديةـ الحـقػقةة،  طؿرو بـ لحل ؽانف:  قا 

وكةان إبؾةقس يؾؼةل طؾةك لسةاكف ،  وكان ما قا  لفؿ ففق ديـ متبع ٓ يعصك،  مطاًطا

 .   أهؾ الجاهؾقةقعؿؾف ، ف فقعؿؾ بف،  يغقر بف اإلسالم فقستحسـف الذي الشلن

بقـؿةا هةق يسةقر طؾةك ،  طؾقةف السةالمطؿرو بـ لحل غقر تؾبقةة إبةراهقؿ  (1)ؽانف

: إذ مثةؾ لةف إبؾةقس   صةقرة شةقخ كجةدي  ف   بعض مقاسؿ الحج وهق يؾبلترحؾ

فؼةا  ،  لبقةؽ ٓ شةريؽ لةؽ:  رؿ لبةك إبؾةقس،  ساطة (7)فسايره،  طؾك بعقر أصفب

: ما هةذا؟  . فؼا  طؿرو : إٓ شريؽ هق لؽ إبؾقسفؼا  ،  مثؾ ذلؽ بـ لحل طؿرو

فؼةا  ،  تؿؾؽف ومةا مؾةؽ،  : إٓ شريؽ هق لؽ : إن بعد هذا ما يصؾحف فؼا  إبؾقس

: مةا  فؼةا  طؿةرو بةـ لحةل،  : إٓ شريؽ هق لةؽ تؿؾؽةف ومةا مؾةؽ طؿرو بـ لحل

هلل فؾةؿ تةز  تؾةؽ تؾبقةتفؿ حتةك جةان ا،  فؾبك الـاس طؾك ذلةؽ،  فؾباها،  أرى بلسًا

ولبك رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ تؾبقةة إبةراهقؿ طؾقةف ،  باإلسالم (6)[طز وجؾ]

إن الحؿةةد ،  لبقةةؽ ٓ شةةريؽ لةةؽ لبقةةؽ،  : لبقةةؽ الؾفةةؿ لبقةةؽ السةةالم الصةةحقحة

                                                           

 .  : وكان طـد إزرقل (1)

 .  : فاهدة مؼابؾ هذا السطر   الفامش (7)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)
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 .   (1)فؾباها الؿسؾؿقن،  ٓ شريؽ لؽ،  والـعؿة لؽ والؿؾؽ

 

 إكرام أهل الجاهؾقة الحاجَّ 

أن هاشؿ بـ طبدمـا  كةان يؼةق  لؼةريش إذا ،  محؿد بـ إسحا طـ   - 178

خصةؽؿ اهلل بةذلؽ ،  إكؽةؿ جقةران اهلل وأهةؾ بقتةف،  : يةا معشةر قةريش حضر الحةج

فلكرمقا أضقافف وزوار ،  رؿ حػظ مـؽؿ أفضؾ ما حػظ جار مـ جاره،  وأكرمؽؿ بف

حتةك إن كةان ،  فؽاكت قريش ترافد طؾك ذلةؽ،  يلتقكؿ شعًثا غربًا مـ كؾ بؾد،  بقتف

فقؼبؾ مـفؿ لؿةا يرجةك لفةؿ مةـ ،  هؾ البقت لقرسؾقن بالشلن القسقر رغبة   ذلؽأ

 .   (7)مـػعتف

 

 تقإصعام أهل الجاهؾقة حاج الب

: يةا معشةر  أن قصةل بةـ كةالب قةا  لؼةريش،  محؿد بـ إسحا  طـ  - 179

وهةؿ ،  وإن الحةاج ضةقػان اهلل وزوار بقتةف،  حةرمالإكؽؿ جقةران اهلل وأهةؾ ،  قريش

فاجعؾقا لفؿ صعاًما وشراًبا أيةام هةذا الحةج حتةك يصةدروا ،  الضقػ بالؽرامةأحؼ 

تخرجةف قةريش  فؽاكقا يخرجقن لذلؽ كؾ طام مـ أمقالفؿ خرًجا،  . فػعؾقا طـؽؿ

فقصةةـعف صعاًمةةا لؾحةةاج أيةةام ،  فعقكةةف إلةةك قصةةلدفق،    كةةؾ مقسةةؿ مةةـ أمةةقالفؿ

،  وهل الرفةادة،  طؾك ققمففجرى ذلؽ مـ أمره   الجاهؾقة ،  الؿقسؿ بؿؽة ومـك

: وهةةق الطعةةام الةةذي يصةةـعف  رةةؿ   اإلسةةالم إلةةك يقمةةؽ هةةذا،  حتةةك قةةام اإلسةةالم

                                                           

 متفؿ وهق الؽؾبل الساهب بـ محؿد إسـاده ( و 717الباب رواه إزرقل ) هذا إرر الطقؾ مـ أو  هذا (1)

 .  (379:  ص التؼريب) بالؽذب

 1) الؽةربى الطبؼةات   سةعد ابةـ ، وأخرجف ( و  سـده الك ابـ اسحا  مـ ٓ يحتج بف 716إزرقل ) (7)

 .  أبقف ، طـ الـقفؾل الؿغقرة بـ الؿؾؽطبد بـ يزيد:  صريؼ مـ( 78 -77/
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 .   (1)السؾطان بؿؽة ومـك لؾـاس حتك يـؼضل الحج

 

  ما جاء يف حريق الؽعبة

 من الرمي من أيب قبوس بادنجنوق وما أصابفا

طؿةةرو بةةـ العةةاص : أكةةف دخةةؾ مةةع طبةةداهلل بةةـ  بةةـ سةةعد (7)طةةـ طبقةةد  - 161

والؽعبةة ،  حةقـ أدبةر جةقش الحصةقـ بةـ كؿقةر،  الؿسجد الحرام والؽعبةة محرقةة

حتةك إين ٕكظةر إلةك دمقطةف ،  فبؽةك،  : فققػ ومعف كاس غقر قؾقؾ تتـارر حجارهتا

: يةا أيفةا  فؼةا ،  فقةحاًل   طقـقةف مةـ إرؿةد كلكةف رؤوس الةذباب طؾةك وجـتتحدر كُ 

:  ومحرققا بقت ربؽؿ،  هريرة أخربكؿ أكؽؿ قاتؾقا ابـ كبقؽؿواهلل لق أن أبا ،  الـاس

أكحةـ كؼتةؾ ابةـ كبقـةا؟! وكحةر  بقةت ،  ما مـ أحد أكذب مـ أبل هريرة:  (6)لؼؾت

:  فةاكتظروا الـؼؿةة،  وحرقتؿ بقت اهلل،  . لؼد قتؾتؿ ابـ كبقؽؿ ربـا؟! فؼد واهلل فعؾتؿ

 -ولقةذيؼـ بعضةؽؿ بةلس بعةض ،  لقؾبسةـؽؿ اهلل شةقًعا،  فقالذي كػس طبداهلل بقةده

الؿسةجد أحةد إٓ وهةق يػفةؿ مةا  فؿةا  ،  رؿ رفع صةقتف   الؿسةجد -يؼقلفا رالًرا 

: أيةـ أمةرون بةالؿعرو   فؼةا ،  فنن لؿ يؽـ يػفؿ فنكف يسؿع رجع صقتف،  يؼق 

لةق قةد ألبسةؽؿ اهلل ،  والـاهقن طةـ الؿـؽةر؟ فقالةذي كػةس طبةداهلل بةـ طؿةرو بقةده

لةةؿ يةةلمر ،  (3)لةةبطـ إرض خقةةر لؿةةـ طؾقفةةا،  وأذا  بعضةةؽؿ بةةلس بعةةض،  شةةقًعا

                                                           

 .  ( و  سـده الك ابـ اسحا  مـ ٓ يحتج بف713إزرقل ) (1)

، و   : طبقد (6/93، وسقر اطالم الـبالن ) (61/783، و  تاريخ ابـ طساكر ) : طبقداهلل طـد إزرقل (7)

،  ، فؾؿ اجد طبقداهلل بةـ سةعد يةروي طةـ الصةحابة : طبقد ، والظاهر أكف : طبقداهلل مختصره ٓبـ مـظقر

 .  (1887، الجرح والتعديؾ ) (5/338الؽبقر ) : التاريخ . اكظر ال  طبقدبخ

 .  (1/789، كؿا طـد إزرقل ) : لؼؾتؿ تصحػت الؽؾؿة مـ (6)

 .  "قد"جان كؾؿة  "طؾقفا"فق   (3)
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 .  (1)بالؿعرو  ولؿ يـة طـ الؿـؽر

الؼةةدر حةةقـ ب: أو  مةةا تؽؾةؿ  طةـ حسةةـ بةـ محؿةةد بةةـ طؾةل بةةـ الحـػقةة قةةا 

وكان ذلؽ مـ قدر ،  رقاب الؽعبة  شررة  (7): صارت : فؼا  رجؾ اح قت الؽعبة

 .  (6)اهلل هذا: ما قدر  وقا  أخر،  اهلل

: متةةك كةةان  : سةةللت أبةةا طةةقن قةةا ،  طةةـ طبةةداهلل بةةـ جعػةةر الزهةةري  - 161

قبؾ أن يلتقـا كعةل ،  خؾقن مـ ربقع إو  لؾقا ،  : يقم السبت اح ا  الؽعبة؟ قا 

شةفر ربقةع أخةر لقؾةة  وجةان كعقةف   هةال ،  يزيد بـ معاوية بتسعة وطشةريـ يقًمةا

: جانكةا مةقت  : ومةا كةان سةبب اح اقفةا؟ قةا  . قؾةت سـة أربع وستقـ،  الثالران

وكاكةت ،  خؾقن مـ شفر ربقع إو  سـة أربع وسةتقـ لقؾة تق  ٕربع طشرة،  يزيد

وكان اح اقفةا ،  والحصقـ بـ كؿقر يقمئذ طـدكا،  خالفتف رالث سـقـ وتسعة أشفر

 .   بعد الصاطؼة التل أصابت أهؾ الشام بعشريـ لقؾة

وهةق مسةؾؿ بةـ  -وذلؽ أن رجةاًل مـةا ،  ما كان اح اقفا إٓ مـا : قا  أبق طقن

،  كان هق وأصحابف يققدون   خصاص لفةؿ حةق  البقةت -الؿذحجل  أبل خؾقػة

فاح قةت ،  فطارت مـفا شةررة -وكان يقم ري   -فلخذ كاًرا   زج رمحف   الـػط 

طةز ]تؿ بقةت اهلل رمقة،  : هذا طؿؾؽؿ . فؼؾـا لفؿ حتك صارت إلك الخشب،  الؽعبة

 .  (3)فلكؽروا ذلؽ،  بالـػط والـار [وجؾ

،  : قدمت مؽة مع أبةل يةقم اح فةت الؽعبةة قا ،  طـ طروة بـ أذيـة  - 167

                                                           

، ومسةؾؿ بةـ  :   سةـده طبقةد بةـ سةعقد لةؿ اطرفةف ، قؾت : إسـاده صحق  ( و  حاشقتف715إزرقل ) (1)

 .  . ورواه ابـ طساكر   تاريخف مـ كػس الطريؼ : صدو  كثقر آوهام الزكجلخالد 

 .  : فاهدة جانت مؼابؾ هذا السطر   الفامش (7)

 .  (1697ورواه الاللؽاهل   شرح اصق  آطتؼاد ).  ( بسـديـ صحقحقـ717،  716إزرقل ) (6)

 .  ( مـ صريؼ القاقدي وهق م وك719إزرقل ) (3)
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ورأيةت ،  ورأيتفةا مجةردة مةـ الحريةؼ،  خؾصةت إلقةف الـةار وقد (1)فرأيت الخشب

ابةـ : ما أصاب الؽعبة؟ فلشةاروا إلةك رجةؾ مةـ أصةحاب  . فؼؾت الركـ قد اسقد

فطةارت ،  أخةذ كةاًرا   رأس رمة  لةف،  : هذا احرقت الؽعبة   سببف فؼالقا،  الزبقر

 .   (7)أستار الؽعبة فقؿا بقـ الركـ القؿاين إلك إسقد بف بف الري  فضربت

ؽ وجةف : رأيةت الحجةارة تُصة قةا ،  طةـ أبقةف،  طـ ربةاح بةـ مسةؾؿ  - 166

تةرتج ،  كل ةا جقةقب الـسةانحتةك فؾؼد رأيتفةا ،  الؽعبة مـ أبل قبقس حتك تخرقفا

فقسةؾؽ ،  . ولؼد رأيت الحجر يؿر فقفقي أخةر طؾةك إرةره مـ أطالها إلك أسػؾفا

واحة   ،  فلحرقةت الؿـجـقةؼ،  حتك بعث اهلل طؾقفؿ صاطؼة بعةد العصةر،  صريؼف

 فؽـةا،  : قةد أضؾفةؿ العةذاب فجعؾـةا كؼةق ،  تحتف رؿاكقة طشر رجاًل مـ أهؾ الشام

 .   (6)حتك طؿؾقا مـجـقًؼا أخرى فـصبقها طؾك أبل قبقس،  أياًما   راحة

فلو  حجر مةـ ،  جرح: كـا مع ابـ الزبقر   ال قا ،  طـ ابـ الؿرتػع  - 163

 .   (3)آه،  : آه سؿعـا لفا أكقـ كلكقـ الؿريض،  الؿـجـقؼ وقع   الؽعبة

 

  ما جاء يف بـاء ابن الزبقر الؽعبة

ىقص منها  وما،  جر من الكعبةالتي كاىت يف اْلِ  من إذرع وما زاد فقفا

 اجج  اْلَ 

: سؿعت غقر واحد مـ أهةؾ العؾةؿ مؿةـ حضةر  قا ،  طـ ابـ جريج  - 165

                                                           

، فةن ؿ جعؾةقا  : الؿراد بالخشب الؿذكقرة الذي جعؾتةف قةريش مةدامقؽ الحجةارة هـا جان بقـ السطقر (1)

 .  ، وصػا مـ حجارة صػا مـ خشب

 .  ( مـ كػس الطريؼ6/661، وذكره الطربي   تاريخف ) ( مـ صريؼ القاقدي771إزرقل ) (7)

 .  ( مـ صريؼ القاقدي776إزرقل ) (6)

 .  ( بسـد ضعقػ جدا773)إزرقل  (3)
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: لؿا أبطل طبداهلل بـ الزبقر طةـ بقعةة يزيةد  قالقا،  ابـ الزبقر حقـ هدم الؽعبة وبـاها

،  وجؿع مقالًقةا لةف،  بالحرم : لحؼ بؿؽة لقؿتـع وتخؾػ وخشل مـفؿ،  معاوية بـ

،  ويةذكر شةةربف الخؿةر وغقةةر ذلةةؽ،  وجعةؾ يظفةةر طقةب يزيةةد بةـ معاويةةة ويشةةتؿف

فقةذكر مسةاوئ بـةل  م. ويجتؿع الـاس إلقف فقؼةقم فةقفؿ بةقـ إيةا ويثبط الـاس طـف

 .  فقطـب   ذلؽ،  أمقة

ًٓ ،  فبؾغ ذلةؽ يزيةد بةـ معاويةة إلقةف  . وأرسةؾ فلقسةؿ أن ٓ يةمتك بةف إٓ مغؾةق

:  وقةا ،  ؿ طؾك ابـ الزبقر الػتـةةفعظّ ،  رجاًل مـ أهؾ الشام   خقؾ مـ خقؾ الشام

   (7)ّ  . وقةةد لةة وٓ تؼةةقى طؾقةةف،  : فنكةةف غقةةر تاركةةؽ الحةةرم بسةةببؽ (1)سةةتحؾتٓ 

ًٓ عوأقسةةؿ أن ٓ يةةمتك بةةؽ إٓ م،  أمةةرك ،  وقةةد طؿؾةةت لةةؽ غةةال مةةـ فضةةة،  (6)ؾةةق

وأجؿةؾ بةؽ ،  : فالصؾ  خقةر طاقبةة أمقر الؿممـقـوترب قسؿ ،  وتؾبس فققف الثقاب

. فشةاور أمةف أسةؿان بـةت أبةل بؽةر  : دطةقين أياًمةا حتةك أكظةر   أمةري . فؼةا  وبف

ًٓ وقالةت،    ذلةؽ رضل اهلل طـةف الصديؼ ،  : يةا بـةل فلبةت طؾقةف أن يةذهب مغؾةق

فةالؿقت ،  ؿؽـ بـةل أمقةة مةـ كػسةؽ فتؾعةب بةؽتوٓ ،  ومت كريًؿا،  طش كريًؿا

 .   أحسـ مـ هذا

ػ إلقف مـ أهةؾ مؽةة وامتـع   مقالقف ومـ تللّ ،  أن يذهب إلقف   غؾ طؾقف فلبك

إذ أتةك ،  . فبقـؿا يزيد طؾةك بعثةة الجقةقش إلقةف : الزبقرية فؽان يؼا  لفؿ،  وغقرهؿ

،  ومةةا فعؾةةقا بعامؾةةف ومةةـ كةةان بالؿديـةةة مةةـ بـةةل أمقةةة،  يزيةةد خةةرب أهةةؾ الؿديـةةة

. فجفةز إلةقفؿ مسةؾؿ  إٓ مـ كان مـ ولد طثؿةان بةـ طػةان،  اهؿ مـفاوإخراجفؿ إي

فةنذا فةرغ مةـ ذلةؽ سةار ،  وأمره بؼتا  أهؾ الؿديـةة،  بـ طؼبة الؿري   أهؾ الشام

                                                           

 .  : يستحؾ طـد آزرقل (1)

 .  : لج طـد آزرقل (7)

 .  : مغؾقٓ طـد آزرقل (6)
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: إن  فؼا  لةف يزيةد،  . وكان مسؾؿ مريًضا   بطـف الؿان إصػر إلك ابـ الزبقر بؿؽة

 (1)ارصة. ف الحصةقـ بةـ كؿقةر الؽـةدي طؾةك جقشةؽ حدث بؽ حدث الؿقت فق ِّ 

وأسةر    ،  وقتةؾ مةـ قتةؾ مةـفؿ،  حتك قدم الؿديـةة فؼةاتؾقه فظػةر  ةؿ ودخؾفةا

فؾؿةا كةان ،  . رؿ سار إلةك مؽةة وأ ب الؿديـة رالًرا،  سرًفا: مُ  فسؿل بذلؽ،  الؼتؾ

،  حؿةار: يةا برذطةة ال فدطا الحصقـ بةـ كؿقةر فؼةا ،  ببعض الطريؼ حضرتف القفاة

اكظةر إذا ،  أتزود طـد الؿقت معصقة أمقةر الؿةممـقـ مةا ولقتةؽ (7)[أن]لقٓ أين أكره 

،  ٓ يؽةـ إٓ الققةا ،  فاحذر أن تؿؽـ قريًشا مـ أذكؽ فتبق  فقفا،  (6)قدمت مؽة

(5). فتق  مسؾؿ رؿ آكصرا ،  (3)رؿ الثؼا 
،  ومضك الحصقـ بـ كؿقر إلةك مؽةة،  

ـ  ةؿ   الؿسةجد الحةرام . وجؿع ابـ الزبقر أصحابف فتحّصة أياًمافؼاتؾ ابـ الزبقر 

 (6)اقةوضةرب أصةحاب ابةـ الزبقةر   الؿسةجد الحةرام خقاًمةا ورفا،  وحق  الؽعبة

 .   مـ الشؿس ويستظؾقن  ا،  يؽتـقن  ا مـ حجارة الؿـجـقؼ

الؿـجـقؼ طؾك أبل قبقس وطؾةك إحؿةر  لفؿ وكان الحصقـ بـ كؿقر قد كصب

فتصةةقب الحجةةارة الؽعبةةة حتةةك تخةةر  ،  فؽةةان يةةرمقفؿ  ةةا -وهؿةةا أخشةةبا مؽةةة -

،  فةقهـ الرمةل بةالؿـجـقؼ الؽعبةة،  فصةارت كل ةا جقةقب الـسةان،  كسقهتا طؾقفةا

 ذهب رجةةؾ مةةـ أصةةحاب ابةةـ الزبقةةر يققةةد كةةاًرا   بعةةض تؾةةؽ الخقةةام مؿةةا يؾةةلفةة

فطةةارت  -غقر والؿسةةجد يقمئةةذ ضةةقؼ صةة -بةةقـ الةةركـ إسةةقد والقؿةةاين ،  الصةةػا

والؽعبةة يقمئةذ  -وكاكةت   ذلةؽ القةقم ريةاح شةديدة ،  شررة   الخقؿة فاح قت

                                                           

 .  : فسار طـد إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  الؿراد ولؿ اففؿ "را":  الفامشجان مؼابؾ هذا    (6)

 .  (رؼػ:  مادة العرب لسان) بالسقػ والؼتا  الجالد:  الثؼا  (3)

 .  : )ٓ رحؿف اهلل( جان فق  مسؾؿ بخط دققؼ (5)

 .  : ورفافا طـد إزرقل (6)
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،  مةـ أسةػؾفا إلةك أطالهةا،  : مدماك مـ ساج ومدماك مـ حجةارة مبـقة بـان قريش

،  فاح قةةت كسةةقة الؽعبةةة،  فطةةارت الريةةاح بؾفةةب تؾةةؽ الـةةار -وطؾقفةةا الؽسةةقة 

 .   اح   الساج الذي بقـ البـانف

قبةؾ أن ،  كان اح اقفا يقم السبت لةثالث لقةا  خؾةقن مةـ شةفر ربقةع إو و

وجان كعقةف   هةال  شةفر ربقةع أخةر ،  وطشريـ يقًما (1)سبعبـ معاوية بايليت كعل 

ربقةع إو  شفر وكان تق  ٕربع طشرة خؾت مـ ،  سـة أربع وستقـ،  لقؾة الثالران

 .   سـقـ وسبعة أشفر. وكاكت خالفتف رالث  سـة أربع وستقـ

ربطف  بعدُ : كان ابـ الزبقر  فؾؿا اح قت الؽعبة واح   الركـ إسقد فتصدع

،  حتةك أ ةا لتةـؼض مةـ أطالهةا إلةك أسةػؾفا،  فضعػت جةدرات الؽعبةة،  بالػضة

،  فػزع لةذلؽ أهةؾ مؽةة وأهةؾ الشةام جؿقًعةا،  جردة متقهـة مـ كؾ جاكبتوهل م

ًٓ مةـ أهةؾ  حاصر ابـ الزبقةريمؼقؿ  (7)والحصقـ بـ كؿقر . فلرسةؾ ابةـ الزبقةر رجةا

: إن ذلةؽ  وقةالقا،  فؽؾؿةقه وطظؿةقا طؾقةف مةا أصةاب الؽعبةة،  مؽة إلةك الحصةقـ

فعؾةك ،  : قد تق  أمقر الؿةممـقـ (6)وقا ،  . فلكؽروا ذلؽ رمقتؿقها بالـػط،  مـؽؿ

 (3)يعـةقن -ؽ؟ ماذا تؼاتؾ؟ ارجع إلك الشام حتك تـظر ماذا يجتؿع طؾقف رأي صاحب

ولؿ يزالةقا ،  . فؾؿ يزالقا بف حتك ٓن لفؿ وهؾ يجؿع الـاس طؾقف -معاوية بـ يزيد 

 .   بف حتك رجع إلك الشام

وكةان خروجةف مةـ مؽةة لخؿةس لقةا  خؾةقن مةـ  -فؾؿا أدبر جقش الحصةقـ 

فشةاورهؿ ،  دطا ابـ الزبقر وجةقه الـةاس وأشةراففؿ -ربقع أخر سـة أربع وستقـ 

                                                           

 .  : بتسعة طـد إزرقل (1)

 .  : طؾقف مـ العذاب ما يستحؼ جان فق  الحصقـ بخط دققؼ (7)

 .  : وقالقا طـد آزرقل (6)

 .  : ٓ رحؿف اهلل جان فق  هذه الؽؾؿة بخط دققؼ (3)
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وكةان ،  وأبةك أكثةر الـةاس هةدمفا،  فلشار طؾقف كةاس كثقةر  ةدمفا،  لؽعبة  هدم ا

: دطفا طؾك ما أقرهةا طؾقةف رسةق  اهلل صةؾك  وقا ،  بـ طباس اهللطبد (1)قاأشدهؿ إب

،  فةال تةزا  هتةدم وتبـةك،  فةنين أخشةك أن يةليت بعةدك مةـ يفةدمفا،  اهلل طؾقف وسةؾؿ

يرضةك أحةدكؿ أن يرقةع بقةت أبقةف وبقةت  : واهلل مةا . فؼا  ابةـ الزبقةر ولؽـ أرقعفا

حتةك إن ،  وأكا أكظةر إلقةف يةـؼض مةـ أطةاله إلةك أسةػؾف،  فؽقػ أرقع بقت اهلل،  أمف

 .   الحؿام لقؼع طؾقف فتتـارر حجارتف

وكان يحب أن يؽقن هق الذي يردهةا ،  رؿ أجؿع طؾك هدمفا،  فلقام أياًما يـظر

،  طؾةك ققاطةد إبةراهقؿ طؾقةف السةالمطؾك مةا قةا  رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ 

. فةلراد أن  وطؾك ما وصػ رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعاهشةة رضةل اهلل طـفةا

 (6): إن القرس يرفت فؼقؾ،  يش ى لف (7)روسيبـقفا بالقرس ويرسؾ إلك القؿـ   

فلخرب أن قصة صـعان هةل أجةقد ،  . فسل  طـ الؼصة ةصا ولؽـ ابـفا بالؼِ ،  ويذهب

وأمةر بتـجةق  ،  شة ى لةف  ةا قصةةلتفلرسةؾ إلةك صةـعان بلربعؿاهةة ديـةار ،  ؼصةال

 .  ذلؽ

ًٓ مـ أهؾ : مـ أيـ أخذت قةريش حجارهتةا؟  مؽة العؾؿ مـ أهؾ رؿ سل  رجا

. فؾؿةةا اجتؿعةةت  فـؼةةؾ لةةف مةةـ الحجةةارة قةةدر مةةا يحتةةاج إلقةةف،  فةةلخربوه بؿؼؾعفةةا

: فرًقةا أن  فلقامقا  ا رالًرةا،  مـك خرج أهؾ مؽة مـفا إلك،  وأراد هدمفا (3)الحضرة

،  فؿةا اجة أ طؾةك ذلةؽ أحةد،  . فلمر ابـ الزبقةر  ةدمفا يـز  طؾقفؿ طذاب لفدمفا

،  : فلخذ الؿعق  وجعؾ يفةدمفا ويرمةل بحجارهتةا فؾؿا رأى ذلؽ طالها هق بـػسف
                                                           

 .  : ابان طـد آزرقل (1)

 .  : ورس تصحػت مـ (7)

:  ، مةادة العرب لسان) تؽسر شلن كؾ مـ الحطام:  والرفات.  رفاًتا ويصقر ويتحطؿ يتؽسر أي:  يرفت (6)

 ..(رفت

 .  : الحػرة . وأشار الؿحؼؼ أ ا   كسخة : الحجارة طـد إزرقل (3)
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فققفةا وأرقك ابـ الزبقةر ،  وهدمقها: اج ؤوا فصعدوا  فؾؿا رأوا أكف لؿ يصبف شلن

رسةق   : رجان أن يؽقن فقفؿ صةػة الحبشةل الةذي قةا  طبقًدا مـ الحبش يفدمق ا

 .  (1)"يخرب الؽعبة ذو السقيؼتقـ مـ الحبشة":  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

فؿا ترجؾت الشؿس حتك ألصؼفا كؾفا بةإرض مةـ ،  ففدمقا وأطا ؿ الـاس 

 .   جقاكبفا جؿقًعا

. ولةؿ  سـة أربع وستقـ،  مـ جؿادى أخرةلـصػ اوكان هدمفا يقم السبت 

:  وأرسؾ إلك ابةـ الزبقةر،  يؼرب ابـ طباس مؽة حقـ هدمت الؽعبة حتك فرغ مـفا

واجعةةؾ طؾقفةةا ،  : اكصةةب لفةةؿ حةةق  الؽعبةةة الخشةةب ٓ تةةدع الـةةاس بغقةةر قبؾةةة

 .  . فػعؾ ذلؽ ابـ الزبقر إلقفا (7)احتك يطق  الـاس مـ وراهفا ويصؾق،  الستقر

: قةا  رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف  : أشفد لسؿعت طاهشة تؼق  ابـ الزبقروقا  

ف كةةقا   ،  وطجةةزت  ةةؿ الـػؼةةة،  إن ققمةةؽ استؼصةةروا   بـةةان البقةةت":  وسةةؾؿ

ولقٓ حدارة ققمؽ بةالؽػر لفةدمت الؽعبةة وأطةدت مةا تركةقا ،  الحجر مـفا أذرًطا

وباًبةا ،  مـةفالـاس قًقا يدخؾ : باًبا شر ولجعؾت لفا بابقـ مقضقطقـ بإرض،  مـفا

:  : قؾةت . وهؾ تةدريـ لةؿ كةان ققمةؽ رفعةقا با ةا؟ قالةت يخرج مـف الـاس غربًقا

فؽةةةان الرجةةةؾ إذا كرهةةةقا أن ،  يةةةدخؾفا إٓ مةةةـ أرادوا ٕن ٓ ًزاتعةةةزُّ ":  قةةةا ،  ٓ

. فةنن بةدا لؼقمةؽ  حتةك إذا كةاد أن يةدخؾ دفعةقة فسةؼط،  يدطقكف يرتؼل،  يدخؾفا

 .  (6)". فلراها قريًبا مـ سبع أذرع ففؾؿل ٕريؽ ما تركقا   الحجر مـفا،  هدمفا

كشةػ طةـ أسةاس إبةراهقؿ و:  فؾؿا هدم ابـ الزبقةر الؽعبةة وسةقاها بةإرض

                                                           

( ومسةةؾؿ 1519الؽعبةةة متػةةؼ طؾقةةف رواه البخةةاري )حةةديث ذو السةةقيؼتقـ مةةـ الحبشةةة الةةذي يخةةرب  (1)

(7919)  . 

 .  : ويصؾقن طـد إزرقل (7)

 .  (1666رواه مسؾؿ ) (6)



 

 

 

858 

 

 

 

: كل ا أطـا  اإلبؾ آخةذ بعضةفا  فقجده داخاًل   الحجر كحًقا مـ ست أذرع وشرب

الحجةةر مةةـ الؼقاطةةد فتحةةرك ك حةةرا يُ :  كتشةةبقؽ إصةةابع بعضةةفا بةةبعض،  بعًضةةا

 .  إركان كؾفا

فلشةفدهؿ طؾةك ،  فدطا ابـ الزبقر خؿسقـ رجاًل مةـ وجةقه الـةاس وأشةراففؿ

: طبةداهلل بةـ مطقةع  يؼا  لف،  : فلدخؾ رجؾ مـ الؼقم كان أيًدا . قا  ذلؽ إساس

فتزطزطةت إركةان كؾفةا ،    ركةـ مةـ أركةان البقةت،  العدوي طتؾة كاكت   يةده

وخا  الـاس ،  : إن مؽة رجػت رجػة شديدة حقـ زطزع إساس . ويؼا  اجؿقعً 

وأطظؿةقا ذلةؽ ،  حتك كدم كؾ مـ كان أشار طؾك ابةـ الزبقةر  ةدمفا،  خقًفا شديًدا

رةةؿ وضةةع البـةةان طؾةةك ذلةةؽ ،  : اشةةفدوا . فؼةةا  لفةةؿ ابةةـ الزبقةةر إطظاًمةةا شةةديًدا

الشةةاذروان  ك طؾةةكطؾةةك مةةدما -بةةاب الؽعبةةة  -ووضةةع حةةدات البةةاب ،  إسةةاس

وجعةؾ طتبتةف ،  وجعؾ الباب أخر بنزاهف   ضفر الؽعبة مؼابؾةف،  الالصؼ بإرض

قريًبةا مةـ ،  طؾك الحجر إخضر الطقيؾ الذي   الشاذروان الةذي   ضفةر الؽعبةة

 .   الركـ القؿاين

. فؾؿةا ارتػةع  والـاس يطقفقن مـ خةارج،  يبـقن مـ وران الس  (1)نوكان البـا

: جعةؾ الةةركـ    وكةان ابةةـ الزبقةر حةةقـ هةدم البقةةت -البـقةان إلةةك مقضةع الةةركـ 

وطؿةد إلةك مةا ،  ووضعف طـده   دار الـةدوة،  ديباجة وأدخؾف   تابقب وأقػؾ طؾقف

فؾؿةا بؾةغ  -كان   الؽعبة مـ حؾقة فقضعف   خزاكة الؽعبة   دار شةقبة بةـ طثؿةان 

ؼر   حجريـ حجر مـ الؿةدماك فـُ ،  بؿقضعف : أمر ابـ الزبقر مقضع الركـ البـقان

فؾؿةا ،  بقـفؿةا (7)وصةق ،  وحجر مـ الؿدماك الذي فققف بؼدر الةركـ،  الذي تحتف

طثؿةان أن  باد بـ طبداهلل بـ الزبقر وجبقر بةـ شةقبة بةـطفرغقا مـف أمر ابـ الزبقر ابـف 

                                                           

 .  : البـاة طـد إزرقل (1)

 .  : وصقبؼ طـد إزرقل (7)
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صالة الظفةر  -الصالة : إذا دخؾت    وقا  لفؿ ابـ الزبقر،  يجعؾقا الركـ   رقب

فةنذا فةرغتؿ فؽةربوا حتةك ،  الصةالة  فلكا أصةق  ،  فاحؿؾقه واجعؾقه   مقضعف -

 .  وكان ذلؽ   حر شديد،  أخػػ صاليت

خرج طبةاد بةالركـ مةـ ،  كرب ابـ الزبقر وصؾك  ؿ ركعة،  فؾؿا أققؿت الصالة

مئذ قريةب مةـ الؽعبةة ودار الـدوة يق -ومعف جبقر بـ شقبة ،  دار الـدوة وهق يحؿؾف

فؽان الذي وضةعف   ،  فخرقا بف الصػق  حتك أدخاله   الس  الذي دون البـان -

فؾؿةا أقةروه   ،  بةـ شةقبة وأطاكف طؾقف جبقةر،  مقضعف هذا طباد بـ طبداهلل بـ الزبقر

وتسةامع الـةاس ،  ابةـ الزبقةر صةالتف ، فلخػ مقضعف وصقبؼ طؾقف الحجران كربوا

: واهلل  وقةالقا،  ف رجا  مـ قريش حقـ لؿ يحضرهؿ ابةـ الزبقةروغضب فق،  بذلؽ

فحؽؿقا فقف أو  مـ يدخؾ طؾةقفؿ مةـ بةاب ،  لؼد رفع   الجاهؾقة حقـ بـتف قريش

. ودطةا رسةق  اهلل  فطؾع رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فجعؾف   رداهف،  الؿسجد

رةؿ ،  فلخةذوا بلركةان الثةقب،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ كؾ قبقؾة مةـ قةريش رجةاًل 

. وكةان الةركـ قةد تصةدع مةـ  وضعف رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ   مقضةعف

اكشظت مـف شظقة كاكت طـد بعةض آ  شةقبة بعةد ذلةؽ بةدهر ،  الحريؼ بثالث فر 

ـ   : مقضةعفا بةةقِّ  إٓ تؾةةؽ الشةظقة مةـ أطةةاله،  فشةده ابةةـ الزبقةر بالػضةة،  صقيةؾ

ومةمخر الةركـ ،  قد أخذ طرض جةدر الؽعبةة،  ـ ذراطان. فطق  الرك أطؾك الركـ

 .   س طؾك رالرة رؤوسضرا مُ ،    الجدر فداخؾ

 قةةا ،  : فسةةؿعت مةةـ يصةةػ لةةقن مةةمخره الةةذي   الجةةدر قةةا  ابةةـ جةةريج

: وكاكت الؽعبةة يةقم هةدمفا  قا. قال : هق أبقض وقا  بعضفؿ،  د: هق مقرّ  بعضفؿ

 .  ؿانابـ الزبقر رؿاكقة طشر ذراًطا   الس

: قصةرت لحةا  الزيةادة التةل  ذراًطةا ةفؾؿا أن بؾغ ابـ الزبقر بالبـان رؿةاين طشةر

: قةد  . فؼةا  : إذ صارت طريضة ٓ صق  لفةا واستسؿج ذلؽ،  زاد مـ الحجر فقفا
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ًٓ   السةؿان،  كاكت قبؾ قريش تسع أذرع ،  حتك زادت قةريش فقفةا تسةع أذرع صةق

ن ذراًطةةا    و: فبـاهةةا سةةبعة وطشةةر أذرع أخةةرى. فةةزاد فقفةةا تسةةع  فلكةةا أزيةةد فقفةةا

وجعةةؾ فقفةةا ،  وطةةرض جةةدرها ذراطةةان،  وهةةل سةةبعة وطشةةرون مةةدماًكا،  السةةؿان

 .   دطاهؿ توكاكت قريش   الجاهؾقة جعؾت فقفا س،  رالث دطاهؿ

فجعؾةف   ،  : البؾةؼ وأرسؾ ابـ الزبقر إلك صـعان فةلتك مةـ رخةام  ةا يؼةا  لةف

 ا. وكان بةاب الؽعبةة قبةؾ بـةان ابةـ الزبقةر مصةراط التل   سؼػفا لؾضقن (1)الروازن

فجعؾ لفا ابـ الزبقر مصراطقـ صقلفؿا أحةد طشةر ذراًطةا مةـ إرض إلةك ،  واحًدا

. وجعؾ الباب أخةر الةذي   ضفرهةا بنزاهةف طؾةك الشةاذروان  مـتفك أطالها الققم

وجعةؾ لفةا درجةة   ،  لحجةروجعؾ مقزا ا يسةؽب   ا،  الذي طؾك إساس مثؾف

 .  بطـفا   الركـ الشامل مـ خشب معرجة يصعد فقفا إلك ضفرها

 مةـ أطالهةا،  ؼفا مـ داخؾفا وخارجفاخؾا ،  فؾؿا فرغ ابـ الزبقر مـ بـان الؽعبة

فؾقخرج فؾقعتؿةر ،  لل طؾقف صاطة ت: مـ كاك . وقا  وكساها الؼباصل،  إلك أسػؾفا

،  ومـ لؿ يؼدر طؾك بدكة فؾقةذب  شةاة،  يـحر بدكة فؾقػعؾمـ قدر أن ، و مـ التـعقؿ

وخرج الـةاس معةف مشةاة حتةك ،  . وخرج ماشًقا قلففؿـ لؿ يؼدر فؾقتصد  بؼدر صَ 

،  وٓ أكثر بدكة مـحةقرة،  كان أكثر طتقًؼا ار يقمولؿ يُ ،  اطتؿروا مـ التـعقؿ شؽًرا هلل

فؾؿةا ،  بةـ الزبقةر ماهةة بدكةة. وكحةر ا وٓ صدقة مةـ ذلةؽ القةقم،  وٓ شاة مذبقحة

ترك استالم هذيـ الركـقـ كان : إكؿا  وقا ،  : استؾؿ إركان إربعة الؽعبةبصا  

: إذا  . فؾؿ يز  البقت طؾك بـان ابـ الزبقةر : ٕن البقت لؿ يؽـ تاًما الشامل والغربل

ـ ويدخؾ البقت مـ هةذا البةاب ويخةرج مة،  طاهػ استؾؿ إركان جؿقًعابف الصا  

                                                           

 الةركـ حقةا  روزكةة ، مـفةا مقزطةة ، وهةل الؽعبةة داخؾ إلك الـقر إلدخا  مربعة فتحات هل:  الروازن (1)

 .  القسطك إسطقاكة حقا  ، والرابعة إسقد الركـ حقا  ، والثالثة القؿاين الركـ حقا  والثاكقة الغربل
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 (1)ودخةؾ الحجةاج،  حتك قتؾ ابـ الزبقةر،  وأبقابف ٓصؼة بإرض،  الباب الغربل

: أن ابةـ الزبقةر قةد زاد   بقةت اهلل مةا لةقس  ؽتب إلك طبدالؿؾؽ بـ مةروان، ف مؽة

. فؽتةةب يسةةتلذكف   رد البقةةت طؾةةك مةةا كةةان طؾقةةف    آخةةر وأحةةدث فقةةف بابةةًا،  مـةةف

 .   الجاهؾقة

با ةا الغربةل الةذي كةان فةت  ابةـ  (7)سةدا ي: أن  مروان فؽتب إلقف طبدالؿؾؽ بـ

. ففةدم  واكبسفا بف طؾك مةا كاكةت طؾقةف،  جرواهدم ما كان زاد فقفا مـ الحِ ،  الزبقر

 وبـاهةا طؾةك أسةاس قةريش الةذي،  الحجاج مـفا ست أذرع وشربًا مؿا يؾل الحجر

،    ضفرهةاوسةد البةاب الةذي ،  وكبسةفا بؿةا هةدم مـفةا،  كاكت استؼصةرت طؾقةف

إٓ الجةدر ،  بـةان ابةـ الزبقةر . فؽؾ شلن فقفا الققم وترك ساهرها لؿ يحرك مـف شقًئا

 .   : فنكف بـان الحجاج الذي   الحجر

وما تحت طتبة البةاب الشةرقل الةذي يةدخؾ مـةف ،  الباب الذي   ضفرها سدو

تةل   بطـفةا . والدرجة ال كؾ هذا بـان الحجاج،  الققم إلك إرض أربع أذرع وشرب

 .  اججا : والبابان الؾذان طؾقفا الققم هؿا أيًضا مـ طؿؾ الحَ  الققم

: وفةد بعةد ذلةؽ الحةارث بةـ طبةداهلل بةـ أبةل  فؾؿا فرغ الحجاج مـ هذا كؾةف

: مةا أضةـ أبةا  فؼةا  لةف طبةدالؿؾؽ،  ربقعة الؿخزومةل طؾةك طبةدالؿؾؽ بةـ مةروان

ن يةزطؿ أكةف سةؿع مـفةا   أمةر سةؿع مةـ طاهشةة مةا كةا -يعـةل ابةـ الزبقةر  -خبقب 

:  فا تؼةق  مةاذا؟ قةا : سةؿعتَ  قةا ،  : أكا سؿعتف مةـ طاهشةة . فؼا  الحارث الؽعبة

إن ققمةؽ استؼصةروا   ":  : قا  لل رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سؿعتفا تؼق 

فةنن بةدا ،  ولةقٓ حدارةة طفةد ققمةؽ بةالؽػر أطةدت فقةف مةا تركةقا مـةف،  بـان البقت

 .   ، وذكر باقل الحديث كؿا سبؼ يبـقه لؼقمؽ أن

                                                           

 .  ٓ جزاه اهلل خقرا:  بعدها "الحجاج"تحت كؾؿة جان  (1)

 .  : ُسدا  طـد إزرقل (7)
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أكةا ،  : كعةؿ يةا أمقةر الؿةممـقـ : أكت سؿعتفا تؼق  هةذا؟ قةا  ؼا  طبدالؿؾؽف

رةؿ ،  : فجعةؾ يـؽةت مـؽًسةا بؼضةقب   يةده سةاطة صقيؾةة . قةا  سؿعت هذا مـفا

 .  : وددت واهلل أين تركت ابـ الزبقر وما تحؿؾ مـ ذلؽ قا 

لؽعبةة الةذي طؿؾةةف ابةـ الزبقةر صقلةف   السةةؿان : فؽةةان بةاب ا قةا  ابةـ جةريج

وطؿةؾ ،  : كؼض مـ الباب أربع أذرع وشةرب فؾؿا كان الحجاج،  طشر ذراًطا ىأحد

. فؾؿةةا كةةان   خالفةةة القلقةةد بةةـ  وصقلفؿةةا سةةت أذرع وشةةرب،  لفةةا هةةذيـ البةةابقـ

 اهلل الؼسةري بسةتةبةـ طبةد (1)القلقةدبعث إلك والقف طؾك مؽة خالد بةـ ،  طبدالؿؾؽ

وطؾةك مقةزاب ،  فضرب مـفا طؾك بابل الؽعبة صػاه  الذهب،  ورالرقـ ألػ ديـار

 .   وطؾك إركان   جقففا،  وطؾك إساصقـ التل   بطـفا،  الؽعبة

: فؽؾؿا طؾك الؿقزاب إركان   جقففا مـ  (6)[(7): قا  جدي قا  أبق القلقد]

ةوهق أو  مةـ ذَ ،  (3)ففق مـ طؿؾ القلقد،  الذهب . فلمةا مةا  ب البقةت   اإلسةالمها

فرفةع ،  وتػر  ّ  : فنكف رَ  كان طؾك الباب مـ طؿؾ القلقد بـ طبدالؿؾؽ مـ الذهب

إلةةك سةةالؿ بةةـ  (5)سةةؾؿفل،  ذلةةؽ إلةةك أمقةةر الؿةةممـقـ محؿةةد بةةـ الرشةةقد   خالفتةةف

: لقضةرب  ةا  رؿاكقةة طشةر ألةػ ديـةار -طامؾ كان لف طؾك صةقا  مؽةة  -الجراح 

وزاد ،  . فؼؾةع مةا كةان طؾةك البةاب مةـ الصةػاه  طؾك بابل الؽعبةةصػاه  الذهب 

                                                           

 .  مؼحؿة ولقست طـد إزرقل "ابـ القلقد" (1)

: رؼةة كثقةر الحةديث روى طـةف  أبق محؿد أحؿد بـ محؿد بـ القلقد إزرقةل:  جده هق ابق القلقد ويؼا  (7)

. وحػقده ابق القلقد محؿد بـ طبداهلل  (777:  . )ت الشافعل أوصقان أحد : كان الربقع ، وقا  البخاري

، هتذيب الؽؿا   ، الجرح والتعديؾ (1397: التاريخ الؽبقر ) اكظر ترجؿة الجد.  "أخبار مؽة"صاحب 

 .  (83( ،الؽاشػ )1/68) التفذيب ، هتذيب (1/381)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

 .  : وهق باين جامع دمشؼ : أقق  جان مؼابؾ هذا   الحاشقة (3)

 .  . كؿا طـد إزرقل : فلرسؾ تصحػت مـ (5)
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،  طؾقةةف الصةةػاه  التةةل هةةل طؾقةةف القةةقم تفضةةرب،  طؾقفةةا الثؿاكقةةة طشةةر ألةةػ ديـةةار

 .   وطؾك الػقاريز والعتب،  وحؾؼتا باب الؽعبة،  والؿسامقر

ولةؿ يؼؾةع   ،  وذلؽ كؾف مـ طؿؾ أمقةر الؿةممـقـ محؿةد بةـ هةارون الرشةقد

وهؿةةا طؾةةك ،  ولؽةةـ ضةةربت طؾقفؿةةا الصةةػاه  والؿسةةامقر،  بل الؽعبةةةذلةةؽ بةةا

 .   حالفؿا

: وطؿةةؾ القلقةةد بةةـ طبةةدالؿؾؽ الرخةةام إحؿةةر وإخضةةر  قةةا  ابةةـ جةةريج

وأرسةؾ بةف مةـ ،  وفرشةفا بالرخةام،  (1)ا بةف جةدرا وإبقض الذي   بطـفةا مةمزرٌ 

يةدي مةـ قةام يتةقخك بةقـ مةـ ؼةك مةـ دخةؾ الؽعبةة وجعؾ الجزطة التل تؾْ ،  الشام

.  وجعؾ طؾقفا صقًقا مـ ذهب،  مصؾك رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   مقضعفا

وهق أو  مةـ ،  ففق مـ طؿؾ القلقد بـ طبدالؿؾؽ،  فجؿقع ما   الؽعبة مـ الرخام

 .  (7)وهق أو  مـ زخر  الؿساجد،  فرشفا بالرخام

د : لؿةا جةرا  قا  أحؿد بـ محؿد بـ القلقد : وحدرـل جدي (6)قا  الؿملػ  - 

ؼ طؾقفةا شةلن مؿةا ْبةلةؿ يُ ،  حسقـ بـ حسـ الطالبل الؽعبة   سةـة مةاهتقـ   الػتـةة

. فجئةةت وطةةددت مةةدامقؽفا فقجةةدهتا سةةبعة وطشةةريـ  كةةان طؾقفةةا مةةـ الؽسةةقة

 مؿةةا يؾةل الحجةر أرةةر -التةل مةةـ بـةان الحجةاج  -ورأيةت مقضةةع الصةؾة ،  مةدماكا

                                                           

 .  : ممزرا بف جدراهتا طـد إزرقل (1)

:  . قا  ابـ رجب إلك ابـ جريج ٓ بلس بف وسـده( 776) لإزرق هذا إرر الطقيؾ مـ أو  الباب رواه (7)

 كةان التةل الزخرفةة إزالةة أراد قةد ، وكةان العزيزطبةد بةـ طؿةر:  يؼفةا وتةزو الؿساجد زخرفة كره )ومؿـ

،  الةدكقا الحقةاة زيـةة تعجبةف مؿةـ يستحسةـف مةـ طؾةك ذلةؽ فؽُبر الجامع دمشؼ مسجد   وضعفا القلقد

 ابةةـ طةةـ روي وقةةد.  ذلةؽ طةةـ كةةػ ، حتةةك الؽػةار يغةةقظ أكةةف ، وأوهؿةةقه الحقةؾ بةةلكقاع طؾقةةف واحتةالقا

 شةرح   البةاري فةت  إزرقةل( ذكةره.  الؿؾؽطبةد بةـ القلقةد الؿسةاجد زخةر  مةـ أو :  ، قا  جريج

 .  (7/373) البخاري صحق 

 .  وهق آزرقل (6)
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وهةق مـةف ،  شةبف الصةدع،  لبـان فقؿا بقـ بـان ابـ الزبقةر وبةقـ بـةان الحجةاجا (1)ؿجْ لَ 

 .   بقـ ذلؽ لؿـ رآه، ي كالؿتربي بلقؾ مـ إصبع مـ أطالها

ورأيت مقضع الباب الذي سده الحجاج   ضفر الؽعبة طؾك الحجر إخضةر 

 .   حداتف مـ أطاله إلك أسػؾف (7)، ير الذي   الشاذروان

? من العتبة إىل  الذي يف الباب الرشقي الذي يدخل مـه القومورأيت السد 

،  وما بـي من هذا الباب الرشقي،  فحجارة سد الباب الذي يف ضفرها،  األرض

 .  وكل ذلك بادـؼوش،  ألطف من حجارة مدامقك جدرات الؽعبة بؽثر

 

 ومن أين قؾع،  ما جاء يف مؼؾع الؽعبة

ًٓ ،  أراد ابـ الزبقةر هةدم الؽعبةة : لؿا قا ،  طـ ابـ جريج  - 166 سةل  رجةا

مةـ أيةـ كاكةت قةريش أخةذت حجةارة الؽعبةة حةقـ ،  مؽةةالعؾؿ مـ أهةؾ مـ أهؾ 

وهق الجبؾ الؿشةر  ،  ومـ الؿؼطع،  ربقر ومـ،  بـتفا؟ فلخرب أ ؿ بـقها مـ حران

طؾةك يؿةقـ مةـ أراد ،  طؾك مسجد الؼاسؿ بـ طبقد بـ خؾةػ بةـ إسةقد الخزاطةل

 .  مشرًفا طؾك الطريؼ،  مـ مؽة (6)الؿشاش

 فؽان يققةد بالـةار رةؿ يؼطةع،  ب الحجارةق: ٕكف جبؾ صؾ وإكؿا سؿل الؿؼطع

 .   بالحديد

: ٕن أهؾ الجاهؾقة مـ أهؾ مؽة كةاكقا إذا خرجةقا  : إكؿا سؿل الؿؼطع ويؼا 

:  قةالقا،  . فنذا لؼةقفؿ أحةد الحرم (3): قؾدوا أكػسفؿ ورواحؾفؿ مـ طضاه مـ مؽة

                                                           

 .  : لحؿ طـد إزرقل (1)

 .  : تبقـ طـد إزرقل (7)

 .  (8/161) البؾدان معجؿ.  مؽة إلك تصؾ بجبا  ، متصؾ طرفات وسط   جبؾ:  الؿشاش (6)

 .  طضة:  ، واحدتف غقالن أم شجر:  لف ويؼا :  العضاه (3)
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ـةةقا فصةةاروا طـةةد حتةةك إذا دخؾةةقا الحةةرم أمِ ،  فةةال يعةةرض لةةف،  هةةذا مةةـ أهةةؾ اهلل

فسةؿل ،  فؼطعقا قالهدهؿ وقالهد رواحؾفؿ التل مـ طضاه الحرم هـالةؽ،  الؿؼطع

ضفرهةةا  ، مةةـ جبةةؾ   ضفةةر أبةةل قبةةقس "قافقةةة الخـدمةةة"ومةةـ ،  : الؿؼطةةع بةةذلؽ

سةةػقان دون شةةعب  (1)أبةةل  شةةعب ،  الؿشةةر  طؾةةك دار ابةةـ صةةقػل الؿخزومةةل

وذلؽ الؿقضةع طؾةك يؿةقـ مةـ اكحةدر مةـ الثـقةة التةل يسةؾؽ فقفةا مةـ ،  (7)الخقز

. وهةذا الؿقضةع مرتػةع    رةؿ إلةك مـةك،  (6)سػقان أبلشعب ابـ طامر إلك شعب 

بةقـ هةذه الثـقةة وبةقـ الثـقةة التةل تشةر  طؾةك شةعب ،  ـمقضع مؼؾعةف بةقِّ ،  الجبؾ

ومـ جبؾ طـد الثـقة ،  مؽة مـ سؾؽ شعب الخقز يسؾؽ مـفا مـ مـك إلك،  الخقز

:  ويؼةا  لةف،  وهةق الجبةؾ الؿشةر  طؾةك ذي صةقى،  البقضان التل   صريةؼ جةدة

،  رـقةة بـةل طضةؾ (3)[مةـ]طؾك يسار مةـ اكحةدر ،  . ومـ جبؾ بلسػؾ مؽة حؾحؾة

:  لةةف (5)[يؼةةا ]ومةةـ مزدلػةةة مةةـ حجةةر  ةةا ،  : مؼؾةةع الؽعبةةة ويؼةةا  لفةةذا الجبةةؾ

هذه الجبا  السبعة التل يعرففا أهةؾ العؾةؿ مةـ أهةؾ مؽةة أ ةا مؼؾةع و.  (6)الؿجري

 .  الؽعبة

 .   (7): ولؿ يثبت طـدكا أ ا بـقت مـ غقر هذه إجبؾ قا  مسؾؿ بـ خالد

 

                                                           

 .  : آ  سػقان طـد إزرقل (1)

ًٓ  يؿقـًةا الؿسةؽقـ ريةع طؾقف يفبط الذي الشعب هق (7)  مةقلك الخةقزي بةـ كةافع ٕن بةذلؽ وسةؿل.  وشةؿا

 .  (637/ 6) البؾدان معجؿ.  فقف بـك مـ أو  ، وكان كزلف الخزاطل الحارثطبد بـ كافع بـ الرحؿـطبد

 .  : آ  سػقان طـد إزرقل (6)

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

 .  (7/181زيادة مـ إزرقل والػاكفل   أخبار مؽة ) (5)

 .  : الؿػجري طـد إزرقل والػاكفل (6)

 .  ، وابـ جريج لؿ يؾؼ ابـ الزبقر اسـاده الك ابـ جريج مسؾؿ بـ خالد الزكجل( و  756إزرقل ) (7)
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 ومن علق تلك ادعالوق، وقرين الؽبش ،معالقق الؽعبة ما جاء يف

قالةت ،  ولةدت طةامتفؿ: أن امرأة مـ بـةل سةؾقؿ  طـ صػقة بـت شقبة  - 167

: لؿ دطاك الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ بعةد خروجةف مةـ البقةت؟  لعثؿان بـ صؾحة

،  (1)رهؿةافـسةقت أن آمةرك تخؿّ ،  : إين رأيةت قةرين الؽةبش   البقةت : قا  لل قا 

 .   (7)فنكف ٓ يـبغل أن يؽقن   البقت شلن يشغؾ مصؾقًا،  رهؿافخؿِّ 

 .   (6)فدي بف ابـ إبراهقؿ: وهق الؽبش الذي  قا  سػقان

فؾؿةا ،  : قركةا الؽةبش   الؽعبةة أكف كان يؼةق ،  بـ ققس (3)وطـ طؿر  - 168

:  . قةا  (6)بؿشةؼ (5)قـبةؾّ ؽ: وجدوهؿا   جدار الؽعبةة م هدمفا ابـ الزبقر وكشػفا

 .   فؾؿا مسفؿا هؿدا مـ إيدي،  فتـاولفؿا

طؿةر بةـ الخطةاب مةداهـ : لؿةا فةت   أشةقاخف قةا  طـ،  طـ القاقدي  - 169

. وبعةث  فبعةث  ؿةا فعؾؼفؿةا   الؽعبةة،  كان مؿةا بعةث بةف إلقةف هةالٓن،  كسرى

وضرب طؾةك إسةطقاكة ،  وقدحقـ مـ ققارير،  طبدالؿؾؽ بـ مروان بالشؿسقتقـ

. وبعةث القلقةةد بةةـ طبةةدالؿؾؽ  القسةطك الةةذهب مةةـ أسةػؾفا إلةةك أطالهةةا صةةػاه 

،  اسةؿف وكتةب طؾقفؿةا،  بالسرير الزيـةل و اللةقـ. وبعث القلقد بـ يزيد  بؼدحقـ
                                                           

 طةـ السةالم طؾقةف إسةؿاطقؾ بةف تعةالك اهلل فةدى الةذي الؽةبش قرين تغطل : )أي (6/7  طقن الؿعبقد ) (1)

 .  ( القدود فت    كذا الـاس أطقـ

، والحؿقةةةةدي   مسةةةةـده  ( بـحةةةةقه7161)( و وابةةةةق داود 16688، ورواه أحؿةةةةد ) (757إزرقةةةةل ) (7)

 .  ( وسـده صحق 8696، والطرباين   الؽبقر ) (3583، وابـ ابل شقبة ) (565)

 .  وسـده طـ سػقان صحق  وهق سـد الحديث كػسف (6)

 الؽؿةةا  : هتةةذيب . اكظةةر ، وهةةق مةة وك : طؿةةر بةةـ قةةقس الؿؽةةل هؽةةذا   الؿخطةةقط والصةةقاب أكةةف (3)

 قةا  ابةـ.  الخشةاب:  ، هق مسؾؿ بـ سؾقؿان:  لف ، ويؼا  مسؾؿ بـ طـف وسؾقؿ، والراوي  (71/387)

 .  (6/116الؿقزان)  : لسان اكظر.  بثؼة لقس:  معقـ

 .  : مطؾققـ طـد إزرقل (5)

 .  مشؼ:  ، مادة العرب لسان.  الثقب بف يصبغ صقـ:  ، وهل الؿغرة:  الؿشؼ (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

867 

 

 

 

وبعةةث أبةةق جعػةةر الؿـصةةقر بالؼةةارورة ،  وبعةةث أبةةق العبةةاس بالصةةحػة الخضةةران

وكةان الرشةقد هةارون قةد وضةع   الؽعبةة ،  الؽعبةة. كةؾ هةذا معؾةؼ    الػرطقكقة

: بقعةة محؿةد  فقفؿةا، و   سـة ست ورؿةاكقـ وماهةة،  قصبتقـ طؾؼفؿا مع الؿعالقؼ

. وبعث الؿلمقن بالقاققتة التل تعؾؼ كؾ سـة   وجةف  وما طؼد لفؿا،  طبد اهلل ابـقفو

وبعةةث جعػةةر الؿتقكةةؾ طؾةةك اهلل بشؿسةةقة ،  الؽعبةةة   الؿقسةةؿ بسؾسةةؾة مةةـ ذهةةب

بسؾسؾة مـ ،  والزبرجد،  والقاققت الرفقع،  مؽؾؾة بالدر الػاخر،  طؿؾفا مـ ذهب

   . (1)ذهب تعؾؼ   وجف الؽعبة كؾ مقسؿ

: أسةةؾؿ مؾةةؽ مةةـ مؾةةقك  قةةا ،  (7)حةةدرـل سةةعقد بةةـ يحقةةك البؾخةةل  - 131

وكةان طؾةك رأس الصةـؿ ،  وكان لف صـؿ مـ ذهب يعبده   صقرة إكسان،  (6)التبت

،  والزبرجةد،  والقاققت إحؿر وإخضةر،  هرامؽؾؾ بخرز الجق،  تاج مـ ذهب

وطؾةةك السةةرير فرشةةة ،  والسةرير مةةـ فضةةة،  طؾةةك قةةقاهؿ،  وكةان طؾةةك سةةرير مربةةع

،  مرخةاة، وطؾةك السةرير  مـ ذهةب وفضةة (3)ةزاراوطؾك أصرا  الػرش ،  الديباج

 .     وجف السرير -جؿع كرة - (5)ـوإزرار طؾك قدر الؽري

 : فبعث بف إلك أمقر : أهدى السرير والصـؿ إلك الؽعبة فؾؿا أسؾؿ ذلؽ الؿؾؽ

                                                           

 .  (761إزرقل ) (1)

 .  (767، وقد تػرد  ذا الخرب إزرقل ) لألزرقل لؿ كجد لف ترجؿةشقخ  (7)

 اصةطالح التقبةات أو التبت ، ولػظ والفـد والروس الصقـ بقـ شامخة جبا  طؾك واسعة بالد:  والتبت (6)

 الصةقـ طـةد وتعةر  " ةقت أو بقكةت" أهؾفا ، ويسؿقفا البالد هذه طؾك والػرس العرب أصؾؼف جغرا 

 ، ققةؾ الة ك بةلرض بؾةد هةل:  ياققت قا .  "تـغقت" اسؿ طؾقفا فقطؾؼقن الؿغق  ، أما "ديشان" باسؿ

 إحةدى مةـ ومتاخؿةة الصةقـ لؿؿؾؽةة متاخؿةة مؿؾؽة:  ، وققؾ الفـد لبالد الؿتاخؿ الرابع إقؾقؿ   هل

 7 البؾةدان معجةؿ) الة ك لبالد الؿغرب جفة ومـ الفقاصؾة لبالد الؿشر  جفة ومـ الفـد ٕرض جفاهتا

 /11)  . 

 .  : أزرار طـد إزرقل (3)

 .  . فؾعؾفا مـ اضافات ابـ الؽرماين : جؿع كرة . ولقس طـده : الؽرير طـد إزرقل (5)
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 -والؿةةلمقن يقمئةةذ بؿروخراسةةان  -الؿةةلمقن هديةةة لؾؽعبةةة  بةةـ الؿةةممـقـ طبةةداهلل

.  وأمةره أن يبعةث بةف إلةك الؽعبةة،  فبعث بف الؿلمقن إلك الحسـ بـ سةفؾ بقاسةط

فؼدم  - (1)طدرجؾ مـ أهؾ بؾخ مـ الؼقا -فبعث بف مع كصقر بـ إبراهقؿ إطجؿل 

بف مؽة   سـة إحدى وماهتل
بةـ إبةراهقؿ : كصةب كصةقر  فؾؿا صدر الـاس مـ مـك،  

بةقـ الصةػا ،  السرير وما طؾقف مـ الػرشة والصـؿ   وسط رحبة طؿر بةـ الخطةاب

: بسةؿ اهلل  ومعفؿ لقح مـ فضةة مؽتةقب فقةف،  فؿؽث رالرة أيام مـصقًبا،  والؿروة

أسةؾؿ وبعةث  ةذا هديةة ،  مؾؽ التبت،  . هذا سرير فالن بـ فالن الرحؿـ الرحقؿ

. وكان يؼػ طؾك السةرير محؿةد بةـ  ذي هداه لإلسالمفاحؿدوا اهلل ال،  إلك الؽعبة

رةؿ دفعةف إلةك ،  فقؼرأه طؾةك الـةاس بؽةرة وطشةقة،  سعقد ابـ أخت كصقر إطجؿل

،  فجعؾةقه   خزاكةة الؽعبةة   دار شةقبة بةـ طثؿةان،  بؼبضةف الحجبة وأشفد طؾقفؿ

: يزيةد بةـ محؿةد بةـ حـظؾةة  حتك استخؾػ حؿدون بـ طؾل بـ طقسك بـ ماهةان

فخالػف إبراهقؿ بـ مقسك بةـ جعػةر بةـ ،  وخرج إلك القؿـ،  الؿخزومل طؾك مؽة

فخـةد  طؾةك ،  فسؿع بف يزيةد بةـ محؿةد،  محؿد العؾقي إلك مؽة مؼباًل مـ القؿـ

وأرسةةؾ إلةك الحجبةة فلخةةذ السةرير ومةا طؾقةةف ،  وشةؽفا بالبـقةةان مةـ أكؼا ةا،  مؽةة

 طؾةل وضةربف،  (7)اـةؿةممـقـ يخؾػةف ل: أمقةر ال وقا ،  فاستعان بف طؾك حربف،  مـفؿ

فبؼةل التةاج والؾةقح   الؽعبةة إلةك ،  وذلؽ   سـة ارـتةقـ ومةاهتقـ،  دكاكقر ودراهؿ

 .   نأ

 

 ومال الؽعبة الذي يفدى لفا الذي كان يف الؽعبة ّب ذكر الُج 

،  طؿقةؼ ب  : كان   الؽعبة طؾك يؿقـ مـ دخؾفا ُجة قا ،  طـ مجاهد  - 131

                                                           

 .  : مـ الؼقاد طـد إزرقل (1)

 .  : لفا طـد إزرقل (7)
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،  خؾقؾ الرحؿـ وإسؿاطقؾ صةؾقات اهلل طؾقفؿةا حةقـ رفعةا الؼقاطةدحػره إبراهقؿ 

أو غقةر ،  أو صقةب،  أو فضةة،  أو ذهةب،  وكان يؽقن فقف ما يفدى لؾؽعبة مـ حؾل

فسر  مـفا طؾك طفةد جةرهؿ مةا  مةرة بعةد ،  . وكاكت الؽعبة لقس لفا سؼػ ذلؽ

رجةؾ مؿةـ . فبقـةا  وكاكت جةرهؿ ترتضةل لةذلؽ رجةاًل يؽةقن طؾقةف يحرسةف،  مرة

،  حتةةك إذا اكتصةةػ الـفةةار (7)ظةةرقـف،  لت لةةف كػسةةف: إذ سةةقا  طـةةدها (1)ا بةةفارتضةةق

ومؽةة إذ ذاك شةديدة  -واكؼطعةت الطةر  ،  وقامةت الؿجةالس،  وقؾصت الظةال 

فلرسةؾ اهلل ،  فجعؾةف   رقبةف،  رؿ كز    البئر فةلخرج مةا فقفةا،  بسط ردانه -الحر 

،  حتةةك راح الـةةاس فقجةةدوه فةةلخرجقه،  حجةةًرا مةةـ البئةةر فحبسةةف (6)[طةةز وجةةؾ]

 .   : إخسػ فسؿقت تؾؽ البئر،  رقبف   البئر وأطادوا ما وجدوا  

فلسةؽـف   ،  : بعث اهلل طـد ذلةؽ رعباًكةا فؾؿا أن خسػ بالجرهؿل وحبسف اهلل

فةال يدخؾةف ،  يحةرس مةا فقةف،  ذلؽ الجب   بطـ الؽعبة أكثةر مةـ خؿسةؿاهة سةـة

وكةان ربؿةا يشةر  طؾةك ،  ر مـةفِطةفال يةراه أحةد إٓ ذُ ،  فت  فاهأحد إٓ رفع رأسف و

وصةةدًرا مةةـ طصةةر ،  وزمةةـ خزاطةة،  . فلقةةام كةذلؽ   زمةةـ جةةرهؿ الؽعبةةة ارجةد

: فحةا  بقةـفؿ  حتك اجتؿعت قريش   الجاهؾقة طؾك هدم البقت وطؿارتةف،  قريش

طؾقةف وسةؾؿ والـبةل صةؾك اهلل ،  حتةك دطةت قةريش طـةد الؿؼةام طؾقةف،  وبقـ هدمف

رةؿ صةار بةف ،  فجان طؼاب فاختطػةف،  وهق يقمئذ غالم لؿ يـز  طؾقف القحل،  معفؿ

 .   (3)كحق أجقاد الصغقر

: لؼد هؿؿت أن  أن طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف قا ،  طـ الحسـ  - 137

                                                           

 .  لقست طـد إزرقل "بف" (1)

 .  : فاكتظر طـد إزرقل (7)

 .  إزرقلزيادة مـ  (6)

 .  : صدو  كثقر إوهام كؿا   التؼريب ( و  إسـاده إلك مجاهد مسؾؿ بـ خالد الزكجل766إزرقل ) (3)
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ك ا: واهلل مةا ذ فؼا  لف أبل بـ كعب،  ٓ أدع   الؽعبة صػران وٓ بقضان إٓ قسؿتفا

وأقةره رسةق  اهلل ،  : إن اهلل قةد بةقـ مقضةع كةؾ مةا  : لةؿ؟ فؼةا  فؼةا  طؿةر . لؽ

 .   (1): صدقت فؼا  طؿر،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

أن الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ وجةةد   الجةةب الةةذي كةةان    وُذكةةر  - 136

وان طؾةل بةـ أبةل ،  الؽعبة سبعقـ ألػ أوققة مـ ذهب مؿةا كةان يفةدى إلةك البقةت

رةؿ ،  . فؾةؿ يحركةف لق استعـت  ذا الؿةا  طؾةك حربةؽ،  يا رسق  اهلل : صالب قا 

 .   (7)يحركف : فؾؿ ذكر ٕبل بؽر

بةـ الحسةـ  (6): أن الحسةـ حدرـل جدي وغقره مـ مشقخة أهؾ مؽة  - 133

،  العؾقي طؿد إلك خزاكة الؽعبة   سـة مةاهتقـ   الػتـةة حةقـ أخةذ الطةالبققن مؽةة

ًٓ طظقًؿا واكتؼؾف إلقف فلخذ : ما تصـع الؽعبة  ذا الؿا  مقضقًطا  وقا ،  مؿا فقفا ما

 .   (3)كستعقـ بف طؾك حربـا،  ٓ يـتػع بف؟ كحـ أحؼ بف

: حضرت  يؼق ،  اهلل بـ زرارة بـ مصعب بـ شقبة بـ طثؿانطـ طبد  - 135

فاشةتد طؾقةف الؿةقت ،  مةـ قةرن (6)بالبقبةاة (5)مةـ أصةحاب الحجبةة امـة القفاة فتةًك 

                                                           

، ورواه أحؿةد طةـ شةقبة  ( بسـد ضعقػ جدا فقف طؿرو بـ طبقد الؿعتزلل مةتفؿ بالؽةذب763إزرقل ) (1)

 : )قةةا  وآخةةره طـةةدهؿا (67976، وابةةـ ابةةل شةةقبة   الؿصةةـػ ) ( بسةةـد صةةحق 15319بةةـ طثؿةةان )

. وقةد   ؿةا( يؼتةدى الؿةرآن : هؿةا ، قةا  ذلةؽ يػعةال فؾةؿ صاحباك سبؼؽ قد إلقؽ ذلؽ لقس لف:  قؾت

( إٓ أن ابـ الؽرماين حذفف واقتصةر طؾةك هةذا وكةان إولةك 736روى أرر شقبة إزرقل بعد هذا إرر )

 .  العؽس

 .  اشقاخف( مـ صريؼ القاقدي طـ 767إزرقل ) (7)

 .  : الحسقـ طـد إزرقل (6)

 .  ( وسـده صحق 769إزرقل ) (3)

 .  الحجبة مـ أصحابـا : مـ طـد إزرقل (5)

 بةـ سةعد بـةل بالد ، وهل القؿاكقة الـخؾة وادي أطالل مـ خرجت إذا هتامة بلرض لصحران اسؿ:  البقباة (6)

 .  (516/  1 البؾدان معجؿ) هقازن بـ بؽر
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فةؿ وأحةز ؿ مةـ شةدة حتةك رأوا مـةف مةا غؿا ،  فؿؽث أياًما يـزع كزًطا شةديًدا،  جًدا

يعـةل مةا   -لعؾةؽ أصةبت مةـ هةذا إبةر  شةقًئا؟ ،  : يةا بـةل . فؼا  لةف أبةقه كربف

: الؾفةؿ! إن هةذه إربعؿاهةة  فؼةا  أبةقه،  : أربعؿاهة ديـار : كعؿ يا أبف قا  -الؽعبة 

: اشةفدوا أن لؾؽعبةة  رؿ اكحر  إلك أصحابف فؼا ،    أكض مالل لؾؽعبة ديـ طؾل

رةؿ لةؿ يؾبةث ،  ي طـةفرِّ : فُسة قةا ،  طؾل أربعؿاهة ديـار   أكةض مةالل أؤديفةا إلقفةا

 .   (1)الػتك أن مات

ولةةؿ ،  ن مةةا  الؽعبةةة كةةان يةةدطك إبةةر أ:  طبةةداهلل بةةـ زرارة وطةةـ  - 136

ًٓ قط إٓ محؼف أحةد قةط مةـ أصةحابـا إٓ بةان الةـؼص   مـةف ولؿ يةرزأ ،  يخالط ما

: ولؿ يةز  مةـ مضةك  قا ،  : أن يشدد طؾقف الؿقت وأدكك ما يصقب صاحبف،  مالف

: لةةـ  ويؼقلةةقن،  ويقصةق ؿ بةةالتـزه طـةةف،  مةـ مشةةقخة الحجبةةة يحذروكةةف أبـةةانهؿ

 .  (7)تزالقا بخقر ما دمتؿ أطػة طـف

فجةةانه رجةةؾ ،  دار خالةةد بةةـ أسةةقد بؿؽةةة: أكةةف كةةان    طةةـ ابةةـ طؿةةر  - 137

: مةةـ أهةةؾ  : مؿةةـ أكةةت؟ قةةا  . فؼةةا  لةةف : أرسةةؾ معةةل بحؾةةل إلةةك الؽعبةةة فؼةةا 

أما فقؽؿ مسةؽقـ؟ أمةا فةقؽؿ يتةقؿ؟ أمةا ،  : ما أحؿؼؽؿ يا أهؾ العرا  . قا  العرا 

ولةةق شةةان اهلل لجعؾفةةا ذهًبةةا ،  فةةقؽؿ فؼقةةر؟ إن كعبةةة اهلل لغـقةةة طةةـ الةةذهب والػضةةة

فؼؾةةت لةةف وأكةةا ،  عةةث بةةف إلةةك الؽعبةةةؽةةان معةةل حؾةةل بُ ف:  قةةا  ابةةـ يسةةار . وفضةةة

 .  (6)أكت أيًضا؟ رؿ قا  لل كؿا قا  لمخرو:  فؼا ،  مستحل

 

                                                           

 .  ( وسـده إلك طبداهلل بـ زرارة صحق 771إزرقل ) (1)

 .  ( وسـده إلك طبداهلل بـ زرارة صحق 777إزرقل ) (7)

 التؼريةب) مة وك.  الؿةدين يحقةك أبةل بـ محؿد بـ فقف إبراهقؿ.  جًدا ضعقػ وإسـاده (773إزرقل ) (6)

 .  (96:  ص
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 ذكر من كسا الؽعبة يف الجاهؾقة

سةب  أكةف  ةك طةـ":  طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  طـ أبل هريرة  - 138

 .   (1)"أو  مـ كسا الؽعبةوكان هق ،  عبا : وهق تُ  أسعد الحؿقري

:  أو  مةـ كسةا الؽعبةة كسةقة كامؾةةإن :  طـ ابـ جريج أكف كان يؼق   - 139

 .   (7)وجعؾ لفا باًبا يغؾؼ،  كساها العصب،  عبا تُ 

: رأيت طؾك  : أم زيد بـ رابت قالت طـ الـقار بـت مالؽ بـ صرمةو  - 151

مطةةار  خةةز خضةةران  - كسةةلنوأكةةا بةةف  -د زيةةد بةةـ رابةةت ألِةة (6)[أن]الؽعبةةة قبةةؾ 

 .   (3)وشؼا  شعر،  وأكسقة مـ أكسقة إطراب،  وصػران

: كاكةت قةريش   الجاهؾقةة ترافةد   كسةقة  طـ ابـ أبل مؾقؽةة يؼةق   - 151

مـ طفد قصةل بةـ كةالب ،  ؾ بؼدر احتؿالفؿيطؾك الؼبا  (5)ؾؽت: فقضربقن  الؽعبة

وكةان يختؾةػ إلةك الةقؿـ ،  مخةزومحتك كشل أبق ربقعة بةـ الؿغقةرة بةـ طبةداهلل بةـ 

وجؿقع ،  ي الؽعبة سـةدِ ْح وَ  ها: أكا أكسق فؼا  لؼريش،  فلررى   الؿا ،  جر  ايتا 

 مةةـ الجـةةد (6)قةةدةُؿج: يةةليت بةةالحربة ال . فؽةةان يػعةةؾ ذلةةؽ حتةةك مةةات قةةريش سةةـة

،  ٕكةةف طةةد  فعؾةةف بػعةةؾ قةةريش كؾفةةا،   دْ : الَعةة فسةةؿتف قةةريش،  فقؽسةةقها الؽعبةةة

                                                           

، ورواه ابةـ  م وك.  الؿدين يحقك أبل بـ محؿد بـ فقف إبراهقؿ.  جًدا ضعقػ وإسـاده (775إزرقل ) (1)

 .  ( مـ صريؼ القاقدي وهق لقس بشلن6/731طدي   الؽامؾ )

.  الخشةاب:  ، هةق مسةؾؿ بةـ سؾقؿ:  لف ، ويؼا  مسؾؿ بـ فقف سؾقؿان.  ضعقػ إسـاده (777إزرقل ) (7)

 .  (116/  6 الؿقزان لسان) بثؼة لقس:  معقـ ابـ قا 

 .  مـ إزرقلزيادة  (6)

 .  و  اسـاده القاقدي (87إزرقل ) (3)

 .  : ذلؽ طـد إزرقل (5)

 .  : الجقدة طـد إزرقل (6)
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 .   (1) دْ : بـق العَ  ويؼا  لقلده،  إلك الققم العد فسؿقه 

 

 وأول من فعل ذلك وخدمها ذكر كسوة الؽعبة يف اإلسالم

أن الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ خطةب ،  طـ خالةد بةـ أبةل الؿفةاجر  - 157

وتسة  ،  يةقم تـؼضةل فقةف السةـة،  هذا يقم طاشةقران":  فؼا ،  الـاس يقم طاشقران

فؿةـ أحةب ،  ولؿ يؽتب طؾقؽؿ صقامف وأكا صاهؿ،  وترفع فقف إطؿا ،  فقف الؽعبة

 .   (7)"مـؽؿ أن يصقم فؾقصؿ

: كاكت الؽعبة فقؿا مضةك تؽسةك يةقم طاشةقران  قا ،  طـ ابـ جريج  - 156

ص يةقم فؽةاكقا يعؾؼةقن طؾقفةا الؼُؿة،  حتك كاكت بـةق هاشةؿ،  إذا ذهب آخر الحاج

ًٓ ٕن يةةرى ،  ال ويةةة مةةـ الةةديباج فةةنذا كةةان يةةقم ،  الـةةاس ذلةةؽ طؾقفةةا  ةةان وجؿةةا

 .  (6)طاشقران طؾؼقا طؾقفا اإلزار

 -إذا أراد أن يحةةرم  -كةةف دَ : كةةان ابةةـ طؿةةر يؽسةةق بُ  قةةا ،  طةةـ كةةافع   - 153

فةنذا كةان يةقم الـحةر ،  فةنذا كةان يةقم طرفةة ألبسةفا إياهةا،  الؼباصل والحربة الجقدة

 .   (3)فـاصفا طؾك الؽعبة،  طثؿانرؿ أرسؾ  ا إلك شقبة بـ ،  كزطفا

رةؿ ،  سل البقت   الجاهؾقة إكطةاع: كُ  قا ،  طـ أبقف،  بـ أبل حبقبة  - 155

،  رؿ كساه طؿةر وطثؿةان الؼبةاصل،  كساه الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الثقاب القؿاكقة

                                                           

 .  ( وسـده إلك ابـ أبل مؾقؽة حسـ781إزرقل ) (1)

 التؼريةب) مة وك.  الؿةدين يحقةك أبل بـ محؿد بـ فقف إبراهقؿ.  جًدا ضعقػ إسـاده ( و787إزرقل ) (7)

 .  طـف اهلل رضل معاوية حديث مـ( 1899) البخاري آخره وأخرج.  (96:  ص

 .  حسـ إسـاده ( و786إزرقل ) (6)

 .  صحق  إسـاده ( و783إزرقل ) (3)
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 .   (1)رؿ كساه الحجاج الديباج

،  (7): ابةةـ الزبقةةر ويؼةةا ،  : يزيةةد بةةـ معاويةةة : أو  مةةـ كسةةاه الةةديباج ويؼةةا 

 .   : طبدالؿؾؽ بـ مروان ويؼا 

 .   : ابـ الزبقر ؼ جق  الؽعبةوأو  مـ خؾّ 

فدطا لعبةد ،  (6)ؿك: إط ويؾؼب،  : طبداهلل بـ شقبة وأو  مـ دطا طؾك الؽعبة

: طبةدالؿؾؽ بةـ  ، ويؼةا  : ابةـ الزبقةر ، ويؼةا  -وكةان خؾقػةة  -الؿؾؽ بـ هشام 

 .  (3)مروان

: كسةةا الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ  قةةا ،  طةةـ حبقةةب بةةـ أبةةل رابةةت  - 156

 .  (5)وكساها أبق بؽر وطؿر،  الؽعبة

: أن طؿةةر بةةـ الخطةةاب كسةةا الؽعبةةة  طةةـ أبقةةف،  طةةـ ابةةـ أبةةل كجةةق   - 157

رؿ طثؿةان ،  حاك لف هـاكفقفا إلك مصر تُ  (6)[يؽتب]وكان ،  الؼباصل مـ بقت الؿا 

،  : كسقة طؿر الؼبةاصل كساها كسقتقـ،  معاوية بـ أبل سػقان . فؾؿا كان مـ بعده

وتؽسك الؼباصل   آخر شفر ،  : فؽاكت تؽسك الديباج يقم طاشقران وكسقة ديباج

: وكان يبعث بالطقب  معاوية وضقػة الطقب لؽؾ صالة . وأجرى لفا رمضان لؾػطر

بعةث  فا طبقةداً . وأخةدم و  رجبلؽؾ صالة الؿجؿر والخؾق    الؿقسؿ  (7)[و]

                                                           

 .  : وهق الصحق  55قا  ابق هال  العسؽري   كتاب إواهؾ ص (1)

 .  ( مـ صريؼ القاقدي وهق م وك785إزرقل ) (7)

 .  : إطجؿ طـد إزرقل (6)

 .  ، إلك هـا لقس طـد إزرقل فؽلكف مـ زيادات ابـ الؽرماين : ابـ الزبقر : ويؼا  مـ ققلف (3)

 التؼريةب) مة وك.  الؿةدين يحقةك أبةل بـ محؿد بـ فقف إبراهقؿ.  جًدا ضعقػ ( وإسـاده786إزرقل ) (5)

 .  (96:  ص

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)
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 .   (1)رؿ اتبعت ذلؽ القٓة بعده،  : فؽاكقا يخدمق ا  ؿ إلقفا

: كسةقة البقةت  طـ طاهشة زوج الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ أ ةا قالةت  - 158

 .   (7)طؾك إمران

:  كةؾ سةـة كسةقتقـ : كاكةت الؽعبةة تؽسةك   قا ،  (6)حدرـل جدي  - 159

فقعؾةؼ الؼؿةقص ،  يةقم ال ويةة تؽسةاهالةديباج ف: فلمةا  كسقة ديبةاج وكسةقة قبةاصل

: فةةنذا صةدر الـةةاس مةةـ مـةةك خةقط الؼؿةةقص وتةةرك اإلزار حتةةك  دلك وٓ يخةةاطوُية

فةةنذا كةةان العاشةةقران طؾةةؼ طؾقفةةا اإلزار فقصةةؾ ،  (3)فكةةقجيةةذهب الحةةاج لةةئال يخر

حتك يقم سبع وطشريـ مةـ شةفر ،  فال تزا  هذه الؽسقة الديباج طؾقفا،  بالؼؿقص

 .   : فتؽسك الؼباصل لؾػطر رمضان

: أن الةديباج يبؾةك ويتخةر  قبةؾ أن يبؾةغ  فؾؿا كاكت خالفة الؿلمقن رفةع إلقةف

وهةق يقمئةذ طؾةك  -مةقٓه  -. فسةل  مبةارك الطةربي  (5)سؿجتويرقع حتك ،  الػطر

. فةلمر  :   البقةاض أحسةـ؟ فؼةا  لةف   أي الؽسةقة الؽعبةةُ  -بريد مؽة وصقافقفا 

وأرسةةؾ  ةةا إلةةك ،  قـبةةقض فعؿؾةةت وطؾؼةةت سةةـة سةةت ومةةاهتبؽسةةقة مةةـ ديبةةاج أ

،  : الةةديباج إحؿةةر يةةقم ال ويةةة . فصةةارت الؽعبةةة تؽسةةك رةةالث كسةةك الؽعبةةة

وجعؾةت كسةقة الةديباج إبةقض التةل أحةدرفا ،  وتؽسك الؼباصل يقم هال  رجب

 .  ففل تؽسك إلك الققم رالث كسك،  الؿلمقن يقم سبع وطشريـ مـ شفر رمضان

يتخةر  ويبؾةك    كسةاها: أن الديباج إبقض الذي  إلك الؿلمقن أيًضا رؿ رفع

                                                           

 .  ( وإسـاده حسـ788إزرقل ) (1)

 .  ( بسـد ضعقػ جدا789إزرقل )  (7)

 .  جد إزرقل وهق رؼة  (6)

 .  : يخرققه طـد إزرقل (3)

 .  : يسؿج طـد إزرقل (5)
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الذي يخةاط ،  إزار الديباج إحؿر قبؾ أن يخاط طؾقفا،  أيام الحج مـ مس الحاج

،  تؽسةاه يةقم ال ويةة أو يةقم سةابع،  . فبعث بػضؾ إزار ديباج أبقض   العاشقران

إلك أن يخاط طؾقفا إزار الةديباج ،  ػطرلؾ (1)فقس  بف ما تخر  مـ اإلزار الذي كستف

 .   (7)إحؿر   العاشقران

ب الؽعبةةة : أصقِّةة طاهشةةة زوج الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ قالةةتطةةـ   - 161

 .  (6)أحب إلل مـ أن أهدي لفا ذهًبا وفضة

 .  (3)فنن ذلؽ مـ تطفقره،  : صقبقا البقت طـ طاهشة أ ا قالت  - 161

 

 دهاوأول من جرَّ  ،الؽعبةما جاء يف تجريد 

: أن طؿةر بةـ الخطةاب كةان يـةزع كسةقة  طـ أبقف،  طـ ابـ أبل كجق   - 167

 .  (5) ا طؾك السؿر بؿؽةافقستظؾق،  فقؼسؿفا طؾك الحاج،  البقت   كؾ سـة

فرأيةت ،  د الؽعبة: رأيت شقبة بـ طثؿان جرا  قا ،  طـ ابـ أبل مؾقؽة - 361

 .   (7)مـ ذلؽ (6)زاوخ،  ومسقًحا،  وأكطاًطا،  كراًرا،  طؾقفا كسقة شتك

:  : سةؿعت غقةر واحةد مةـ مشةقخة أهةؾ مؽةة يؼقلةقن قا  أبق القلقد  - 163

وأمةةر بالؿسةةجد ،  فجةةرد الؽعبةةة،  حةةج الؿفةةدي أمقةةر الؿةةممـقـ سةةـة سةةتقـ وماهةةة

                                                           

 .  : كسقتف طـد ٕزرقل (1)

 .  (795إزرقل ) (7)

 .  ( بسـد ضعقػ جدا796إزرقل ) (6)

 .  ضعقػ جدا( بسـد 797إزرقل ) (3)

 .  ( و  سـده مسؾؿ بـ خالد الزكجل611إزرقل ) (5)

 .  : وخقرا طـد إزرقل (6)

 .  ( مـ صريؼ القاقدي616إزرقل ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

877 

 

 

 

 .   وزاد فقف الزيادة إولك،  الحرام ففدم

 

 الؿػتاح إلى طثؿان بن صؾحةصؾى اهلل طؾقه وسؾم ما جاء يف دفع الـبي 

: دفع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مػتةاح  قا ،  طـ ابـ شفاب الزهري  - 165

: فخرج طثؿان إلةك  . قا  "غقبقه،  ها يا طثؿان":  الؽعبة إلك طثؿان بـ صؾحة قا 

 .   (1)بجَ وخؾػف شقبة فحَ ،  الفجرة

خةذوها يةا بـةل ":  اهلل طؾقف وسؾؿ قا  أن الـبل صؾك،  طـ ابـ جريج  - 166

ٓ يـزطفةةا مةةـؽؿ إٓ ،  تالةةدة خالةةدة،  خةةذوا مةةا أططةةاكؿ اهلل ورسةةقلف،  أبةةل صؾحةةة

 .   (7)"ضالؿ

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ﴿:  تعةالكطةـ مجاهةد   قةق  اهلل ،  طـ ابةـ جةريج  - 167

: كزلةةت   طثؿةةان بةةـ صؾحةةة بةةـ أبةةل  قةةا ،  [=::  ]الـســاء﴾ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

قةةبض الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ مػتةةاح الؽعبةةة ودخةةؾ بةةف الؽعبةةة يةةقم ،  صؾحةةة

فةدطا طثؿةان فةدفع إلقةف ،  وهق يتؾةق هةذه أيةة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فخرج،  الػت 

ٓ يـزطفةةا مةةـؽؿ إٓ ،  خةةذوها يةةا بـةةل أبةةل صؾحةةة بلماكةةة اهلل":  وقةةا ،  الؿػتةةاح

 .   (6)"ضالؿ

الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ مػتةاح : دفع  سعقد بـ الؿسقب يؼق طـ   - 168

خذوها يا بـل أبةل صؾحةة خالةدة ":  رؿ قا ،  الؽعبة إلك طثؿان بـ صؾحة يقم الػت 

 .  (3)"إٓ ضالؿ":  . وسؿعت غقره يؼق  "ٓ يظؾؿؽؿقها إٓ كافر،  تالدة

                                                           

 .  ، و  سـده مسؾؿ بـ خالد الزكجل ( وهق مرسؾ617إزرقل ) (1)

 .  ريجفتخ سبؼ وقد طباس ابـ طـ ، وروي و  سـده ضعػ مرسؾ ( وهق616إزرقل ) (7)

 .  ، وإسـاده إلك مجاهد حسـ مرسؾ ( وهق613إزرقل ) (6)

 .  ( وإسـاده ضعقػ615إزرقل ) (3)
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  الصالة يف الؽعبة

 وأين صؾى الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم مـفا

: أقبؾ رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طةام  قا ،  طـ طبداهلل بـ طؿر  - 169

،  رؿ دطا طثؿان بـ صؾحةة،  حتك أكاخ بػـان الؽعبة،  الػت  طؾك كاقة ٕسامة بـ زيد

: واهلل لتعطقـةف أو  فؼةا ،  فةذهب إلةك أمةف فلبةت أن تعطقةف،  : اهتـل بالؿػتةاح فؼا 

فجةان بةف إلةك الـبةل  ، : فلططتف إياه قا ،  لقخرجـ هذا السقػ مـ صؾبل أو ضفري

فػةت  البةاب فدخؾةف رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف ،  صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ فدفعةف إلقةف

،  فلجافقا طؾقفؿ البةاب مؾًقةا،  وطثؿان بـ صؾحة،  وبال ،  وأسامة بـ زيد،  وسؾؿ

فؽـةت أو  مةـ دخةؾ ،  فبدرت فزاحؿت الـاس - ققيًا ًاوكـت فت -رؿ فت  الباب 

ًٓ طـد الباب فؼؾتفرأيت ،  الؽعبة أيةـ صةؾك رسةق  اهلل صةؾك اهلل ،  : أي بال  بال

قةا  ،  وكاكت الؽعبة طؾك ستة أطؿدة،  : بقـ العؿقديـ الؿؼدمقـ طؾقف وسؾؿ؟ قا 

 .   (1): فـسقت أن أسللف كؿ صؾك ابـ طؿر

: بؾغـةل أن الػضةؾ بةـ  قا ،  طـ أبقف،  طـ طبدالؿجقد بـ طبدالعزيز  - 171

يقمئذ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالعباس دخؾ مع 
فؼةا  ،  : لؿ أره صؾك فقفا فؼا ،  

فجةان وقةد ،  : وذلؽ فقؿا بؾغـل أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اسةتعاكف لحاجةة أبل

 .   صؾك ولؿ يره

فجانه بذكقب مـ مان زمزم لقطؿس بةف ،  : وذلؽ أكف بعثف : قا  أبل قا  طبدالؿجقد

 .  (7)خالفف فؾذلؽ لؿ يره صؾكفصؾك ،  الصقر التل   الؽعبة

: رأيت صدقة بـ يسةار يةدخؾ البقةت كؾؿةا  قا ،  مسؾؿ بـ خالد طـ  - 171

                                                           

 .  (1679، ومسؾؿ ) (387،  3169، ورواه البخاري مختصرا ) ( وإسـاده صحق 671إزرقل ) (1)

 .  ( وإسـاده ضعقػ فقف اكؼطاع676إزرقل ) (7)
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: واهلل إين ٕجةد    : مةا أكثةر دخقلةؽ البقةت يةا أبةا طبةداهلل؟ فؼةا  فؼؾت لةف،  فت 

 .  (1)رؿ ٓ أصؾل فقف،  كػسل أن أراه مػتقًحا

سالؿ بـ طبداهلل بـ طؿر خؿسةة : صػت مع  قا ،  طـ مقسك بـ طؼبة  - 177

 .  (7)دخؾـا الؽعبة فصؾقـا فقفا ركعتقـ،  كؾؿا صػـا سبًعا،  أسبع

حاًجةا أو معتؿةًرا فقجةد  : كةان ابةـ طؿةر إذا قةدم مؽةة قا ،  طـ كافع  - 176

 .  (6)لؿ يبدأ بشلن أو  مـ أن يدخؾف،  البقت مػتقًحا

: لةقس مةـ أمةر  يؼق ،  : سؿعت ابـ طباس قا ،  طـ سؿاك الحـػل  - 173

 .   (3)حجؽ دخقلؽ البقت

: سةةؿعت غقةةر واحةةد مةةـ أهةةؾ العؾةةؿ يةةذكرون أن  سةةػقان يؼةةق  طةةـ  - 175

رةؿ حةج ،  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إكؿا دخؾ الؽعبة مةرة واحةدة طةام الػةت 

 .  (5)فؾؿ يدخؾفا

 

 وأذاكه طؾقفا يوم الػتح قي بالل الؽعبةما جاء يف رُ 

: لؿةا كةان يةقم الػةت  رقةك بةال  فةلذن طؾةك  قا ،  ابـ أبل مؾقؽة طـ  - 176

. لفذا العبد إسقد أن يةمذن طؾةك ضفةر  : يا طباد اهلل ضفر الؽعبة فؼا  بعض الـاس

ڄ  ڃ  ﴿:  فلكز  اهلل تعةالك،  : إن يسخط اهلل هذا يغقره فؼا  بعضفؿ،  الؽعبة

                                                           

 .  ( وإسـاده صحق 679إزرقل ) (1)

 .  ( و  سـده مسؾؿ بـ خالد الزكجل صدو  كثقر القهام661إزرقل ) (7)

 .  ( وإسـاده صحق 661إزرقل ) (6)

 .  ( وإسـاده حسـ666إزرقل ) (3)

 .  ( وهق مرسؾ663إزرقل ) (5)
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[68:  ]احلجراتأية  ...﴾.ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ
 (1)  . 

: جةةانت الظفةةر يةةقم الػةةت  فةةلمر  طةةـ أشةةقاخف قةةالقا،  طةةـ القاقةةدي  - 177

ًٓ أن يةمذن بةالظفر فةق  ضفةر الؽعبةة وقةريش  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ بةال

أن يؼتؾةقا فؿةـفؿ مةـ يطؾةب  وجةقهفؿ وتغقبةقا خقفةًا فق  رؤوس الجبا  وقد فةرّ 

فؾؿةا ،  صةقتف كلشةد مةا يؽةقنفؾؿةا أذن بةال  ورفةع ،  ومـفؿ مـ قد أومـ،  إمان

فةع ؿةري رَ عَ : قةد لَ  تؼق  جقيرية بـت أبل جفةؾ،  : أشفد أن محؿًدا رسق  اهلل قا 

ولؼةد جةان ،  ة أبةداً ب مـ قتؾ إحبا وواهلل ما كحِ ،  أما الصالة فسـصؾل،  كلؽ ذكر

. وقةا   إلك أبل الذي كان جان إلك محؿد مةـ الـبةقة فردهةا ولةؿ يةرد خةال  ققمةف

وكةان أسةقد مةات  -لؿ يسؿع  ذا الققم و: الحؿد هلل الذي أكرم أبل  أسقد خالد بـ

. لقتـةل مةت قبةؾ أن أسةؿع  : وارؽةاله وقا  الحارث بةـ هشةام.  -قبؾ الػت  بققم 

ًٓ يـفؼ فق  الؽعبة :  : هذا واهلل الحةدث الجؾقةؾ . وقا  الحؽؿ بـ أبل العاص بال

: أمةا  صؾحة!! وقا  أبق سػقان بـ حةربة أبل ـقا أن يصب  طبدبـل جؿ  يـفؼ طؾك بُ 

فةلتك جربيةؾ طؾقةف السةالم ،  تف هذه الحصةاة: لق قؾت شقًئا ٕخربَ أكا فال أقق  شقًئا

:  فؼةا ،  فلقبؾ حتك وقةػ طؾةقفؿ،  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فلخربه خربهؿ

يةا فةالن وأمةا أكةت ،  : كةذا وأما أكت يا فالن فؼؾةت،  : كذا أما أكت يا فالن فؼؾت"

فضةحؽ ،  رسةق  اهلل فؿةا قؾةت شةقًئاا : أمةا أكةا ية فؼةا  أبةق سةػقان،  ": كةذا فؼؾت

 .   رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

: وكةان بةال  ٕيتةام مةـ بـةل السةبا  بةـ طبدالةدار أوصةك  ةؿ  قا  أبق القلقد

:  وكةان اسةؿ أخقةف،  أبقهؿ إلةك أمقةة بةـ خؾةػ الجؿحةل وأمقةة الةذي كةان يعذبةف

 .   (1)بـ رباح (7)كحقؾ

                                                           

 .  ( وهق مرسؾ667إزرقل ) (1)

 .  : فاهدة جان مؼابؾ هذا السطر   الحاشقة (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

888 

 

 

 

 

 ، شي الذي يفدم الؽعبةبَ ما جاء يف الَح 

 وما جاء فقؿن أرادها بسوء

: اخرجقا يةا أهةؾ مؽةة قبةؾ  أكف قا ،  طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  - 178

،  : ري  سقدان تحشةر الةذر والجعةؾ : وما الصقؾؿان؟ قا  ققؾ،  إحدى الصقؾؿقـ

رةؿ يسةقؾقن سةقؾ ،  بؿةـ فقةف مةـ السةقدان: يجقش البحةر  : فؿا إخرى؟ قا  ققؾ

والةذي كػةس طبةداهلل بقةده إين ٕكظةر إلةك ،  الـؿؾ حتك يتـفقا إلك الؽعبة فقخربق ا

: فةلي الؿـةاز   ققؾ لةف،  أصقؾع قاهًؿا يفدمفا بؿسحاتف (7)صػتف   كتاب اهلل أفقحج

 .  (6)-يعـل رؤوس الجبا   -: الشعػ  يقمئذ أمثؾ؟ قا 

: سةؿعت رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ  أ ةةا قالةةت،  طةـ حػصةةة  - 179

حتةةك إذا كةةاكقا ببقةةدان مةةـ إرض خسةةػ ،  شجةةقـ هةةذا البقةةت ما لقةةمُ ":  يؼةةق 

إٓ الشةةريد الةةذي يخةةرب ،  أولفةةؿ وآخةةرهؿ فخسةةػ  ةةؿ (3)ادىؿةةوت،  بلوسةةطفؿ

جةةقش  : فؾؿةةا جةةان جةةقش الحجةةاج لةةؿ كشةةؽ أ ةةؿ هةةؿ . قةةا  أمقةةة (5)"طةةـفؿ

 .  (6)الحجاج

 خيرب":  وسؾم طؾقه اهلل صذ اهلل رسول قال:  قال،  (>)كويرة أيب طن  - 3=6
                                                                                                                                                        

 .  ( وهق مـ صريؼ القاقدي668)إزرقل  (1)

 لسةان) أفحةج ففةق طؼبةاه وتباطةد قدمقةف صةدور تداكك إذا مشقتف   فحج:  ، بؼا  أفحج تصغقر:  أفقحج (7)

 .  (فحج:  ، مادة العرب

 ( وإسـاده صحق ..669إزرقل ) (6)

 .  : وتـادى طـد إزرقل (3)

 دمشةؼ تةاريخ   طسةاكر ، وابةـ (6866) الؽةربى   الـسةاهل . ورواه ( وإسـاده صحق 636إزرقل ) (5)

 .  ( طـ أم سؾؿة لؽـ لقس فقف ذكر كجاة الشريد7887. وروى مسؾؿ كحقه ) (713/ 79)

 .  : )ص  أصؾ( حديث حػصة هذا إلك هـا مضا    الفامش بخط الؿختِصر و  آخره (6)

 .  : هريرة تصحػ مـ (7)
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 .  (6)"احلبشة من السويؼتني ذو الؽعبة

 قةا  التةل الصةػة أرى هؾ أكظر جئت الؽعبة الزبقر ابـ هدم فؾؿا:  مجاهد قا 

 .   (7)أرها ، فؾؿ طؿرو بـ اهللطبد

طةـ الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف ،  طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل طؾقف السالم  - 383

فنكةف ٓ يسةتخرج كـةز الؽعبةة إٓ ذو ،  ؽؿتْ اتركةقا الحبشةة مةا تةركَ ":  أكف قةا  وسؾؿ

 .  (6)"السقيؼتقـ مـ الحبشة

 

 ما يؼال طـد الـظر إلى الؽعبة

: سؿعت مـ طؿر بةـ الخطةاب كؾؿةة مةا بؼةل  قا ،  طـ ابـ الؿسقب  - 187

: الؾفةؿ أكةت السةالم  حةقـ رأى البقةتسةؿعتف يؼةق  ،  أحد مؿـ سؿعفا مـف غقري

 .   (3)ـا ربـا بالسالمومـؽ السالم فحقِّ 

: ترفةع  طـ ابـ طباس يحدث طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ أكةف قةا   - 186

وطؾةةةك الصةةةػا ،  واذا رأيةةةت البقةةةت،  :   بةةةدن الصةةةالة إيةةةدي   سةةةبع مةةةقاصـ

 .  (5)وطؾك الؿقت،  وطـد الجؿرتقـ،  وبجؿع،  وطشقة طرفة،  والؿروة

: كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إذا رأى البقت  أكف قا ،  طـ مؽحق   - 183

                                                           

 .   الصحقحقـ وسبؼ تخريجف. وهق   ( وإسـاده صحق 631إزرقل ) (1)

 .  ( وإسـاده صحق 631إزرقل ) (7)

( باسةـاد 3619، وابةق داود ) (76716، لؽةـ رواه أحؿةد ) ( وإسـاده فقف مةـ لةؿ يعةر 633إزرقل ) (6)

( باسـاد حسـ وسؿك الصحابل أبةق هريةرة لؽةـ شةؽ   9177، ورواه طبدالرزا    الؿصـػ ) حسـ

 .  ، ولف حؽؿ الرفع رفعف

( مةـ صريةؼ 79677، ورواه ابةـ ابةل شةقبة   الؿصةـػ ) ( باسةـاد ضةعقػ فقةف مجفةق 637إزرقل ) (3)

 .  وكقع طـ العؿري طـ محؿد بـ سعقد بـ الؿسقب طـ ابقف طـ طؿر وسـده ضعقػ ايضا

 .  ( بنسـاد حسـ15738، وابـ ابل شقبة ) (639إزرقل ) (5)
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وزد مةـ ،  : الؾفةؿ زد هةذا البقةت تشةريًػا وتعظقًؿةا وتؽريًؿةا ومفابةة رفع يديف فؼا 

 .   (1)شرفف وكرمف مؿـ حجف واطتؿره تشريًػا وتعظقًؿا وتؽريًؿا وبًرا

                                                           

( طةـ مؽحةق  بةف 8995( والبقفؼةل   سةــف الؽةربى )79673)، وابـ ابةل شةقبة  (651إزرقل )  (1)

 .  ( طـ ابـ جريج طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مرسال7/169. ورواه الشافعل   إم ) وهق مرسؾ
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 الؽعبة  (8)]اسؿاء[ ما جاء يف

 ف طؾقفاشرِ يُ  وٕن ٓ يبـى بقت، ولم سؿقت الؽعبة

بةة طؾةك : ٕ ةا مؽعّ  : إكؿةا سةؿقت الؽعبةة قةا ،  طـ ابةـ أبةل كجةق   - 185

لو  مةـ ، فة رة تعظقًؿةا لؾؽعبةةوا دَ الـاس يبـقن بققهتؿ ُمة : وكان . قا  خؾؼة الؽعب

 :   فؼالت قريش،  قرهَ ربًعا حؿقد بـ زُ بـك بقًتا مُ 

 (6)حؿقد بـ زهقر بقًتا         إما حقاة وإما مقًتا (7)عفر

: إكؿةةا سةةؿقت بؽةةة ٕكةةف يجتؿةةع فقفةةا الرجةةا   قةةا ،  طةةـ ابةةـ طبةةاس  - 186

 .   (3)والـسان

 .  (5)ومؽة الؼرية،  : بؽة مقضع البقت قا ،  طـ إبراهقؿ  - 187

: إكؿةةا سةةؿقت بؽةةة لتبةةاك الـةةاس  أكةةف كةةان يؼةةق ،  طةةـ ابةةـ جةةريج  - 188

 .   : إكؿا سؿقت بؽة ٕ ا تبؽ أطـا  الجبابرة ويؼا ،  (7)قدام الؽعبة (6)بلقدامفؿ

طؾةك  الؽعبةة  أكف كان يشر  فال يرى بقًتا مشرفًا،  طـ شقبة بـ طثؿان  - 189

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

:  ، وتةاريخ مؽةة ٓبةـ الضةقان ص (1/791:  ايةة إرب ) . اكظةر . وهق الصقاب : ربع طـد إزرقل (7)

177  . 

 .  (واسـاده الك ابـ ابل كجق  صحق 657إزرقل ) (6)

. ورواه  . والؿةراد أ ةؿ يتزاحؿةقن ٓجتؿةاطفؿ وآزدحةام هةق التبةاك ضعقػ ( وإسـاده656إزرقل ) (3)

 .  ( طـ سعقد بـ جبقر بسـد حسـ511، ورواه سعقد بـ مـصقر ) الطربي   تػسقره طـ مجاهد

.  : )إن أو  بقةةت وضةةع لؾـةةاس لؾةةذي ببؽةةة( : ويميةةده ققلةةف تعةةالك : أقةةق  الحاشةةقةجةان مؼابةةؾ هةةذا    (5)

،  ( طةـ ابةل طقاكةة طةـ مغقةرة طةـ ابةراهقؿ519، ورواه سعقد بـ مـصقر ) (653وإرر رواه إزرقل )

 .  بف ططقة طـ فضقؾ طـ وكقع حدرـا قا  (13179ورواه ابـ ابل شقبة )

 .  : تزاحؿفؿ أي (6)

 .  ( بسـد ضعقػ655) إزرقل (7)
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 .  (1)إٓ أمر  دمف

 (7)الؽعبةة أكف بؾغةف إكؿةا سةؿل البقةت العتقةؼ،  طـ ابـ شفاب الزهري  - 191

 .  (6)مـ أجؾ أن اهلل أطتؼف مـ الجبابرة

وكةان ،  أطتؼفةا اهلل مةـ الجبةابرة فةال يتجةربوا فقفةا إذا صةافقا:  ويؼا   - 191

ويةدطك )الؼريةة الؼديؿةة( ويةدطك )البقةت  (3)(راً ذاكةالبقت يدطك )قادًسا( ويةدطك )

 .  العتقؼ(

فال يسةتطقع ،  : البقت العتقؼ أطتؼف اهلل مـ كؾ جبار قا ،  طـ مجاهد  - 197

 .  (5)تعالكيـسب إٓ إلك اهلل  ٓ،  وٓ يؼا  بقت فالن،  جبار يدطل أكف لف

،  وهةل )بؽةة(،  مؽةة()هةل و:  : مةـ أسةؿان مؽةة قا ،  طـ مجاهد  - 391

وهةةل ،  (6)(تةةاوهةةل )كق،  وهةةل )صةةالح(،  وهةةل )أم الؼةةرى(،  حةةؿ(وهةةل )أم رُ 

: حبقةب بةـ  مةـ أذن بؿؽةة وأو  )الباسة( وأو  مـ تؼدم   صةالح فلسةؿع أهؾفةا

 .   (7)طبدالرحؿـ

                                                           

 .  ( بسـد مـؼطع656إزرقل ) (1)

 .  زيادة لقست طـد إزرقل "الؽعبة" (7)

 .  ( بسـد ضعقػ658إزرقل )  (6)

 .  : بادرا طـد إزرقل  (3)

 .  ( وسـده ضعقػ661إزرقل )  (5)

 .  (1/176) والػاهؼ،  (6/71) الحديث . وكذا طـد الخطابل   غريب : كقرك طـد إزرقل (6)

 ابةـ سةؿع:  معةقـ بـ ، قا  يحقك ( و  اسـاده ابـ جريج طـ مجاهد و  سؿاطف مـف كظر661إزرقل ) (7)

 رواة ذكةر   التحصقؾ : تحػة . اكظر ذلؽ غقر يسؿع لؿ الؼرانة   حرفقـ أو حرفا قا  مجاهد مـ جريج

،  ، وبؽةة : مؽةة لؿؽةة   الؽتةاب والسةـة إٓ: ولؿ يثبت مـ هذه إسةؿان  . قؾت 717:  الؿراسقؾ ص

، وأصؾةؼ  ، والؿسةجد الحةرام ، والبقةت العتقةؼ ، والبؾد إمةقـ ، وربت غقرها كالبؾد الحرام وأم الؼرى

. وقةا   . وكثةرة إسةؿان تةد  طؾةك طظةؿ الؿسةؿك : )بقاد غقةر ذي زرع( : القادي   ققلف تعالك طؾقفا

 أم مؽةة : )وتةدطك : )أقةرب رحؿةًا( ة الؽفةػ وتػسةقر ققلةف تعةالكالبخاري   صحقحف    تػسقر سقر
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ومؽةةة هةةل الحةةرم ،  : بؽةةة مقضةةع البقةةت قةةا ،  ابةةـ أبةةل أكقسةةةطةةـ   - 193

 .   (1)كؾف

 .  (7)وما حقالقف مؽة،  : بؽة البقت طـ مجاهد  - 195

أو  مسةجد بـةل لؾـةاس لؾؿةممـقـ  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿:  وقا  غقره

ٓ يضةر أحةد كقةػ ،  الجبؾقـ تبؽ الرجةا  والـسةانوبؽة ما بقـ ،  ﴾ڱ       ڱ﴿

،  والبقةةت قبؾةةة أهةةؾ الؿسةةجد،  ومؽةةة الحةةرم كؾةةف،  صةةؾك إن مةةر أحةةد بةةقـ يديةةف

،  فقةف الؿغػةرة،  ﴾ڱ﴿،  والحرم قبؾةة الـةاس كؾفةؿ،  والؿسجد قبؾة أهؾ مؽة

﴾ ں  ں﴿،  والصةةالة تعةةد  ماهةةة صةةالة،  وتضةةعقػ إجةةر   الطةةقا 

 .  قبؾة لفؿ

،  )وبؽةة(،  : )مؽةة( : بؾغـل أن أسةؿان مؽةة قا ،  طـ ابـ أبل يحقك  - 196

ةة،  )وأم الؼةةرى(،  )وأم رحةةؿ(  -)والحاصؿةةة( ،  العتقةةؼ( (6)[والبقةةت])،  ة()والباسا

أي تخرجفؿ إخراجا إذا غشؿقا  -)والباسة( تبسفؿ بًسا ،  -تحطؿ مـ استخػ  ا 

 .  (3)-أو ضؾؿقا 

: كـةت جالًسةا مةع طبةداهلل بةـ طؿةرو بةـ  قا ،  طـ يقسػ بـ ماهؽ  - 197

:  العاص   كاحقة الؿسجد الحةرام إذ كظةر إلةك بقةت مشةر  طؾةك أبةل قبةقس قةا 

قةد طؾةت  -يعـةل بةذلؽ مؽةة  -: إذا رأيةت بققهتةا  فؼا ،  : كعؿ ذلؽ؟ فؼؾت أبقٌت 

                                                                                                                                                        

 ( فةت  طبقةدة أبةل كةالم مةـ : )هةق . قةا  الحةافظ  ا( ولؿ يـسةب الؼةق  ٕحةد تـز  الرحؿة : أي رحؿ

 .  . واهلل أطؾؿ (8/373) الباري

 .  ( وسـده ضعقػ667إزرقل ) (1)

 .  ( وسـده ضعقػ663إزرقل ) (7)

 .  الؿخطقط وهل طـد إزرقلسؼطت مـ  (6)

 .  ، لؽـف بالغ ( وإسـاده إلك ابـ ابل يحقك صحق 666إزرقل ) (3)
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 .  (1)ها وفجرت بطق ا أ اًرا فؼد أز  إمراأخشب

اس بةـ محؿةد بةـ طؾةل بةـ طبةداهلل بةـ : لؿةا أن بـةك العبة قا  جةدي  - 198

طباس داره التل بؿؽة طؾك الصقارفة حقا  الؿسجد الحرام أمر ققمف أن ٓ يرفعقهةا 

وأن يجعؾةقا أطالهةا دون رأس الؽعبةة فتؽةقن دو ةا ،   ا طؾةك الؽعبةة (7)قشرفقاؾف

 .   إطظاًما لؾؽعبة أن يشر  طؾقفا

سةؾطان وٓ غقةره حةق  الؿسةجد تشةر  ؾبؿؽةة دار ل (6)ـبْ : فؾةؿ ُية قا  جةدي

 .   (3)خربت إٓ هذه الدار فن ا طؾك حالفا إلك الققموطؾك الؽعبة إٓ هدمت 

 

 ﴾ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ: ﴿ تعالىما جاء يف قول اهلل 

،  [:67:  ]البؼـرة﴾ۅ  ۅ﴿: أمةا  قا ،  طـ محؿد بـ الساهب الؽؾبل  - 199

 تعةالك فةنن اهلل (أمـةًا). وأمةا  إلقةف كةؾ طةاميؼضقن مـف وصةًرا يثقبةقن  فنن الـاس ٓ

ومـ أحدث   بؾد غقةره رةؿ لجةل إلقةف ففةق آمةـ إذا ،  مـ دخؾف كان آمـًا،  جعؾف آمـًا

وٓ ،  يبةةايعقه وٓ،  وهووٓ يةةم،  ولؽةةـ أهةةؾ مؽةةة ٓ يـبغةةل لفةةؿ أن يؽـةةقه،  دخةةؾ

                                                           

. فحديثةف  "إوهةام كثقةر صدو  فؼقف":  ( و  سـده مسؾؿ بـ خالد الزكجل    التؼريب667إزرقل ) (1)

 آخةذ كـةت:  قا  ططان بـ يعؾك طـ شعبة طـ غـدر حدرـا قا  (13117 . وروى ابـ ابل شقبة ) ضعقػ

 رؤوس يعؾةق البـةان ، ورأيةت كظةاهؿ بعجةت قةد مؽةة رأيةت : )..فةنذا فؼةا  طؿةرو بـ اهللطبد دابة بؾجام

( طةـ يعؾةك بةـ ططةان طةـ  67767، لؽةـ رواه ) أضؾؽ( واسـاده ٓ بلس بف قد إمر أن ، فاطؾؿ الجبا 

. وروى  طةةـ يعؾةةك طةةـ أبقةةف (1878. وكةةذا رواه الػةةاكفل ) ، وهةةذا اخةةتال  أبقةةف طةةـ ابةةـ طؿةةرو

 مؽةة بطريةؼ الؿةان رأيةت إذا مجاهةد : )يةا : طـ طبداهلل بـ طؿةرو قةا  ( طـ مجاهد قا 1788الػاكفل)

بةـ طؿةرو رضةل اهلل طـةف يلخةذ مةـ  . وطبةداهلل ( وسـده ضعقػ حذرك فخذ أخشبقفا يعؾق البـان ورأيت

 .  آسراهقؾقات فال يحتج بحديثف   مثؾ هذا

 .  ، والتصقيب مـ إزرقل : فقشرفقا تصحػت مـ (7)

 .  : يبؼ طـد إزرقل (6)

 .  كلكف اطتؿد طؾك حديث طبداهلل بـ طؿرو السابؼ وقد تبقـ أكف ٓ يثبت (3)
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حةدًرا أخةذ ومةـ أحةدث فقةف ،  فةنذا خةرج أقةقؿ طؾقةف الحةد،  وٓ يسةؼقه،  يطعؿقه

 .  (1)بحدرف

 

 ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ﴿:  تعالىقوله 

ڦ   ڦ  ﴿،  : كظاًمةةا لفةةؿ ﴾ڦ  ڦ ﴿:  قةةا ،  طةةـ طؽرمةةة  - 711

شةقًئا مةـ  (7)ؾخكان ذلؽ   الجاهؾقة ققاًما مـ أ:  قا .  [><:  ]ادائدة﴾ڄ  ڄ

 .   (6)اللفخؾت لف العؼقبة طؾك إجِّ ذلؽ طُ 

ڦ   ڦ  ﴿،  : أمـًةةا لؾـةةاس ﴾ڦ  ڦ ﴿:  قةا ،  الؽؾبةةلطةـ   - 711

 .  (3)كؾ هذا كان أمـًا لؾـاس   جاهؾقتفؿ ومـ بعد ما أسؾؿقا،  ﴾ڄ  ڄ

 .  (5): ققاًما لديـفؿ ومعالؿ حجفؿ ﴾ڦ  ڦ ﴿:  قا  الضحاك  - 202

والشةفر ،  : هةق ققةام لةديـفؿ وحجفةؿ ﴾ڦ  ڦ ﴿:  قا  السةدي  - 716

 .  (6)فقف الحرام ققاًما لؾفدي والؼالهد ٓ يستحالن

 

  ما جاء يف تطفقر إبراهقم وإسؿاطقل طؾقفؿا السالم البقت

 لؾطائػقن والؼائؿقن والركع السجود

ــرة﴾وئ  وئ﴿:  قةةا ،  طةةـ طبقةةد بةةـ طؿقةةر الؾقثةةل  - 713 : مةةـ  [:67:  ]البؼ

                                                           

 .  ( وسـده ضعقػ669إزرقل ) (1)

 .  : أحؾ طـد إزرقل (7)

 .  : ٓ يحتج بف بـ طؿرو بـ ساج(   سـده طثؿان 671. وإرر طـد إزرقل ) : إحاللف طـد إزرقل (6)

 .  : ٓ يحتج بف (   سـده طثؿان بـ طؿرو بـ ساج677إزرقل ) (3)

 .  : ٓ يحتج بف (   سـده طثؿان بـ طؿرو بـ ساج677إزرقل ) (5)

 .  : ٓ يحتج بف (   سـده طثؿان بـ طؿرو بـ ساج676إزرقل ) (6)
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 .  (1): الشرور والريب : أفات . قا  ابـ جريج أفات والريب

طفةد إلةك إبةراهقؿ طؾقةف  تعةالك: إن اهلل  محؿد بـ الساهب الؽؾبل طـ  - 715

ةة وأمةةا ،  فةةال يـصةةب حقلةةف ورةةـ،  ره مةةـ إورةةانالسةةالم إذ بـةةك الؽعبةةة أن صفِّ

: فلهةةؾ  وأمةةا العةةاكػقن والؼةةاهؿقن،  غقةةره (6)دٍ بةةف مةةـ بؾةة (7)زا : فؿةةـ اطتةة الطةةاهػقن

 .   (3): فلهؾ الصالة والركع السجقد،  البؾد

 .   -: بقتل  يعـل -ـا أمِّ  ﴾وئ  وئ﴿:  قا  السدي

 ورفةعِ ،  أن اهلل لؿا أمر إبراهقؿ بعؿارة البقت الحرام،  ابـ إسحا  طـ  - 716

وهةق يقمئةذ ببقةت ،  والركةع السةجقد طـةده ه لؾطاهػقـ والعةاكػقـوتطفقرِ ،  ققاطده

خةرج إبةراهقؿ حتةك ،  وصةقػ وإسةحا  فقؿةا يةذكرون يقمئةذ،  الؿؼدس مـ إيؾقان

 .  (5)الـسان وإسؿاطقؾ قد كؽ ،  قدم مؽة

:  ]احلـ ﴾(6)يسةقان العةاكػ فقةف والبةاد ﴿:    ققلةف،  وططةان،  طـ مجاهد  - 

 .  (7)رحؿتفاهؿ   سقا ،  : الغربان والباد،  : أهؾ مؽة : العاكػ فقف . قا  [:7

 

 بح حول الؽعبةْص ما جاء يف أول من استَ 

: بؾغـا أن أو  مـ استصب  ٕهةؾ  يؼق ،  مسؾؿ بـ خالد الزكجل طـ  - 717

                                                           

، لؽـ تابعف حجاج طةـ ابةـ جةريج طةـ  : ٓ يحتج بف ؿرو بـ ساج(   سـده طثؿان بـ ط673إزرقل ) (1)

 .  طبقد طـد الطربي   تػسقره

 .  : اطتؿر طـد إزرقل (7)

 .  : بؾدة طـد إزرقل (6)

 .  : ٓ يحتج بف (   سـده طثؿان بـ طؿرو بـ ساج675إزرقل ) (3)

 .  يحتج بف: ٓ  (   سـده طثؿان بـ طؿرو بـ ساج676إزرقل ) (5)

 .  ، وقد أربت القان   البادي ابـ كثقر : )والباد( طـد إزرقل (6)

 .  ( و  سـده جابر الجعػل وهق ضعقػ رافضل677. وإرر طـد إزرقل ) :   حرمتف طـد إزرقل (7)
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وكاكةةت داره ٓصةةؼة ،  : طؼبةةة بةةـ إزر  بةةـ طؿةةرو الطةةقا    الؿسةةجد الحةةرام

والؿسةجد يقمئةذ ضةقؼ لةقس بةقـ جةدر ،  بالؿسجد الحرام مـ كاحقةة وجةف الؽعبةة

وجةدر داره  -فؽةان يضةع طؾةك حةر  داره ،  الؿسجد وبقـ الؿؼام إٓ شةلن يسةقر

فقضةةلن لةةف وجةةف الؽعبةةة ،  ًحا كبقةةًرا يستصةةب  فقةةفمصةةبا -وجةةدر الؿسةةجد واحةةد 

 .   (1)والؿؼام وأطؾك الؿسجد

 .  : معاوية بـ أبل سػقان : وأو  مـ أجرى لؾؿسجد زيًتا وقـاديؾ قا 

العزيز يلمر الـاس لقؾةة طبد : كان طؿر بـ ططان بـ أبل رباح يؼق طـ   - 718

الؿصابق  لؾؿعتؿريـ مخافةة هال  الؿحرم يققدون لؾـاس   فجاج مؽة ويضعقن 

 .  (7)السر 

: فؾؿ يز  مصباح زمزم طؾك طؿقد صقيؾ مؼابؾ الةركـ إسةقد  قا  أبق القلقد

فؾؿا كةان محؿةد بةـ سةؾقؿان طؾةك مؽةة   ،  الذي وضعف خالد بـ طبداهلل الؼسري

وضع طؿقًدا صقياًل مؼابؾف بحذان الةركـ ،  طشر وماهتقـ ةخالفة الؿلمقن   سـة ست

: أحةدهؿا بحةذان  جعؾ طؿةقديـ صةقيؾقـ،  فؾؿا ولل مؽة محؿد بـ داود،  بلالغر

فؾؿةا ولةل هةارون القارةؼ بةاهلل أمةر ،  وأخر بحذان الةركـ الشةامل،  الركـ القؿاين

،  د مـ شبف صقا  طشرة فجعؾت حق  الطقا  يستصب  طؾقفةا ٕهةؾ الطةقا ؿُ بعُ 

الؿسةةجد الحةةرام   كةةؾ وجةةف وتعؾةةؼ   ،  وأمةةر بثؿةةان رريةةات كبةةار يستصةةب  فقفةةا

 .   ارـان

،  مةةل بـاحقةةة أرمقـقةةةهةةذه العؿةةد الصةةػر كاكةةت   قصةةر بابةةؽ الخرا و  - 719

برأسةف إلةك  ، وأيت فؾؿةا خذلةف اهلل وقتةؾ بابةؽ،  كاكت   صحـ داره يستصب  فقفةا

دمت داره وأخةةذت هةةذه ُهةة،  وكةةان قةةد قتةةؾ خؾًػةةا طظقًؿةةا مةةـ الؿسةةؾؿقـ،  سةةامرا
                                                           

 .  ، رؿ هق بالغ ( و  اسـاده مـ لؿ اجد لف ترجؿة678إزرقل ) (1)

 .  اده ضعقػ( واسـ681إزرقل ) (7)
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ومـفةا   دار الخالفةة أربعةة ،  التل حق  البقت الحرام   الصةػ إو  (1)إطؿدة

وبعث  ةذه إطؿةدة الؿعتصةؿ بةاهلل أمقةر الؿةممـقـ   سةـة مةاهتقـ وكقةػ ،  أطؿدة

 .  (7)ورالرقـ

 

                                                           

. أربعةقن( ومؽةان  : الظاهر أ ةا زيةدت مةـ الؿعتصةؿ أو مةـ غقةره.. جان   الحاشقة مؼابؾ هذه الؽؾؿة (1)

 .  الـؼط كؾؿة غقر مؼرونة كل ا إلرـان

 .  ( وهق مـ رواية الخزاطل وفقف مـ لؿ يسؿ687، إزرقل ) : )وهذه العؿد..( الخ مـ ققلف (7)
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  ذكر ما كان طؾقه ذرع الؽعبة

 طؾقه القوم من خارج وداخل حتى صار إلى ما هو

فجعةؾ ،  بـةك الؽعبةة البقةت الحةرام طؾقةف السةالمالخؾقؾ : كان  قا  أبق القلقد

وطرضةةفا   ،  ـ ذراطةةًاقوصقلفةةا   إرض رالرةة،  صقلفةةا   السةةؿان تسةةع أذرع

رةؿ بـتفةا ،  طفةد إبةراهقؿ ذي سؼػ طؾةكوكان غقر ،  ـ ذراطًايـ وطشرقإرض ارـ

 فةزادت   صقلفةا  ،  قريش   الجاهؾقة والـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ يقمئةذ غةالم

وسؼػقها وكؼصةقا ،  فؽاكت   السؿان رؿاكقة طشر ذراًطا،  السؿان تسع أذرع أخرى

واستؼصةةرت دون ،  مةةـ صقلفةةا   إرض سةةت أذرع وشةةربًا تركقهةةا   الحجةةر

حةقـ قصةرت  اجعؾقا ربًضا   بطـ الؽعبة وبـقا طؾقفة،  ققاطد إبراهقؿ طؾقف السالم

فؾؿ يز  ،  ٕن يطق  الطاهػ مـ وراهفجر طؾك بؼقة البقت  ؿ الـػؼة وحجروا الحِ 

،  طؾك ذلؽ حتك كان زمـ طبداهلل بـ الزبقر ففدم الؽعبة وردها إلك ققاطةد إبةراهقؿ

فصةارت   السةؿان ،  وزاد   صقلفا   السةؿان تسةع أذرع أخةرى طؾةك بـةان قةريش

وأوصل با ةا بةإرض وفةت    ضفرهةا باًبةا آخةر مؼابةؾ هةذا ،  سبعة وطشريـ ذراًطا

فؽتةب ،  وكاكت طؾك ذلؽ حتك قتؾ ابـ الزبقر وضفر الحجةاج وأخةذ مؽةة،  لبابا

جةةر   إلقةةف طبةةدالؿؾؽ بةةـ مةةروان يةةلمره أن يفةةدم مةةا كةةان ابةةـ الزبقةةر زاد مةةـ الحِ 

والةذي هةل طؾقةف القةقم مةـ ،  ، كؿةا سةبؼ فػعؾ وردها إلك ققاطةد قةريش،  الؽعبة

 .  الذرع
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 باب ذرع البقت من خارج

 .   ان سبع وطشرون ذراًطاصقلفا   السؿ

وذرع صق  وجف الؽعبة مـ الركـ إسقد إلك الركـ الشامل خؿس وطشةرون 

 .   ذراًطا

 .   وطشرون ذراًطا برها مـ الركـ القؿاين إلك الركـ الغربل خؿسوذرع دُ 

 .   وذرع شؼفا القؿاين مـ الركـ إسقد إلك الركـ القؿاين طشرون ذراًطا

الحجةةر مةةـ الةةركـ الشةةامل إلةةك الةةركـ الغربةةل احةةد وذرع شةةؼفا الةةذي فقةةف 

 .  وطشرون ذراًطا

 .  (1)وذرع جؿقع الؽعبة مؽسًرا أربعؿاهة ورؿاين طشر ذراًطا

. والؽعبة لفةا  والذراع أربعة وطشرون أصبًعا،  وذرع كؼد جدار الؽعبة ذراطان

 .   أحدهؿا فق  أخر،  سؼػان

 

                                                           

وقد ذرطت الؽعبة بذراع العصر الحديث : ) "الؿسجد الحرام والؿسجد الـبقي  رهاسة شمون"  مققع  (1)

وآخةر ذرع لؾؽعبةة قةام ( م ا..135، فؽان مساحتفا طـد قاطدهتا ) طـد الؼقام بالتقسعة السعقدية إولك

 (11: مـ الةركـ إسةقد إلةك الةركـ الشةامل ) وكان كالتالل،  بف مركز أبحاث الحج   جامعة أم الؼرى

،  ( سةـتؿ 3( مة  و)17. ومـ الركـ القؿاين إلةك الةركـ الغربةل ) وفقف باب الؽعبة،  ( سـتؿ 68م ا )

. ومةـ الةركـ الشةامل إلةك الةركـ  ( سـتؿ 18( م  و)11ومـ ركـ الحجر إسقد الك الركـ القؿاين )

 :  اكظر.  ( سـتؿ (91( م  و)9الغربل )

http : //www . alharamain . gov . sa/index . cfm?do=cms . 

conarticle&contentid=5820&categoryid=996 

 .  ( م ا13و  غقره أن ارتػاطفا )

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=5820&categoryid=996
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=5820&categoryid=996
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 ذرع الؽعبة من داخل

ذرع صق  الؽعبة   السؿان مةـ داخؾفةا إلةك السةؼػ إسةػؾ :  قا  أبق القلقد

 .   مؿا يؾل باب الؽعبة رؿاين طشرة ذراًطا وكصػ

 .   وصق  الؽعبة   السؿان إلك السؼػ إطؾك طشرون ذراًطا

و  سؼػل الؽعبة أربع روازن كافذة مـ السةؼػ إطؾةك إلةك السةؼػ إسةػؾ 

 .  لؾضقن

:  مـ الةقؿـ مةـ صةـعان يؼةا  لةف (1)ابقر أتك  وطؾك الروازن رخام كان ابـ الز

 .   . وبقـ السؼػقـ فرجة البؾؼ

 .   وذرع التحجقر الذي فق  ضفر سط  الؽعبة ذراطان وكصػ

 .  وذرع طرض جدر التحجقر كؿا يدور ذراع

و  التحجقر مؾبـ مربع مـ ساج   جدرات سط  الؽعبة كؿا تدور فقةف حؾةؼ 

رةؿ كاكةت  (7)وكاكت أرض سط  الؽعبةة بالػسقػسةان.  حديد تشد فقفا رقاب الؽعبة

ر مَ دوه بةالؿرْ وشةقا ،  اهتقـمةبةة بعةد سةـة جَ فؼؾعتةف الحَ ،  تؽػ طؾقفؿ إذا جةان الؿطةر

 .  بف تشققًدا (6)اشقد ّص الؿطبقخ والجَ 

ومقزاب الؽعبة   وسط الجدر الذي يؾل الحجر بةقـ الةركـ الشةامل والةركـ 

 .  الغربل يسؽب   بطـ الحجر

 .  وسعتف رؿاين أصابع   ارتػاع مثؾفا،  وذرع صق  الؿقزاب أربع أذرع

                                                           

 .  : بف طـد إزرقل (1)

 يركةب رةؿ بعض إلك بعضف يركب ، رؿ بعض إلك بعضف يملػ الخرز مـ ألقان : الػسقػسان:  الؾقث قا  (7)

 .  (17/718) الؾغة : هتذيب اكظر.  مصقر كؼش كلكف داخؾ مـ البققت حقطان

 .  : شقد طـد إزرقل (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

895 

 

 

 

. وكةان الةذي جعةؾ الةذهب  والؿقزاب مؾبس صػاه  ذهةب داخؾةف وخارجةف

 .  : القلقد بـ طبدالؿؾؽ طؾقف

 .   أصبًعا ةوذرع مسقؾ الؿان   الجدر ذراع وسبع طشر

إلةك الةركـ  ٕسةقدا جروجففا مـ الركـ الذي فقف الحَ  ـوذرع داخؾ الؽعبة م

 .  تسع طشرة ذراًطا وطشر أصابع -وفقف باب الؽعبة  -الشامل 

وهق الشؼ الةذي يؾةل الحجةر  -وذرع ما بقـ الركـ الشامل إلك الركـ الغربل 

 .  خؿس طشرة ذراًطا ورؿاين طشرة أصبًعا -

طشةرون  -وهةق ضفةر الؽعبةة  -وذرع ما بقـ الركـ الغربل إلك الةركـ القؿةاين 

 .  وست أصابعذراًطا 

وذرع مةةا بةةقـ الةةركـ القؿةةاين إلةةك الةةركـ إسةةقد سةةت طشةةرة ذراًطةةا وسةةت 

 .   أصابع

صةةةق  كةةةؾ كرسةةةل   السةةةؿان ذراع ،  و  الؽعبةةةة رةةةالث كراسةةةل مةةةـ سةةةاج

 .   وكصػ

. والؽراسةةل مؾبسةةة  وطةةرض كةةؾ كرسةةل مـفةةا ذراع ورؿةةاين أصةةابع   مثؾفةةا

رخةام أحؿةر بؼةدر سةعة . وتحةت الؽراسةل  . وفةق  الةذهب ديبةاج صػاه  ذهب

 .   الؽراسل

 .   وصق  الرخام   السؿان تسع أصابع]

إسطقاكة إولك التل طؾةل بةاب ،  أساصقـ متػرقة مؾبسة (1)[وطؾك الؽراسل

 .   أذرع ةوذرع غؾظفا رالر،  هس صػاه  ذهب وفضة وبؼقتفا مؿقّ ؾبا مُ  (7)فاقؾتالؽعبة 

                                                           

 .  ، وهق طـد إزرقل ما بقـ الؿعؽقفتقـ سؼط مـ الؿخطقط (1)

 .  ، كؿا طـد إزرقل : رؾثفا تصحػت مـ (7)
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إسةةاصقـ مؾبسةةة صةةػاه  ذهةةب مةةـ  -وهةةل القسةةطك  -وإسةةطقاكة الثاكقةةة 

 .  وذرع غؾظفا رالث أذرع،  وفضة

رؾثفةا مؾةبس صةػاه  الةذهب  -وهةل التةل تؾةل الحجةر  -وإسطقاكة الثالثةة 

 .  وذرع غؾظفا ذراطان وكصػ،  وبؼقتفا مؿقه

. وطؾةةك  وفةةق  إسةةاصقـ كراسةةل سةةاج مربعةةة مـؼقشةةة بالةةذهب والزخةةر 

وأصراففةا ،  ؾك الجدر الذي فقف باب الؽعبةةأصراففا ط،  جقاهز ساج ةالؽراسل رالر

. والجةقاهز مـؼقشةة  إخرى طؾةك الجةدر الةذي يسةتؼبؾ بةاب الؽعبةة وهةق دبرهةا

ويةدور تحةت ،  . وسةؼػ الؽعبةة مـؼةقش بالةذهب والزخةر  بالذهب والزخر 

 .   وتحت إفريز صق  مـ فسقػسان السؼػ أفريز مـؼقش بالذهب والزخر 

 

 ذرع ما بقن إساصقن

الركـ إسقد والركـ القؿاين إلةك إسةطقاكة   (1)ؾلتوذرع ما بقـ الجدر الذي 

 .  إولك أربع أذرع وكصػ

 .   (7)[وذرع ما بقـ إسطقاكة إولك إلك إسطقاكة الثاكقة أربع أذرع وكصػ]

 .   وذرع ما بقـ إسطقاكة الثاكقة إلك إسطقاكة الثالثة أربع أذرع وكصػ

سطقاكة الثالثةة إلةك الجةدر الةذي يؾةل الحجةر ذراطةان ورؿةاين وذرع ما بقـ إ

 .   أصابع

والؿعةةالقؼ   رؾثةةل ،  وبةةقـ إسةةاصقـ مةةـ الؿعةةالقؼ سةةبعة وطشةةرون معالًقةةا

                                                           

 .  : يؾل طـد إزرقل (1)

: )هـا سؼط ما بةقـ  ، و  الفامش مؼابؾ السؼط كتب بخط دققؼ ما بقـ الؿعؽقفتقـ سؼط مـ الؿخطقط (7)

 .  . وهل طـد إزرقل آسطقاكة القلك والثاكقة(
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 .   إساصقـ

 .  وسالسؾ الؿعالقؼ فضة،  والؿعالقؼ   طؿد حديد

إولةك وبقـ الجدر الذي بقـ الحجر إسقد والةركـ القؿةاين إلةك إسةطقاكة 

 .   أحد طشر معالًقا

 .   فقفا تاجان،  ومـ إسطقاكة إولك إلك إسطقاكة الثاكقة رؿان معالقؼ

 .   وماهتقـ ورالرقـ (1)سبع سـة إلك وصػـا ما طؾك الؿعالقؼ وهذه

 .   هقّ وبؼقتفا مؿَ ،  ومـ إسطقاكة الثاكقة إلك إسطقاكة الثالثة رؿان

بةلن   الؿممـقـ   سـة طشر ورالرؿاهة غالمفا لملم (7)[أمقر]رؿ أمرت السقدة أم 

 .   يؾبسفا كؾفا ذهًبا

 

 يف سؼف الؽعبة (4)[لؾضوء]صػة الروازن التي 

: مـفةا روزكةة حقةا  الةركـ  أربع روازن (3)[: و  سؼػ الؽعبة قا  أبق القلقد]

والرابعةةة .  . والثالثةةة حقةةا  الةةركـ إسةةقد . والثاكقةةة حقةةا  الةةركـ القؿةةاين الغربةةل

وهةةل التةةل تؾةةل الجةةدر بةةقـ الةةركـ إسةةقد والةةركـ ،  حقةةا  إسةةطقاكة القسةةطك

  أطالهةةا رخةةام يؿةةاين يةةدخؾ مـةةف الضةةقن إلةةك بطةةـ ،  . والةةروازن مربعةةة القؿةةاين

 .  الؽعبة

 

                                                           

 .  : تسع طـد إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  والؿختِصر رحؿف اهلل يحذ  مثؾفا اختصارا لقضقحفا طـدهؿ،  زيادة مـ إزرقل لؾتقضق  (6)

 .  ما بقـ الؿعؽقفتقـ سؼط مـ الؿخطقط (3)
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 وذرطفا (8)طةزْ صػة الَج 

جزطةة  -وهةق دبرهةا  -: و  الجةدر الةذي مؼابةؾ بةاب الؽعبةة  قا  أبق القلقد

 .  وهل مدورة،  وذرع سعتفا ارـتا طشرة أصبًعا   مثؾفا،  مخططة ببقاضسقدان 

وحقلفا صةق  ذهةب طرضةف رةالث أصةابع وهةل تسةتؼبؾ مةـ دخةؾ مةـ بةاب 

يؼةا  أن الـبةل صةؾك اهلل ،  أذرع وكصةػة وارتػاطفةا مةـ بطةـ الؽعبةة سةت،  الؽعبة

 .   (7)جعؾفا حقا  حاجبف إيؿـ،  طؾقف وسؾؿ صؾك مؼابؾ مقضعفا

 .  : وهذه الجزطة أرسؾ  ا القلقد بـ طبدالؿؾؽ فجعؾت هـاك قا  أبق القلقد

 

 صػة الدرجة

وهةل ،  و  الؽعبة إذا دخؾتفا طؾك يؿقـؽ درجة يظفر طؾقفا إلك سط  الؽعبةة

مـفا داخؾ   الؽعبةة مةـ جةدرها ،  مربعة مع جدري الؽعبة   زاوية الركـ الشامل

 .  الذي فقف با ا رالث أذرع وكصػ

 .   الجدار أخر الذي يؾل الحجر رالرة أذرع وكصػ وذرع 

 .   وذرع باب الدرجة   السؿان رالرة أذرع وكصػ

وهةةق   حةةد جةةدر ،  . وبا ةةا سةةاج فةةرد أطسةةر وذرع طرضةةف ذراع وكصةةػ

وكان ساجف بادًيةا لةقس طؾقةف ذهةب وٓ فضةة حتةك أمةر بةف أمقةر الؿةممـقـ ،  الؽعبة

                                                           

 .  (5/171) التثريب صرح القؿاين( الخرز وهق الجزع واحدة الزاي وإسؽان الجقؿ : )بػت  قا  العراقل (1)

 رةؿ البقةت وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك الـبةل دخةؾ:  قا  طؿر بـ اهللطبد ( طـ7/51رواه الدارقطـل   ســف ) (7)

 : هةؾ بةالٓ فسةللت دخةؾ الغةد كان : فؾؿا ، قا  : ٓ قا  صؾك؟ هؾ:  لبال  ، فؼؾت خؾػف وبال  خرج

. و  سةـده ابةـ ابةل  يؿقـةف طةـ الثاكقةة السةارية وجعؾ الجزطة استؼبؾ ركعتقـ ، صؾك : كعؿ قا  صؾك؟

 سةــ مةـ الضةعا  إحاديةث تخةريج.  صدو  ولؽـف بالحافظ لقس لقؾك أبل : ابـ . قا  الغساين لقؾك

 .  178:  ص الدارقطـل
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وجعؾ لف غؾؼ مـ فضة   ،  ك الباب صػاه  مـ فضةالؿتقكؾ طؾك اهلل فضربت طؾ

 .  الؿحرم سـة سبع ورالرقـ وماهتقـ

 .  و  الباب حؾؼة فضة،  وطؾك الباب مؾبـ ساج مؾبس فضة

 .  الؽعبة (1)راوطؾك الباب قػؾ مـ حديد   الؿؾبـ الذي يؾل جد

 .   وباب الدرجة طـ يؿقـ مـ دخؾ الؽعبة مؼابؾف

 .  السؿان مـ بطـ الؽعبة طشرون ذراًطاوصق  الدرجة   

 .   وفقفا رؿاين مس احات،  ػارها رؿاكقة وأربعقن ضػراً ضأة وطد

داخؾةةة    (7)او  الدرجةةة رؿةةان كةةق،  وطةةرض الدرجةةة ذراع وأربةةع أصةةابع

وأربع حقا  إسطقاكة التل تؾل الجدر الةذي يؾةل ،  مـفا أربع حقا  الباب،  الؽعبة

 .   الحجر

وطةرض ،  الذي يؾل سط  الؽعبة باب ساج صقلف ذراطان وكصةػ وطؾك با ا

 .   ذلؽ الباب ذراطان

 

 صػة اإلزار الرخام إسػل الذي يف بطن الؽعبة

وألةقاح ،  وبطـ الؽعبة ممزرة مدارة مـ داخؾفا برخام أبقض وأحؿةر وأخضةر

كةؾ صةق  ،  : إزار أسػؾ فقةف رؿاكقةة ورالرةقن لقحةًا مؾبسة ذهًبا وفضة وهؿا إزاران

: مـفا    مـ ذلؽ إلقاح البقض أحد وطشرون لقًحا،  لقح ذراطان ورؿاين أصابع

 .  الجدر الذي بقـ الركـ الغربل والركـ القؿاين سبعة ألقاح

 .   ومـفا   الجدر الذي بقـ الركـ القؿاين والركـ إسقد ستة ألقاح
                                                           

 .  : جدر طـد إزرقل (1)

 .  (11/671) العروس تاج.  الحاهط   الخر :  وهق( كقة) . وهق جؿع : كقى طـد إزرقل (7)
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 .  ومـفا   الؿؾتزم لقحان

 .  عبة رالرة ألقاحومـفا   الجدر الذي فقف باب الؽ

 .  ومـفا   الجدر الذي يؾل الحجر أربعة ألقاح

  الجةةدر الةةذي بةةقـ الةةركـ   : مـفةةا إلةةقاح الخضةةر تسةةعة طشةةر لقًحةةا ةوطةةد

 .   الغربل والركـ القؿاين أربعة

 .   ومـفا   الجدر الذي بقـ الركـ القؿاين والركـ إسقد أربعة

 .  ومـفا   الجدر الذي فقف الباب خؿسة

 .  ومـفا   الؿؾتزم لقحان

 .   ومـفا   الجدر الذي يؾل الحجر أربعة

 

 صػة اإلزار إطؾى

 ةصق  كؾ لةقح أربعة،  : و  اإلزار إطؾك ارـان وأربعقن لقحًا قا  أبق القلقد

: مـفا   الجدر الةذي  إلقاح البقض مـ ذلؽ طشرون لقحًا،  أصابع ةأذرع وأربع

 .   والركـ إسقد خؿسةبقـ الركـ القؿاين 

 .  ومـفا لقح   الؿؾتزم

 .  ومـفا   الجدر الذي فقف الباب خؿسة

 .  ومـفا   الجدر الذي يؾل الحجر تسعة]

  الجةدر الةذي بةقـ الةركـ الغربةل  (7)مـفةاو:  (1)[ومـ إلةقاح الحؿةر تسةعة

                                                           

 .  (1/311سؼط مـ الؿخطقط وهق طـد إزرقل ) (1)

 .  : مـفا طـد إزرقل (7)
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 .  القؿاين رالرة والركـ

 .   لركـ إسقد لقحانومـفا   الجدر الذي بقـ الركـ القؿاين وا

 .   ومـفا   الجدر الذي فقف الباب لقحان

 .  ومـفا   الجدر الذي يؾل الحجر لقحان

: صةق  كةؾ  ومـ إلقاح الؿؾبسة الذهب والػضة التل   إركةان سةتة ألةقاح

،  وطةرض كةؾ لةقح مـفةا ذراع وأربةع أصةابع،  لقح مـفا أربةع أذرع وأربةع أصةابع

 .   زاوية الجدر الذي يؾل الدرجة وهق الشاملفؿـفا لقح   صر  

 .  ولقح   زاوية الركـ الغربل وهق مؿا يؾل الحجر

 .  (1)[لقحان  و  صر  الجدر الذي بقـ الركـ الغربل والركـ القؿاين]

و  صر  الجدر الذي بقـ الركـ القؿاين والركـ إسةقد لةقح وهةق مؿةا يؾةل 

 .   الركـ القؿاين

 .  و  الؿؾتزم لقح

 .  و  الجدر الذي طؾك يؿقـؽ إذا دخؾت الؽعبة لقح

 

 صػة الؿسامقر التي يف بطن الؽعبة

: مـفةا   إلةقاح  : و  إلقاح مـ الؿسامقر ستة طشر مسؿاًرا قا  أبق القلقد

 .  التل تؾل الؿؾتزم رالرة

وهةل التةل تؾةل الةركـ  -إلقاح التل بقـ الركـ القؿاين والةركـ إسةقد   و 

 .   رالرة -القؿاين 

                                                           

 .  سؼط مـ الؿخطقط وهق طـد إزرقل (1)
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 .   ومـفا مسؿار   بطـ الؽعبة طؾك رالرة أذرع وكصػ

،  مؼبةةةقة،  . والؿسةةةامقر مػضضةةةة ـيو  بؼقةةةة إلةةةقاح مسةةةؿار أو مسةةةؿار

  والؿسةامقر مةـ بطةـ الؽعبةة طؾةك أربةع،  تدوير كؾ مسةؿار سةبع أصةابع،  مـؼقشة

 .  أذرع وكصػ

و  كؼشةف ،  كؾةف (1)الؽعبةة جةق دار   مـؼةقش ُمةمـ رخام وفق  اإلزار إزار 

الةذي فقةف الحبةؾ إزار صةغقر  واإلزار وبةقـ هةذا اإلزار،  بحبؾ غقر مـؼةقش مةذها 

الةذهب مةـ تحةت إفريةز الةذي تحةت  (6)مـؼةقش طؾقةف بؿةان،  يدور البقةت (7)ؿاب

 .   وإفريز مـ فسقػسان مـؼقش واصؾ بالسؼػ،  السؼػ

 

 صػة فرش أرض البقت بالرخام

 . طةدد : وأرض الؽعبة مػروشة برخام أبةقض وأحؿةر وأخضةر القلقدقا  أبق 

،  خضر بقـ إساصقـ وبقـ جدري الؽعبة ةمـفا أربع،  ورالرقن رخامة ةالرخام ست

 .   وطرضفـ مع طرض كراسل إساصقـ،  طرض كؾ رخامة ذراع وأربع أصابع

الةذي بةقـ إلةك الرخةام إخضةر  -باب الؽعبةة  -ومـ الجدر الذي فقف الباب 

صةقلفـ سةبعة أذرع ،  مـفةا سةت بةقض وسةبع حؿةر،  طشةر رخامةة ةإساصقـ سةت

 .   وخؿس طشرة أصبًعا

مـفةةا ارـتةةان ،  وبةةقـ جةةدر الدرجةةة وبةةقـ الرخةةام إخضةةر رةةالث رخامةةات

وسةةت طشةةرة ،  صةةق  كةةؾ رخامةةة أربةةع أذرع وكصةةػ،  بقضةةاوان وواحةةدة حؿةةران

                                                           

 .  : جق  الؽعبة ، مؽان : جقاكب البقت طـد إزرقل (1)

 .  : كؿا طـد آزرقل (7)

 .  : بؿان طـد إزرقل (6)
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وأصةراففـ   ،  ذرع وتسةع أصةابعصقلفـ سةبع أ،  رؿان بقض ورؿان حؿر،  رخامة

وأصةراففـ   الجةدر الةذي ،  حد الرخام إخضر الذي بةقـ إسةاصقـ والجةدريـ

كر أن الـبةل ذُ ،  طرضفا ذراطان وأصبعان،  مـفا رخامة بقضان،  يستؼبؾ باب الؽعبة

وهةل الثالثةة مةـ الرخةام البةقض مةـ حةد ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صؾك   مقضةعفا

وطـةد طتبةة ،  وصرففا   حد إسطقاكة إولك مـ حقا  باب الؽعبةة الركـ القؿاين

 .  باب الؽعبة رخامتان حؿران وخضران مػروشتان

 

 ر من فرش أرض الؽعبةقِّ ذكر ما غُ 

ومحؿد الؿـتصةر ،  : وذلؽ إلك آخر شفقر سـة أربعقـ وماهتقـ قا  أبق القلقد

فؽتةب والةل ،  لحجاز وغقرهؿايقمئذ يؾل أمر مؽة وا -ولل طفد الؿسؾؿقـ  -باهلل 

ورأيةت ،  : أين دخؾت الؽعبة فرأيت الرخام الؿػروش بف أرضفا قد تؽسةر مؽة إلقف

وأحضةرت مةـ ،  مف ووهةك طةـ مقاضةعفدُ ـْ فَ ما طؾك جدراهتا مـ الرخام قد تزايؾ تَ 

أجؿع ضـفؿ بلن مةا طؾةك ضفةر الؽعبةة ، و فؼفان أهؾ مؽة جؿاطة فشاورهتؿ   ذلؽ

وأ ةا ،  ولؿ يلمـقا أن يؽقن ذلؽ قةد أضةر بجةدراهتا،  أرؼؾفا ووهـفامـ الؽسقة قد 

فل قةت ،  لق جردت أو خػػ بعةض مةا طؾقفةا مةـ الؽسةقة كةان أصةؾ  وأوفةؼ  ةا

. وكتةب  ويلمرين بؿا يقفؼف اهلل ويسةدده لةف،  ذلؽ إلك إمقر لقرى رأيف الؿقؿقن فقف

هلل بؿثةؾ مةا كتةب بةف العامةؾ صاحب الربيد إلك أمقر الؿممـقـ جعػر الؿتقكؾ طؾك ا

 .     ذلؽ القاغا بف وؿبؿؽة مـ ذلؽ وتقاتر كتبف

بةة إلةك أمقةر الؿةممـقـ الؿتقكةؾ طؾةك اهلل رقعةة ذكةروا جَ ورفع جؿاطة مةـ الحَ 

: أن ما كتب بف العامؾ بؿؽة مـ ذكر الرخام الؿتؽسر   أرض الؽعبةة لةؿ يةز   فقفا

خؾ الؽعبةةةة مةةةـ الحةةةاج مةةةـ يةةةد ئوأن ذلةةةؽ لؽثةةةرة وصةةة،  طؾةةةل مةةةا هةةةق طؾقةةةف

جةةدراهتا مةةـ الرخةةام  وأكةةف لةةقس  ،  وأكةةف ٓ يرزؤهةةا وٓ يضةةرها،  والؿجةةاوريـ
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وأن ،  وٓ طؾةةك ضفرهةةا مةةـ الؽسةةقة مةةا يخةةا  بسةةببف وهةةـ وٓ غقةةره،  الؿتزايةةؾ

وأن ،  زاويتقـ مـ زوايا الؽعبة مةـ داخؾفةا مؾبسةتقـ ذهًبةا وزاويتةقـ مؾبسةتقـ فضةة

وأن قطعةةة فضةةة مركبةةة طؾةةك بعةةض ،  كؾةةف كةةان أحسةةـ وأزيةةـ ذلةةؽ لةةق كةةان ذهبةةًا

جدرات الؽعبة شبف الؿـطؼة فق  اإلزار الثاين مـ الرخام تحةت اإلزار إطؾةك مةـ 

ك   القسط فقف الجزطة التل تسةتؼبؾ مةـ تةقخا  (1)ريـالرخام الؿـؼقش الؿذهب   

دأ مـطؼةة كاكةت مبتة (7)ـيروتؾةؽ الؼطعةة   الة،  مصؾك الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

رةؿ جةان خؾةع محؿةد قبةؾ أن يةتؿ فققةػ طةـ ،  ؿؾت   خالفة محؿد بـ الرشةقدطُ 

الؼطعة مـطؼة فضة مركبة   أطؾك إزار الؽعبة كةان أ ةك  ولق كان بد  تؾؽ،  طؿؾفا

 .   وأحسـ

مؾةةبس صةةػاه  مةةـ طؾقةةف السةةالم وأن الؽرسةةل الؿؼعةةد فقةةف مؼةةام إبةةراهقؿ  

. فلمر أمقةر الؿةممـقـ بعؿةؾ  ضة كان أشبف بفوإن طؿؾ مؽان الرصاص ف،  رصاص

ووجف معف مةـ ،  : إسحا  بـ الصاهغ اطف يؼا  لفـا ووجف رجاًل مـ ُص ،  ذلؽ أجؿع

ومةـ الرخةام ،  كقًػا ورالرقـ رجةاًل  تخقرهؿ إسحا  مـ صـاطات شتك (6)ااع مـا الصُّ 

بةذهب  ووجةف معةف،  كحق ماهة لةقح،  ألقاح رخان لقشؼ كؾ لقح مـفا بؿؽة لقحقـ

 .   وفضة وآٓت لشؼ الرخام ولعؿؾ الذهب والػضة

قدم إسحا  بـ سؾؿة الصاهغ بؿـ معف مـ الصـاع والةذهب والػضةة وآٓت و

ومعةةف كتةةاب مـشةةقر ،  مؽةةة لؾقؾةةة بؼقةةت مةةـ رجةةب سةةـة إحةةدى وأربعةةقـ ومةةاهتقـ

مختقم   أسػؾف بخاتؿ أمقر الؿممـقـ إلك العامؾ بؿؽة وغقةره مةـ العؿةا  بؿعاوكةة 

 .   حا  بـ سؾؿةإس

                                                           

 .  : زيؼ طـد آزرقل (1)

 .  : الريـ طـد آزرقل (7)

 .  . وهق آكسب لؾسقا  : مـ طـد آزرقل (6)
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ودخةؾ معةف العامةؾ ،  فدخؾ إسحا  الؽعبة   شةعبان بعةد قدومةف مؽةة بليةام 

وأحضةةر ،  وجؿاطةةة مةةـ الصةةـاع الةةذيـ قةةدم  ةةؿ معةةف،  وصةةاحب الربيةةد،  بؿؽةةة

وصةعد ،  الةذي يؼابةؾ مةـ دخةؾ الؽعبةة صقياًل ألصؼف إلك جاكةب الجةدار مـجـقؼًا

فلرسةةؾ الخةةقط مةةـ أطؾةةك ،  (1)طؾقةةف إسةةحا  بةةـ سةةؾؿة ومعةةف خةةقط وسةةابقرة

رؿ كز  وفعؾ ذلؽ بجةدراهتا إربعةة فقجةدها كلصة  ،  وهق قاهؿ طؾقف،  الؿـجـقؼ

: هةؾ يجةقز التؽبقةر داخةؾ الؽعبةة؟  فسةل  الحجبةة،  ما يؽقن مةـ البـةان وأحؽؿةف

،  خارجفةا   وكةرب مةـ،  وكرب كةؾ مةـ حضةره داخةؾ الؽعبةة،  فؽرب،  : كعؿ قالقا

فلشةر  طؾةك  وقام إسحا  بقـ بةابل الؽعبةة،  ًدا هلل وشؽًراسجفا مـ   داخؾ وخرا 

: فنكةا لةؿ كجةد فقةف مةـ  احؿةدوا اهلل طؾةك طؿةارة بقتةف،  : يا أيفةا الـةاس الـاس فؼا 

بةؾ وجةدكا الؽعبةة وجةدراهتا طؾةك أتؼةـ مةا ،  الحدث ما كتب بف إلك أمقر الؿممـقـ

،  الدار الؿعروفةة بخالصةة. وابتدأ إسحا  طؿؾ الذهب والػضة والرخام    يؽقن

فةةلمر بعؿةةؾ ضةةػقرة تتخةةذ لةة د سةةقؾ الجبةةؾ طةةـ الؿسةةجد ودار ،  وصةةار إلةةك مـةةك

ةة،  اإلمةةارة وأحؽؿفةةا بالحجةةارة ،  ؿؽفاتخةةذ هـالةةؽ ضةةػقرة طريضةةة مرتػعةةة السُّ

فصار ما يـحدر مـ السقؾ يتسرب   أصؾ الضػقرة مةـ خارجفةا ،  والـقرة والرماد

رةؿ هةدم ،  وٓ يةدخؾ الؿسةجد وٓ دار اإلمةارة (7)اويخرج إلك الشةارع إطظةؿ  ة

،  مةةا كةةان مسةة ًما ورمّ ،  الؿسةةجد ومةةا كةةان مةةـ دار اإلمةةارة مسةةتفدًما وأطةةاد بـةةانه

وأصؾ  الطريةؼ التةل سةؾؽفا رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف ،  وأحؽؿ العؼبة وجدراهتا

شةعب  الذي يؼةا  لةف -ومعف العباس بـ طبدالؿطؾب  -وسؾؿ مـ مـك إلك الشعب 

.  البقعةةة طؾةةك إكصةةار صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ إكصةةار الةةذي أخةةذ فقةةف رسةةق  اهلل

                                                           

 اسةتؼامة  ةا يضةبط التةل ألةة ، ولعؾفةا وكحةقه الغةقر بةف ويؼاس يسرب الذي الؿسبار  ا يريد:  السابقرة (1)

 .  أسػؾفا الك أطالها مـ واستقاؤها الجدران

 .  : بؿـك طـد آزرقل (7)
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شةقئا ،  ضةعفااوكاكت الجؿرة زاهؾة طةـ مق،  فؽاكت هذه الطر  قد طػت ودرست

وبـك مـ وراهفةا ،  فردها إلك مقضعفا الذي لؿ يز  طؾقف،  مـفا ومـ فققفا (1)ةيسقر

ٓ يصةؾ إلقفةا مةـ يريةد ن : ٓ بةذلؽ الجةدار ومسجًدا متصةاًل ،  جداًرا أطاله طؾقفا

السـة لؿـ أراد الرمل أن يؼػ مـ تحتفا مـ بطةـ الةقادي  وإكؿا،  الرمل مـ أطالها

كؿا فعؾ رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف ،  فقجعؾ مؽة طـ يساره ومـك طـ يؿقـف ويرمل

. وطؿةؾ الػضةة طؾةك كرسةل الؿؼةام مؽةان  وفرغ مـ الربك وأحؽؿ طؿؾفا،  وسؾؿ

الةرأس بضةباب لفةا  (7)قةـةواتخذ لف قبة مـ خشب الساج مؼ،  لرصاص الذي طؾقفا

. وكةان العامةؾ  مـ حديد مؾبسةة الةداخؾ بةإدم وكاكةت الؼبةة قبةؾ ذلةؽ مسةطحة

وأقةام كاتبةف قاهًؿةا طؾةك الصةـدو  فؼةرأ ،  بؿؽة قد أمر بؽتاب يؼرأ ٕمقةر الؿةممـقـ

،  الحجبةةة أن يعةةقد لؿثؾفةةا وخةةا ،  فةةلطظؿ ذلةةؽ الؿسةةؾؿقن وأكؽةةروه،  الؽتةةاب

فرفعقا   ذلؽ رقعة إلك أمقر الؿةممـقـ فةلمره أمقةر الؿةممـقـ أن يتخةذ كرسةًقا يؼةرأ 

. وطؿةؾ إسةحا  الةذهب طؾةك زاويتةل  طؾقف الؽتب ويـزه الؿؼام طـ ذلةؽ ويعظةؿ

وكسر الذهب الةذي كةان ،  الؽعبة مـ داخؾفا مؽان ما كان هـالؽ مـ الػضة مؾبسا

فصار ذلؽ أجؿع طؾك مثا  واحةد مـؼقشةة ،  وأطاد طؿؾف،  باققتقـطؾك الزاويتقـ ال

كؾفا مـؼقشة مملػةة ،  وطؿؾ مـطؼة وركبفا فق  إزار الؽعبة   تربقعفا،  مملػة رابتة

وطؿؾ صقًقا مـ ذهب مـؼقش متصاًل  ذه ،  ؽقن طرض الؿـطؼة رؾثل ذراعيجؾقؾة 

خةؾ مةـ بةاب الؽعبةة فةق  فركبف حق  الجزطةة التةل تؼابةؾ مةـ د،  الؿـطؼة الػضة

،  الؿذهب الؼديؿ الذي كةان مركًبةا حقلفةا مةـ طؿةؾ القلقةد بةـ طبةدالؿؾؽ الطق 

ٓ ن ف كف طؾةك حالةف ٓ،  سبب تؽسر   الجزطةبوكره أن يؼؾع ذلؽ الطق  إو  

وكةةان  -وقؾةةع الرخةةام الؿتزايةةؾ مةةـ جةةدرات الؽعبةةة ،  يحةةدث   الجزطةةة حةةادث

                                                           

 .  يسقرا:  آزرقل طـد (1)

 .  مؼبقة:  آزرقل طـد (7)
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وقد كان كتةب فقةف إلةك ،  وأطاد كصبف كؾف بجص صـعان - رخامتقـ أو رالًرا،  يسقًرا

ف وكخؾةف وخؾطةف فدّقة،  مطبقخ ارـا طشر حؿةاًل  ّص فحؿؾ إلقف مـف َج ،  طامؾ صـعان

. و  أطؾك هذه الؿـطؼة الػضة رخام مـؼةقش  هذا الرخام (1)فلوكصب ،  بؿان زمزم

مضةروبة طؾقةف إلةك فصةار كلكةف سةبقؽة ،  فللبس ذلةؽ الرخةام ذهًبةا رققًؼةا،  محػقر

 (7)بالؿةةاوردوغسةةؾ الػسقػسةةان ،  مقضةةع الػسقػسةةان الةةذي تحةةت سةةؼػ الؽعبةةة

رؿ ألبسف رقاب قباصل أخرجفا إلقف الحجبة مؿا طـدهؿ   خزاكةة ،  وحؿاض إترج

. وكاكةةت طتبةةة بةةاب  وألةةبس تؾةةؽ الثقةةاب ذهًبةةا رققًؼةةا وزخرفةةف بإصةةباغ،  الؽعبةةة

اج قةةد ررتةةا وكخرتةةا مةةـ صةةق  الزمةةان الؽعبةةة السةةػؾك قطعتةةقـ مةةـ خشةةب السةة

فلخرجفؿا وصقر مؽا ؿا قطعة واحدة مـ خشب الساج وألبسفا صػاه  فضةة مةـ 

فةلزيال شةقًئا  (6)جقفةاولؿ يؼؾع   ذلؽ باب الؽعبةة ،  الػضة التل كاكت   الزاويتقـ

. وكان   الجدر الذي   ضفر الباب يؿـة مةـ دخةؾ الؽعبةة  وهؿا قاهؿان مـصقبان

: لةةئال يتحةةرك طةةـ  كةةالب مةةـ صةةػر يشةةد بةةف البةةاب إذا فةةت  بةةذلؽ الؽةةالبرزة و

 وألبس ما حق  بةاب الدرجةة فضةة،  فؼؾع ذلؽ الصػر وصقر مؽاكف فضة،  مقضعف

ر الؿسجد الذي بةقـ بةاب الصةػا وبةقـ ا. وقؾع الرخام الذي كان طؾك جد مضروبة

الؿعةةالقؼ  (3)وأكةةز،  وكصةةب الرخةةام الؿسةةقر الةةذي جةةان بةةف مؽاكةةف،  اكقـبةةاب السةةؿا 

بةقـ  (5)رضةتعوألبس طؿدها الحديد الؿ،  الؿعؾؼة بقـ إساصقـ فـػضفا مـ الغبار

.  وأطاد تعؾقؼفا   مقاضةعفا طؾةك التةللقػ،  إساصقـ ذهًبا مـ هذا الذهب الرققؼ

وفرغ مـ ذلؽ ومـ جؿقع إطؿا  التل بؿـك يةقم الـصةػ مةـ شةعبان سةـة ارـتةقـ 

                                                           

 .  : بف طـد آزرقل (1)

 .  : بؿان القرد طـد آزرقل (7)

 .  : وحرفا طـد آزرقل (6)

 .  : وأكز  طـد آزرقل (3)

 .  الؿع ضة:  آزرقل طـد (5)
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 -وهةؿ جؿاطةة  -أحضر الحجبة   ذلةؽ القةقم أجةزان الؼةرآن . و وأربعقـ وماهتقـ

 .   (1)حتك ختؿقا الؼرآن،  وإسحا  بـ سؾؿة معفؿ،  فتػرققها بقـفؿ

وأجةافقا با ةا طؾةقفؿ ،  صقبةقا بةف جةدرات الؽعبةةووأحضروا مان ورد ومسؽ 

وضةجقا بالتضةرع إلةك ،  فدطقا ودطا مـ حضةر الطةقا ،  طـد فراغفؿ مـ الختؿة

 .  ودطقا ٕمقر الؿممـقـ ولجؿقع الؿسؾؿقـ،  تعالكاهلل 

: وأخربين إسحا  الصاهغ أن مبؾغ ما كان   إربعة الزوايا مةـ  قا  أبق القلقد

وأن مةةا   ،  الةةذهب والطةةق  الةةذي حةةق  الجزطةةة كحةةق مةةـ رؿاكقةةة آٓ  مثؼةةا 

ؿؼةام الؿـطؼة الػضة وما كان طؾك طتبة الباب السػؾل مـ الصػاه  وطؾةك كرسةل ال

بعد فراغف مـ الحج مـ آخر سـة   واكصر ،  مـ الػضة كحق مـ سبعقـ ألػ درهؿ

 .   قـارـتقـ وأربعقـ وماهت

 

 صػة باب الؽعبة

 .  وذرع صق  باب الؽعبة   السؿان ست أذرع وطشر أصابع

 .  وطرض ما بقـ حداتف رالرة أذرع ورؿاين طشرة أصبًعا

 .  الباب مؾبس صػاه  ذهب مـؼقشوالجداران وطتبة الباب العؾقا وكجا  

ه بالػضةةة طضةةاديت البةةاب أربةةع طشةةرة حؾؼةةة مةةـ حديةةد مؿةةقّ  (7)اترو  حةةد

 .     كؾ جدار سبع حؾؼ يشد  ا جق  الباب مـ أستار الؽعبة،  متػرقة

وأربعةة ،  : مـفةا أربعةة طؾةك البةاب و  طتبة باب الؽعبةة رؿاكقةة طشةر مسةؿارا

                                                           

ذه ختؿة ٕن كؾ . وٓ تعترب ه ، وٓ مـ فعؾ السؾػ الصال  ففق مـ البدع ٓ أصؾ لفذا الػعؾ مـ السـة (1)

 .  ه ولؿ يسؿع ما قرأه غقرهمـفؿ إكؿا قرأ جزأ

 .  : حدات طـد آزرقل (7)
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 .  طشر   وجف العتبة

تةدوير حةق  كةؾ مسةؿار سةبع ،  والؿسامقر حديد مؾبسةة ذهًبةا مؼبةقة مـؼقشةة

 .   أصابع

 .   طشر أصابع (1)رحجومؾبـ باب الؽعبة الذي يطل طؾقف مـ دخؾفا داخؾ   ال

 .   س صػاه  ذهبوالؿؾبـ ساج مؾبّ 

 .   أخر أربع أصابع (7)وطرض وجف،  وطرض وجف الؿؾبـ طشر أصابع

 .  ر ستة وأربعقن مسؿاًراو  الؿؾبـ مـ الؿسامق

تدوير حةق  كةؾ مسةؿار مـفةا سةبع ،  والؿسامقر مؼبقة مؾبسة بالذهب مـؼقشة

 .   أصابع

،  وهؿا مصةراطان،  أذرع وطشر أصابع ةوذرع صق  باب الؽعبة   السؿان ست

 .   طرض كؾ مصراع ذراع ورؿاين طشر أصبًعا

فعرضةفؿا رةالث أذرع فةنذا غؾؼةا ،  وغؾظةف رةالث أصةابع،  وطقد الباب سةاج

. وضفةر  (3)ؿساَسة (6)مةـ[]والعةقارض ،  و  كؾ مصراع سةت طةقارض،  وكصػ

 (5)ؾةةؼط. و  الؿصةةراع إيؿةةـ مةةـ داخةةؾ  البةةاب مةةـ داخةةؾ مؾةةبس صةةػاه  فضةةة

. و  الؿصةراع  ؾةؼ أربةع طشةرة أصةبًعاعوصةق  ال،  ؾؼ مؾبسة فضةةعوأم ال،  رومل

 .   . و  الباب إيسر سؽرة إذا أغؾؼإيسر حؾؼة فضة يؽقن فقفا غؾؼ الباب 

                                                           

 .  الجدر:  آزرقل طـد (1)

 .  : وجفف طـد آزرقل (7)

 .  زيادة مـ آزرقل (6)

 مـةف يتخةذ شةجر مفؿةقز غقةر الساَسةؿُ  حةاتؿ َأبةق ، قةا  أَبـُةقس هةق ، وققةؾ َأسقد شجر بالػت  الساسؿ (3)

 .  (17/786) العرب لسان.  السفامُ 

 .  : غؾؼ طـد إزرقل (5)
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ووجف الباب مؾبس صػاه  ذهب مـؼقشة وصػاه  ساج ما بقـ الؿسامقر التةل 

وتةدوير حةق  ،    العقارض صػاه  مربعة مـؼقشة   كؾ مصةراع خؿةس صةػاه 

 .   صػاه  مـؼقشة جدالصػاه  السا

طؾةك ، و نصرفةاه مربعةا،  ؾبةاب مؾةبس ذهًبةا مـؼقًشةالو  الباب إيسةر أكةػ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ﴿: بسةةؿ اهلل الةةرحؿـ الةةرحقؿ  كتةةاب فقةةف البةةاب

 .  اهلل رسقُ   محؿدٌ ،  [<69:  ]البؼرةأية  ﴾ڎ  ڎ  ڈ

،  والؿسامقر مؼبةقة مؾبسةة ذهًبةا.  : مـفا ماهة كبار وطدد الؿسامقر ماهتا مسؿار

  . والؿسةةامقر الصةةغار التةةل  تةةدوير كةةؾ مسةةؿار سةةبع أصةةابع،  وهةةل مـؼقشةةة

وهةل ،  . والؿسامقر مؾبسةة ذهًبةا مؼبةقة مـؼقشةة الؿصراع إيسر خؿسقن مسؿاًرا

.  تدور حق  الصػقحة الؿـؼقشةة،  وطرض الصػاه  أصبعان،  جذطؾك صػاه  سا

. و   . و  الؿصةراطقـ سةؾقققتا فضةة مؿقهتةان ورجال البابقـ حديد مؾبسان ذهًبا

و  صةر  ،  ؾبـتةقـ لبـتةان صةغقرتانلبـتان مةـ ذهةب مربعتةان وفةق  ال السؾقققتقـ

،  وهؿةا حؾؼتةا قػةؾ البةاب،  السؾقققتقـ حؾؼتا ذهب سةعة كةؾ حؾؼةة رؿةاين أصةابع

 .   وهؿا طؾك ذراطقـ وستة طشر أصبًعا مـ الباب

 

 انوَ رْ باب صػة الشاذَ 

الؽعبةةة مةةـ خارجفةةا   السةةؿان مةةـ الةةبالط الؿػةةروش حقلفةةا سةةبعة  وذرع

 .   أصبعًاوطشرون ذراًطا وست طشرة 

 .  وصقلفا مـ الشاذروان سبع وطشرون ذراًطا

وطةةدد حجةةارة الشةةاذروان التةةل حةةق  الؽعبةةة رؿاكقةةة وسةةتقن حجةةًرا   رالرةةة 
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الةركـ الغربةل إلةك الةركـ القؿةاين خؿسةة وطشةرون  (1)اردجة: مـ ذلؽ مـ  وجقه

د   ضفةر مـفا حجةر صقلةف رالرةة أذرع وكصةػ وهةق طتبةة البةاب الةذي ُسة،  حجًرا

 .   وبقـف وبقـ الركـ القؿاين أربع أذرع،  الؽعبة

. وبةقـ الةركـ القؿةاين والةركـ إسةقد تسةةعة  رو  الةركـ القؿةاين حجةر مةدوّ 

. ومـ حد الشاذروان إلك الركـ الذي فقف الحجةر إسةقد رةالث أذرع  طشر حجًرا

فقةف . ومـ حد الركـ الشامل إلك الركـ الةذي  أصبًعا لقس فقف شاذروان طشر لوارـ

. ومةـ الشةاذروان الةذي يؾةل الؿؾتةزم إلةك  الحجر إسةقد رالرةة وطشةرون حجةًرا

 .  وهق الؿؾتزم،  الركـ الذي فقف الحجر إسقد ذراطان لقس فقف شاذروان

. وصةق  درجةة  وطرضةف ذراع وصق  الشاذروان   السؿان ست طشرة أصبعًا

،  رؿةاين أذرع وكصةػالؽعبة التل يصعد طؾقفا الـاس إلةك بطةـ الؽعبةة مةـ خةارج 

وهةل مةـ ،  . وفقفةا مةـ الةدرج رةالث طشةرة درجةة وطرضفا رةالث أذرع وكصةػ

 .  خشب الساج

 

 رْج ذكر الحِ 

إن ":  : قةةا  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ قالةةتطةةـ طاهشةةة أ ةةا   - 711

ولةقٓ حدارةة طفةد ققمةؽ بةالؽػر أطةدت فقةف مةا ،  ققمؽ استؼصروا   بـان البقةت

وذكةةر الحةةديث بطقلةةف كؿةةا هةةق   .  أراهةةا قريًبةةا مةةـ سةةبع أذرعو ، "تركةةقا مـةةف

 .  (7)الصحاح

 .   (6)صؾقت   الحجر أم   الؽعبة  أبالل : ما قالت،  طاهشةوطـ   - 711
                                                           

 .  : حد طـد آزرقل (1)

 .  سبؼ تخريجف (7)

( طةـ 3663، وأبق يعؾةك ) ( 8579، ورواه ابـ ابل شقبة   الؿصـػ ) ( بنسـاد صحق 685إزرقل )  (6)
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،  : كـةت أحةب أن أدخةؾ البقةت فلصةؾل فقةف أ ةا قالةت،  طـ طاهشة  - 717

ل   : صةؾِّ  وقةا  لةل،  فلخذ رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقدي فلدخؾـل الحجر

ولؽـ ققمةؽ استؼصةروا ،  الحجر إذا أردت دخق  البقت فنكؿا هق قطعة مـ البقت

 .  (1)حقـ بـقا الؽعبة فلخرجقه مـ البقت

 .  (7): الحجر مـ البقت قا  ابـ طباس طـ  - 716

: رأيت طؿر بةـ طبةدالعزيز    قا ،  الؿبارك بـ حسان إكؿاصلطـ   - 713

فةلوحك اهلل إلقةف أين أفةت  ،  مؽةة : شؽا إسؿاطقؾ إلك ربف حةرا  يؼق  الحجر فسؿعتف

و  ذلةؽ ،  يةقم الؼقامةة لؽ بابا مـ الجـة   الحجر يجةري طؾقةؽ مـةف الةروح إلةك

: فقةرون أن ذلةةؽ الؿقضةةع مةةا بةقـ الؿقةةزاب إلةةك بةةاب  . قةةا  خالةةد الؿقضةع تةةق 

 .   (6)قربه  الحجر الغربل وفقف

: حػر ابـ الزبقر الحجر فقجد فقةف سةػًطا  قا ،  طـ صػقان الجؿحل  - 715

: فلرسةؾ  . قةا  فسل  قريشا طـف فؾؿ يجد طـد أحد مـفؿ طؾؿةا،  خضرأمـ حجارة 

 .   (3): ف كف . قا  فك: هذا قرب إسؿاطقؾ فال تحر إلك طبداهلل بـ صػقان فسللف فؼا 

                                                                                                                                                        

 .  : رجالف رجا  الصحق  ، وقا  الفقثؿل وكقع طـ هشام بـ طروة طـ ابقف طـفا رضل اهلل طـفا

( 876، وال مةةذي ) (7178داود )، وأبةةق  (73661، ورواه أحؿةةد ) ( بنسةةـاد صةةحق 686إزرقةةل )  (1)

 .  : حسـ صحق  وقا 

 ، والحةةاكؿ (7731) خزيؿةةة ، وابةةـ (9139) الرزا طبةةد . أخرجةةف ( بسةةـد ٓ بةةاس بةةف687إزرقةةل ) (7)

 ، طةـ حجقةر بةـ هشةام ، طةـ سةػقان:  صريؼ مـ كؾفؿ( 9117) الؽربى الســ   ، والبقفؼل (1688)

 .  طباس ابـ ، طـ صاوس

 سةةؾؿة بةةـ خالةةد بةةـ الرحؿـطبةةد بةةـ فقةةف خالةةد.  ضةةعقػ جةةدا وهةةق مـؽةةر وإسةةـاده (688إزرقةةل ) (6)

 .  189:  ص كؿا   التؼريب م وك:  الؿخزومل

، وهةق  السةابؼ   إرةر قبؾةف الرحؿـطبد بـ فقف خالد.  ضعقػ جدا وهق مـؽر وإسـاده (689إزرقل ) (3)

، ودفـ إمقات داخةؾ الؿسةاجد مخةالػ لسةــ  ، والحجر كان إلك زمـ قريش داخؾ الؽعبة الؿتفؿ بف

، فةال يجةقز آطتؿةاد طؾةك  ، وهق مـ فعؾ القفةقد والـصةارى الؿؾعةقكقـ كؿةا صة  بةف الحةديث إكبقان
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وبةقـ أخقفةا : دخؾ بقـ طاهشةة  أكف قا ،  طبداهلل بـ طبقد بـ طؿقر طـ  - 716

،  فلرادتف طؾك أن يلتقفا فةلبك،  فحؾػ أن ٓ يؽؾؿفا،  طبدالرحؿـ بـ أبل بؽر كالم

فرصةدتف ببةاب الحجةر حتةك إذا مةر  ةا ،  : إن لف ساطة مةـ الؾقةؾ يطقففةا فؼقؾ لفا

،  وفةةالن : فةالن طبةدي حةر   رةؿ قالةت لةف،  أخةذت بثقبةف فجبذتةف فلدخؾتةف الحجةر

 .   (1)تعتذر إلقف وتحؾػ لف وجعؾت،  والذي أكا   بقتف

أن طاهشةةة سةةللت أن يػةةت  لفةةا بةةاب ،  طةةـ أم كؾثةةقم ابـةةة أبةةل طؼةةرب  - 717

فؼالةةت طاهشةةة ٕختفةةا أم كؾثةةقم ابـةةة ،  الؽعبةةة لةةقاًل فةةلبك طؾقفةةا شةةقبة بةةـ طثؿةةان

 .  (7)فدخؾت الحجر،  : اكطؾؼل بـا حتك كدخؾ الؽعبة بؽر أبل

: مبةارك  جةر مةدفقن فقةف  الحجر َح  : وجد قا ،  طـ ابـ أبل كجق   - 718

 .   (6)ٕهؾفا   الؿان والؾبـ ٓ تزو  حتك يزو  أخشباها

 .  (3): كان قرب إسؿاطقؾ وقرب أمف هاجر   الحجر وقا  ابـ إسحا   - 719

 

 جر وما جاء يف ذلكالجؾوس يف الحِ 

ڈ  ڈ  ژ  ﴿: لؿةةةا كزلةةةت  قالةةةت،  طةةةـ أسةةةؿان ابـةةةة أبةةةل بؽةةةر  - 771 

و  ،  وقد جانت أم جؿقؾ بـت حرب امرأة أبل لفب ولفةا ولقلةة،  [6:  ]ادسد﴾ژ

جةر فدخؾت الؿسجد ورسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ جةالس   الحِ ،  فريدها فِ 

                                                                                                                                                        

 .  القاهقات وترك الؿحؽؿات

 .  وإسـاده ضعقػ (691إزرقل ) (1)

 .  وإسـاده ضعقػ (691إزرقل ) (7)

 .  ، ولؿ يذكر ابـ ابل كجق  سـده الزكجل صدو  كثقر إوهامو  سـده خالد  (697إزرقل ) (6)

، والظاهر اكف يرويف طـ ابـ اسحا  مـ صريؼ طثؿةان السةاج كعادتةف  وقد طؾؼف إزرقل (696إزرقل ) (3)

 .  . وبقـ ابـ اسحا  واسؿاطقؾ وأمف مآ يعؾؿف أحد مـ الؼرون إٓ اهلل وطثؿان ٓ يحتج بف
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وديـةف ،  أبقـةا (1)ؿ: مةذم فلقبؾةت وهةل تؾؿؾةؿ الػفةر   يةدها وتؼةق ،  معف أبةق بؽةر

 اوإكة،  هةذه أم جؿقةؾ،  رسةق  اهلل : يةا : فؼا  أبةق بؽةر قالت،  وأمره طصقـا،  قـاؾَ قَ 

وقةرأ قرآكةا اطتصةؿ ،  : إ ا لـ تراين . قا  فؾق قؿت،  أخشك طؾقؽ مـفا وهل امرأة

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﴿:  رةةؿ قةةرأ،  بةةف

. قا  فجانت حتك وقػت طؾك أبل بؽر وهق مع رسةق   [:9:  ]اإلرساء﴾﮴   ﮵

:  فةةليـ صةةاحبؽ؟ قةةا ،  : يةةا أبةةا بؽةةر فؼالةةت،  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ ولةةؿ تةةره

وإن ،  وأيةؿ اهلل إين لشةاطرة،  كةر لةل أكةف هجةاين: إكةف ذُ  قالةت،  الساطة كان هةا هـةا

 .   ولؼد طؾؿت قريش أين بـت سقدها،  زوجل لشاطر

: فةةدخؾت الطةةقا  فعثةةرت   مرصفةةا  : قةةا  القلقةةد   حديثةةف قةةا  سةةػقان

ك اهلل طؾقف وسؾؿ أٓ ترى يةا أبةا بؽةر مةا يةدفع : فؼا  الـبل صؾ : تعس مذمؿ فؼالت

فؼالةت لفةا أم حؽةقؿ ابـةة ،  يسؿقين مذمًؿا وأكةا محؿةد،  شتؿ قريش اهلل بف طـل مـ

وكؾتاكةا ،  ورؼا  فؿا أطؾؿ،  إين لحصان فؿا أكؾؿ،  : مفاًل يا أم جؿقؾ طبدالؿطؾب

 .  (7)رؿ قريش بعد أطؾؿ،  مـ بـل العؿ

 

 الؽعبة (4)عبطـد مثْ  والصالة ما جاء يف الدطاء

فةدطا  (7): مةـ قةام تحةت مثعةب الؽعبةة قةا ،  طـ ططان بـ أبل رباح  - 771

                                                           

 .  مذمؿا:  طـد آزرقل (1)

، والبقفةؼ    ، وابةـ ابةل حةاتؿ   تػسةقره (6679. ورواه الحاكؿ ) وإسـاده ٓ باس بف (311إزرقل ) (7)

 .  (7/195) الـبقة دٓهؾ

، فػضةؾف  . وما تحت الؿقزاب هق الِحجر وهق مةـ الؽعبةة ، وهق هـا الؿقزاب الؿثعب ما يسقؾ مـف الؿان (6)

، ولةقس لتخصةقص مةا تحةت الؿقةزاب دون بؼقةة الحجةر فضةؾ  ؽعبةةهق فضؾ الصالة والدطان داخؾ ال

، والتربك بؿا يـز  مـ الؿقزاب مةـ الؿةان بدطةة وجفالةة لةؿ يـؼةؾ فقةف شةلن  ، ولؿ يص  فقف شلن خاص

 .  ، وكذا التربك . والعبادات تقققػقة إصؾ فقفا التحريؿ إٓ بدلقؾ طـ معصقميص  
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 .  (1)استجقب لف وخرج مـ ذكقبف كققم ولدتف أمف

واشربقا مةـ شةراب ،  : صؾقا   مصؾك إخقار قا ،  طـ ابـ طباس  - 777

: ومةا  ققةؾ،  تحةت الؿقةزاب:  : ما مصؾك إخقةار؟ قةا  . ققؾ ٓبـ طباس إبرار

 .  (7): مان زمزم قا ،  شراب إبرار

: رأيت سعقد بـ جبقةر يطةق  فةنذا دخةؾ  قا ،  طـ ططان بـ الساهب  - 776

 .  (6)الحجر وضع كعؾقف طؾك جدر الحجر

: كةان  أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ،  طـ أبقف،  طـ جعػر بـ محؿد  - 773

: الؾفةةؿ إين أسةةالؽ الراحةةة طـةةد    الطةةقا  يؼةةق إذا حةةاذى مقةةزاب الؽعبةةة وهةةق 

 .   (3)الؿقت والعػق طـد الحساب

: رقدت   الحجر فركضـل سعقد بـ جبقر  قا ،  (5)ؾهطـ أيؿـ بـ كا  - 775

 .  (6): مثؾؽ يرقد   هذا الؿؽان وقا 

 

 هطُ ر وذرْ ْج صػة الحِ 

.  والةركـ الغربةلوهق مةا بةقـ الةركـ الشةامل ،  : الحجر مدور قا  أبق القلقد

. وطرضةف  . وهق مستق بالشاذروان الذي تحت إزار الؽعبةة وأرضف مػروشة برخام

                                                           

 .  مـؼطعوإسـاده ضعقػ  (317إزرقل ) (1)

. وقةا   : ٓ يعةر  حالةف ، قةا  ابةـ الؼطةان و  اسـاده ابراهقؿ بـ طبةداهلل بةـ الحةارث (316إزرقل ) (7)

 .  . فال يؼبؾ تػرده بحا  : صدو  روى مراسقؾ الحافظ

 .  و  اسـاده محؿد بـ يحقك بـ ابل طؿر العدين ٓ يؼبؾ تػرده (316إزرقل ) (6)

 .  ديث ضعقػ واسـاده ضعقػوهق ح (317إزرقل ) (3)

 .  (6/337الؽؿا  ) : هتذيب . اكظر الصقاب أكف بـ كابؾ (5)

 .  واسـاده ضعقػ (318) إزرقل (6)
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مـ جدر الؽعبةة مةـ تحةت الؿقةزاب إلةك جةدر الحجةر سةبع طشةرة ذراًطةا ورؿةاين 

 .   أصابع

.  وطرضةف ارـةان وطشةرون ذراًطةا،  وذرع ما بةقـ بةابل الحجةر طشةرون ذراًطةا

. وذرطف مؿا يؾل البةاب  ذراع وأربع طشرة أصبًعا وذرع الجدر مـ داخؾف   السؿان

. وذرع جةدر الحجةر الغربةل   السةؿان ذراع  الذي يؾل الؿؼام ذراع وطشر أصةابع

الحجر مـ خارج مؿا يؾل الركـ الشةامل ذراع   . وذرع صق  جدر وطشرون أصبعًا

 .  طشرة أصبعًا ةوست

:  الرخةام مةـ ذلةؽ . مـ وسطف   السؿان ذراطان ورةالث أصةابع (1)[وصقلف]

 .  . وطرض الجدار ذراطان إٓ أصبعقـ وأربع طشرة أصبًعا ذراع

و  أطةةاله   وسةةط الجةةدار رخامةةة خضةةران صقلفةةا ،  والجةةدر مؾةةبس رخامةةًا

 .   وطرضفا ذراع ورالث أصابع،  ذراطان إٓ أصبعقـ

: وقد حقلت هذه الرخامة فجعؾت تحت الؿقزاب  قا  ابق محؿد الخزاطل  -

 .   يؾل الؽعبةمؿا 

مؿا يؾل الؿؼةام خؿةس  : وذرع باب الحجر الذي يؾل الشر  قا  أبق القلقد  -

. و  طتبة هذا الباب حجران ارتػاطفؿا مـ بطةـ الحجةر أربةع  أذرع ورالث أصابع

. و  طتبةةة بابةةف أربعةةة  . وذرع بةةاب الحجةةر الةةذي يؾةةل الغةةرب سةةبع أذرع أصةةابع

 .   (7)ع أصابعمـ بطـ الحجر أرب  أحجار ارتػاطفا

 .   ومخرج سقؾ مان الحجر مـ وسطف مـ تحت الحجارة   رؼب بقـ حجريـ

. وذرطةف  : وذرع تدوير الحجر مـ داخؾف رؿاكقة ورالرقن ذراًطةا قا  أبق القلقد

                                                           

 .  سؼطت مـ الؿخطقط وهل طـد إزرقل (1)

 .  : )وذرع باب الحجر( إلك هـا تؽرر   إصؾ مرتقـ مـ ققلف (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

287 

 

 

 

 .  مـ خارج أربعقن ذراًطا وست أصابع

الحجر مـ الشؼ الشرقل إلةك الةركـ الةذي فقةف الحجةر  (1)داتجوذرع ما بقـ 

 .   إسقد تسع وطشرون ذراًطا وأربع طشرة أصبًعا

إلك حةد الةركـ القؿةاين ارـتةان  (6)لغربلالحجر مـ شؼ ا (7)داتجوذرع ما بقـ 

 .   ورالرقن ذراًطا

وذرع صق  واحد حق  الؽعبة ماهة ذراع ورالث وطشرون ذراًطةا ورـتةا طشةرة 

 .   أصبًعا

صةةقا  سةةبع حةةق  الؽعبةةة رؿاكؿاهةةة وسةةتة وسةةتقن ذراًطةةا وطشةةرون  (3)عاوذر

 .   أصبًعا

 

 ما جاء يف فضل الركن إسود

 .  (5): الركـ والؿؼام مـ الجـة قا ،  طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  - 776

: لقس   إرض مـ الجـةة إٓ الةركـ إسةقد  طـ ابـ طباس أكف قا   - 777

                                                           

 .  : حدات طـد إزرقل (1)

 .  : حدات إزرقلطـد  (7)

 .  : الؿغرب طـد إزرقل (6)

 .  وذرع:  آزرقل طـد (3)

، ورواه طبدالرزا   ( ورجالف رؼات لؽـ ابـ ابل بزة لؿ يدرك طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص319إزرقل ) (5)

، وحسقـ هةذا هةق حسةقـ بةـ طبةداهلل  ( مـ صريؼ حسقـ طـ طؽرمة طـ ابـ طباس8917  الؿصـػ )

. ولؽـ إرر  ( حق  حسقـ7/615ٓبـ الجقزي ) : الؿقضقطات . اكظر بـ طباس م وك بـ طبقداهلل 

 يقاققت مـ ياققتتان والؿؼام الركـ) :  لف صر  طـ طبداهلل بـ طؿرو وروي مرفقطا والصحق  وقػف بؾػظ

، وأما كقن الحجر إسةقد مةـ الجـةة فصة  مقققفةا  قات، وطبداهلل بـ طؿرو يلخذ مـ اإلسراهقؾ ( الجـة

 .  . واهلل اطؾؿ طؾك ابـ طباس ولف حؽؿ الرفع
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ولقٓ مةا مسةفؿا مةـ أهةؾ الشةرك مةا ،  جقهرتان مـ جقهر الجـة وإ ؿا،  والؿؼام

 .  (1)مسفؿا ذو طاهة إٓ شػاه اهلل

: كز  الركـ وإكةف ٕشةد بقاًضةا مةـ  وقا  طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  - 778

 .  (7)الػضة

طبداهلل بـ طباس أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قةا  لعاهشةة وهةل  طـ  - 779

: لقٓ ما صبع طؾك هذا الحجر يةا طاهشةة مةـ  تطق  معف بالؽعبة حقـ استؾؿ الركـ

ل القةقم لِػةوإًذا ُٕ ،  ٓستشةػل بةف مةـ كةؾ طاهةة إذاً ،  أرجاس الجاهؾقةة وأكجاسةفا

وإكةةف لقاققتةةة بقضةةان مةةـ ،  مةةرة ولقعقدكةةف إلةةك مةةا خؾؼةةف أو ،  كفقئتةةف يةةقم أكزلةةف اهلل

ؿةةة ؾَ طةةـ الظا  (6)رتبتةةفوسةة  ،  ره بؿعصةةقة العاصةةقـولؽةةـ اهلل غقاةة،  يقاققةةت الجـةةة

 .  (3)ٕكف ٓ يـبغل لفؿ أن يـظروا إلك شلن كان بدؤه مـ الجـة،  ؿةوإرَ 

إن اهلل ":  طـ الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قةا ،  طـ طبداهلل بـ طباس  - 761

الركـ إسقد لف طقـان يبصر  ؿا ولسان يـطؼ بف يشةفد لؿةـ اسةتؾؿف  (5)تعالك بعث

 .   (6)"بحؼ

: الةركـ يؿةقـ اهلل   إرض يصةاف   ةا طبةاده  قةا ،  طـ ابـ طبةاس  - 761
                                                           

. وقد تػرد بالجزن إخقر  : فؼقف صدو  كثقر إوهام ( و  سـده مسؾؿ بـ خالد الزكجل311إزرقل ) (1)

.  ( وفقةف كظةر6/363) ةالعؿد ، وصح  هذا آسـاد شقخ آسالم ابـ تقؿقة   شرح مـ الحديث أيضا

مةا جةان   إرةر الةذي    "تحةت بةاب ، وسقليت خةرب قتةادة  وٓ يشرع مس الؿؼام لالستشػان ففذا مـؽر

 .  مس  الؿؼام وأكف مـ تؽؾػ هذه إمة الذي لؿ يتؽؾػف مـ قبؾفا إكؽاره "..الؿؼام

 .  ( وإسـاده صحق 311إزرقل ) (7)

 .  : زيـتف طـد إزرقل (6)

 .  (316إزرقل ) (3)

 .  . وكذا هق   إصق  : يبعث طـد إزرقل (5)

:  ، وقةا  (961، وال مةذي ) ( بسةـد حسةـ7715، ورواه أحؿةد ) ( و  اسـاده م وك316إزرقل ) (6)

 .  (6717، وابـ حبان   صحقحف ) حديث حسـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .  (1)أخاه كؿا يصاف  أحدكؿ

: خرجـةا مةع طؿةر بةـ الخطةاب إلةك  قةا ،  طـ أبةل سةعقد الخةدري  - 767

: واهلل إين ٕطؾةؿ أكةؽ حجةر ٓ  وقةا ،  قام طـةد الحجةر فؾؿا دخؾـا الطقا ،  مؽة

،  ؾةؽ مةا قبؾتةؽولقٓ أين رأيت رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قبا ،  تضر وٓ تـػع

،  : بؾك يا أمقر الؿةممـقـ هةق يضةر ويـػةع فؼا  لف طؾل،  ؾف ومضك   الطقا رؿ قبا 

: قةا   ذلؽ مـ كتاب اهلل؟ قا : وأيـ  قا ،  : بؽتاب اهلل ذاك؟ قا   قؾت : وبؿ قا 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ﴿:  اهلل

: فؾؿا خؾؼ اهلل آدم مسة   . قا  [7>6:  ]األطراف (7)﴾ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ

رةؿ كتةب مقثةاقفؿ   ،  فؼررهؿ أكف الرب وهؿ العبقد،  ضفره فلخرج ذريتف مـ صؾبف

: فللؼؿةف ذلةؽ  قةا ،  : افةت  فةاك فؼةا  لةفوكان هذا الحجر لف طقـان ولسةان ،  ر 

،  : تشةفد لؿةـ وافةاك بالؿقافةاة يةقم الؼقامةة وقةا ،  الر  وجعؾف   هةذا الؿقضةع

 .   (6): أطقذ باهلل أن أطقش   ققم لست فقفؿ يا أبا الحسـ : فؼا  طؿر قا 

                                                           

، ورواه  ضةعقػ ، وهةق الؿؽل هرمز ابـ:  ، هق مسؾؿ بـ فقف طبداهلل.  ضعقػ ( وإسـاده317إزرقل ) (1)

: يحقةك  ( و  اسةـاده71. ورواه الػةاكفل ) : م وك ( وفقف ابراهقؿ بـ يزيد الخقزي8919طبدالرزا  )

.  صةةحق  : مققةةق  . وقةةا  الحةةافظ : صةةدو  سةةقئ الحػةةظ وبةةاقل رجالةةف رؼةةات بةةـ سةةؾقؿ الطةةاهػل

 .  (6/367) العالقة الؿطالب

، ٕ ةؿ  : ٕ ةؿ كةاكقا حقـئةذ بظفةره : الؿراد  ؿ مـ وَلدهؿ آدم فؼةط الفامش جان  مؼابؾ هذه أية    (7)

، والؿعدوم كقةػ يؼةدر وجةقده رةؿ اقةراره  ، ٕ ؿ معدومقن . بعد أوٓد آدم . الديـ يقم.. وأوٓدهؿ..

، فةاهلل قةادر  : وفقف كظر . قؾت . اكتفك ، فتبقـ أن إخذ إكؿا هق مؿـ مستؼر   ضفر آدم رؿ آشفاد طؾقف

، أخرج مـ ضفر كؾ شخص ذريتف رؿ أخةرجفؿ جؿقعةا مةـ  ، وضاهر أية أ ؿ كؾ الذرية طؾك كؾ شلن

 .  ، وإحاديث تد  طؾك هذا ضفر آدم

 مةـ ومةـفؿ مة وك:  العبدي هارون فقف أبق.  جًدا ضعقػ (وإسـاده1687، والحاكؿ ) (318إزرقل ) (6)

ْسَقدِ  اْلحَجرِ  إلك جان اهلل رضل ُطؿرَ  ، لؽـ أولف وهق أن كذبف ْٕ  تُضةرُّ  ٓ حَجرٌ  أكاَؽ  أْطَؾؿُ  : إين فؼا  فَؼباَؾفُ  ا

َٓ  تـَْػةةعُ  وٓ صةةحق  رواه البخةةاري   .  قباْؾُتةةَؽ  مةةا ُيَؼّبُؾةةَؽ   وسةةؾؿ طؾقةةف اهلل صةةؾك  الـبةةل رأيةةت َأّكةةل وَلةةْق

 .  (1571صحقحف )
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: الةركـ والؿؼةام ياققتتةان مةـ يقاققةت  الؼاسؿ بـ أبةل بةزة يؼةق طـ   - 766

السةةاهب بةةـ أبةةل وداطةةة وبةةقـ دار مةةروان ودار   وأكةةز  الةةركـ بةةقـ دار،  الجـةةة

 .   (1)محذورة أبل

: إن الحجةر إسةقد يؿةقـ اهلل   إرض فؿةـ لةؿ  قةا ،  طـ طؽرمةة  - 763

 .   (7)يدرك بقعة رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؿس  الركـ فؼد بايع اهلل ورسقلف

جربيةةؾ طؾقةةف السةةالم كةةز  بةةالحجر مةةـ : إن  طبةةداهلل بةةـ طؿةةرو قةةا   - 765

،  تزالةقا بخقةر مةا دام بةقـ ضفةراكقؽؿ ـوإكؽةؿ لة،  وإكةف وضةع حقةث رأيةتؿ،  الجـة

 .   (6)فنكف يقشؽ أن يجلن فقرجع بف مـ حقث جان بف،  فتؿسؽقا بف ما استطعتؿ

: أكز  الركـ والؿؼام مع آدم طؾقف السالم لقؾة كةز   طـ ابـ طباس قا   - 766

فضؿفؿا إلقف وأكةس ،  فؾؿا أصب  رأى الركـ والؿؼام فعرففؿا،  والؿؼام بقـ الركـ

 .  (3) ؿا

،  : الةركـ يؿةقـ اهلل   إرض يصةاف   ةا خؾؼةف طـ ابـ طبةاس قةا   - 767

طـةده شةقًئا إٓ  طةز وجةؾ مسةؾؿ يسةل  اهلل ئوالذي كػس ابـ طباس بقده ما مةـ امةر

 .   (5)إياه أططاه

الحجةر ":  طةـ الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قةا ،  طـ أبل بـ كعةب  - 768

                                                           

 .  ( بسـد ضعقػ17رجف الػاكفل )، وأخ ( وشقخ الؿصـػ ٓ يعر 371إزرقل ) (1)

الؿؽةل فةلكك  الةقرد بةـ الجبةار ، وتػةرد بةف إزرقةل وطبةد ( وإسـاده حسـ لؽـةف مؼطةقع377إزرقل ) (7)

 .  يص 

 .  ( وقد سبؼ تخريجف وأكف ضعقػ376إزرقل ) (6)

صؾحة وابـ ، فقف رجؾ مجفق  واكؼطاع بقـ مـصقر بـ طبدالرحؿـ بـ  ( وإسـاده ضعقػ375إزرقل ) (3)

 .  طباس

 .  ، فقف رجؾ مجفق  وطثؿان بـ ساج ٓ يحتج بف ( وإسـاده ضعقػ378إزرقل ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .   (1)"إسقد كز  بف مؾؽ مـ السؿان

أكةف ،  أن أباهةا حةدرفا،  أ ا حدرتةف،  طـ أمف،  الحجبل (7)كبقفابـ طـ   - 769

 .   (3)وجفف ي اهك اإلكسان فقف،  (6)يرايارأى الحجر قبؾ الحريؼ وهق أبقض 

أكف بؾغف أن الحجر مـ رضراض يةاققت ،  : وأخربين زهقر قا  طثؿان  - 731

.  وسقعقد إلك مةا كةان طؾقةف،  فسقده أرجاس الؿشركقـ،  الجـة وكان أبقض يتألٕ

لف طقـان ولسان وشػتان يشفد لؿةـ ،  : وهق يقم الؼقامة مثؾ أبل قبقس   العظ قا 

 .  (5)شفد طؾك مـ استؾؿف بغقر حؼيو،  استؾؿ بحؼ

،  طةفآدم مـ الجـة معةف الحجةر إسةقد متلبّ  : كز  طـ ابـ طباس قا   - 731

ولقٓ أن اهلل صؿس ضةقنه مةا اسةتطاع أحةد أن يـظةر ،  وهق ياققتة مـ ياققت الجـة

 .  (6)وكز  بالباسـة وكخؾة العجقة،  إلقف

 .   (7): آلة الصـاع : الباسـة قا  أبق محؿد الخزاطل

 

 باب تؼبقل الركن إسود والسجود طؾقه

: رأيةةت ابةةـ طبةةاس جةةان يةةقم  قةةا ،  طةةـ محؿةةد بةةـ طبةةاد بةةـ جعػةةر  - 242

                                                           

، ورواه  مة وك:  الؿةدين يحقةك أبةل بةـ محؿةد بةـ ( وإسةـاده ضةعقػ جةدا فقةف إبةراهقؿ361إزرقل ) (1)

 .  جؿة( مـ غقر صريؼ ابراهقؿ لؽـ شقخ الػاكفل لؿ كجد لف تر5الػاكفل   اخبار مؽة )

 العبةدري صؾحةة أبةل بةـ طثؿةان بةـ شةقبة بةـ جبقةر بةـ الحؿقةدطبد ، والصقاب أكف ابـ شقبة وهةق هؽذا (7)

 .  الؿؽل الحجبل

 .  : يتألٕ طـد إزرقل (6)

 .  ( وإسـاده ضعقػ331إزرقل ) (3)

 .  ( وإسـاده ضعقػ331إزرقل ) (5)

 .  ( وإسـاده ضعقػ ومـؼطع337إزرقل ) (6)

 .  : مفؿة   آٓت الصـاع جان مؼابؾ هذا   الفامش (7)
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رؿ قبؾف وسةجد ،  فؼبؾ الركـ إسقد وسجد طؾقف،  رجاًل رأسفؾة مُ ال وية وطؾقف ُح 

 .   (1)طؾقف رالًرا

 

 ما جاء يف فضل استالم الركن إسود

: إين أراك تةةزاحؿ طؾةةك هةةذيـ  طبقةةد بةةـ طؿقةةر قةةا  ٓبةةـ طؿةةر طةةـ  - 736

: إن اسةتالمفؿا  : إين سؿعت رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ يؼةق  فؼا الركـقـ 

 .  (6).  (7)يحط الخطايا حًطا

:  قةا  ٓبةـ طؿةر،  : حؿقد بـ كةافع أن رجاًل يؼا  لف،  طـ ابـ جريج  - 733

 : إكةةؽ ٓ تةةزا  صاطـًةةا   فؼةةا  ابةةـ طؿةةر،  يصةةـعفا غقةةرك رأيتةةؽ تصةةـع أشةةقان ٓ

وٓ هتةؾ   ،  وتؾةبس الـعةا  السةبتقة،  رأيتةؽ تصةػر لحقتةؽ:  ما هق؟ قةا ،  شلن

 .  وٓ تستؾؿ إٓ هذيـ الركـقـ الشرقققـ،  الحج والعؿرة حتك تـبعث بؽ كاقتؽ

: فةنين رأيةت رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف  : أما ما ذكرت مـ تصةػقر لحقتةل قا 

رسةةق  اهلل : فةةنين رأيةةت  وأمةةا مةةا ذكةةرت مةةـ الـعةةا  السةةبتقة،  وسةةؾؿ يصةةػر لحقتةةف

:  الركـقـ الشةرقققـ لوأما ما ذكرت مـ استالم،  يؾبسفا لؿ يؾبس غقرها حتك مات
                                                           

 . ورواه أبق (6/361) العؿدة كؿا   شرح  ، وقد حسـف اإلمام أحؿده ( وإسـاده صحق 336إزرقل ) (1)

 طبةاد بةـ محؿد رأيت:  قا  مؽة أهؾ مـ الؼرشل طثؿان بـ اهللطبد بـ جعػر : حدرـا قا  الطقالسل داود

،  طؾقةف وسةجد قبؾةف طـفؿةا اهلل رضةل طباس ابـ خالل : رأيت ، وقا  طؾقف وسجد الحجر قبؾ جعػر بـ

( 6/331) العالقةة . الؿطالةب طؾقةف وسةجد الحجةر قبةؾ طـةف اهلل رضةل الخطةاب بـ طؿر : رأيت وقا 

 .  (7/387) والتعديؾ وإسـاده صحق  جعػر هذا رؼة ورؼف أحؿد كؿا    الجرح

.  (861، وطبةد بةـ حؿقةد ) (6951، والـساهل   الؿجتبةك ) (5671)، ورواه أحؿد  (351إزرقل ) (7)

 أبقةف طةـ طؿقةر بـ طبقد بـ اهللطبد ( كؾفؿ مـ صريؼ ططان بـ الساهب طـ6698وابـ حبان   صحقحف )

، لؽةـ الحةديث تػةرد بةف ططةان ولةقس مؿةـ  وإسـاده جقد فنن مؿـ رواه طـ ططان سػقان.  طؿر ابـ طـ

 .  يؼبؾ تػرده

 .  : فاهدة مؼابؾ هذا   الفامش كؾؿة جان (6)
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وأمةا إهاللةل ،  فنن رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ لةؿ يسةتؾؿ غقرهؿةا حتةك مةات

: فنن رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يؽـ يفؾ حتك تـبعث بف  حقـ تـبعث كاقتل

 .   (1)كاقتف

 .   (7)كافع يذكر هذه الخصا  طـ طبداهلل بـ طؿروطـ   - 735

 

 الركن إسود والقؿاين حام طؾىالزِّ 

أكف كةان ٓ يةدع الةركـ "طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،  طـ ابـ طؿر  - 736

. وكان ٓ يسةتؾؿ  (6)"إسقد والركـ القؿاين أن يستؾؿفؿا   كؾ صقا  أتك طؾقفؿا

 .  أخريـ

: لؼد رأيت ابةـ طؿةر زاحةؿ مةرة طؾةك الةركـ القؿةاين  قا ،  طـ كافع  -  737

رةؿ طةاد فؾةؿ يدطةف ،  فتـحك فجؾس   كاحقةة الطةقا  حتةك اسة اح،  (3)حتك اكبفر

 .  (5)حتك استؾؿ

: إن طبداهلل بـ طؿر كةان ٓ ية ك اسةتالم  يؼق ،  سالؿ بـ طبداهلل طـ  - 738

:  فؼةا ،  طـده يقم الـحر فلصةابف دمحتك رأيتف زاحؿـا ،  غقره الركـقـ   زحام وٓ

                                                           

 .  (1187، ومسؾؿ ) (163( والحديث متػؼ طؾقف رواه البخاري )351إزرقل ) (1)

 .  ( وشقخ إزرقل فقف ٓ يدرى مـ هق356إزرقل ) (7)

 .  ( وشقخ إزرقل فقف ٓ يدرى مـ هق353إزرقل ) (6)

 الةـػس وتتةابع التفةقج مةـ والؿزاحؿةة الشةديد السعل طـد اإلكسان يع ي ما ، وهق البفر مـ هق( اكبفر) (3)

 .  ( ر:  ، مادة العرب لسان)

 بةـ اهللطبةد طةـ (8913) . لؽةـ روى طبةدالرزا  ( وشقخ إزرقل فقف ٓ يدرى مةـ هةق353إزرقل ) (5)

 وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسق  رأيت مـذ الركـقـ هذيـ استالم أدع : ٓ قا  طؿر بـا طـ كافع طـ طؿر

وإسةـاده .  فقغسةؾف يجةلن رةؿ يرطةػ حتةك الةركـقـ طؾةك يةزاحؿ طؿةر بةـا : فؽةان كةافع قا .  يستؾؿفؿا

 .  صحق 
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 .  (1)ةاقد أخطلكا هذه الؿر

: إذا وجدت طؾك الركـ زحاًمةا  أكف سؿع ابـ طباس يؼق ،  ططانطـ   - 739

 .  (7)ىوٓ تمذِ  ىفال تمذَ 

 كةرب الزحةام اشةتد ، فةنذا فجةقة وجةد يسةتؾؿ إذا كةان أكةف (6)طـ طروة  - 751

 .  (3)حاذاه كؾؿا

 

 يف كل وتر بآستالم وآستالمُ  الختمُ 

وكةان ٓ يةدع ،  باستالم إركان كؾفا (5)كان يختؿ صقففأكف طروة  طـ  - 751

 .  (6)الركـ القؿاين إٓ أن يغؾب طؾقف

الركـ بة ىحتةك إذا حةاذ،  : صػـا مع صةاوس قا ،  طـ ابـ أبل كجق   - 757

 .   هذا لـا خامس،  : استؾؿقا بـا قا 

 .  (7): فظــت أكف يستحب أن يستؾؿف   القتر كجق قا  ابـ أبل 

 

                                                           

 .  . وإرر إسـاده ضعقػ : الؿرة (357طـد إزرقل ) (1)

( واسةةةـاده 8918، وطبةةةدالرزا    الؿصةةةـػ ) (7/177) ، ورواه الشةةةافعل   إم (363إزرقةةةل ) (7)

 .  : )فاكصر  وٓ تؼػ( . ولػظ الشافعل حسـ

 .  : طـ طؿر بـ الخطاب طـد إزرقل (6)

 .  ( وإسـاده ضعقػ366إزرقل ) (3)

 .  : صقافف طـد إزرقل (5)

،  ( طـ ابةـ طققـةة طةـ ابةـ ابةل كجةق 9793. ورواه طبدالرزا  ) ( وإسـاده صحق 366إزرقل )  (6)

 .  (165والػاكفل )

،  ( طةـ هشةام بةـ طةروة أن أبةاه طةروة817. ورواه مالةؽ   الؿقصةل ) ( وإسـاده صحق 367)إزرقل  (7)

 .  (157والػاكفل )
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 الحجر انالؾذين يؾق (8)استالم الركـقن الغربققن

أن طبداهلل بـ طؿر لؿ يؽةـ يةدع الةركـقـ الؾةذيـ يؾقةا ،  طـ أبل الـضر  - 756

 .  (7)إٓ أكف كان يرى أن البقت لؿ يتؿؿ   ذلؽ القجف،  الحجر

 .   (6)ٓ يستؾؿان،  الركـان الؾذان يؾقا الحجر:  أكف قا ،  طـ مجاهد  - 753

 

 ترك استالم إركان

فـظةر إلةك ،  : كـةا مةع طبةداهلل بةـ طؿةر   الطةقا  قةا ،  مجاهد طـ  - 755

: أي شةلن  فؼةا ،  حجةرة مةـ الـةاس،  صقيةؾ مضةطرب،  رجؾ يطةق  كالبةدوي

 ربوٓ تؽةة،  : مثةةؾ الجؿةةؾ تخةةبط وٓ تسةةتؾؿ . فؼةةا  : أصةةق  تصةةـع هةةا هـةةا؟ قةةا 

: فؽةان ابةـ طؿةر إذا رأى  قةا ،  : حـقـ : ما اسؿؽ؟ قا  رؿ قا  لف،  تذكر اهلل وٓ

 .   (3): أحـقـل هق؟ الرجؾ ٓ يستؾؿ الركـ قا 

أن طبةداهلل بةـ طؿةر رأى رجةاًل يطةق  بالبقةت ٓ يسةتؾؿ ،  ابةـ جةريج طةـ  - 

 .  (5): ما صػت قا ،  : أصق  : يا هذا ما تصـع ها هـا؟ قا  فؼا 

ومةةع ،  : صػةةت مةةع جةةابر بةةـ طبةةداهلل قةةا ،  طةةـ ططةةان بةةـ أبةةل ربةةاح  - 756

فؿةا ،  ومةع أبةل سةعقد الخةدري،  ومةع ابةـ طبةاس،  طبداهلل بـ طؿةرو بةـ العةاص

                                                           

: ٕن أحةدهؿا غربةل وأخةر  : تسؿقتفؿا غةربققـ مةـ بةاب التغؾقةب يـ السطريـ "الغربققـ"جان تحت  (1)

 .  ربل: ٕن أحدهؿا غ ، كؿا أن تسؿقة الركـقـ القؿاكققـ بالشرقققـ كذلؽ شرقل

 .  : اسـاده صحق  ( بـحقه وقا  الؿحؼؼ187. ورواه الػاكفل ) ( وإسـاده ضعقػ368إزرقل ) (7)

. وقةد اتػةؼ  ( بسةـد جقةد13996. ورواه ابـ ابةل شةقبة   الؿصةـػ ) ( وإسـاده ضعقػ369إزرقل ) (6)

 .  العؾؿان طؾك ما قالف مجاهد

 .  ضعقػ فقف يحقك بـ سؾقؿ تػرد بف وهق سقئ الحػظ ( وإسـاده663، والػاكفل ) (376إزرقل ) (3)

 . وقةا  ( واسـاده ضعقػ فقع طثؿان بـ طؿرو بـ ساج ٓ يحتج بف وٓ يتابع طؾةك حديثةف373إزرقل ) (5)

 .  (7/171) الجقزي ٓبـ والؿ وكقـ الضعػان.  حديثف   يتؽؾؿقن إزدي
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 .  (1)رأيت مـفؿ إكساًكا استؾؿ حتك فرغ

 

 استالم الـساء الركن

كسةتؾؿ : اكطؾؼةل  : قالت امرأة وهل تطق  مع طاهشة قا ،  ططانطـ   - 757

 .   (7)وأبت أن تستؾؿ،  ـاب: اكطؾؼل  فجبذهتا وقالت،  يا أم الؿممـقـ

فصاح  ةا ،  رأى امرأة تريد أن تستؾؿ الركـأكف ططان بـ أبل رباح طـ   - 758

 .   (6)ٓ حؼ لؾـسان   استالم الركـ،  ل يدك: غطِّ  وزجرها

 

 طؾقه تؼبقل الركن القؿاين ووضع الخّد 

: كان رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يستؾؿ الةركـ  قا ،  مجاهد طـ  - 759

                                                           

. وجةةان    : ضةعقػ أبةل أكقسةة أبةق زيةد الجةزري بةةـ ، ويحقةك ( وفقةف طثؿةان بةـ سةاج375إزرقةل ) (1)

 .  : وهذا مـفؿ محؿق  طؾك وجقد الزحام بخط دققؼ "فرغ"الؿخطقط فق  كؾؿة 

. وسةةـده  بةف مطةقٓ ططةان أخةةربين قةا  جةريج بةـ أخربكةةا قةا  (9118، وطبةدالرزا  ) (377إزرقةل ) (7)

. ولػظةةف طـةةد  طةةقا  إٓ طـةةد الضةةرورة. وفقةةف ابتعةةاد الـسةةان طةةـ آخةةتالط الرجةةا  حتةةك   ال صةةحق 

 تؿةـعفـ : كقةػ ، فةلخربين وقةا  الرجةا  مةع الطةقا  الـسةان هشةام بةـ مـةع : أكةف طبدالرزا  طـ ططان

 لعؿري : إي قا  الحجاب؟ : أبعد قؾت ؟الرجا  مع وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل كسان صا  وقد الطقا 

 طاهشةة : كاكةت يػعؾةـ يؽةـ : لةؿ قةا  ؟الرجةا  يخةالطـ كقةػ:  قؾةت.  الحجةاب بعةد لعؿري أدركت

 ، فجةذبتفا كسةتؾؿ الؿةممـقـ أم يةا بـا اكطؾؼل:  معفا امرأة ، فؼالت تخالطفؿ ٓ الرجا  مـ حجزة تطق 

.  يخالطـفؿ ٓ الرجا  مع فقطػـ بالؾقؾ مست ات يخرجـ ، وكـ تستؾؿ أن وأبت طـؽ اكطؾؼل:  وقالت

 أكةا طاهشةة آيت : وكـةت . قةا  الرجةا  طـةف أخةرج رةؿ يةدخؾـ حةقـ س ن البقت دخؾـ إذا : ولؽـفـ قا 

 طؾقفةا تركقة لفا قبة   : هل قا  حقـئذ؟ حجا ا : فؿا قؾت.  ربقر جق    مجاورة وهل طؿقر بـ وطبقد

 .  صبل وأكا معصػرا درطا طؾقفا رأيت قد : ولؽـ قا .  بقــا وبقـفا لفا غشان

 .  (117، ورواه الػاكفل ) ( واسـاده ضعقػ378إزرقل ) (6)
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 .   (1)القؿاين ويضع خده طؾقف

 

 استالم الركن القؿاين وفضؾه

أن الـبةل طؾقةف ،  طؿر بـ حؿزة بةـ طبةداهلل بةـ طؿةر بةـ الخطةاب طـ  - 761

 .   (7): يا محؿد استؾؿ يؼق  السالم لؿ يؽـ يؿر بالركـ القؿاين إٓ وطـده مؾؽ

مةا مةررت ":  : قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طـ طاهشة قالت  - 761

 .   (3)"طؾقف قاهًؿا (6)بالركـ القؿاين إٓ وجدت جربيؾ

،  ادكـةل مةـ الةركـ،  : يا بـل أكف قا ،  طـ أبقف،  طـ طبداهلل بـ الزبقر  - 767

 .  (5): إكف باب مـ أبقاب الجـة فنكف كان يؼا 

تؽثر استالم الةركـ  (6)]رأيـاك[،  : يا رسق  اهلل ققؾ : قا ،  طـ ططان  - 766

ما أتقت طؾقف قط إٓ وجربيؾ طؾقف السةالم قةاهؿ ":  : فؼا  إن كان قالف قا ،  القؿاين

 .   (7)"طـده يستغػر لؿـ استؾؿ

                                                           

، ورواه  سةتالم فؿتػةؼ طؾقةفآ( وهق مرسؾ ضعقػ إٓ 15681ورواه ابـ ابل شقبة )،  (381إزرقل ) (1)

( 7615ورواه ابق يعؾةك ).  ( طـ مجاهد طـ ابـ طباس767( والدارقطـل   ســف )668طبدبـ حؿقد )

: تػرد بف طبداهلل بةـ مسةؾؿ  وقا  ابـ طبدالفادي.  ـ طباسطـ طبداهلل بـ مسؾؿ طـ سعقد بـ جبقر طـ اب

 .  وابـ هرمز ضعقػ (7/356. تـؼق  تحؼقؼ أحاديث التعؾقؼ) بـ هرمز

 .  ( وهق مرسؾ ضعقػ جدا381إزرقل ) (7)

. هةة ولةؿ اففةؿ أو   . ا : مدا ربات ٓسةؿ ذلةؽ الؿؾةؽ جان بعد هذا   الفامش بقـ السطريـ بخط دققؼ (6)

 .  كؾؿتقـ

 .  ( وهق ضعقػ387ٕزرقل )ا (3)

 .  ( وسـده ضعقػ386إزرقل ) (5)

 .  زيادة طـد إزرقل (6)

 .  ( وهق مرسؾ وضعقػ جدا385إزرقل ) (7)
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: مـ وضع يده طؾك الركـ القؿاين رؿ دطا اسةتجقب  قا ،  طـ مجاهد  - 763

الةةركـ القؿةةاين والةةركـ إسةةقد سةةبعقـ ألةةػ مؾةةؽ ٓ : وبؾغـةةل أن بةةقـ  . قةةا  لةةف

 .  (1)هؿ هـالؽ مـذ خؾؼ اهلل البقت،  يػارققكف

 

                                                           

:  صريةؼ مـ( 756) ، والػاكفل (8881) الرزا طبد وأخرجف.  ( وسـده ضعقػ387،  386إزرقل ) (1)

وهةق مؼطةقع  لةف( يسةتجاب أن كةاد : )إٓ طـةدهؿالؽـةف .  ، بةف حسةقـ أبةل ابةـ ، طةـ إسقد بـ طثؿان

معةقـ بزيةادة . مةـ غقةر تخصةقص محةؾ  . والدطان طـد البقت مةـ أسةباب اإلجابةة ولقس لف حؽؿ الرفع

 .  بدون دلقؾفضؾ 
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 ما يؼال طـد استالم الركن إسود

 .  (1): بسؿ اهلل واهلل أكرب : أكف كان إذا استؾؿ الركـ قا  طـ ابـ طؿر  - 765

كةةرب  أن طؿةةر بةةـ الخطةةاب كةةان يؼةةق  إذا،  طةةـ سةةعقد بةةـ الؿسةةقب  - 766

ٓ إلةف إٓ اهلل وحةده ٓ شةريؽ ،  : بسؿ اهلل واهلل أكرب طؾك مةا هةداكا ٓستالم الحجر

ٱ   ﴿،  آمـت باهلل وكػرت بالطاغقت وبالالت والعزى وما يةدطك مةـ دون اهلل،  لف

[;<6:  ]األطراف﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ
 (7)  . 

الؾفةؿ إيؿاًكةا ،  واهلل أكةرب: بسؿ اهلل  يستحب أن يؼا  طـد استالم الركـو:  ققؾ

 .   (6)بؽ وتصديًؼا بؿا جان بف محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 

 ما يؼال بقن الركن إسود والقؿاين

اهلل بـ الساهب أن أباه أخةربه أكةف سةؿع الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف طـ طبد  - 767  

حسةـة و   ربـةا آتـةا   الةدكقا":  وسؾؿ يؼق  فقؿا بقـ الركـ القؿاين والركـ إسقد

 .  (3)"أخرة حسـة وقـا طذاب الـار

ؽ مقكؾ بالركـ القؿاين مـةذ خؾةؼ اهلل : مؾَ  أكف كان يؼق ،  طـ مجاهد  - 768

: ربـةةا آتـةةا   الةةدكقا حسةةـة و  أخةةرة  فؼقلةةقا،  : آمةةقـ السةةؿقات وإرض يؼةةق 

                                                           

. وسةـده  ( طـ معؿر طةـ أيةقب طةـ كةافع طةـ ابةـ طؿةر8893، وأخرجف طبدالرزا  ) (389إزرقل ) (1)

. وهةذا اسةـاد  بةف طـ ايقب  -وهق ابـ طؾقف   -( طـ اسؿاطقؾ 3678) سـد. ورواه أحؿد   الؿ صحق 

 .  صحق 

 .  ( واسـاده ضعقػ391إزرقل ) (7)

 .  إذكار الؿخصقصة   زمـ أو مؽان معقـ تقققػقة ٓ بد مـ ربقهتا طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ (6)

 .  ( وهق حديث حسـ1897وأبق داود )،  (15365. ورواه أحؿد ) ( واسـاده حسـ391إزرقل ) (3)
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 .  (1)حسـة وقـا طذاب الـار

: طؾةك الةركـ القؿةاين مؾؽةان  أكف قا ،  طـ أبقف،  طـ سالؿ بـ طبداهلل  - 769

 .  (7)وإن طؾك إسقد ما ٓ يحصك،   ؿا  ـان طؾك دطان مـ يؿرمقكالن يممِّ 

 

 ستؾمما يؼال طـد استالم الركن ومن أي جاكب يُ 

: الؾفؿ إجابةة  : يؼا  طـد استالم الركـ قا  (6)ةأمق بـطـ طبدالؽريؿ   - 771

 .   (3)كبقؽ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وإتباع رضقاكؽ وطؾك سـة دطقة كبقؽ

 .  (5): ٓ بلس أن يستؾؿ الحجر مـ قبؾ الباب قا ،  طـ مجاهد  - 771

: ٓ تسةتؾؿ الحجةر  أن مجاهًدا قةا  لةف،  خصقػ بـ طبدالرحؿـ طـ  - 777

ًٓ ،  مـ قبؾ الباب  .  (6)ولؽـ استؼبؾف استؼبا

 .  (7)الحجر مـ أيـ شانأن ططان كان يستؾؿ ،  الؿثـك بـ الصباحطـ   - 776

 
                                                           

 .  ( واسـاده ضعقػ396إزرقل ) (1)

، وفقف طؿر بـ قتادة بـ الـعؿان مجفق  لؿ يرو طـةف  ( تػرد بف إزرقل وٓ يؼبؾ ما تػرد بف397إزرقل ) (7)

 .  إٓ ابـف طاصؿ

 .  الؿخار : )أبق أمقة( وهق ابـ ابل  هؽذا   الؿخطقط وطـد إزرقل والصقاب أكف (6)

 والؿ وكةةقـ : الضةةعػان ، اكظةةر ( وفقةةف ابةةـ ابةةل الؿخةةار  مةة وك37، والػةةاكفل ) (398إزرقةةل ) (3)

، ولقس لؽالمف حؽؿ الرفع وإدطقة الؿخصقصة بزمـ معةقـ أو مؽةان معةقـ تقققػقةة ٓ بةد  (7/113)

 .  لفا مـ حديث مرفقع

 .  ابل الؿخار  السابؼ( وفقف ابـ 8891، وطبدالرزا  ) (399إزرقل ) (5)

 بؽةر أبق حدرـا ( قا 16958، ورواه ابـ ابل شقبة ) ( وإسـاده ضعقػ فقف طثؿان بـ ساج511إزرقل ) (6)

 شةؿالف طةـ وٓ يؿقـةف طـ الحجر تستؾؿ ٓ : ) قا  مجاهد طـ -وهق ابـ ابل سؾقؿ -لقث  طـ طقاش بـ

 .  مـ صريؼ لقث ابـ ابل سؾقؿ وهق ضعقػ( بـحقه 67، ورواه الػاكفل ) استؼبآ( استؼبؾف ولؽـ

 .  ( وإسـاده ضعقػ517إزرقل ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ما جاء يف رفع الركن إسود

أكثةروا ":  : قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ طـ طاهشة أ ا قالت  - 773

بقـؿةا الـةاس يطقفةقن بةف ذات لقؾةة إذ ،  فنكؽؿ تقشؽقن أن تػؼدوه،  استالم الحجر

إٓ أطةاده فقفةا قبةؾ إن اهلل ٓ ي ك شةقًئا مةـ الجـةة   إرض ،  أصبحقا وقد فؼدوه

 .   (1)"يقم الؼقامة

: إن اهلل جعؾ الركـ طقد أهؾ هةذه الؼبؾةة  قا ،  طـ يقسػ بـ ماهؽ  - 775

وإكؽةةؿ لةةـ تزالةةقا بخقةةر مةةا دام بةةقـ ،  كؿةةا كاكةةت الؿاهةةدة طقةةًدا لبـةةل إسةةراهقؾ

وإن جربيةةؾ طؾقةةف السةةالم وضةةعف   مؽاكةةف وإكةةف يلتقةةف فقلخةةذه مةةـ ،  ضفةةراكقؽؿ

 .   (7)مؽاكف

أو  ":  : وبؾغـل طـ الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ أكةف قةا  قا  طثؿان  - 776

 .   (3)"  الؿـام  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل (6)ورؤيا،  والؼرآن،  يرفع الركـ ما

 

 تؼبقل إيدي إذا استؾم الركن

وأبةا سةعقد ،  وأبةا هريةرة،  : رأيةت طبةداهلل بةـ طؿةر قا ،  طـ ططان  - 777 

 .   قبؾقا أيديفؿ،  وجابر بـ طبداهلل إذا استؾؿقا الحجر،  الخدري

حسةبت ،  : وابةـ طبةاس : وابـ طباس؟ قا  : قؾت لف قا  ابـ جريج  - 778

                                                           

 .  ، وفقف زهقر بـ محؿد   حػظف سقن ( وإسـاده ضعقػ فقف طثؿان بـ ساج516إزرقل ) (1)

 .  ، وفقف طثؿان بـ ساج ( واسـاده ضعقػ فقف مـ لؿ يسؿ513إزرقل ) (7)

وجانت أحاديث أخةرى   رفةع .  : لؿ يص  الحديث . قؾت "فاهدة":  كؾؿةجان مؼابؾ هذا   الحاشقة  (6)

 .  ، و  رفع الؼرآن الركـ

 .  ( وإسـاده ضعقػ516إزرقل ) (3)
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 .   (1)كثقًرا

 .   (6)مـ استؾؿ الركـ ولؿ يؼبؾ يده (7)يجػا:  قا  طؿرو بـ ديـار  - 779

كان إذا صا   : وأخربت أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قا  ابـ جريج  - 781

 .   (3)رؿ يؼبؾ صر  الؿحجـ،  طؾك راحؾتف يستؾؿ الركـ بؿحجـف

 

 وبعدها من إئؿة أول من استؾم الركن إسود قبل الصالة

: أو   يؼةق ،  : سؿعت ابـ أبل مؾقؽةة قا ،  الجبار بـ القردطـ طبد  - 781

فاستحسةـت ،  : ابةـ الزبقةر إهؿة قبؾ الصالة وبعدها مـ استؾؿ الركـ إسقد مـ

 .   (5)ذلؽ القٓة بعده فاتبعتف

 

 ور بالحجر إسود من الػضةذكر ما يُد 

: كةان ابةـ الزبقةر أو  مةـ ربةط  قةا ،  حدرـل جةدي:  أبق القلقد قا   - 787

ة،  الركـ إسقد بالػضة لؿا أصابف الحريةؼ  (6)ت وتزطةزترةؿ كاكةت الػضةة قةد رقا

                                                           

( 731، والةةدارقطـل   سةةــف ) (199، والػةةاكفل ) (13555، ورواه ابةةـ ابةةل شةةقبة ) (518إزرقةةل ) (1)

 .  وإسـاده صحق 

 .  : جػا طـد إزرقل (7)

وفقةف طـعـةة ابةـ  (711والػةاكفل )،  طـ ابـ جريج طـف،  (8973طبدالرزا  )، ورواه  (511ٕزرقل )ا (6)

 .  جريج

 اهلل صةؾك : )رُسةقَ   ( طـ أبل الطػقةؾ بؾػةظ1775، لؽـ رواه مسؾؿ ) ( وإسـاده ضعقػ517إزرقل ) (3)

َـ  َوَيْسَتؾؿُ  باْلَبْقِت  يُطقُ   وسؾؿ طؾقف اهلل ك ـٍ  الرُّ ـَ  َوُيَؼّبُؾ  معف بِؿْحَج  .  ( اْلؿْحَج

: ويؼةا  أن ابةـ الزبقةر  ( قةا 131، وذكره الػةاكفل ) ( واسـاده ضعقػ تػرد بف ابـ القرد516إزرقل ) (5)

 .  أو ..الخ

 .  : وتزطزطت طـد إزرقل (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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. فؾؿةا اطتؿةر  طؾةك الةركـ أن يةـؼضحتةك خةافقا ،  ؼؾؼؾت حق  الحجر إسقدتو

أمةر بالحجةارة ،    سـة تسةع ورؿةاكقـ وماهةة (1)أمقر الؿممـقـ هارون الرشقد جاور

رةةؿ أفةةرغ فقفةةا ،  مةةـ فققفةةا وتحتفةةا سبالؿةةا (7)تقةةؼـالتةةل بقـفةةا الحجةةر إسةةقد ف

وهةل الػضةة ،  وكان الذي طؿؾ ذلؽ ابةـ الطحةان ومةقلك ابةـ الؿشةؿعؾ،  الػضة

 .  الققم التل هل طؾقف

 .  ما يدور بالحجر إسقد مـ الػضة ذراع وأربع أصابع (6)كرذ

 .  وذرع ما بقـ الحجر إلك إرض ذراطان ورؾثا ذراع

 .  وذرع ما بني الركن وادؼام ثامكقة وطرشون ذراًطا

 .   ؾل الجدرت لوه،  وحق  الحجر إسقد صق  مـ فضة مػرغ

ودخةق  الحجةر إسةقد   الجةدر ودخق  الػضة التل حق  الحجةر إسةقد 

 .   طـ وجف الجدر أصبعان وكصػ

 

 ما جاء يف الؿؾتزم والؼقام يف ضفر الؽعبة

مةا بةقـ الحجةر  (3)ذطك والؿتعةقا : الؿؾتزم والؿةدا  قا ،  طـ ابـ طباس  - 786

 .  (5): فدطقت هـاك بدطان حذان الؿؾتزم فاستجقب لل . قا  أبق الزبقر والباب

                                                           

 .  : وجاور طـد إزرقل (1)

:  ابةـ الضةقان   تةاريخ مؽةة ص . وطـةد : فتؼبةت ، وأشار الؿحؼةؼ أكةف   كسةخة : فثؼػت طـ إزرقل (7)

 .  . وهق أقرب : فـؼبت 177

 .  الصقاب وهق.  ذرع:  إزرقل طـد (6)

 ( مشةار  بةف والتعةقذ لؾةدطان ٓلتزامةف بةذلؽ سةؿل والؿتعةقذ الؿدطل ، ويسؿك الؿؾتزم) :  قا  طقاض (3)

 .  (1/696) إكقار

 طةـ كثقةر بةـ طبةاد لؽةـ رواه.  و  كثقر إوهام( و  إسـاده مسؾؿ بـ خالد الزكجل صد518إزرقل ) (5)

. ورواى طبةةدالرزا   (3/318) . قالةةف ابةةـ طبةةدالرب   آسةةتذكار طبةةاس ابةةـ طةةـ طؽرمةةة طةةـ أيةةقب
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وٓ يؼةقم ،  : ما بةقـ البةاب والةركـ يةدطك الؿؾتةزم قا ،  مجاهدطـ   - 783

 .  (1)طبدرؿ فقدطق اهلل طز وجؾ بشلن إٓ استجاب لف

 .   (7): ألصؼ خديؽ بالؽعبة وٓ تضع جبفتؽ قا ،  طـ مجاهد  - 785

،  : صػت مةع طبةداهلل بةـ طؿةرو قا ،  طـ أبقف،  طـ طؿرو بـ شعقب  - 786

رؿ مضك حتةك إذا ،  : أطقذ باهلل مـ الـار : أٓ تتعقذ؟ قا  قؾتفؾؿا جئـا دبر الؽعبة 

،  استؾؿ الحجر قام بقـ الركـ والباب فقضع صدره ووجفةف وذراطقةف وكػقةف بسةًطا

 .   (6): هؽذا رأيت رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يػعؾ وقا 

ركـ : مر ابـ الزبقر بعبد اهلل بـ طبةاس بةقـ البةاب والة قا ،  طـ ططان  - 787

 .   الؿؾتزم دبر البقت،  : لقس هاهـا الؿؾتزم فؼا ،  إسقد

 .   (3): هـاك مؾتزم طجاهز قريش قا  ابـ طباس

طـةد ضفةر  : مةـ قةام : قةا  معاويةة بةـ أبةل سةػقان قةا ،  طـ مجاهد  - 788

 .  (5)وخرج مـ ذكقبف كققم ولدتف أمف،  البقت فدطا استجقب لف

 -وهق ما بقـ باب الؽعبة وحةد الةركـ إسةقد  -: ذرع الؿؾتزم  قا  أبق القلقد

 .   أربع أذرع

 
                                                                                                                                                        

 بةقـ الؿؾتةزم هةذا":  طبةاس بةـ قةا :  قةا  مجاهةد طةـ الجةزري الؽريؿطبةد طـ طققـة بـ طـ (9137)

( مةـ صريةؼ ططةان طةـ ابةـ طبةاس 16778ابةل شةقبة ). ورواه ابةـ  ، وهذا سـد صحق  "والباب الركـ

 .  بسـد حسـ

 .  ( وإسـاده ٓ بلس بف571إزرقل ) (1)

 .  ( وإسـاده صحق  لؽـف مؼطقع مـ كالم مجاهد571إزرقل ) (7)

 .  ( وإسـاده ضعقػ577إزرقل ) (6)

 .  (658:  ص التؼريب) ، م وك طؿران بـ فقف طبدالعزيز.  جًدا ضعقػ ( إسـاده573إزرقل ) (3)

 .  ، وهق أيضا ضعقػ ( واسـاده ضعقػ طثؿان لؿ يؾؼ مجاهدا576إزرقل ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ما جاء يف الصالة يف وجه الؽعبة

ـةل أما ":  أن الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قةا ،  طـ طبداهلل بـ طبةاس  - 789

 .   (1)"جربيؾ طؾقف السالم طـد باب الؽعبة مرتقـ

إن ، و قبؾة وقبؾتف وجفةف: البقت كؾف  قا  طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  -  791

وقبؾة الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿأخطلك وجفف فؼبؾة الـبل 

 .  (7)ما بقـ الؿقزاب إلك الركـ الشامل الذي يؾل الؿؼام

أن الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ صةؾك يةقم الػةت    ،  طـ ابـ الساهب  - 791

 .   (6)"هذه الؼبؾة":  رفع يديف فؼا رؿ ،  وجف الؽعبة حذو الطرفة البقضان

 

 ما جاء يف فضل الطواف بالؽعبة

 صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ: سةةؿعت رسةةق  اهلل  أكةةف قةةا ،  طةةـ ابةةـ طؿةةر  - 797

 .  (3)"ومحك طـف سقئة،  مـ صا  بالبقت كتب اهلل لف بؽؾ خطقة حسـة":  يؼق 

                                                           

،  (696، وأبةةةةق داود ) (6181،  6677، وأحؿةةةةد ) (7178، ورواه طبةةةةدالرزا  ) (565إزرقةةةةل ) (1)

فةؿ . لؽـ كؾ ، وإسـاده حسـ (6771، وابـ أبل شقبة ) : حديث حسـ صحق  ( وقا 139وال مذي )

: )طـد باب الؽعبة( فزيةادة  ( فعـدهؿ771: )طـد البقت( إٓ إزرقل والشافعل   إم والػاكفل ) طـده

. مخةالػقـ   ذلةؽ لسةػقان وابةـ ابةل الزكةاد  )باب( زادها طبدالعزيز بـ محؿد ومسؾؿ بـ خالد الزكجل

 .  وابـ ابل سربة والؿغقرة بـ طبدالرحؿـ والدراوردي لؿ يذكروا الباب

 .  ( واسـاده ضعقػ مـؼطع567إزرقل ) (7)

 .  ( وهق مرسؾ569إزرقل ) (6)

( وفقف ططان بـ الساهب 7756 ، وابـ خزيؿة   صحقحف ) (1911، ورواه الطقالسل ) (537إزرقل ) (3)

( مةـ صريةؼ حؿةاد طةـ 6951. ورواه الـساهل   الؿجتبك ) ومـ رواه طـف مؿـ روى طـف بعد آختالط

رقبة( وحؿاد مؿـ سؿع مـف قبؾ آختالط لؽةـ طؾتةف تػةرد  كعد  ففق سبعا صا  مـ : ) ف ولػظفططان ب

 .  ططان بف وٓ يحتؿؾ تػرده
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مالةؽ قةدم : أن أكةس بةـ  قدامة بـ مقسةك بةـ قدامةة بةـ مظعةقنطـ   - 796

فسةةللف طةةـ الطةةقا  لؾغربةةان أفضةةؾ أم ،  الؿديـةةة فركةةب إلقةةة طؿةةر بةةـ طبةةدالعزيز

 .  (1): بؾ الطقا  العؿرة؟ قا 

: جؾةس كعةب إحبةار أو سةؾؿان  قةا ،  طـ جابر بـ ساج الجةزري  - 793

،  : شؽت الؽعبة إلك ر ا ما كصب حقلفا مـ إصةـام فؼا ،  الػارسل بػـان البقت

وخالؼ بشرا يحـةقن ،  : إين مـز  كقرا فلوحك اهلل إلقفا،  بف مـ إزٓموما استؼسؿ 

: وهةؾ  فؼةا  لةف قاهةؾ،  ويدفقن إلقؽ دفقػ الـسقر،  إلقؽ حـقـ الحؿام إلك بقضف

 .   (7)وشػتان،  وأذكان،  : كعؿ لفا لسان؟ قا 

: قةا  رسةق  اهلل  قةا ،  طةـ جةده،  طةـ أبقةف،  طـ طؿرو بةـ شةعقب  - 795

أقبةؾ يخةقض   ،  إذا خةرج الؿةرن يريةد الطةقا  بالبقةت":  اهلل طؾقةف وسةؾؿصؾك 

رؿ ٓ يرفةع قةدًما وٓ يضةع قةدًما إٓ كتةب اهلل لةف بؽةؾ ،  فنذا دخؾف غؿرتف،  الرحؿة

ورفعةت لةف ،  : خطقئةة أو قةا ،  وحط طـةف خؿسةؿاهة سةقئة،  قدم خؿسؿاهة حسـة

خةرج مةـ ذكقبةف ،  دبةر الؿؼةام . فنذا فرغ مـ صقافف فصؾك ركعتقـ خؿسؿاهة درجة

واستؼبؾف مؾةؽ ،  وكتب لف أجر طتؼ طشر رقاب مـ ولد إسؿاطقؾ،  كققم ولدتف أمف

وشةػع   ،  فؼةد كػقةت مةا مضةك،  : استلكػ العؿؾ فقؿا بؼل فؼا  لف،  طؾك الركـ

 .   (6)سبعقـ مـ أهؾ بقتف

أن يبعةةث : إن اهلل تعةةالك إذا أراد  قةةا ،  طةةـ طؿةةرو بةةـ يسةةار الؿؽةةل  - 796

،  يستلذكف ذلؽ الؿؾةؽ   الطةقا  ببقتةف الحةرام،    بعض أمقره إلك إرض مؾؽًا

وإذا حةج طؾقةف ،  وإن البعقر إذا حج طؾقةف بةقرك   أربعةقـ مةـ أمفاتةف،  ففبط مفاًل 

                                                           

 .  ( و  اسـاده مسؾؿ بـ خالد الزكجل ففق اسـاد ضعقػ533إزرقل ) (1)

 .  ، ومتـف مـؽر ( واسـاده ضعقػ536إزرقل ) (7)

 .  جدا فقف مجفقٓن( وإسـاده ضعقػ 538إزرقل ) (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .   (1)كان حًؼا طؾك اهلل أن يرطك   رياض الجـة،  سبع مرار

:  اهلل طؾقةف وسةؾؿ يؼةق : سةؿعت رسةق  صةؾك  قا ،  طـ ابـ طباس  - 797

فةنن حةج ،  مـ حةج مةـ مؽةة كةان لةف بؽةؾ خطةقة يخطقهةا بعقةره سةبعقن حسةـة"

تةدري مةا ،  كان لف بؽؾ خطقه يخطقها سبعؿاهة حسـة مـ حسةـات الحةرم،  ماشًقا

 .   (7)"بؿاهة ألػ حسـةة حسـات الحرم؟ الحسـ

بالبقت سةبًعا لةؿ : مـ صا   أكف قا ،  طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  - 798

 .   (6)رؿ ركع ركعتقـ أو أربًعا كان كؿـ أطتؼ أربع رقاب،  يتؽؾؿ فقف إٓ بذكر اهلل

 

 ، ما جاء يف الرحؿة التي تـزل طؾى أهل الطواف

 وفضل النظر إىل البوت

وماهةة  خؾةؼ لفةذا البقةت طشةريـ تعةالكإن اهلل ،  طـ حسان بةـ ططقةة  - 799

وطشةرون ،  وأربعةقن لؾؿصةؾقـ،  مـفةا لؾطةاهػقـ فسةتقن،  رحؿة يـزلفا   كؾ يقم

 .   لؾـاضريـ

 .   (3)يطق  ويصؾل ويـظر  هق،  : فـظركا فنذا هل كؾفا لؾطاهػقـ قا  حسان

: الـةاضر إلةك  قةا ،  أو حؿةاد بةـ أبةل سةؾقؿان،  طـ إبراهقؿ الـخعةل  - 611

                                                           

 .  ( واسـاده ضعقػ وٓ أصؾ لف وهق أشبف بالؿقضقطات الؿستفجـة551إزرقل ) (1)

 .  ( و  اسـاده مـ ٓ يعر 556إزرقل ) (7)

 .  ( وفقف الؿثـك بـ الصباح ضعقػ556إزرقل ) (6)

كحقه مرفقطا طـ ابـ طباس ، ولقس لف حؽؿ الرفع وجان  ( وفقف مـ لؿ كؼػ طؾك ترجؿتف558إزرقل ) (3)

( وقد حذه ابـ الؽرماين لؽـ إزرقل رواه مةـ صريةؼ سةعقد بةـ سةالؿ ورجةؾ آخةر 561رواه إزرقل )

م وك وسعقد صدو  لؽـ لؿ يتابعف طؾقف إٓ مـ هؿ شديدو الضعػ ٓ يعترب بحديثفؿ فآسـاد ضعقػ 

طةان والصةحق  أن طـعـةة ابةـ جةريج طةـ وضعػ اإلسـاد إلباين بعـعـة ابةـ جةريج طةـ ط لفذا التػرد ،

 .  ططان خاصة محؿقلة طؾك السؿاع واهلل أطؾؿ
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 .   (1)كالؿجتفد   العبادة   غقرها مـ البالد،  الؽعبة

ودخةق  فقفةا دخةق    ،  : الـظر إلك الؽعبة طبةادة قا ،  مجاهدطـ   - 611

 .  (7)وخروج مـفا خروج مـ سقئة،  حسـة

: الـظر إلك الؽعبةة محةض  يؼق ،  : سؿعت ابـ طباس قا ططان طـ   - 617

 .   (6)اإليؿان

: مـ كظر إلك الؽعبة إيؿاًكا وتصديًؼا خرج مةـ  قا ،  طـ ابـ الؿسقب  - 616

 .  (3)كققم ولدتف أمفالخطايا 

: الجالس   الؿسةجد يـظةر إلةك البقةت ٓ  قا ،  زهقر بـ محؿدطـ   -  613

 .   (5)يطق  بف وٓ يصؾل أفضؾ مـ الؿصؾل   بقتف ٓ يـظر إلك البقت

 

 مستؼبل البقت يدطو ما جاء يف الؼقام طؾى باب الؿسجد

فخرجـةا مةـ بةاب ،  : كـةت مةع مجاهةد قا ،  طثؿان بـ إسقد طـ  -  615

. إن هةذا مةـ فعةؾ  : ٓ تػعةؾ فؼةا ،  فرفعةت يةدي،  فاستؼبؾت الؽعبةة،  الؿسجد

 .  (6)القفقد

 

                                                           

، وٓ يصة    هةذا البةاب  ضةعقػ.  الربةذي طبقةدة بةـ فقةف مقسةك.  ضةعقػ ( وإسةـاده559إزرقل ) (1)

 .  شلن

 .  ضعقػ جدا فقف طثؿان بـ ساج ورجؾ مبفؿ ( وإسـاده567إزرقل ) (7)

 .  ضعقػ جدا فقف م وك وضعقػ وطـعـة مدلس ـاده( وإس566إزرقل ) (6)

 .  ضعقػ جدا ( وإسـاده563إزرقل ) (3)

 .  ضعقػ ولقس لف حؽؿ الرفع ( وإسـاده566إزرقل ) (5)

 .  ضعقػ ( وإسـاده568إزرقل ) (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 باب ما جاء يف الؿشي يف الطواف

،  : سللت ططان طةـ مشةل اإلكسةان   الطةقا  قا ،  طـ ابـ جريج  -  616

 .   (1)فقف مشقف   غقره : أحب لف أن يؿشل فؼا 

: رأيةت ابةـ الزبقةر يطةق  بالبقةت فقسةرع  قةا ،  طـ طؿرو بـ ديـةار  -  617

 .   (7)ما رأيت أحًدا أسرع مشًقا مـف،  الؿشل

،  : أسعد الـاس  ذا الطقا  قريش وأهةؾ مؽةة قا ،  طـ ابـ طباس  -  618

 .  (6)وذلؽ أ ؿ ألقـ الـاس فقف مـاكب وأ ؿ يؿشقن فقف التمدة

 

 باب إكشاد الشعر واإلقران 

 وقراءة القرآن،  والكالم فوه يف الطواف

ع ابقأ ا صافت مع طاهشة رالرةة أسة،  طـ أمف،  طـ محؿد بـ الساهب  -  619

لفةا كسةقة  : وذكةرَ  قالت،  فؾؿا فرغت ركعت ست ركعات،  لؿ تػصؾ بقـفا بصالة

: ألةةقس قةةد ذهةةب  فؼالةةت،  مةةـ قةةريش حسةةان بةةـ رابةةت وهةةل   الطةةقا  فسةةبقه

 :   الؼاهؾبصره؟ وهق 

 زانةةةوطـد اهلل   ذاك الج   هجقت محؿًدا فلجبت طـف     

 لعرض محؿد مـؽؿ وقان  ل      ةةةةةنن أبل ووالده وطرضةف

 (3)دانةػن        فشركؿا لخقركؿا الػةةةةةفجقه ولست لف بؽةأت  
                                                           

 .  صحق  ( وإسـاده569إزرقل ) (1)

 .  صحق  وإسـاده( 669) والػاكفل،  (8987) الرزا طبد ، وأخرجف (571إزرقل ) (7)

 .  ضعقػ جدا فقف سؾقؿ بـ مسؾؿ الخشاب م وك ( وإسـاده577إزرقل ) (6)

. وجةةان تحةةت هةةذا الشةةعر بةةقـ  ( وغقةةره3631ورواه ابةةق يعؾةةك )،  حق صةة ( وإسةةـاده576إزرقةةل ) (3)

 والتاريخ أن حسان هجك  ةاوالؿقجقد   كتب السقرة .  "سػقان بـ الؿطؾب ة ا  ذا اباجه":  يـالسطر
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 .  (1): الؼرانة   الطقا  بدطة قا ،  طـ إبراهقؿ،  مـصقر طـ  -  611

ع الحةديث : مةـ صةا  بالبقةت فؾقةدَ  قا  قةا  ططةان،  طـ ابـ جريج  -  611

 .  (7)إٓ ذكر اهلل وقرانة الؼرآن،  كؾف

: كـةت أصةق  مةع صةاوس فسةللتف طةـ  قةا ،  بـ مقسةرةطـ ابراهقؿ   -  617

: ألؿ أقؾ لؽ إن ابةـ طبةاس  . قا  : ٓ أدري : قؾت : ألؿ أقؾ لؽ؟ قا  شلن فؼا 

 .   (6)فلقؾقا فقف الؽالم،  : إن الطقا  صالة قا 

 .   (3): الؼرانة   الطقا  شلن أحدث قا ،  طـ ططان  -  616

: رأيةت سةعقد بةـ جبقةر يةتؽؾؿ    قا ،  طـ إسؿاطقؾ بـ طبدالؿؾؽ  -  613

 .   (5)الطقا  ويضحؽ

الثةقري بعةد العشةان  : كـةت مةع سةػقان قةا ،  طـ وهقةب بةـ الةقرد  -  615

فسةؿعت مةـ تحةت ،  فاكصر  سػقان وبؼقةت تحةت الؿقةزاب،  جرأخرة   الحِ 

: إلةك اهلل أشةؽقا وإلقةؽ يةا جربيةؾ مةا ألؼةك مةـ الـةاس مةـ التػؽةف حةقلل  إستار

                                                                                                                                                        

.  يسةؾؿ أن قبةؾ وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسةق  يفةاجل كان فنكف طبدالؿطؾب بـ الحارث بـ سػقان أبا

 :  وقبؾ بقتقـ مـ هذه إبقات يؼق  حسان

 الخػان برح فؼد مغؾغؾة          طـل سػقان أبا أبؾغ أٓ

 .  (5/766) الؿـتظؿ،  (5/87ٓبـ هشام ) الـبقية : السقرة اكظر 

 .  صحق  ( وإسـاده575إزرقل ) (1)

. ولػظف  ( وسـدهؿا صحق 7/176) ، والشافعل   إم (8967، ورواه طبدالرزا  ) (576إزرقل ) (7)

 يةدع أن إلل وأحب بلس بف لقس حديثا إٓ اهلل ولقذكر الحديث فؾقدع بالبقت صا  : )مـ طـد طبدالرزا 

 .  والؼرآن( اهلل ذكر إٓ كؾف الحديث

 .  ( وسـدهؿا صحق 9791، ورواه طبدالرزا  ) (579إزرقل ) (6)

( مةـ صريةؼ هشةام بةـ 15196( وابةـ ابةل شةقبة )9783، طبدالرزا  ) ( وسـده صحق 587إزرقل ) (3)

 .  حسان طـ ططان

 .  ( وسـده فقف ضعػ657، والػاكفل ) (583إزرقل ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .   (1)بالؽالم

فؾؼقتةةف ،  فطةةا  بالبقةةت سةةبًعا،  : حةةج آدم قةةا ،  طةةـ ابةةـ طبةةاس  -  616

هةذا البقةت قبؾةؽ  أما إكا قد حججـةا،  : بر حجؽ يا آدم الؿالهؽة   الطقا  فؼالقا

: سةةبحان اهلل  : كـةا كؼةق  : فؿةا كـةتؿ تؼقلةةقن   الطةقا ؟ قةالقا . قةا  بةللػل طةام

: وٓ حةق  وٓ قةقة  : فزيدوا فقفا قا  آدم،  واهلل أكرب،  وٓ إلف إٓ اهلل،  والحؿد هلل

،  . رةؿ حةةج إبةراهقؿ بعةةد بـاهةف البقةةت : فةةزادت الؿالهؽةة فقفةةا ذلةؽ قةا ،  إٓ بةاهلل

: مةاذا تؼقلةقن    فؼةا  لفةؿ إبةراهقؿ،  فسةؾؿقا طؾقةف،  تف الؿالهؽةة   الطةقا فؾؼق

وٓ الةف إٓ ،  والحؿةد هلل،  : سةبحان اهلل : كـةا كؼةق  قبةؾ أبقةؽ آدم صقافؽؿ؟ قالقا

،  حةق  وٓ قةقة إٓ بةاهلل : وٓ : زيةدوا فقفةا فؼةا ،  فلطؾؿـاه ذلؽ،  واهلل أكرب،  اهلل

 .   (7)فػعؾت الؿالهؽة ذلؽ،  : العؾل العظقؿ فا: زيدوا فق فؼا  إبراهقؿ

 

 ما جاء يف الؼقام يف الطواف

: هؾ كان ابـ طؿر  سللت كافًعا مقلك ابـ طؿر قؾت:  قا  (6)طـ أصؿ  - 617

جةر إٓ طـةد الحَ ،  مةا رأيتةف قاهؿةا فقةف حتةك يػةرغ مـةف،  : ٓ يؼةقم   الطةقا ؟ قةا 

 .   (3)يستؾؿفؿا   كؾ صق  صا   ؿا فنكف كان ٓ يدطفؿا أن،  والركـ القؿاين

 

                                                           

 .  ضعقػ ومتـف باصؾ لقت أن ابـ الؽرماين حذفف   مختصره( وسـده 585إزرقل ) (1)

 .  ( وسـده ضعقػ جدا فقف م وك587إزرقل ) (7)

 .  : سللت كافعًا : قا  أبل : طـ طبدالؿجقد بـ ابل رواد قا  ، وهق طـد إزرقل هؽذا   الؿخطقط (6)

وطبدالؿجقةد قةا    التؼريةب صةدو  ،  ( وفقف احؿد بـ مقسرة الؿؽل ٓ يعةر  مةـ هةق588إزرقل ) (3)

 .  ( بسـد حسـ طـ ابـ ابل رواد376. ورواه الػاكفل ) يخطئ



 

 

 

232 

 

 

 

 ما جاء يف الـؼاب لؾـساء يف الطواف

حتةك أخربتةف ،  (1)ؼبةةـت: أكف كره أن تطق  الؿرأة بالؽعبةة م طـ ططان  -  618

فرجةةع طةةـ رأيةةف ذلةةؽ ،  (7)ؼبةةةـتصةةػقة ابـةةة شةةقبة أ ةةا رأت طاهشةةة تطةةق  بالبقةةت م

 .   (6)وأرخص فقف

 

 اإلقران والطواف راكبا ومن كره،  من كذر أن يطوف طؾى أربع

،  أكةف سةئؾ طةـ امةرأة كةذرت أن تطةق  طؾةك أربةع،  طـ ابةـ طبةاس  -  619

 .   (3): تطق  طـ يديفا سبعا وطـ رجؾقفا سبًعا قا 

: أدرك الـبةل صةؾك  قةا ،  طـ جده،  طـ أبقف،  طـ طؿرو بـ شعقب  -  671

إلةةك صةةاحبف بطريةةؼ  قةةد ربةةط أحةةدهؿا كػسةةف،  اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ رجؾةةقـ مؼ كةةقـ

كةذركا ،  : يا كبل اهلل : ما با  اإلقران؟ قآ فؼا  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  الؿديـة

فال كذر إٓ ما ابتغةل بةف وجةف ،  : أصؾؼا قراكؽؿا فؼا ،  أن كؼ ن حتك كطق  بالبقت

 .  (5)تعالك اهلل

صافةةت أن أم سةةؾؿة زوج الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ ،  طةةـ ططةةان  -  671

 .  (6)بالبقت يقم الـحر راكبة مـ وران الؿصؾقـ

                                                           

 .  . بتؼديؿ التان طؾك الـقن : متـؼبة طـد إزرقل (1)

 .  . بتؼديؿ التان طؾك الـقن : متـؼبة طـد إزرقل (7)

ق  وفقةف تصةري  ابةـ جةريج وسةـده صةح (1761، ومسةدد كؿةا   الؿطالةب العالقةة ) (589إزرقل ) (6)

 .  ( بدون ذكر راي ططان ورجقطف8859، ورواه طبدالرزا  ) بالتحديث طـ الحسـ بـ مسؾؿ

 .  ( وسـده صحق 591إزرقل ) (3)

 البةةاري فةةت .  حسةةـ طؿةةرو إلةةك : وإسةةـاده ( وقةةا  ابةةـ حجةةر6713، ورواه أحؿةةد ) (597إزرقةةل ) (5)

 .  ( فآسـاد حسـ6/387)

 .  (1776، ومسؾؿ ) (1531، وأصؾف   الصحقحقـ رواه البخاري ) ( وإسـاده صحق 596) إزرقل (6)
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،  فؿـعةقه،  : صا  رجؾ بالبقت طؾك فرس قا ،  طـ طؿرو بـ ديـار  -  677

: فؽتةةب   ذلةةؽ إلةةك طؿةةر بةةـ  قةةا ،  (1)ؽةةبب: أتؿـعةةقين أن أصةةق  طؾةةك ك فؼةةا 

 .  (7)فؽتب طؿر أن امـعقه،  الخطاب

اهلل طؾقةف وسةؾؿ لقؾةة اإلفاضةة  : صةا  الـبةل صةؾك قا ،  طـ مجاهد  -  676

 .   (6)وذلؽ لقاًل ،  وقبؾ صر  الؿحجـ،  واستؾؿ الركـ بؿحجـف،  طؾك راحؾتف

 

 ةـما جاء يف صواف الحقَّ 

: كاكت امرأة مةـ الجةـ   الجاهؾقةة تسةؽـ ذا  قا ،  طـ أبل الطػقؾ  -  673

وكةان ،  شةديداً  وكاكةت تحبةف حبةًا،  ولؿ يؽـ لفا ولد غقةره،  وكان لفا ابـ،  صقى

إين ،  : يةا أمةف فؾؿا كان يقم سةابعف قةا  ٕمةف،  فتزوج وأتك زوجتف،  شريًػا   ققمف

 بـةة ا: يةة قالةةت لةةف أمةةف،   ةةاراً  أحةةب أن أصةةق  بالؽعبةةة سةةبعًا
ا
إين أخةةا  طؾقةةؽ ،  ل

فؾؿةا ،  فةقلك   صةقرة جةان،  فلذكةت لةف،  : أرجةقا السةالمة فؼةا ،  سػفان قريش

 :   وتؼق  ذهأدبر جعؾت تعقِّ 

 ودطقات ابـ أبل محذورة      (3)قرةةأطقذه بالؽعبة الست

 رةةةةةةةةةقاتف فؼقةةةةةةةإين إلك ح وما تؾك محؿد مـ سقرة     

 وإكـل بعقشف مسرورة

وصةةؾك خؾةةػ الؿؼةةام ،  فطةةا  بالبقةةت سةةبعًا،  فؿضةةك الجةةان كحةةق الطةةقا 

                                                           

 .  . وهق اسؿ الػرس كؿا طـد الػاكفل : كقكب طـد إزرقل (1)

 .  (وإسـاده ضعقػ طؿرو لؿ يؾؼ طؿر376، ورواه الػاكفل ) (595إزرقل ) (7)

 .  ( وهق مرسؾ596إزرقل ) (6)

. شرك وكذا بؽؾ مخؾق  ٓ تجقز اإلطاذة وآستعاذة إٓ باهلل تعالك أو بصػة مـ صةػاتف  اإلطاذة بالؽعبة (3)

 .  والؼصة غقر رابتة
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طرض لةف شةاب مةـ ،  سفؿحتك إذا كان ببعض دور بـل ،  أقبؾ مـؼؾبا رؿ،  ركعتقـ

فثةارت بؿؽةة غةربة ،  فؼتؾةف،  أطسةر،  أحةق ،  أزر ،  أكشةػ،  أحؿةر،  بـل سةفؿ

 .  حتك لؿ يبصر لفا الجبا 

،  : وبؾغـا أكف إكؿا تثقر تؾؽ الغربة طـد مةقت طظةقؿ مةـ الجةـ قا  أبق الطػقؾ

فةقفؿ ؽةان ، ف مقتك كثقر مـ قتؾ الجـ (1)[طؾك فرشفؿ]: فلصب  مـ بـل سفؿ  قا 

: فـفضةت بـةق سةفؿ وحؾػاؤهةا ومقالقفةا  قا ،  سبعقن شقخا أصؾع سقى الشباب

وٓ حؽةا  فؿةا تركةقا حقةة وٓ طؼربةًا،  والشعاب بالثـقة (7)ا خقفركبقا ال،  وطبقدها

،  فلقةةامقا بةةذلؽ رالًرةةا،  وٓ شةةقًئا مةةـ الفةةقام إٓ قتؾةةقه،  ة وٓ خـػسةةاياضةةوٓ ط

سؿع بف بقـ بل قبقس هاتًػا يفتػ بصقت لف جفقري يُ فسؿعقا   الؾقؾة الثالثة طؾك أ

ًٓ ،  اهلل اهلل،  : يا معشر قةريش الجبؾقـ اطةذروكا مةـ بـةل ،  فةنن لؽةؿ أحالًمةا وطؼةق

كعطةقفؿ ،  ادخؾةقا بقــةا وبقةـفؿ بصةؾ ،  فؼد قتؾقا مـا أضعا  ما قتؾـا مةـفؿ،  سفؿ

فػعؾةةت ذلةةؽ ،  أبةةًداأن ٓ يعةةقد بعضةةـا لةةبعض بسةةقن ،  والؿقثةةا  ويعطقكةةا العفةةد

 .   (6): الغقاصؾة قتؾة الجـ فسؿقت بـق سفؿ،  واستقرؼقا لبعض بعض،  قريش

: كـةةا جؾقسةةا مةةع طبةةداهلل بةةـ طؿةةرو بةةـ  قةةا ،  طةةـ صؾةةؼ بةةـ حبقةةب  -  675

 صةالع ؿٍ إذا كحةـ بريةؼ أْية،  وقامةت الؿجةالس،  إذ قؾص الظةؾ،  جرالعاص   الحِ 

 الحقةة:  إيةؿ:  (3)الخزاطل محؿد أبق قا  - شقبة بـل باب:  ، يعـل الباب هذا مـ

فطةةا  بالبقةةت سةةبًعا وصةةؾك ركعتةةقـ وران ،  فاشةةرأبت لةةف أطةةقـ الـةةاس،  -الةةذكر

وإن بلرضةـا ،  قةد قضةك اهلل كسةؽؽ،  أيفةا الؿعتؿةر أٓ:  فؼؾـةا،  فؼؿـا إلقف،  الؿؼام

                                                           

 .  ما بقـ الؿعؽقفتقـ مـ إزرقل ومؽا ا   إصؾ بقاض (1)

 .  : الجبا  طـد إزرقل (7)

 .  تػرده بف( وإسـاده ضعقػ فقف طـعـة ابـ جريج و657، والػاكفل ) (597إزرقل ) (6)

 .  هق راوي اخبار مؽة طـ إزرقل كؿا سبؼ (3)
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ذكبةف  فقضةع،  فؽقم برأسةف كقمةة بطحةان،  وإكا كخشك طؾقؽ مـفؿ،  طبقًدا وسػفان

 .   طؾقـا فؿا كراه مثؾفسؿا   السؿان حتك ،  طؾقفا

دققةؼ ،  : جان صاهر لقكف لقن الحربة بريشة حؿران وريشة سةقدان قا  أبق القلقد

: كلكف مـ صقةر البحةر يةقم  دققؼ الؿـؼار صقيؾف،  لف طـؼ صقيؾة،  صقيؾفؿا،  الساققـ

حةقـ ،  ـشةريـ ومةاهتقسـة سةت وط،  بع وطشريـ مـ ذي الؼعدةاساليقم ،  السبت

مـ كاحقة أجقةاد الصةغقر حتةك وقةع  -والـاس إذ ذاك   الطقا   -صؾعت الشؿس 

،  مؼابؾ الةركـ إسةقد سةاطة صقيؾةة،  مـ مصباح زمزم اقريب،    الؿسجد الحرام

بقـ الةركـ القؿةاين والةركـ ،  ؾؽعبة   كحٍق مـ وسطفال (1)عد: رؿ صار حتك ص قا 

رؿ وقع طؾك مـؽب رجؾ   الطقا  طـةد ،  الركـ إسقد أقرب وهق إلك،  إسقد

وهةةق طؾةةك مـؽبةةف ،  محةةرم يؾبةةل،  مةةـ أهةةؾ خراسةةان الةةركـ إسةةقد مةةـ الحةةاج

وهق ساكـ غقةر ،  والـاس يدكقن مـف ويـظرون إلقف،  فطا  الرجؾ أسابقع،  إيؿـ

،  ذلةؽوصا  بعد ،  فقضع يده طؾقف فؾؿ يطررجؾ : رؿ جان  قا .  مستقحش مـفؿ

والـةاس يـظةرون ،  يؿقـ الؿؼام ساطة صقيؾة ـرؿ صار هق مـ قبؾ كػسف حتك وقع ط

فلخةذه لقريةف رجةاًل ،  إذ أقبةؾ فتةك مةـ الحجبةة فضةرب بقةده فقةف،  إلقف طـد الؿؼةام

فطار حتةك ،  فػزع مـف فلرسؾف،  فصاح الطقر   يده مـ أشد صقاح وأوحشف،  مـفؿ

  إرض قريًبةا مةـ إسةطقاكة  -مةـ الظةال  خارًجةا -وقع بةقـ يةدي دار الـةدوة 

غقةر مسةتقحش  -  ذلةؽ كؾةف  -واجتؿع الـاس يـظرون وهق مسةتلكس ،  الحؿران

 .  رؿ صار فخرج مـ باب الؿسجد كحق قعقؼعان،  مـ الـاس

 

                                                           

 .  : صدم الؽعبة طـد آزرقل (1)
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 ،  قبلة أهل اْلرم والؿسجد،  : إن الؽعبة قبؾة ٕهل الؿسجد من قال

 رصفت القبلة إىل الكعبةومتى ،  األرض واْلرم قبلة أهل

والؿسةجد قبؾةة ،  : الؽعبة قبؾة أهةؾ الؿسةجد قا ،  (1)ابل حسـطـ   -  676

 .  (7)والحرم قبؾة أهؾ إرض،  أهؾ الحرم

: صرفت الؼبؾة بعد الفجرة بسبعة طشةر  قا ،  طـ سعقد بـ الؿسقب  -  677

 .  (6)شفًرا

فةنن فاتةؽ ،  وقبؾتةف وجفةف،  : البقةت كؾةف قبؾةة طـ طبداهلل بـ طؿةرو  -  678

 .  (3)ذلؽ فعؾقؽ بؼبؾة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .   : هل بقـ الركـ الشامل ومقزاب الؽعبة قا  سػقان

 

 ما جاء يف الصالة يف كل وقت بؿؽة والطواف

يةا ":  : قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قا ،  طـ جبقر بـ مطعؿ  -  679

فةال تؿـعةقا ،  إن ولقتؿ مـ أمر هذا البقت شةقًئا،  طبدالؿطؾبيا بـل ،  بـل طبدمـا 

 .  (5)"أحًدا صا   ذا البقت وصؾك أي ساطة شان مـ لقؾ أو  ار

                                                           

 .  : ابـ ابل حسقـ ولؿ اطرفف ، طـد آزرقل (1)

 طبةةاس ابةةـ طةةـ( 7166) الؽةةربى سةةــف   البقفؼةةل ، ورواه ( و  اسةةـاده مةةـ لةةؿ اطرفةةف611إزرقةةل ) (7)

 طةـ ضةعقػ آخةر بنسةـاد وروي بف يحتج ٓ ضعقػ وهق الؿؽل حػص بـ طؿر بف تػرد":  مرفقطا وقا 

 .  "أطؾؿ واهلل بؿثؾف يحتج وٓ مرفقطا كذلؽ حبشل بـ اهللطبد

الـبل صؾك اهلل طؾقةف  –صؾك  ":  طـ الربان قا ( 31، ورواه البخاري ) ( وإسـاده صحق 611إزرقل ) (6)

 .  "قِبَؾ َبقِت الَؿْؼِدِس ِسّتَة طَشَر َشفًرا أو َسبَعَة طَشَر َشفًرا   -وسؾؿ

 .  ، وقد سبؼ هذا إرر ( وهق مـؼطع بقـ ابـ ابل كجق  وطبداهلل بـ طؿرو617إزرقل ) (3)

، والـسةةاهل  حق : حسةةـ صةة ( وقةةا 868، وال مةةذي ) (1893، ورواه ابةةق داود ) (616إزرقةةل ) (5)

 .  ( وإسـاده صحق 585)
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: كةان الرجةا   قةا ،  طـ أبقف،  طـ طبدالرحؿـ بـ حسـ بـ الؼاسؿ  -  661

حتةك ولةل مؽةة خالةد بةـ طبةداهلل الؼسةري لعبةد ،  مختؾطةقـ  معةا والـسان يطقفقن

طـةد كةؾ ركةـ  أجؾةس، و فػر  بقـ الرجا  والـسان   الطةقا ،  الؿؾؽ بـ مروان

فاسةتؿر ذلةؽ إلةك ،    الطةقا  : يػرققن بقـ الرجا  والـسان حرسا معفؿ السقاط

 .   (1)الققم

 .   (7)خالد الؼسري أو  مـ فر  بقـ الرجا  والـسان   الطقا و  -  661

:  اهلل طؾقف وسؾؿ كظةر إلةك الؽعبةة فؼةا أن الـبل صؾك ،  بؽر طـ ابل  -  667

والؿةةممـ أطظةةؿ حرمةةة طـةةد اهلل ،  مةةؽإن اهلل تعةةالك قةةد شةةرفؽ وكرمةةؽ وحرا "

 .   (6)"مـؽ

: بؾةةغ خالةةد بةةـ طبةةداهلل الؼسةةري قةةق   بعةةض الؿشةةايخ يؼةةق  طةةـ   -  663

 :   الشاطر

 دةةةةمشف مـ   وحبذا الؽعبة         ا حبذا الؿقسؿ مـ مقفد  ي

 طـد استالم الحجر إسقد      ـا     ةةةالاليت يزاحؿـذا ةةةوحب

  فلمر بالتػريؼ بقـ الرجةا  والـسةان،  : أما إ ـ ٓ يزاحؿـؽ بعد هذا قا  خالد

 .     الطقا 

 

                                                           

 .  ( و  اسـاده مـ لؿ كجد لف ترجؿة613إزرقل ) (1)

 .  : قا  جدي سؿعت سػقان بـ طققـف بف ( قا 615إزرقل ) (7)

 .  بنسـاده حسـ (6716. ورواه البقفؼل   الشعب ) ه مـؼطع( وسـد616إزرقل ) (6)
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 ما جاء يف صواف الؿطر وفضل ذلك

وكحةـ :  قةا ،  أكف صا  مع أبل طؼا    مطةر،  داود بـ طجالنطـ   -  665

،  فققةػ أبةق طؼةا  دون الؿؼةام،  فرغـةا مةـ سةبعـا أتقـةا كحةق الؿؼةامفؾؿةا ،  رجا 

: صػةت مةع  قا ،  : بؾك قؾـا،  : أٓ أحدرؽؿ بحديث تسرون بف أو تعجبقن بف فؼا 

فلقبةؾ ،  فصةؾقـا خؾةػ الؿؼةام ركعتةقـ،  أكس بـ مالؽ والحسـ وغقرهؿةا   مطةر

ففؽةذا قةا  ،  لؽةؿ مةا مضةكفؼد غػر ،  : استلكػقا العؿؾ طؾقـا أكس بقجفف فؼا  لـا

 .   (1)لـا رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقد صػـا معف   مطر

 

 الشؿس وطـد غروبفا ما جاء يف فضل الطواف طـد صؾوع

،  طةةـ أكةةس بةةـ مالةةؽ،  طةةـ أبقةةف،  الرحقؿ بةةـ زيةةد العؿةةلطةةـ طبةةد  -  666

صقافةةان ٓ ":  : قةةا  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ قةةآ،  وسةةعقد بةةـ الؿسةةقب

ويغػر لةف ذكقبةف كؾفةا بالغةة ،  يقافؼفؿا طبدمسؾؿ إٓ خرج مـ ذكقبف كققم ولدتف أمف

وصةقا  بعةد صةالة ،  : صقا  بعد صالة الػجر فراغف مع صؾةقع الشةؿس ما بؾغت

 .   (7)"فراغف مع غروب الشؿس  العصر

 

 واإلقامة بفا،  (4)[بؿؽة]ما جاء يف شفر رمضان 

الؿؼةام ":  كثقةر رفعةف إلةك الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿططان بةـ طـ   -  667

 .   (3)"خروج مـفا شؼاوة، و بؿؽة سعادة

                                                           

 .  ، وابـ طجالن ضعقػ أبق طؼا  وهق هال  بـ زيد م وكضعقػ جدا ه ( وسـد618إزرقل ) (1)

 .  ( وإسـاده ضعقػ جدا العؿل هذا م وك611إزرقل ) (7)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

   لةف أصةؾ ٓ ":  ، وقا  مال طؾةل الؼةاري ( وهق مرسؾ وفقف طثؿان بـ ساج ٓ يحتج بف617إزرقل ) (3)
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: مةةـ كةةز  مؽةةة والؿديـةةة مةةـ غقةةر أهؾفةةا  : قةةا  مؼاتةةؾ وقةةا  طثؿةةان  -  668

 .  (8)دخؾ   شػاطة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  محتسبا حتك يؿقت

مةـ ":  صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ: قةا  رسةق  اهلل  قةا ،  طـ ابـ طباس  -  669

كتب اهلل لف ماهةة ألةػ شةفر ،  أدركف شفر رمضان بؿؽة فصامف كؾف وقام مـف ما تقسر

وكةؾ يةقم طتةؼ ،  وكةؾ لقؾةة حسةـة،  وكتةب لةف كةؾ يةقم حسةـة،  رمضان بغقر مؽة

وكؾ لقؾة حؿةالن ،  وكؾ يقم حؿالن فرس   سبقؾ اهلل،  وكؾ لقؾة طتؼ رقبة،  رقبة

 .  (2)"اهللفرس   سبقؾ 

 

 ما جاء يف الحطقم وأين موضعه

: الحطةةقؿ مةةا بةةقـ الةةركـ والؿؼةةام وزمةةزم  قةةا ،  طةةـ ابةةـ جةةريج  -  631

سةخا فؿُ ،  دخةال الؽعبةة فؼبؾفةا فقفةا،  . وكان إسةا  وكاهؾةة رجةؾ وامةرأة جروالحِ 

وكصةب أخةر   ،  فـصب أحدهؿا   مؽان زمةزم،  فلخرجا مـ الؽعبة،  حجريـ

ل هةذا : فسةؿِّ  . قةا  ويزدجروا طةـ مثةؾ مةا ارتؽبةا،  لقعترب  ؿا الـاسوجف الؽعبة 

ويسةةتجاب فقةةف ،  : ٕن الـةةاس كةاكقا يحطؿةةقن هـالةةؽ بإيؿةان الؿقضةع الحطةةقؿ

وقةؾ مةـ ،  فؼؾ مـ دطا هـالؽ طؾةك ضةالؿ إٓ هؾةؽ،  الدطان طؾك الظالؿ لؾؿظؾقم

،  بقـ الـاس طـ الظؾةؿ رفؽان ذلؽ يحج،  جؾت لف العؼقبةرؿا إٓ طُ آحؾػ هـالؽ 

،  فؾةؿ يةز  ذلةؽ كةذلؽ حتةك جةان اهلل باإلسةالم،  ويتفقب الـةاس إيؿةان هـالةؽ

                                                                                                                                                        

 .  676:  ص الؿقضقطة خبارإ   الؿرفقطة إسرار "الؿرفقع

 .  ( وإسـاده ضعقػ616إزرقل ) (1)

هذا  ":  بق حاتؿ الرازي طـ هذا الحديث، قا  ا ( و  سـده م وك1573، والػاكفل ) (615إزرقل ) (7)

 .  (1/751طؾؾ الحديث ) "حديث مـؽر وطبد الرحقؿ بـ زيد م وك الحديث 
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 .  (8)فلخر اهلل ذلؽ لؿا أراد إلك يقم الؼقامة

أن كاًسا كةاكقا   الجاهؾقةة حؾػةقا طـةد ،  طـ أبقف،  طـ ابـ أبل كجق   -  631

خرجةقا حتةك إذا كةاكقا بةبعض رةؿ ،  وكاكقا حؾػةقا طؾةك باصةؾ،  البقت طؾك قسامة

فخرجةقا ،  فبقـؿا هؿ قاهؾقن إذ أقبؾت الصخرة طؾةقفؿ،  الطريؼ كزلقا تحت صخرة

،  فؼتؾتةف فلدركةت كةؾ فؾؼةة رجةاًل ،  فاكػؾؼةت بخؿسةقـ فؾؼةة،  يشةتدون مـ تحتفةا

 .  (2)وكاكقا مـ بـل طامر بـ لمي

طامةة  فقرث حقيطب بةـ طبةدالعزى،  : فذلؽ الذي أقؾ طددهؿ قا  الزكجل

 .   رباطفؿ

  ]: كةةةان   الجاهؾقةةةة  أكةةةف قةةةا ،  طةةةـ حقيطةةةب بةةةـ طبةةةدالعزى  -  637

فؾؿةا ،  يةدخؾ الخةاهػ فقفةا يةده فةال يريبةف أحةد،  حؾؼ أمثا  لجؿ البفؿ (4)[الؽعبة

،  ؾت فقفةا يؿقـةففُشة إكسةانفاجتبةذه ،  كان ذات يقم ذهب خةاهػ لقةدخؾ يةده فقفةا

 .   (3)فلدركف اإلسالم وإكف ٕشؾ

   -: كـةةا جؾقسةةا بػـةةان الؽعبةةة  قةةا ،  طةةـ حقيطةةب بةةـ طبةةدالعزى  -  636

                                                           

بالتجربةة بةؾ   البقةت . والصقاب أكف وإن كان الدطان مستجابا هـاك  ( وسـده فقف ضعػ617إزرقل ) (1)

ُسةؿل ،  وهةق الةذي فقةف الؿقةزاب،  الحطقؿ كؿا قا  أبق طبقةد هةق الِحجةرو:  لقس هق الحطقؿلؽـ طامة 

: هتةذيب الؾغةة  . اكظةر أي رفعةت الؽعبةة وتةرك ذلةؽ الؿؽةان محطقمةًا،  بذلؽ ٕكةف ُحطةؿ مةـ الؽعبةة

( طـ مالؽ بةـ صعصةعة 17869ورواه أحؿد )،  (6673ن   صحق  البخاري ح)وقد جا،  (3/761)

وربؿةا ،  : )بقـؿا أكا   الحطقؿ رضل اهلل طـفؿا أن كبل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حدرفؿ طـ لقؾة أسري بف

 .  (..قا    الحجر

 .  ( و  سـده ضعػ فقف مسؾؿ بـ خالد الزكجل وتػرد بف كالذي قبؾف618إزرقل ) (7)

 .  سؼطت مـ الؿخطقط وهل طـد إزرقل (6)

، وقد رواه ابـ ابل كجةق  طةـ أبقةف لؽةـ سةؼط ابةاه مةـ هةذا  ( وإسـاده إلك حقيطب ققي619إزرقل ) (3)

. ولؿ يذكره ابـ الؽرماين هـاك ٕكف يحذ  الؿؽرر وذكره    ( وأربت أباه178الؿقصـ ورواه إزرقل )

 .  (611ورواه ابـ ابل الدكقا   العؼقبات )،  هذا الباب ٕكف ألقؼ بف
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فجةان زوجفةا فؿةد يةده ،  مـ زوجفةا (8)بف فجانت امرأة إلك البقت تعقذُ  -الجاهؾقة 

 .   (2)بعد وإكف ٕشّؾ  : فؾؼد رأيتف   اإلسالم قا ،  ست يدهبِ إلقفا فقَ 

سةعقد بةـ جبقةر   ضةؾ : كـةا جؾقسةا مةع  قةا ،  طـ محؿد بـ سققة  -  635

 .   (4): أكتؿ أن   أكرم ضؾ طؾك وجف إرض الؽعبة فؼا 

: طةدا رجةؾ مةـ  قةا ،  (3)الحارثطبةدطـ طبدالؿطؾب بـ ربقعة بـ   -  636

فـاشةده اهلل ،  بـل كـاكةة مةـ هةذيؾ   الجاهؾقةة طؾةك ابةـ طةؿ لةف فظؾؿةف واضةطفده

اهلل ٕلحؼةـ بحةرم اهلل   الشةفر : و فؼةا ،  فةلبك إٓ ضؾؿةف،  وطظؿ طؾقف،  والرحؿ

فلكةا ،  : هذه كاقتل فالكةة فؼا  لف ابـ طؿف مستفزًها بف،  طؾقؽ اهلل فألدطقن،  الحرام

جةةان  وخةةرج حتةةك،  : فلططةةاه كاقتةةف . قةةا  فاذهةةب فاجتفةةد،  أقعةةدك طؾةةك ضفرهةةا

مضطر طؾك فالن ابةـ  : الؾفؿ إين أدطقك دطان جاهدٍ  فؼا ،  الحرم   الشفر الحرام

ـَ  (5)جدق: رؿ اكصر  ف . قا   مقف بدان ٓ دوان لفطؿل لِ  ،  مةل   بطـةفطؿةف قةد رُ  اب

 .  فؿا زا  يـتػخ حتك اكشؼ،  فصار مثؾ الز 

: أكةا رأيةت رجةاًل  : فحدرت  ذا الحةديث ابةـ طبةاس فؼةا  قا  طبدالؿطؾب

                                                           

: تعةقذ بةاهلل  . إٓ أن يؽةقن الؿةراد ، وإكؿا التعقذ برب الؽعبةة سبؼ أكف ٓ يجقذ التعقذ بالؽعبة وأكف شرك (1)

لةذلؽ اسةتدلقا بالحةديث .  تجةقز ٓ بةالؿخؾق  آسةتعاذة أن طؾةك العؾؿان اتػؼ . وقد طـد البقت فـعؿ

وٓ  :ٕكةف اسةتعاذ بةف :ستعاذة بؽؾؿةات اهلل التامةات طؾةك أن كةالم اهلل غقةر مخؾةق الصحق  الذي فقف آ

 يجقز أن يستعاذ بالؿخؾق  .

(وإسةةـاده 616، وابةةـ ابةةل الةةدكقا   العؼقبةةات ) (6186، والحةةاكؿ   الؿسةةتدرك ) (671إزرقةةل ) (7)

طـةد الطةرباين   الؽبقةر  ، لؽةـ تابعةف داود بةـ طبةدالرحؿـ العطةار ضعقػ فقف مسةؾؿ بةـ خالةد الزكجةل

.  . يعؼقب ابـ ابل طباد هق ابـ اسةحا  حسةـ الحةديث وورؼةف السةؿعاين ( بنسـاد حسـ إلقفؿا6168)

 .  (7/751اكظر السؾسؾة الصحقحة )

 .  ( وإسـاده صحق 679، والػاكفل ) (671إزرقل ) (6)

 .  . وهق الصقاب : بـ الحارث طـد إزرقل (3)

 .  فقجد:  طـد إزرقل (5)
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 .   (8)فرأيتف يؼاد أطؿك،  دطا طؾك ابـ طؿ لف بالعؿك

 

 ما يستحؾف فقه بقن الركن والؿؼام

طةـ رجةؾ مةـ أصةحاب الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف ،  طـ طؿرو بةـ ديـةار  -  637

أخةا  أن يتفةاون ،  ٓ يحؾةػ بةقـ الؿؼةام والبقةت   الشةلن القسةقر":  وسؾؿ قةا 

 .   (2)"الـاس بف

 

 ما جاء يف الؿؼام وفضؾه

 .   (4)والؿؼام مـ الجـة : الركـ قا ،  طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  -  638

: لةةقس   إرض مةةـ الجـةةة إٓ الةةركـ  أكةةف قةةا ،  طةةـ ابةةـ طبةةاس  -  639

ولةقٓ مةا مسةفؿا مةـ أهةؾ ،  فن ؿةا جقهرتةان مةـ جةقهر الجـةة،  إسقد والؿؼام

 .  (3)ما مسفؿا ذو طاهة إٓ شػاه اهلل،  الشرك

 .  (5)آيات اهللفنكف مـ ،  : ٓ تؿس الؿؼام أكف قا ،  طـ مجاهد  - 651

 

                                                           

 .  ( وإسـاده ضعقػ جدا فقف القاقدي676إزرقل ) (1)

.  ( وسةـده حسةـ لؽةـ فقةف طـعـةة ابةـ جةريج طةـ طؿةرو بةـ ديـةار1137، والػاكفل ) (679إزرقل ) (7)

،  ططةان ، طةـ جةريج ابةـ ، طةـ الؿجقةدطبد حةدرـا:  ، قةا  جدي حدرـل:  قا  (661) وروى إزرقل

وهذا سـد صحق  لؽـ يخشك مـ تػرد إزرقل .  القسقر الشلن   والبقت الؿؼام بقـ يستحؾػ ٓ:  قا 

 .  ، لؽـ يشفد لف ما قبؾف الحػقد بف

 .  "إسقد الركـ فضؾ   جان ما":  باب تحت تخريجف ( وسبؼ667إزرقل ) (6)

 .  "إسقد الركـ فضؾ   جان ما":  باب تحت تخريجف ( وسبؼ666إزرقل ) (3)

 .  ( و  اسـاده رجؾ م وك663إزرقل ) (5)
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 إبراهقم طؾقه السالم طؾقه  وققام امؼَ ما جاء يف إثر الذي يف الؿَ 

ــران﴾ڻ  ڻ  ڻ﴿:  تعةةالك  ققلةةف ،  طةةـ مجاهةةد  -  651  ، [><:  ]آل طؿ

 .   (8)طؾقف السالم: أرر قدمقف   الؿؼام  قا 

أيفةا : يةا  : قةام إبةراهقؿ طؾةك هةذا الؿؼةام فؼةا  قةا ،  (7)طـ مجاهةد  -  657

: فؼةةالقا قةةا ،  أجقبةةقا ربؽةةؿ،  الـةةاس
: فؿةةـ حةةج إلةةك  قةةا ،  لبقةةؽ الؾفةةؿ لبقةةؽ:  

 .   (3)إلبراهقؿ طؾقف السالم (4)ففق مؿـ استجاب،  الققم

: إكؿةا  قا ،  [:67:  ]البؼرة﴾ۉ  ې  ې  ې   ې﴿:  طـ قتادة  -  656

شةةقًئا مةةا ولؼةةد تؽؾػةةت هةةذ إمةةة ،  ولةةؿ يةةممروا بؿسةةحف،  أمةةروا أن يصةةؾقا طـةةده

فؿةا زالةت هةذه ،  . ولؼد ذكر لـةا بعةض مةـ رأى أرةره وأصةابعف تؽؾػتف إمؿ قبؾفةا

 .   (5)إمة تؿسحف حتك اخؾقلؼ واكؿاح

                                                           

، ورواه الطربي طـد تػسقر  ( و  اسـاده مسؾؿ بـ خالد الزكجل فؼقف صدو  كثقر إوهام665إزرقل ) (1)

، ورواه ابـ الؿـذر وابـ ابل حاتؿ   تػسةقريفؿا مةـ صةريؼقـ طةـ ابةـ ابةل كجةق  طةـ  آية بسـد مـؼطع

.  وغقرهؿ حقان بـ ومؼاتؾ والسدي وقتادة والحسـ العزيزطبد بـ رطؿ طـ . وروي هذا الؿعـك مجاهد

 .  ذكره ابـ كثقر   تػسقره

 .  : فاهدة جان بجقار هذا   الفامش كؾؿة (7)

. ويجةاب بةلن مةـ كةان مقجةقدا  : هذا الؽالم يشؽؾ طؾقف مـ لؿ يؽـ مقجقد وقت الـدان جان فق  هذا (6)

: كةةقن  . قؾةةت . اكتفةةك ٕن إرواح كاكةةت إذ ذاك مقجةةقدة:  ، ومةةـ لةةؿ يؽةةـ فلجابةةت روحةةف فلجةةاب

، والؿعةرو  أن إرواح أحققةت لؿةا اشةفدها اهلل طؾةك  إرواح ذلؽ الققت مقجقدة يحتةاج إلةك دلقةؾ

.  : )كـتؿ أمقاتا فلحقاكؿ( فلمقاتا يد  أكف سبؼ ذلؽ حقاة رةؿ مةقت أكػسفا رؿ أماهتا يد  طؾقف ققلف تعالك

إحقانها رؿ يؿقتفا لؽـ ٓ كعؾؿ صحة هذا إرر ففق ارر اسراهقؾل وٓ بد   مثؾ هذا مةـ  واهلل قادر أن يعقد

  .، واهلل أطؾؿ  معصقمكالم 

، لؽةـ تابعةف حجةاج طـةد الطةربي   تػسةقر ققلةف  ( و  اسةـاده مسةؾؿ بةـ خالةد الزكجةل665إزرقل ) (3)

. فةنذا  (  طـ مجاهد بـحةقه981،  979صريؼقـ ). ورواه  الػاكفل مـ  : )وأذن   الـاس بالحج( تعالك

 .  ص  ففق مـ اإلسراهقؾقات

 .  ( والطربي   تػسقره بسـد حسـ666إزرقل ) (5)
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: رأيةةةت الؿؼةةةام   طفةةةد  قةةةا ،  طةةةـ كقفةةةؾ بةةةـ معاويةةةة الةةةديؾل  -  653

 .   (8) طبدالؿطؾب مثؾ الؿفاة

 .   : خرزة بقضان قا ،  : سئؾ أبق القلقد طـ الؿفاة قا  أبق محؿد الخزاطل

: سةللت طبةداهلل بةـ سةالم طةـ إرةر  قةا ،  طـ أبل سةعقد الخةدري  -  655

إٓ أن اهلل أراد أن ،  كاكت الحجارة طؾك ما هةل طؾقةف القةقم:  ، فؼا  الذي   الؿؼام

مةر إبةراهقؿ طؾقةف السةالم أن يةمذن   الـةاس فؾؿةا أُ ،  الؿؼام آية مـ آياتف (2) يجعؾ 

وأشةر  طؾةك ،  وارتػع الؿؼام حتك صار أصةق  الجبةا ،  قام طؾك الؿؼام،  بالحج

: لبقةؽ الؾفةؿ  فؼالقا،  . فلجابف الـاس أجقبقا ربؽؿ،  : يا أيفا الـاس فؼا ،  ما تحتف

:  ويؼةق ،  فؽةان يـظةر طةـ يؿقـةف وطةـ شةؿالف،  ؽان أرره فقةف لؿةا أراد اهلل، ف لبقؽ

يصةةؾل إلقةةف إلةةك بةةاب  نفؽةةا،  بؾةةةفقضةةعف قِ فةةرغ أمةةر بالؿؼةةام  . فؾؿةةا أجقبةةقا ربؽةةؿ

مر أن يصةةؾل إلةةك بقةةت فةةلُ ،  رةةؿ كةةان رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ،  الؽعبةةة

رةؿ أحةب اهلل أن يصةرفف إلةك ،  فصؾك إلقف قبةؾ أن يفةاجر وبعةدما هةاجر،  الؿؼدس

. فصؾك إلك الؿقزاب وهةق  طؾقفؿ (4)[اهلل]قبؾتف التل رضل لـػسف وٕكبقاهف صؾقات 

 .  (3)رؿ قدم مؽة فؽان يصؾل إلك الؿؼام ما كان بؿؽة،  ؿديـةبال

 

 ه طؿر إلى موضعه هذاردَّ  وكقف،  ما جاء يف موضع الؿؼام

طةـ ،  طةـ أبقةف،  طـ كثقر بـ كثقر بـ الؿطؾب بـ أبل وداطة السفؿل  -  656

قبةؾ ،  : كاكت السقق  تدخؾ الؿسجد الحرام مـ باب بـةل شةقبة الؽبقةر قا ،  جده

                                                           

 .  ( وتػرد بف ابـ ابل سربة وهق مجفق 965، والػاكفل ) (667إزرقل ) (1)

 .  لقست طـد إزرقل " " (7)

 .  سؼط مـ الؿخطقط (6)

 .  ( وإسـاده ضعقػ جدا تػرد بف ابـ ابل فروة وهق م وك965والػاكفل ) ، (669إزرقل ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

255 

 

 

 

.  : بةاب السةقؾ وكةان يؼةا  لفةذا البةاب،  يردم طؿر بـ الخطاب الةردم إطؾةكأن 

تةةف إلةةك وجةةف وربؿةةا كحا ،  ؽاكةةت السةةقق  ربؿةةا دفعةةت الؿؼةةام طةةـ مقضةةعفف:  قةةا 

. وإكؿةا  : سقؾ أم  شةؾ حتك جان سقؾ   خالفة طؿر بـ الخطاب يؼا  لف،  الؽعبة

سةعقد بةـ بـةت أبةل أحقحةة  : أكةف ذهةب بةلم  شةؾ ابـةة طبقةدة بةـ  شةؾ سؿل بةلم

فةذهب بةف حتةك وجةد بلسةػؾ  افاحتؿؾ الؿؼام مـ مقضعف هةذ،  العاص فؿاتت فقف

فلقبةؾ ،  وكتةب   ذلةؽ إلةك طؿةر،  فليت بف فربط إلك أستار الؽعبة   وجففا،  مؽة

فدطا طؿةر ،  السقؾ طؿر فزًطا فدخؾ بعؿرة   شفر رمضان وقد غبل مقضعف وطػاه

. فؼا  الؿطؾةب  هذا الؿؼام (8)اهلل طبًدا طـده طؾؿ   ]مقضع[ : أكشد ؼا ، ف بالـاس

: قةد كـةت أخشةك طؾقةف  : أكا يةا أمقةر الؿةممـقـ طـةدي ذلةؽ بـ أبل وداطة السفؿل

فؼةا  ،  وهل طـةدي   البقةت،  (2)فلخذت قدره مـ مقضعف إلك زمزم بؿؼاط،  هذا

،  فةةليت  ةةا،  فجؾةس طـةةده وأرسةةؾ إلقفةا،  : فةةاجؾس طـةدي وأرسةةؾ إلقفةةا لةف طؿةةر

: كعؿ هةذا  فسل  الـاس وشاورهؿ فؼالقا،  فؿدها فقجدها مستقية إلك مقضعف هذا

فةلطؾؿ ببـةان ربضةف تحةت ،  أمةر بةف،  فؾؿا استثبت ذلؽ طؿر وحةؼ طـةده،  مقضعف

 .   (4)ففق   مؽاكف هذا إلك الققم،  رؿ حقلف،  الؿؼام

 .  : وردم طؿر الردم إطؾك بالصخر وحصـف قا 

 .   ف سقؾ بعد طؿر حتك أن: ولؿ يعؾُ  ابـ جريجقا  

: هةق هةذا الةذي هةق بةف  : مقضةع الؿؼةام يؼةق ،  ابـ أبل مؾقؽةةطـ   -  657 

                                                           

 .  زيادة مـ تاريخ إزرقل (1)

،  العةرب لسةان) الػتةؾ الشةديد الصةغقر الحبةؾ:  ، وققةؾ فتؾةف شةدة مةـ يؼقم يؽاد صغقر حبؾ:  الؿؼاط (7)

 .  (مؼط:  مادة

، وتػةرد إزرقةل  جةريج طةـ كثقةر بةـ كثقةر ( ورجالف رؼات لؽةـ يخشةك مةـ طـعـةة ابةـ631إزرقل ) (6)

 .  الحػقد
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وأبةل بؽةر ،  و  طفد الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ،  هق مقضعف   الجاهؾقة،  الققم

قةدم حتةك ،  إٓ أن السقؾ كان ذهب بف   خالفة طؿر فجعؾ   وجف الؽعبة،  وطؿر

 .  (8)طؿر فرده بؿحضر الـاس

 

 ومن جعؾه طؾقه، ما جاء يف الذهب الذي طؾى الؿؼام

: ذهبـةا كرفةع  يؼق ،  طبداهلل بـ شعقب بـ شقبة بـ جبقر بـ شقبة طـ  -  658

فخشةقـا ،  : وهق مـ حجر رخق يشبف السةـان قا ،  فاكثؾؿ  الؿؼام   خالفة الؿفدي

فبعةةث إلقـةةا بةةللػ ،  فؽتبـةةا   ذلةةؽ إلةةك الؿفةةدي،  : يتةةداطك أو قةةا ،  أن يتػتةةت

 .   (2)وهق الذهب الذي هق طؾقف الققم،  وأطاله فضببـا  ا الؿؼام أسػؾف،  ديـار

: فؾؿ يز  ذلؽ الذهب طؾقف حتك أمر أمقةر  قا  طـ طبداهلل بـ شعقب  -  659

 طؾقف ذهب فق  ذلةؽ الةذهب أحسةـ أن يجعؾ،  الؿممـقـ جعػر الؿتقكؾ طؾك اهلل

ففةق الةذهب ،  فعؿؾ   مصدر الحاج سـة ست ورالرقـ ومةاهتقـ،  مـ ذلؽ العؿؾ

 .  (3)ذلؽ الذهب الذي كان طؿؾف الؿفدي (4)[فق ]وجعؾ ،  الذي هق طؾقف الققم

: حةج  قةالقا،  : وأخةربين غقةر واحةد مةـ مشةقخة أهةؾ مؽةة قا  أبق القلقد  - 

بةةـ  (5)فجةةان طبةداهلل،  الـةدوة فـةةز  دار،  الؿفةدي أمقةر الؿةةممـقـ سةـة سةةتقـ وماهةة

   سةاطة خالقةة -مؼةام إبةراهقؿ طؾقةف السةالم  -طثؿان بـ إبراهقؿ الحجبل بالؿؼام 

فةنن ،  : إهذن لل طؾةك أمقةر الؿةممـقـ فؼا  لؾحاجب،  طؾقف مشتؿال،  كصػ الـفار
                                                           

 .  ( وإسـاده حسـ لؽـ تػرد بف إزرقل الحػقد633إزرقل ) (1)

. وطبةداهلل بةـ  (376 /1 . وذكره الػاكفل بدون اسـاد ) ( طـ جده طـ طبداهلل شعقب بف651إزرقل ) (7)

 .  شعقب لؿ أجد لف ترجؿة

 .  لقست   الؿخطقطزيادة مـ تاريخ إزرقل  (6)

 .  ( وسـده ضعقػ651إزرقل ) (3)

 .  (1/375. اكظر تاريخ مؽة لؾػاكفل ) الصقاب أكف طبقداهلل (5)
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،  . فلدخؾةف طؾقةف وهةق يسةر أمقةر الؿةممـقـ،  دخؾ بف طؾك أحةد قبؾةفمعل شقًئا لؿ يُ 

وقةا  ،  (2)وسؽب فقف مان رؿ شةربف،  فسر بذلؽ وتؿس  بف،  طـ الؿؼام (1)ؽشػقف

رؿ أدخةؾ فاحتؿؾةف ،  وتؿسحقا بف،  . وأرسؾ إلك بعض أهؾف فشربقا مـف : اخرج لف

: ذات  : يؼةةا  لةةف بـخؾةةة وأقطعةةف خقػةةًا،  وأمةةر لةةف بجةةقاهز طظقؿةةة،  ورده مؽاكةةف

 .   بعد ذلؽ بسبعة آٓ  ديـارفباطف مـ مـقرة مقٓة الؿفدي ،  (4)عريالؼ

 

 (3)ذكر ذرع الؿؼام

سةعة أطةةاله أربةع طشةةرة ،  عرباة. والؿؼةةام مُ  : ذرع الؿؼةام ذراع قةا  أبةق القلقةةد

.  ذهةب ن مةـ. و  صرفقةف مةـ أطةاله وأسةػؾف صققةا ومـ أسػؾف مثؾ ذلؽ،  أصبعا

كقاحقةف كؾفةا صقلةف مةـ ،  وما بقـ الطقققـ مـ الحجر مـ الؿؼام بارز ٓ ذهب طؾقف

ًٓ ،  تسع أصابع وذلةؽ قبةؾ أن ،  وطرضةف طشةر أصةابع طرضةا   طشةر أصةابع صةق

وطةرض ،  يجعؾ طؾقف هذا الذهب الذي هق طؾقف الققم مـ طؿةؾ الؿتقكةؾ طؾةك اهلل

 .   ووسطف مربع،  أصبعًا يـحجر الؿؼام مـ كقاحقف إحدى وطشر

. وبةةقـ  مـحرفتةةانودخقلفؿةةا ،  عر سةةبع أصةةابوالؼةةدمان داخؾتةةان   الحَجةة

 .   (5)  مـ التؿس  بفتدووسطف قد اس،  ر أصبعانمـ الحجَ  الؼدمقـ

                                                           

 .  : فؽشػ طـد إزرقل (1)

، ولةق كةان   ذلةؽ خقةر  التربك بالؿؼام وشرب ما غسؾ بف مـ الؿان مـ البدع كؿةا   قةق  قتةادة السةابؼ (7)

 وصةحابتفصةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ ، وكؾ تةربك أو طبةادة لةؿ يػعؾفةا رسةق  اهلل  ل لسبؼـا إلقف السؾػ الصا

 .  وإسـاد الؼصة إلك الؿفدي ضعقػوكؾ بدطة ضاللة، ،  ففل بدطة رضقان اهلل طؾقفؿ

 .  : الؼقبع (1/375) مؽة طـد إزرقل والػاكفل   أخبار (6)

 .  طؾقف السالم ، وهق الحجر الذي طؾقف آرار قدمقف أي مؼام أبراهقؿ (3)

، طـد مـ ا  الؽثقر مـ أرر أقدام الخؾقؾ طؾقف السالم فز، وهل بدطة التؿس  بالؿؼام  وهذا مـ آرار البدطة (5)

: )واتخذوا مـ مؼام ابراهقؿ  واكظر حق  هذا إرر تػسقر ابـ كثقر طـد تػسقر آيةيرى أ ا آرار قدمقف حؼا، 
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 .   والؿؼام   حقض مـ ساج مربع حقلف رصاص

 .  وطؾك الحقض صػاه  مؾبس  ا

 .   ومـ الؿؼام   الحقض أصبعان

 .  وطؾك الؿؼام صـدو  ساج مسؼػ

دخالن   أسةػؾ تةف سؾسةؾتان ومـ وران الؿؼام مؾةبـ سةاج   إرض   صرفِة

 .   نويؼػؾ فقفؿا بؼػال،  الصـدو 

: أوصةةةك مسةةةؾؿة بةةةـ  قةةةا ،  طةةةـ سةةةعقد بةةةـ طبةةةدالعزيز التـةةةقخل  -  631

: إ ةةا صةةـاطة مجػةةق  وقةةا ،  (8)انطبةةدالؿؾؽ بالثؾةةث مةةـ رؾةةث مالةةف لطةةالب إدبةة

 .   (2)أهؾفا

 

 اطقلـٕم إسؿ زمزم ما جاء يف إخراج جبريل طؾقه السالم

: أكةف حةقـ كةان بةقـ أم إسةؿاطقؾ وبةقـ سةارة  طبةداهلل بةـ طبةاس طـ  -  631

،  أقبؾ إبراهقؿ كبل اهلل بةلم إسةؿاطقؾ وإسةؿاطقؾ وهةق صةغقر،  امرأة إبراهقؿ ما كان

ومةع أم إسةؿاطقؾ شةـة فقفةا مةان تشةرب مـةف وتةدر ،  حتك قدم  ؿا مؽةة،  يرضعفا

 .   ولقس معفا زاد،  طؾك ابـفا

يشةقر لـةا  - ؿا إلك دوحة فق  زمزم   أطؾك الؿسةجد  : فعؿد قا  ابـ طباس

،  رةؿ تقجةف إبةراهقؿ خارجةا طؾةك دابتةف،  فقضةعفؿا تحتفةا -بقـ البئر وبقـ الصػة 

                                                                                                                                                        

 .  مصؾك(

 .  : إدب طـد إزرقل (1)

. وٓ أدري ما  ( وإسـاده ضعقػ جدا11/667) بغداد ، ورواه الخطقب   تاريخ (657رواه إزرقل ) (7)

 .  مـاسبتف لؾباب
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 .  إبراهقؿ بؽدان (8)أوفاواتبعت أم إسؿاطقؾ أرره حتك 

: إلةك  : إلك مـ ت كفا وولةدها؟ قةا  : فؼالت لف أم إسؿاطقؾ يؼق  ابـ طباس

حتةك قعةدت ،  فرجعةت أم إسةؿاطقؾ تحؿةؾ ابـفةا،  رضةقت بةاهللقد :  فؼالت،  اهلل

وطؾؼةت شةـتفا تشةرب مـفةا وترضةع ،  ووضةعت ابـفةا إلةك جـبفةا،  تحت الدوحة

حتةك كظةرت ،  فاشتد جقطةف،  اكؼطع درها فجاع ابـفا، ف مان شـتفا فـلحتك ،  ابـفا

 .   ذلؽفخشقت أم إسؿاطقؾ أكف يؿقت فلحز ا ،  إلقف أمف يتشحط

. فعؿدت أم إسؿاطقؾ إلةك  لق تغقبت طـف حتك يؿقت وٓ أدري بؿقتف:  قالت

رةؿ كظةرت إلةك  -أي تةرى أحةدا بةالقادي  -الصػا حقـ رأتف مشرًفا تستقض  طؾقةف 

: لةق مشةقت بةقـ هةذيـ الجبؾةقـ تعؾؾةت حتةك يؿةقت الصةبل وٓ  فؼالت،  الؿروة

 .   أراه

ز وٓ تجقة،  ؾ رالث مرات أو أربةع: فؿشت بقـفؿا أم إسؿاطق يؼق  ابـ طباس

 .   بطـ القادي   ذلؽ إٓ رماًل 

،  فلحز ةةا،  فقجدتةةف يـشةةغ كؿةةا تركتةةف،  رةةؿ رجعةةت أم إسةةؿاطقؾ إلةةك ابـفةةا

ة فؿشةت بةقـ الصةػا والؿةروة كؿةا ،  حتةك يؿةقت وٓ تةراه ُؾ فعادت إلك الصةػا تعؾا

 .   . حتك كان مشقفا بقـفؿا سبع مرات مشت أو  مرة

ولةذلؽ صةا  الـةاس ":  : قا  أبق الؼاسؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سقا  ابـ طبا

 .   "بقـ الصػا والؿروة

فسةؿعت ،  فقجدتف كؿةا تركتةف يـشةغ،  : فرجعت أم إسؿاطقؾ تطالع ابـفا قا 

،  : قةةد أسةةؿع صةةقتؽ فؼالةةت،  ولةةؿ يؽةةـ معفةةا أحةةد غقرهةةا،  صةةقًتا فةةراث طؾقفةةا

فاتبعتةف حتةك ضةرب برجؾةف مؽةان ،  فخرج لفا جربيةؾ،  فلغثـل إن كان طـدك خقر

                                                           

 .  . كؿا   حاشقة إزرقل : أوىف ، و  كسخة : واىف طـد إزرقل (1)
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 .   فظفر مان فق  إرض حقث فحص جربيؾ طؾقف السالم،  البئر

فحاضةةةتف ":  : قةةةا  أبةةةق الؼاسةةةؿ صةةةؾك اهلل طؾقةةةف وسةةةؾؿ يؼةةةق  ابةةةـ طبةةةاس

 .   "خشقة أن يػقهتا قبؾ أن تليت بشـتفا،  إسؿاطقؾ ب اب ترده أم

إسةؿاطقؾ كةان طقـًةا ولةق تركتةف أم ":  يؼق  أبةق الؼاسةؿ صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

 .   "معقـًا يجري

فبقـةا هةل ،  طؾك ابـفةا ، فدرت وشربت،  فجانت أم إسؿاطقؾ بشـتفا فاستؼت

فةرأى الركةب ،  رهؿ قافؾقـ مةـ الشةام   الطريةؼ السةػؾككذلؽ إذ مر ركب مـ ُج 

ؾقا . فلرَسة : ما كان  ذا الةقادي مةـ مةان وٓ أكةقس فؼا  بعضفؿ،  الطقر طؾك الؿان

رجعةةا إلةةك ركبفؿةةا فةةلخرباهؿ  رةةؿ،  لفةةؿ حتةةك أتقةةا أم إسةةؿاطقؾ فؽؾؿاهةةاجةةريقـ 

: لؿةةـ هةةذا  وقةةالقا،  فةةردت طؾةةقفؿ،  قهةةافرجةةع الركةةب كؾفةةؿ حتةةك حقّ ،  بؿؽا ةا

: أتةةلذكقـ لـةةا أن كسةةؽـ معةةؽ طؾقةةف؟  قةةالقا،  : هةةق لةةل الؿةةان؟ قالةةت أم إسةةؿاطقؾ

 .   : كعؿ قالت

وقةد أحبةت ،  ذلةؽ أم إسةؿاطقؾ : ألػةك قا  أبق الؼاسؿ صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

واط شقا طؾقفا ،  سؽـقا تحت الدوح، ف فـزلقا وبعثقا إلك أهؾقفؿ فؼدمقا،  إكس

 .  (8)فؽاكت معفؿ هل وابـفا،  شرُ العُ 

فؿؽثت بذلؽ مةا ،  : كاكت جرهؿ تشرب مـ مان زمزم وقا  بعض أهؾ العؾؿ

وأكؾةقا ،  بحرمةة البقةتفؾؿا استخػت جرهؿ بالحرم وهتاوكت ،  شان اهلل أن تؿؽث

كضةب  طظامةًا وارتؽبةقا مةع ذلةؽ أمةقراً ،  ما  الؽعبة الذي يفدى لفا سرا وطالكقة

فؾؿ يز  مقضةعف يةدرس وتؿةر طؾقةف السةقق  طصةرا بعةد طصةر ،  مان زمزم واكؼطع

وقد كان طؿرو بـ الحارث بـ مضاض قد كان وطةظ جرهؿةا   ،  ل مؽاكفطػحتك 

                                                           

 .  ( وقد سبؼ تخريجف ورواه البخاري   صحقحف بـحقه656رواه إزرقل ) (1)
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يزدجروا طؿةد إلةك غةزالقـ  (8)[لؿ]فؾؿا ،  قففؿ الـؼؿوخ،  ارتؽا ا الظؾؿ   الحرم

كؾف بؾقةؾ  فحػر لذلؽ،  كاكا   الؽعبة مـ ذهب وأسقافا قؾعقة كاكت أيضا   الؽعبة

زاطةةة فسةةؾط اهلل طؾةةقفؿ ُخ ،    مقضةةع زمةةزم ودفـةةف سةةرا مةةـفؿ حةةقـ خةةاففؿ طؾقةةف

ومقضةع ،  والحؽؿ بؿؽة مةا شةان اهلل،  فلخرجتفؿ مـ الحرم وولقت طؾقفؿ الؽعبة

 .   لعبد الؿطؾب لؿا أراد اهلل مـ ذلؽتعالك زمزم   ذلؽ ٓ يعر  حتك بقأه اهلل 

 

 الؿطؾب زمزمطبد رما جاء يف حػْ 

: أو  مةةا ذكةةر مةةـ طبةةدالؿطؾب جةةد رسةةق  اهلل  قةةا ،  طةةـ الزهةةري  -  637

وهةةق غةةالم ،  ة مةةـ أصةةحاب الػقةةؾ: أن قريشةةا خرجةةت فةةارا  صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ

: فجؾةس طـةد  قا ،  أبتغل العز   غقره،  : واهلل ٓ أخرج مـ حرم اهلل فؼا ،  شاب

 :   فؼا ،  وأجؾت طـف قريش،  البقت

 رحؾف فامـع رحالؽ  ع       ةةةةةةرن يؿـةةةةةةةإن الؿ  الؾفؿ 

 الؽةةةةةمح (2)دواطةة        ٓ يغؾبـ صؾقبفؿ وضاللفؿ 

فرجعةت قةريش ،  اهلل الػقؾ وأصحابف: فؾؿ يز  رابًتا   الحرم حتك أهؾؽ  قا 

فبقـؿةا هةق   ذلةؽ وقةد ولةد لةف أكةرب ،  ره وتعظقؿةف محةارم اهللبْ َصةوقد طظؿ فقفةا لِ 

فؼقةؾ ،  فةلتك طبةدالؿطؾب   الؿـةام،  وهق الحارث بـ طبدالؿطؾب،  فلدرك،  بـقف

  فةلتك ،  ـ لةل: الؾفةؿ بةقِّ  فؼةا ،  فاسةتقؼظ،  : احػر زمزم خبقئة الشقخ إطظؿ لف

،    مبحةث الغةراب،  بقـ الػةرث والةدم،  : احػرتؽتؿ فؼقؾ لف،  مرة أخرى الؿـام

فؿشةك حتةك جؾةس ،  فؼةام طبةدالؿطؾب،  رمٕكصاب الح ةمستؼبؾ،    قرية الـؿؾ

                                                           

 .  مـ إزرقل زيادة (1)

 .  . أي غدا : غدوا طـد إزرقل وطبدالرزا  (7)
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،  فـحةةرت بؼةةرة بةةالحزوررة،    الؿسةةجد الحةةرام يـتظةةر مةةا سةةؿل لةةف مةةـ أيةةات

الؿةقت   الؿسةجد   مقضةع  حتةك غؾبفةا،  ة كػسةفاشةاشفاكػؾتت مـ جازرها بح

فلقبةؾ غةراب يفةقي ،  حتك احتؿةؾ لحؿفةا،  فجزرت تؾؽ البؼرة   مؽا ا،  زمزم

،  فؼةام طبةدالؿطؾب فحػةر هـالةؽ،  فبحةث طةـ قريةة الـؿةؾ،  حتك وقع   الػرث

،  : ما هذا الصـقع؟ إكةا لةؿ كؽةـ كزكةؽ بالجفةؾ فجانتف قريش فؼالت لعبد الؿطؾب

ومجاهد مـ صةدين ،  : إين لحافر هذا البئر فؼا  طبدالؿطؾبلؿ تحػر   مسجدكا؟ 

فسةػف طؾقفؿةا يقمئةذ  -ولقس لف ولد يقمئةذ غقةره  -فطػؼ هق وابـف الحارث ،  طـفا

وتـاهك طـف كاس مـ قريش لؿا يعؾؿقن مـ ،  كاس مـ قريش فـازطقهؿا وقاتؾقهؿا

لف طشةرة  (8)افان وواشتد طؾقف إذى كذر إ،  طتؼ كسبف وصدقف حتك إذا أمؽـ الحػر

،  رؿ حػر حتك أدرك سققًفا دفـت   زمةزم حةقـ دفـةت،  مـ القلد أن يـحر أحدهؿ

مؿةةا  (2)كةةاجزأ،  : يةةا طبةةدالؿطؾب فؾؿةةا رأت قةةريش أكةةف قةةد أدرك السةةقق  قةةالقا

فحػةر حتةك أكةبط ،  الحةرام : هةذه السةقق  لبقةت اهلل فؼةا  طبةدالؿطؾب،  وجدت

 فطػةؼ هةق وابـةف،  رؿ بـةك طؾقفةا حقضةا،  حتك ٓ تـز رؿ بحرها ،  الؿان   الؼرار

فقؽسره أكةاس حسةدة مةـ قةريش ،  يـزطان فقؿمن ذلؽ الحقض فقشرب بف الحاج

فؾؿةا أكثةروا فسةاده دطةا طبةدالؿطؾب ،  فقصؾحف طبدالؿطؾب حةقـ يصةب ،  بالؾقؾ

ولؽةةـ هةةل ،  : الؾفةةؿ ٓ أحؾفةةا لؿغتسةةؾ : قةةؾ فؼقةةؾ لةةف،  فةةلري   الؿـةةام،  ربةةف

حةةقـ اختؾػةةت قةةريش    -فؼةةام طبةةدالؿطؾب ،  رةةؿ كػقةةتفؿ،  ارب حةةؾ وبةةؾلؾشةة

فؾؿ يؽـ يػسد حقضف ذلؽ طؾقف أحةد ،  رؿ اكصر ،  فـادى بالذي أري -الؿسجد 

رةةؿ تةةزوج ،  حتةةك تركةةقا حقضةةف وسةةؼايتف،  مةةـ قةةريش إٓ رمةةل   جسةةده بةةدان

 كحر أحد: الؾفؿ كـت كذرت لؽ  فؼا ،  لف طشرة رهط تطبدالؿطؾب الـسان فقلد

                                                           

 .  : وىف (1/86لؾبقفؼل ) الـبقة طـد إزرقل و  دٓهؾ (1)

 .  . والحذو التؼدير والؼطع : أحذكا طـد إزرقل وطبدالرزا  والبقفؼل   الدٓهؾ (7)
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فةلقرع بقةـفؿ فطةارت الؼرطةة ،  فلصةب بةذلؽ مةـ شةئت،  وإين أقرع بقةـفؿ،  مـفؿ

: الؾفؿ هق  فؼا  طبدالؿطؾب،  وكان أحب ولده إلقف،  طؾك طبداهلل بـ طبدالؿطؾب

فؽاكةت الؼرطةة ،  رؿ أقرع بقـف وبقـ الؿاهةة مةـ اإلبةؾ،  أحب إلقؽ أم ماهة مـ اإلبؾ

 .   (8)طبدالؿطؾب فـحرها،  طؾك الؿاهة مـ اإلبؾ

يحدث حديث زمزم حقـ أمةر طبةدالؿطؾب ،  طؾل بـ أبل صالبطـ   -  636

: احػةر  فؼةا ،  : إين لـةاهؿ   الحجةر إذ أتةاين آت : قا  طبدالؿطؾب قا ،  بحػرها

فرجعت إلك مضةجعل فـؿةت ،  : رؿ ذهب طـل : وما صقبة؟ قا  : قؾت . قا  صقبة

فؾؿةا ،  : رةؿ ذهةب طـةل : وما برة؟ قةا  : قؾت قا  . ة: احػر برا  فجانين فؼا ،  فقف

:  قةا ،  : احػةر زمةزم فجانين فؼةا ،  كان مـ الغد رجعت إلك مضجعل فـؿت فقف

تسةةؼل الحجةةقج إطظةةؿ طـةةد قريةةة ،  : ٓ تـةةز  وٓ تةةذم قةةا ،  : ومةةا زمةةزم قؾةةت

 .   الـؿؾ

ومعف ابـف الحةارث قلف عْ بؿِ  غدا،  طؾك مقضعفا ّ  لف شل ا ودُ  (2)بانأ: فؾؿا  قا 

،  رفؾؿا بدا لعبد الؿطؾب الطةل كباة،  فحػر -لقس لف يقمئذ غقره  -بـ طبدالؿطؾب 

إ ةا بئةر ،  : يةا طبةدالؿطؾب فؼةامقا إلقةف فؼةالقا،  فعرفت قريش أكف قد أدرك حاجتف

إن هةذا ،  : مةا أكةا بػاطةؾ فؼةا ،  فلشةركـا معةؽ فقفةا وإن لـا فقفةا حؼةًا،  إسؿاطقؾ

فنكا غقةر تاركقةؽ ،  : فلكصػـا . قالقا ططقتف مـ بقـؽؿوأُ ،  بف دوكؽؿ صصتإمر ُخ 

:  . قةةالقا : فةةاجعؾقا بقـةةل وبقةةـؽؿ مةةـ شةةئتؿ أحةةاكؿؽؿ إلقةةف . قةةا  حتةةك كحاكؿةةؽ

فركةب  -وكاكةت بلشةرا  الشةام  -: كعةؿ  . قةا  هةذيؿ (3)]بةـ[ سةعد (4)مةـكاهـة 

                                                           

 .  طـ الزهري بف( طـ معؿر 9718، وطبدالرزا    الؿصـػ ) (653إزرقل ) (1)

 .  : بان طـد إزرقل (7)

 .  : ابـ طـد إزرقل وابـ اسحا  (6)

 .  زيادة طـد إزرقل وابـ اسحا  (3)
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،  ة مةـ قةريش كػةروركةب مةـ كةؾ قبقؾة،  طبدالؿطؾب ومعف كػر مـ بـةل طبةدمـا 

فخرجقا حتك إذا كاكقا ببعض الؿػاوز بةقـ الحجةاز ،  : وإرض إذ ذاك مػاوز قا 

فاستسةؼقا ،  فظؿئةقا حتةك أيؼـةقا بالفؾؽةة،  والشام فـل مان طبدالؿطؾب وأصةحابف

طؾةك  فقفةا كخشك،  : إكا   مػازة قالقا، و فلبقا طؾقفؿ،  مؿـ معفؿ مـ قباهؾ قريش

فؾؿةا رأى طبةدالؿطؾب مةا صةـع الؼةقم ومةا يتخةق  طؾةك ،  أكػسـا مثؾ ما أصابؽؿ

،  ركةا بؿةا شةئت: ما رأيـا إٓ تبع لرأيؽ فؿُ  : ماذا ترون؟ قالقا قا ،  كػسف وأصحابف

 (8)كؾؿةا،  بؽةؿ أن مةـ الؼةقة ؿةال: فنين أرى أن يحػر كةؾ رجةؾ مةـؽؿ لـػسةف  قا 

فضةقعة ،  حتةك يؽةقن آخةركؿ رجةاًل ،  رؿ واروهمات رجؾ دفعف أصحابف   حػرتف 

فؼام كةؾ رجةؾ ،  : سؿعـا ما أردت قالقا،  رجؾ واحد أيسر مـ ضقعة ركب جؿقًعا

رةؿ إن طبةدالؿطؾب قةا  ،  رةؿ قعةدوا يـتظةرون الؿةقت ططشةا،  مـفؿ يحػر حػرتةف

 طسةةك اهلل أن،  ٓ كبتغةةل ٕكػسةةـا حقؾةةة،  : واهلل إن ألؼانكةةا بليةةديـا لعجةةز ٕصةةحابف

فارتحؾقا حتك إذا فرغقا ومـ معفةؿ مةـ قةريش ،  ارتحؾق،  يرزقـا مان ببعض البالد

فؾؿا اكبعثت ،  تؼدم طبدالؿطؾب إلك راحؾتف فركبفا،  يـظرون إلقفؿ وما هؿ فاطؾقن

رةؿ ،  ر طبةدالؿطؾب وأصةحابففؽباة،  بف اكػجرت مـ تحت خػفا طقـ مـ مان طذب

رةؿ دطةا الؼباهةؾ التةل معةف مةـ ،  أسؼقتفؿحتك مألوا  اواستؼق،  كز  فشرب وشربقا

فؼالةت ،  فشةربقا واسةتؼقا،  فاشةربقا،  فؼد سؼاكا اهلل،  : هؾؿ إلك الؿان قريش فؼا 

واهلل ٓ ،  : قةةةد واهلل قضةةةك اهلل لةةةؽ طؾقـةةةا يةةةا طبةةةدالؿطؾب الؼباهةةةؾ التةةةل كازطتةةةف

،  زمةزمالذي سؼاك هذا الؿان  ذه الػالة هق الذي سةؼاك ،  كخاصؿؽ   زمزم أبًدا

،  ولةةؿ يؿضةةقا إلةةك الؽاهـةةة،  فرجةةع ورجعةةقا معةةف،  فةةارجع إلةةك سةةؼايتؽ راشةةًدا

 .   (2)وخؾقا بقـف وبقـ زمزم

                                                           

 .  : فؽؾؿا طـد إزرقل (1)

، واخبةةار مؽةةة  (1/86، وصبؼةةات ابةةـ سةةعد ) (1/6، وهةةق   سةةقرة ابةةـ اسةةحا  ) (655إزرقةةل ) (7)
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 وما جاء يف ذلك،  ذكر فضل زمزم

 عفجئـةا،  فاشتؽك،  : قدم طؾقـا وهب بـ مـبف مؽة قا  بـ خثقؿا طـ  -  633

فةنن هةذا مةان فقةف ،  اسةتعذبت: لةق  : فؼؾـةا قةا ،  فنذا طـةده مةـ مةان زمةزم،  كعقده

والذي كػس وهب بقةده إ ةا ،  ج مـفا غقره: ما أريد أن أشرب حتك أخرُ  قا ،  غؾظ

،  وإ ا لػةل كتةاب اهلل بةرة شةراب لألبةرار،  ٓ تـز  وٓ تذم،  لػل كتاب اهلل زمزم

والةذي ،  وإ ا لػل كتاب اهلل صعام صعؿ وشػان سةؼؿ،  وإ ا لػل كتاب اهلل مضـقكة

ٓ يعؿد إلقفا أحةد فقشةرب مـفةا حتةك يتضةؾع إٓ كزطةت مـةف دان ،  كػس وهب بقده

 .  (8)وأحدرت لف شػان

أن شةربتف تريةد شةػان ،  : مةان زمةزم لؿةا شةرب لةف قةا ،  طـ مجاهد  -  635

وهةل هزمةة ،  وإن شربتف لجقع أشبعؽ اهلل،  وإن شربتف لظؿل أرواك اهلل،  شػاك اهلل

 .  (2)وسؼقا اهلل إلسؿاطقؾ،  بفجرببؾ طؾقف السالم بعؼِ 

 .  ؼت مـ الفزمة: زمزم ُش  . وقا  : الغؿزة بالعؼب   إرض والفزمة

636  -   
ٍّ
وواد الفـد الذي هبط ،  : وادي مؽة : خقر واديقـ   الـاس طـ طؾل

واديةةقـ    وشةةر،  تطقبةةقن بةةف ومـةةف يةةمتك  ةةذا الطقةةب الةةذي،  بةةف آدم طؾقةةف السةةالم

:  وخقةر بئةر   الـةاس،  : برهقت بإحؼا  وواد بحضرمقت يؼا  لف: واد  الـاس

                                                                                                                                                        

 .  اسحا  وٓ يؼبؾ تػرده( تػرد بف ابـ 1/17لؾػاكفل )

( و  سةةـده يحةةك بةةـ سةةؾقؿ الطةةاهػل 1116، ورواه والػةةاكفل ) (  و  سةةـده الزكجةةل659إزرقةةل ) (1)

.  ( مختصةرا بسةةـد صةةحق 9171. فؾعؾةةف يؼةةقي الطريةؼ إو  ورواه إزرقةةل ) صةدو  سةةلن الحػةظ

: )إ ةا  ( وفقةف7376ه مسةؾؿ ): )صعام صعؿ( فثبةت طةـ رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ روا وققلف فقف

 .  مباركة إ ا صعام صعؿ(

: )مان زمزم لؿا  . وأو  الحديث (1156. ورواه الػاكفل ) ( وسـده إلك مجاهد صحق 661إزرقل ) (7)

 .  طؾك إربات أرره، والتجارب  شرب لف( ربت مـ كالم الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وسقليت إن شان اهلل
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وإلقفةةا تجتؿةةع أرواح الؽػةةار وهةةل   ،  رهةةقت: ب وشةةر بئةةر   الـةةاس،  زمةةزم

 .   (8)برهقت

أن رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ بعةث إلةك ،  طـ ابـ أبل حسةقـ  -  637

 (2)اقوجعؾ طؾقفؿا كة،  قـفبعث إلقف براويت،  سفقؾ بـ طؿرو يستفديف مـ مان زمزم

 .  (4)غقصقا

: بقـؿا أكا لقؾةة   جةق  الؾقةؾ طـةد زمةزم  قا ،  طـ طؽرمة بـ خالد  -  638

فؾؿةا ،  شةلن قةطبلةؿ أر بقةاض رقةا ؿ ،  إذا كػر يطقفقن طؾقفؿ رقاب بقض،  جالس

: اذهبةقا بـةا كشةرب مةـ  فالتػةت بعضةفؿ فؼةا  ٕصةحابف،  فرغقا صؾقا قريًبا مـةل

: واهلل لةق دخؾةت طؾةك الؼةقم  فؼؾةت،  : فؼامقا فةدخؾقا زمةزم قا ،  إبرارشراب 

 .   (3)فنذا لقس فقفا أحدمـ البشر،  فؼؿت فدخؾت،  فسللتفؿ

: أطتؼـةل  أكةف قةا ،  -مقلك ٔ  إخـس  -: رباح  طـ رجؾ يؼا  لف  -  639

أكةقم  حتةك كـةت،  فلصابـل  ةا جةقع شةديد،  فدخؾت مـ البادية إلك مؽة،  أهؾل

فـزطةت فشةربت ،  : فؼؿت ذات لقؾة إلك زمةزم قا ،  رؿ أضع كبدي طؾقف،  الحصا

 .  (5)لبـًا كلكف لبـ غـؿ مستقحؿة أكػاسا

: تـةةافس الـةةاس   زمةةزم    قةةا ،  طةةـ العبةةاس بةةـ طبةةدالؿطؾب  -  651

فتؽةقن صةبقحا ،  الجاهؾقة حتك إن كان أهؾ العقا  يغدون بعقةالفؿ فقشةربقن مـفةا

                                                           

، وبعضف يشبف أن يؽقن  ( ورجالف رؼات لؽـ إسـاده فرد غريب5/116وطبدالرزا  ) ، (667إزرقل ) (1)

 .  مـ آسراهقؾقات لق ص 

 .  ، وهق كقع مـ رقاب غالض : كرا طـد إزرقل (7)

 .  ( وهق مرسؾ666إزرقل ) (6)

 .  ( وسـده ضعقػ665إزرقل ) (3)

 .  ( وسـده حسـ666إزرقل ) (5)
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 .  (8)وقد كـا كعدها طقًكا طؾك العقا ،  لفؿ

 زمةزم لؿةا شةرب":  طـ الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قةا ،  طـ جابر  -  651

 .   (2)"لف

 يعـةل - شةباطة:  الجاهؾقةة   ُتسةؿك كاكةت:  ، يؼةق  طباس ابـ طـ  -  657

 .   (4)العقا  طؾك العقن كعؿ أ ا ويزطؿ - زمزم

:  قةةا  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ : أكةةف قةةا ،  طةةـ ابةةـ طبةةاس  -  656

 .   (3)"التضؾع مـ مان زمزم برانة مـ الـػا "

طالمةةة مةةا بقــةةا وبةةقـ ":  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ قةةا  طةةـ  -  653
                                                           

( مرفقطةا وفقةف اسةحا  بةـ 1196، ورواه الػةاكفل ) وسـده ضعقػ جدا فقةف القاقةدي (667إزرقل ) (1)

 .  ادريس إسقاري م وك

،  (13167) شةةقبة أبةةل ، وابةةـ (13897) ، وأحؿةةد (6167) ماجةةف ابةةـ ، وأخرجةةف (669إزرقةةل ) (7)

لؽةـ لةف .  ، بةف الؿممةؾ بةـ اهلل: طبةد صريؼ مـ كؾفؿ( 9337) ، والبقفؼل (839) إوسط   والطرباين

 .  . والتجارب تد  طؾك صدقف شاهد وهق حديث حسـ

،  تربكةا ذكرتةف "لةف شةرب لؿةا زمةزم مان":  )حديث:  (76/  7) الؿـقر البدر خالصة   الؿؾؼـ ابـ قا  

 بةف تػرد:  البقفؼل قا .  جابر طـ الزبقر أبل رواية مـ والبقفؼل ماجف وابـ شقبة أبل وابـ أحؿد رواه وقد

 يتةابع وٓ:  العؼقؾةل قةا .  ضةعػقه الحػةظ سةلن هةذا اهلل ، وطبد تقبع بؾ ٓ:  قؾت.  الؿممؾ بـ اهللطبد

 الزبقةر أبةل بتةدلقس الؼطان ابـ ، وأطؾف حسـ حديث هق:  الؿـذري محؿد أبق وقا .  بؾك:  ، قؾت طؾقف

 مةـ الةدمقاصل الةديـ شةر  الحةافظ وذكةره.  ماجةف ابةـ رواية   بالتحديث صرح قد:  قؾت.  جابر طـ

 روايةة مـ والدارقطـل الحاكؿ ورواه.  الصحق  رسؿ طؾك إكف:  وقا  هذا اهللطبد فقف ولقس جابر حديث

 الراوي لؽـ صدو  فنكف مـف سؾؿ:  قؾت الجارودي رواية مـ سؾؿ إن اإلسـاد صحق :  وقا  طباس ابـ

 لؿةا زمةزم مان":  حديث طـ سئؾ طققـة بـ سػقان أن إذكقان كتابف   الجقزي ابـ ، وروى مجفق  طـف

 .  صحق ( حديث:  فؼا  "لف شرب

( وابةةةـ ابةةةل شةةةةقبة 11667، والطةةةرباين   الؽبقةةةةر ) (9171، ورواه طبةةةدالرزا  ) (668إزرقةةةل ) (6)

 طؾةك العةقن ، وكـةا كجةدها كعةؿ شباطة كسؿقفا كـا قا  : )زمزم ( بسـد جقد طـ ابـ طباس قا 13163)

 .  ( بسـد حسـ1193. ورواه الػاكفل ) ( العقا 

 .  ( و  سـده القاقدي م وك7169إزرقل ) (3)
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ما اسةتطاع مـةافؼ قةط يتضةؾع ،  الؿـافؼقـ أن يدلقا دلقا مـ مان زمزم فقتضؾعقا مـفا

 .   (8)"مـفا

طشةةرة راويةةة إلةةك  اكعةةب إحبةةار حؿةةؾ مـفةةا ارـتةةأن ،  طةةـ ططةةان  -  655

 .  (2)الشام

وكحةـ كـةزع ،  بلداوة مةـ مةان إلةك زمةزم]أكف[ جان كعب إحبار طـ   -  656

أداوة  اسةةتؼك مـفةةا، ف : دطةةقه يػرغفةةا فقفةةا فؼةةا  العبةةاس،  فـحقـةةاه طـفةةا،  طؾقفةةا

 .   (4)-يعـل إيؾقان وزمزم  -: إ ؿا لقتعارفان  وقا 

واشربقا مـ شةراب ،  : صؾقا   مصؾك إخقار قا ،  طـ ابـ طباس  -  657

: ومةا  ققةؾ،  : تحةت الؿقةزاب : ما مصؾك إخقةار؟ قةا  ققؾ ٓبـ طباس،  إبرار

 .  (3): مان زمزم شراب إبرار؟ قا 

: خقةةر مةةان   إرض مةةان  : سةةؿعت أكةةف يؼةةا  قةةا ،  ابةةـ جةةريج طةةـ  - 659

وخقةر  -شةعب مةـ شةعاب حضةرمقت  -مان برهةقت وشر مان   إرض ،  زمزم

 .  (5)وشر بؼاع إرض إسقا ،  بؼاع إرض الؿساجد

أن زمةةزم صعةةام ،  : إين ٕجةةد   كتةةاب اهلل الؿـةةز  كعةةب يؼةةق طةةـ   -  659

 .  (6)وشػان سؼؿ،  صعؿ

                                                           

 .  ( وسـده ضعقػ فقف ضعقػ وآخر مبفؿ لؿ يسؿ1118، والػاكفل ) (671إزرقل ) (1)

:  ( وفقةف مغقةرة بةـ زيةاد76777، ورواه ابـ ابل شةقبة ) ( مـ صريؼ القاقدي وهق م وك677إزرقل ) (7)

 .  (7/785) الؽاشػ.  الحديث مـؽر أحؿد وقا  وجؿاطة معقـ بـ ورؼف

 .  ( مـ صريؼ القاقدي وهق م وك673إزرقل ) (6)

 مْثعةب طـةد والةدطان الصةالة   جةان ، وسبؼ تخريجف تحةت بةاب )مةا ( وإسـاده ضعقػ675إزرقل ) (3)

 .  الؽعبة(

 .  و  سـده مـ لؿ اجد لف ترجؿة( 1171( وإسـاده ضعقػ ورواه الػاكفل )676إزرقل ) (5)

، ورواه  ( وفقةف سةـده مةـ لةؿ اجةد لةف ترجؿةة1186، ورواه الػاكفل ) ( وإسـاده ضعقػ677إزرقل ) (6)
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مؼدم أبل ذر مؽة طؾك رسق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ أن    حديث  -  661

: أربةع طشةرة  : قؾةت قةا ،  : متك كـةت هاهـةا ك اهلل طؾقف وسؾؿ قا رسق  اهلل صؾ

 فؿا أجد طؾك كبةدي سةخػة،  وما لل صعام وٓ شراب إٓ مان زمزم،  بقـ يقم ولقؾة

 .   (2): إ ا صعام صعؿ قا ،  ولؼد تؽسرت طؽـ بطـل،  (8)وجع

،  بةادالعُ وكةان مةـ ،  ن راطًقةا كةان يرطةكأ العزيز بـ أبل روادطـ طبد  -  661

 .   (4)وإذا أراد أن يتقضل وجد فقفا مان،  فؽان إذا ضؿئ وجد فقفا لبـا

: بؾغـل أن التضؾع مـ مان زمةزم بةرانة  قا ،  طـ الضحاك بـ مزاحؿ  -  667

وأكةةف ،  وأن آصةالع فقفةةا يجؾةق البصةر،  وأن مانهةا يةةذهب بالصةداع،  مةـ الـػةا 

 .   (3)والػراتسقليت طؾقفا زمان تؽقن أطذب مـ الـقؾ 

 

 من ماء زمزم ذكر شرب الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم

: أمةةر الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ أصةةحابف أن  قةةا ،  طةةـ صةةاوس  -  666

رةؿ جةان زمةزم ،  فطةا  بالبقةت طؾةك كاقتةف،  وأفةاض   كسةاهف لةقاًل ،  يػقضقا  ةارا

رةؿ أمةر ،    الةدلق فؿةجا ،  رةؿ مضةؿض،  فـقو  دلقا فشرب مـفةا،  : كاولقين فؼا 
                                                                                                                                                        

 لةف ُأخرجةت مةـ أو  لؽةؿ  ةا ضةـ مضةـقكة بةرة : )لزمةزم بسـد حسةـ وفقةف زيةادة (9116طبدالرزا  )

. وقةد روه  (316 /6) الرجا  ومعرفة   العؾؾ، ورواه أحؿد بـػس لػظ طبدالرزا  وإسـاده  إسؿاطقؾ(

.  ، وهق خال  روايةة البةاققـ ( بسـد حسـ لؽـ جعؾف مـ رواية طبقد بـ طؿقر طـ كعب661إزرقل )

صحق  فال يؽذب وٓ يصد  وبعضةف ربةت طةـ كبقـةا كؽقكةف صعةام  وقد سبؼ كحق هذا طـ ابـ مـبف بسـد

 .  ، واهلل أطؾؿ صعؿ ففذا حؼ

 .  . وكذا هق   إصق  كؿسـد أحؿد وصحق  مسؾؿ وغقرهؿا : جقع إزرقلطـد  (1)

 .  (71565( وأحؿد )7376، والحديث صحق  رواه مسؾؿ ) (678إزرقل ) (7)

 .  ( وإسـادهؿا ضعقػ1111، والػاكفل ) (681إزرقل ) (6)

جةده طـةد غقةر إزرقةل ولةؿ ، ولةؿ ا ، وإسـاده ضعقػ فقف طثؿان بـ ساج كالةذي قبؾةف (687إزرقل ) (3)

 .  يعزه السققصل   الدر إٓ إلقف ففق ضعقػ ولقس لف حؽؿ الرفع لق ص 
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 .  : لقٓ أن تغؾبقا طؾقفا لـزطت معؽؿ رؿ قا ،  بؿان   الدلق فلفرغ   البئر

: إن هةذا قةد سةاصتف  فؼةا  العبةاس،  رؿ مشك إلةك سةؼاية الـبقةذ لقشةرب:  قا 

فةلبك الـبةل صةؾك اهلل ،  و  البقةت شةراب صةا ،  وقةد أرؼةؾ،  القةقم (8)إيدي مـ

ويةلبك الـبةل ،  فعاد طباس لذلؽ الؼق  رالث مةرات،  إٓ مـفطؾقف وسؾؿ أن يشرب 

 .  فسؼل مـف،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يشرب إٓ مـف

 .   : الشرب مـ الـبقذ مـ تؿام الحج : فؽان صاوس يؼق  قا 

أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ شرب مـ الـبقةذ ،  طـ أبقف،  وأخربين ابـ صاوس

 .   (2)"تؽقن سـة لـزطت لقٓ أن":  وقا ،  ومـ زمزم

: رأيةةت الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ كةةزع لةةف  قةةا ،  طةةـ ابةةـ طبةةاس  -  663

 .   (4)فشرب قاهًؿا،  دلقمـ زمزم

: كـةا مةع رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ    قةا ،  طةـ ابةـ طبةاس  -  665

يةده  رؿ وضع،  فقضعفا طؾك شػة البئر،  فلمر بدلق فـزطت لف مـ البئر،  صػة زمزم

فرفةع ،  رةؿ كةرع فقفةا فلصةا  رةؿ أصةا ،  : بسةؿ اهلل رؿ قا ،  مـ تحت طراقل الدلق

وهةق دون ،  رةؿ كةرع فقفةا فلصةا ،  : بسةؿ اهلل رؿ طاد فؼا ،  : الحؿد هلل رأسف فؼا 

                                                           

 .  : مـذ (7/187ابـ سعد ) وصبؼات طـد إزرقل (1)

، لؽةـ يغـةل طـةف مةا رواه  ( وإسـاده ضعقػ وهق مرسةؾ وبعضةف فقةف مةـ لةؿ يسةؿ686، 685إزرقل ) (7)

 جةان وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسةق  أن طـفؿةا اهلل رضل طباس ابـ ( طـ1553البخاري   صحقحف )

 وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسةق  فةلت أمةؽ إلةك اذهةب فضةؾ : يةا العبةاس فؼةا  فاستسؼك السؼاية إلك

 فشةرب : اسةؼـل ، قةا  فقةف أيةديفؿ يجعؾقن إ ؿ اهلل رسق  : يا ، قا  : اسؼـل ، فؼا  طـدها مـ بشراب

 أن : لةقٓ قةا  ، رةؿ صال  طؿؾ طؾك فنكؽؿ : اطؿؾقا فؼا  فقفا ويعؿؾقن يسؼقن وهؿ زمزم أتك ، رؿ مـف

 .  طاتؼف إلك ، وأشار طاتؼف يعـل هذه طؾك الحبؾ أضع حتك لـزلت تغؾبقا

( 6377( وابةـ ماجةة )7177، ومسةؾؿ ) (7733، وقةد رواه أحؿةد) ( وإسةـاده صةحق 691إزرقل ) (6)

 .  ؼاه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿلؽـ طـدهؿ أن ابـ طباس هق مـ س
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،  فلصةا ،  : بسةؿ اهلل فؼةا ،  رؿ كةرع فقفةا،  : الحؿد هلل رؿ رفع رأسف فؼا ،  إو 

:  رةؿ قةا  صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ،  : الحؿةد هلل فع رأسف فؼا رؿ ر،  وهق دون الثاين

 .   (8)حتك يتضؾعقا،  طالمة ما بقــا وبقـ الؿـافؼقـ لؿ يشربقا مـفا قط

 

 ل فقفا وغقر ذلكلؾؿغتِس  ما جاء يف تحريم العباس زمزم

: رأيةت طبةاس بةـ طبةدالؿطؾب   الؿسةجد  قا ،  طـ زر بـ حبقش  -  666

وهةةل لؿتقضةةلن ،  : ٓ أحؾفةةا لؿغتسةةؾ يؼةةق ،  حةةق  زمةةزمالحةةرام وهةةق يطةةق  

 .  (2)وبؾ وشارب حؾ  

وقةد ،  وذلؽ أكف وجد رجاًل مـ بـل مخةزوم،  : يعـل لؿغتسؾ فقفا قا  سػقان

 .   وقام يغتسؾ مـ حقضفا طرياًكا،  كزع رقابف

 .   (4): حؾ محؾؾ : ما حؾ وبؾ؟ قا  ؾ سػقانئس  -  667

: أن رجةةاًل مةةـ بـةةل مخةةزوم اغتسةةؾ مةةـ  أكةةف بؾغةةف،  طةةـ ابةةـ طبةةاس  -  668

يعـةةل    -: ٓ أحؾفةةا لؿغتسةةؾ  فؼةةا ،  مةةـ ذلةةؽ وجةةًدا شةةديًدا (3)فقجةةد،  زمةةزم

 .   (8)محؾؾ حال :  . يؼق  ؾ وبؾحوهل لشارب ومتقضئ  - (5)الؿسجد

                                                           

،  ( وتػرد بف إزرقل مـ هذا القجةف وطبدالؿجقةد بةـ طبةدالعزيز بةـ ابةل رواد وٓ يصة 696إزرقل ) (1)

 .  واهلل اطؾؿصر  لؽـفا ٓ تص  سـدا  وكقكف ٓ يتضؾع مـف الؿـافؼ قد جان مـ طدة

( وفقف ابق 1951، وأحؿد   العؾؾ ) يسؿ( و  اسـادهؿا مـ لؿ 1153( ورواه الػاكفل )693إزرقل ) (7)

، وجةان هةذا طةـ  (9113) ، ورواه طبدالرزا  بسـد آخر وفقف مـ لةؿ يسةؿ بؽر ابـ ابل طقاش متؽؾؿ فقف

 العبةاس طةـ يصة  : )ولةؿ (1/91. قا  الـقوي   الؿجؿةقع ) ابـ طباس كؿا سقليت وطـ طبدالؿطؾب

 .  الؿطؾب(طبد أبقف طـ حؽل بؾ

 .  ( بسـد صحق 695إزرقل ) (6)

 .  أي ابـ طباس رضل اهلل طـف (3)

 .  ما بقـ الحاصرتقـ طـد الػاكفل مـ كالم سػقان (5)
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 إذن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم ٕهل السؼاية 

 أهل بقته يف البقتوتة بؿؽة لقالي مـى من

 صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿأن العباس استلذن الـبل  (2)طبقد اهلل بـ طؿرطـ   -  669

 .   (4)فلذن لف،  أن يبقت بؿؽة لقالل مـك مـ أجؾ سؼايتف

: أن الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ  : وأخةةربين ططةةان قةةا  ابةةـ جةةريج  -  671

: أتةرى  قؾةت،  مـ أجةؾ شةغؾفؿ فقفةا،  ٕهؾ بقتف أن يبقتقا بؿؽة لقالل مـك أرخص

إكؿةةا ذلةةؽ لؿةةـ أرخةةص لةةف الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف ،  : ٓ . قةةا  ٔ  جبقةةر رخصةةة

: لةؿ أر أحةًدا مةـفؿ يبقةت  قؾةت،  رأيتف يبقت بؿؽةة،  : أهؾ بقتف : أي قؾت،  وسؾؿ

،  حتةك إذا كةان الرمةل (3)ؼقةؾوي،  فؽان يبقت بؿؽة لقالل مـك،  بؿؽة إٓ ابـ طباس

 .  (5)وضؾ حتك مثؾفا أيام مـك كؾفا،  مؽة فبات  ارؿ دخؾ إلك ،  اكطؾؼ فرمك

 

 ما ذكر من غور الؿاء قبل يوم الؼقامة إٓ زمزم

: إن اهلل يرفع الؿقاه العةذب قبةؾ يةقم الؼقامةة  طـ الضحاك بـ مزاحؿ  -  671

،  وتؾؼل إرض ما   بطـفا مةـ ذهةب وفضةة،  وتغقر الؿقاه غقر زمزم،  غقر زمزم

:  هةذا؟ فقؼةق  مـةل : مـ يؼبةؾ بالجراب فقف الذهب والػضة فقؼق ويجلن الرجؾ 

 .   (6)لق أتقتـل بف أمس قبؾتف
                                                                                                                                                        

 .  ( وإسـادهؿا صحق 1158، والػاكفل ) (696إزرقل ) (1)

 .  : طـ طبقداهلل طـ كافع طـ ابـ طؿر أن العباس طـد إزرقل (7)

 .  (1615) ، ومسؾؿ (1556) البخاري أخرجف، وهق حديث متػؼ طؾقف  (697إزرقل ) (6)

 .  . كؿا طـد إزرقل : ويضؾ تصحػت مـ (3)

 .  ( وهق طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مرسؾ وطـ ابـ طباس ضعقػ مـ هذا القجف698إزرقل ) (5)

 .  ( وسـده ضعقػ1165، والػاكفل ) (699إزرقل ) (6)
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 سهما كان طؾقه حوض زمزم يف طفد ابن طباس ومجؾِ 

: وإكؿةا كاكةت سةؼايتفؿ التةل  ططةان لةل: قةا   قةا ،  طـ ابةـ جةريج  -  677

: فحقض بقـفا وبةقـ  (2)]إو [: كان لزمزم حقضان   الزمان  . قا  (8)يسؼقن  ا

ب يةذهب فقةف الؿةان رَ لف َسة،  . وحقض مـ وراهفا لؾقضقن الركـ يشرب مـف الؿان

الـةازع الؿةان وهةق  (4)بق: فقصة . قةا  -يعـل باب الصةػا -مـ باب وضقهفؿ أن 

 .   ولؿ يؽـ طؾقفا شباك حقـئذ،  ا مـ البئرؿقاهؿ طؾك البئر   هذا و  هذا مـ قر 

فلرسةؾ إلقةف ابةـ ،  يةة بةـ أبةل سةػقان أن يسةؼل   دار الـةدوة: وأراد معاو قا 

رةةؿ رجةةع ،  فسةةؼك حقـئةذ بالؿحصةةب،  : صةةد  فؼةةا ،  طبةاس أن ذلةةؽ لةةقس لةؽ

 .  (3)فسؼك بؿـك

 : كان مقضع السؼاية التل لؾـبقذ بقـ الركـ وزمزم مؿا يؾل قا  مسؾؿ بـ خالد

 .   فقف الققمفـحاها ابـ الزبقر إلك مقضعفا التل هل ،  كاحقة الصػا

: كان مقضةع مجؾةس ابةـ طبةاس  وقا  غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ مـ أهؾ مؽة

 .  وهق طؾك يسار مـ دخؾ زمزم،    زاوية زمزم التل تؾل الصػا والقادي

: سةةؾقؿان بةةـ طؾةةل بةةـ طبةةداهلل بةةـ  وكةةان أو  مةةـ طؿةةؾ طؾةةك مجؾسةةف الؼبةةة

 .  بـ طبدالؿؾؽطاماًل لسؾقؿان ،  وطؾك مؽة يقمئذ خالد الؼسري،  طباس

رةؿ ،  . وطؿةؾ طؾةك زمةزم شةباًكا رؿ طؿؾفا أمقر الؿممـقـ أبق جعػر   خالفتةف

                                                           

 .  سؼايتفؿ هذه التل يسؼقن طؾقفا(: )وإكؿا كاكت  (7/56طـد الػاكفل ) (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  : فقصب طـد إزرقل (6)

( مـ صريؼ طبدالؿجقد ابةـ 1136، والػاكفل ) ( مـ صريؼ مسؾؿ الزكجل طـ ابـ جريج711إزرقل ) (3)

 .  ، فؾعؾ هذا يؼقي إو  ابل رواد طـ ابـ جريج
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فعؿةةؾ   مجؾةةس ابةةـ طبةةاس ،  وطؿةةؾ شةةباكل زمةةزم أيًضةةا،  (8)طؿؾةةف ]الؿفةةدي[

 .   ساج طؾك رٍ    الركـ طؾك يسارك (2)كـقسة

طؾةةك : أو  مةةـ طؿةةؾ الؼبةةة التةةل  قةةا ،  وأخةةربين جةةدي:  القلقةةد أبةةق قةةا   - 

أبق بحر  ؿطؿؾفا لف،  : الؿفدي   خالفتف الشراب ـ قبةالصحػة التل بقـ زمزم وبق

كان جان بف طقسك بـ طؾل بةـ طبةداهلل بةـ طبةاس إلةك مؽةة مةـ ،  الؿجقسل الـجار

سةـة إحةدى وسةتقـ ،  فعؿؾ لف سؼقًفا   داره التل طـد الؿروة وبةاب داره،  العرا 

 .   وماهة

: سةؿعت شةقًخا مةـ أهةؾ مؽةة يةذكر أن الؿفةدي  الخزاطلقا  أبق محؿد   - 

 إكؿا تحروا  ا مقضع الدوحة التةل أكةز  إبةراهقؿ ابـةف،  ومـ كان أشار طؾقف بعؿؾفا

 .   فبـقت هذه الؼبة   مقضع الدوحة،  إسؿاطقؾ وأمف هاجر تحتفا

 

 باب ذكر غور زمزم

 .  ـ ذراًطا: كان ذرع زمزم مـ أطالها إلك أسػؾفا ستق قا  أبق القلقد

وطةقـ حةذان أبةل قبةقس ،  : طقـ حةذان الةركـ إسةقد و  قعرها رالث طققن

 .   وطقـ حذان الؿروة،  والصػا

حتةك كاكةت تجةؿ   سةـة رةالث وطشةريـ وأربةع ،  رؿ كان قد قؾ ماؤهةا جةًدا

 .   وطشريـ وماهتقـ

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 وتطؾؼ.  معربة الـصارى متعبد طؾك أيضا وتطؾؼ القفقد متعبد تطؾؼ طؾك طدة اشقان فتطؾؼ طؾكالؽـقسة  (7)

 و الراكةب بةف يسةتظؾ رةقب طؾقةف ويؾؼةك قضةبان الرحةؾ   أو الؿحؿةؾ   يغرز هقدج شبف طؾك الؽـقسة

 فقفةا أ ةا يؽةقن. وسةقايت ان شةان اهلل  (7/537) الؿـقةر : الؿصةباح . اكظةر ، وكحقه الؿةراد هـةا بف يست 

 .  طباس رضل اهلل طـف بـ اهللطبد مجؾس إ ا:  ، ويؼا  الؼقِّؿ
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جةان رةؿ ،  تؼقير جقاكبفا (8)[ ]  إرض  ًا: فضرب فقفا تسع أذرع سحّ  قا 

وقد كان سةالؿ ،  كثر ماؤها،  اهلل بإمطار والسقق    سـة خؿس وطشريـ وماهتقـ

وكان قد ضرب فقفةا   خالفةة ،  ابـ الجراح قد ضرب فقفا   خالفة الرشقد أذرًطا

  خالفةة إمةقـ قةد  -وهةق طؾةك الربيةد -وكةان طؿةر بةـ ماهةان ،  الؿفدي أيًضةا

مةـ  (2)قةرـ: محؿةد بةـ م كان رجؾ يؼةا  لةف حتك،  وكان ماؤها قد قؾ،  ضرب فقفا

فغقرهةةا مةـ رأسةةفا إلةةك ،  : أكةةا صةةؾقت   قعرهةا فؼةا ،  أهةؾ الطةةاهػ يعؿةؾ فقفةةا

ومةةا بؼةةل ففةةق جبةةؾ مـؼةةقر وهةةق تسةةعة ،  ذلةةؽ كؾةةف بـقةةان،  الجبةةؾ أربعةةقن ذراًطةةا

 .  وطشرون ذراًطا

(4)ـطوذرع ح
 .   زمزم   السؿان ذراطان وشرب 

 .   أحد طشر ذراًطاوذرع تدوير فؿ زمزم 

 .   وسعة فؿ زمزم رالث أذرع ورؾثا ذراع

 .   فقف ارـتا طشرة بؽرة يسؼك طؾقفا،  ساج مربع (3)وطؾك البئر مؾبـ

:  وفةرش أرضةفا بالرخةام،  وأو  مـ طؿؾ الرخام طؾةك زمةزم وطؾةك الشةباك

بةـ رؿ غقةره طؿةر ،  أبق جعػر أمقر الؿممـقـ   خالفتف رؿ طؿؾفا الؿفدي   خالفتف

  خالفة أبل إسحا  الؿعتصؿ باهلل أمقةر الؿةممـقـ سةـة طشةريـ  (5)ؿذحجلفرج ال

و  ركـفةا ،  وكاكت مؽشقفة قبؾ ذلؽ إٓ قبةة صةغقرة طؾةك مقضةع البئةر،  وماهتقـ
                                                           

 .  إزرقل مـ زيادة (1)

 .  : بشقر ، و  كسخة اشار القفا الؿحؼؼ : مشقر طـد إزرقل (7)

 .  : حـؽ ، و  كسخة : حبؽ طـد إزرقل (6)

 أو بؽرة طارضة كؾ ، طؾك طقارض أربعة طؾقفا تقضع أطؿدة بلربعة تحاط التل البئر طؾك يطؾؼ:  الؿؾبـ (3)

 .  (مـحاة: ) لفا فقؼا  فؼط طؿقدان البئر طؾك كان إذا أما.  جفات أربع مـ الؿان ، فقـزع أكثر

، وهق مةقلك  ، وهق الصقاب ( وغقره مـ الؿصادر7/75، وكذا طـد الػاكفل ) : الرخجل طـد إزرقل (5)

 .  بـل العباس
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رةؿ غقرهةا ،  طؾك مقضع مجؾس ابـ طباس (8)كـقسة،  الذي يؾل الصػا طؾك يسارك

وجعةؾ طؾقفةا مةـ ،  هب مةـ داخؾفةافسؼػ زمزم كؾفا بالساج الؿذ،  طؿر بـ فرج

وجعةةؾ   ،  كؿةةا يةةدور ب بقعفةةا،  وأشةةرع لفةةا جـاًحةةا صةةغقًرا،  ضفرهةةا الػسقػسةةان

وجعةؾ طؾةك الؼبةة ،  فقفا قـاديؾ يستصب   ا   الؿقسةؿ الجـاح كؿا يدور سالسال

،  مقسةؿ وكاكت قبؾ ذلةؽ تةزو    كةؾ،  التل بقـ زمزم وبقت الشراب الػسقػسان

 .  قـ  سـة طشريـ وماهتطؿؾ ذلؽ كؾف 

 

 وفضل الصالة فقه هالؿسجد الحرام وفضؾِ  ذكر حدِّ 

: إكةةا لـجةةد    يؼةةق ،  : سةةؿعت أبةةا هريةةرة قةةا ،  طةةـ طؾةةل إزدي  -  676

 .   (2)الؿسجد الحرام مـ الحزورة إلك الؿسعك : أن حدا  كتاب اهلل

: أسةاس الؿسةجد الحةرام  أكف قةا ،  طـ طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص  -  673

مةةـ الحةةزورة إلةةك الؿسةةعك إلةةك مخةةرج سةةقؾ  طؾقةةف السةةالمالةةذي وضةةعف إبةةراهقؿ 

 .   (4)وضع الؿسجد طؾك الؿسعك : والؿفدّي  . قا  أجقاد

 .   (3)الحرم كؾف،  : الؿسجد الحرام يؼق ،  ططان بـ أبل رباحطـ   -  675

:  قؾةت طؾقةف وسةؾؿ: سةللت رسةق  اهلل صةؾك اهلل  قةا ،  أبةل ذر طـ  -  676

؟ قةا  يا ًٓ ،  : الؿسةجد الحةرام رسق  اهلل! أي مسجد طؾةك ضفةر إرض وضةع أو
                                                           

 وتطؾؼ.  معربة الـصارى متعبد طؾك أيضا وتطؾؼ القفقد متعبد تطؾؼ طؾك طدة اشقان فتطؾؼ طؾكالؽـقسة  (1)

 و الراكةب بةف يسةتظؾ رةقب طؾقةف ويؾؼةك قضةبان الرحةؾ   أو الؿحؿةؾ   يغرز هقدج شبف طؾك الؽـقسة

 .  (7/537) الؿـقر : الؿصباح . اكظر ، وكحقه الؿراد هـا بف يست 

 .  ( وإسـاده ضعقػ1179والػاكفل )،  (717إزرقل ) (7)

 .  ( وإسـاده ضعقػ716إزرقل ) (6)

، وأخرجةف طبةدالرزا   ( بسةـد فقةف ضةعػ1667، ورواه الطقالسةل ) ( بنسـاد ٓ بلس بةف713إزرقل ) (3)

 .  ( بسـد صحق  بـحقه9981)
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: أربعةةقن  : كةةؿ كةةان بقـفؿةةا؟ قةةا  قؾةةت،  : الؿسةةجد إقصةةك : رةةؿ أي؟ قةةا  قةةا 

 .   (8)رؿ حقث طرضت لؽ الصالة فصؾ ففق مسجد،  سـة

صةةؾك اهلل طؾقةةف  رسةةق  اهلل: قةةا   قةةا ،  طةةـ أبةةل سةةعقد الخةةدري  -  677

،  ومسةةجدي هةةذا،  : الؿسةةجد الحةةرام : تشةةد الرحةةا  إلةةك رالرةةة مسةةاجد وسةةؾؿ

 .  (2)والؿسجد إقصك

طةاب   خ: اسةتلذن رجةؾ طؿةر بةـ ال قةا ،  طـ سةعقد بةـ الؿسةقب  -  678

فؾؿةا تجفةز ،  فنذا تجفزت فلطؾؿـل،  : اذهب فتجفز فؼا  لف،  إتقان بقت الؿؼدس

 .   (4)اجعؾفا طؿرة : فؼا  لف طؿر،  جانه

: مةـ أيةـ  فؼا  لفؿةا،  : ومر بف رجالن وهق يعرض إبؾ الصدقة قا   -  679

: أحةج كحةج  وقةا ،  : فعالهؿةا بالةدرة قةا ،  : مةـ بقةت الؿؼةدس جئتؿا؟ فؼةآ

 .   (3): إكؿا كـا مجتازيـ البقت؟ قآ

اهلل : جةان رجةؾ إلةك رسةق  اهلل صةؾك  قةا ،  طـ ططان بـ أبل ربةاح  -  681

فؼةا  رسةق  ،  : إين كةذرت أن أصةؾل   بقةت الؿؼةدس طؾقف وسؾؿ يقم الػت  فؼا 

صؾك اهلل  فؼا  الـبل،  فردد ذلؽ طؾقف رالًرا،  : هاهـا فصؾ اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

لصالة هاهـا أفضؾ مـ ألػ صالة فقؿا سةقاه مةـ ،  بقده : والذي كػسل طؾقف وسؾؿ

 .   (5)البؾدان

                                                           

 .  (571، ومسؾؿ ) (6186، ورواه البخاري ) (715إزرقل ) (1)

: )ٓ تشةةد  ( بؾػةةظ1896، ورواه البخةةاري ) ( و  اسةةـاده ضةةعػ1717( والػةةاكفل )717)إزرقةةل  (7)

 .  ( طـ ابل هريرة بالؾػظقـ1679، ورواه مسؾؿ ) الرحا  إٓ إلك رالرة مساجد ( وذكرها

( بنسةةـاد 1716، والػةةاكفل ) (15536، وابةةـ ابةةل شةةقبة ) (9165، وطبةةدالرزا  ) (718إزرقةةل ) (6)

 .  صحق 

 .  ( وإسـاده كالذي قبؾف لؽـ هذه الزيادة تػرد  ا إزرقل719إزرقل ) (3)

 .  (7/787) الؿغازي . وهق طـد القاقدي   ( مـ صريؼ القاقدي وهق مرسؾ711إزرقل ) (5)
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:  : قةا  رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قةا ،  أبةل مؾقؽةة طـ ابةـ  -  681

إٓ الؿسةجد ،  صالة   مسجدي هذا خقر مـ ألػ صالة فقؿا سقاه مـ الؿسةاجد"

وصالة   الؿسجد الحرام أفضؾ مةـ خؿةس وطشةريـ صةالة فقؿةا سةقاه ،  الحرام

 .   (8)"مـ الؿساجد

ڳ  ڳ  ڳ  ﴿:  : سل  حػص الحسـ طـ ققلةف قا ،  رجان لأب طـ  -  687

ڻ  ﴿،  : هةق أو  مسةجد طبةداهلل فقةف   إرض . قا  [;<:  طؿران ]آل﴾ڳ  ڱ

،  ﴾ۀ    ۀ: ﴿ هـ الحسـ وأكا أكظر إلةك أصةابعف: فعدا  . قا  ﴾ڻ  ڻ

[><:  ]آل طؿران﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ﴿،  ﴾ہ  ہ  ہ   ھ﴿
 (2)  . 

تشةد ":  أن رسةق  صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قةا ،  طـ طؿرو بةـ ديـةار  -  686

ومسةجد محؿةد صةؾك اهلل طؾقةف ،  : إلةك مسةجد إبةراهقؿ الرحا  إلك رالرة مسةاجد

 .   (4)"ومسجد إيؾقان،  وسؾؿ

فؼةا  ،  : أردت الخروج إلك الطقر فسللت ابـ طؿر قا ،  طـ قزطة  -  683 

 شد الرحةا  إٓ إلةكٓ تُ  ":  : أما طؾؿت أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قا  ابـ طؿر

ومسةجد ،  ومسةجد الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ،  : الؿسجد الحرام مساجدرالرة 

 .   (3)ودع طـؽ الطقر فال تلتف،  "إقصك

                                                           

 .  (1693، ومسؾؿ ) (1166، وأخرج شطره إو  البخاري ) ( وهق مرسؾ711إزرقل ) (1)

 .  اده شقخ إزرقل مفجل بـ ابل الؿفدي لؿ كؼػ لف طؾك ترجؿة( و  اسـ717إزرقل ) (7)

:  ، ومسةةجد ايؾقةةان : الؿسةةجد الحةةرام ، والؿةةراد بؿسةةجد ابةةراهقؿ ( وإسةةـاده ضةةعقػ716إزرقةةل ) (6)

 .  الؿسجد إقصك فؿعـاه رابت   الصحقحقـ كؿا سبؼ

 الؽبقةةةر والبخةةةاري   التةةةاريخ( 9171، وطبةةةدالرزا  ) (1196، ورواه الػةةةاكفل ) (717إزرقةةةل ) (3)

( وتصحػ قزطة طـةد طبةدالرزا  إلةك طرفجةة 7569، وابـ ابل شقبة ) ( بنسـاد جقد طـ قزطة7/716)

( كحةقه طةـ ابةل 76899( وأحؿةد )731. وروى مالةؽ   الؿقصةل ) وسؼط مـ اسـاده صؾؼ بةـ حبقةب

 .  هريرة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 أول من أدار الصػوف حول الؽعبة

:  مةـ أدار الصةػق  حةق  الؽعبةة : أو  قةا ،  طـ سػقان بةـ طققـةة  -  685

 .  (8)خالد بـ طبداهلل الؼسري

،  طةـ أبقةف،  بـ الؼاسؿ بةـ طؼبةة إزرقةلالرحؿـ بـ حسـ طـ طبد  -  686

ركةز حربةة تُ ،  : كان الـاس يؼقمقن ققام شفر رمضان   أطؾك الؿسةجد الحةرام قا 

فؿـ أراد صةؾك ،  والـاس ورانه،  فقصؾل اإلمام خؾػ الحربة،  خؾػ الؿؼام بربقة

. فؾؿةةا ولةةل خالةةد بةةـ طبةةداهلل  ومةةـ أراد صةةا  وركةةع خؾةةػ الؿؼةةام،  مةةع اإلمةةام

ان أن رّ أمةر خالةد الُؼة،  الؼسري مؽة لعبةد الؿؾةؽ بةـ مةروان وحضةر شةفر رمضةان

وذلةةؽ أن الـةةاس ،  حةةق  الؽعبةةة  وأدار الصةةػق،  يتؼةةدمقا فقصةةؾقا خؾةةػ الؿؼةةام

: كؼطع الطةقا  لغقةر  فؼقؾ لف،  فلدارهؿ حق  الؽعبة،  ضا  طؾقفؿ أطؾك الؿسجد

: فلمرهؿ فػصؾقا بةقـ  تقـ سبعا: فلكا آمرهؿ يطقفقن بقـ كؾ ترويح قا ،  الؿؽتقبة

 .  كؾ ترويحتقـ بطقا  سبع

 .  (2)يرون ذلؽ وٓ يـؽروكف ا: وكان ططان وطؿرو بـ ديـار وكظرانهؿ قا 

،  الحةرام : إذا قةؾ الـةاس   الؿسةجد قؾةت لعطةان:  ابةـ جةريج طـ  -  687

 (4)لةؿ:  يؽقكقا صًػا واحًدا حق  الؽعبة؟ قا  وإلقؽ أن يصؾقا خؾػ الؿؼام أ أحبُّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿:  : وتةال . قا  يؽقكقا صًػا واحًدا حق  الؽعبة

[:>:  ]الزمر﴾پ
 (3)  . 

                                                           

 .  ( وإسـاده إلك سػقان صحق 718إزرقل ) (1)

 .  ( طـ بعض أهؾ مؽة7/155، وذكره الػاكفل ) ( وإسـاده ضعقػ719إزرقل ) (7)

 .  تصحقػ "لؿ". و بؾ:  طـد إزرقل (6)

 .  ( وإسـاده صحق  ،لؽـ لؿ أجده إٓ طـد إزرقل771إزرقل ) (3)
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 موضع قبور طذارى بـات إسؿاطقل طؾقه السالم

: إن هةةذا  أكةةف سةةؿع ابةةـ الزبقةةر طؾةةك الؿـةةرب يؼةةق ،  طةةـ الزهةةري  -  688

الشةةامل مةةـ يؾةةل الةةركـ  يعـةةل مؿةةا -ب قبةةقر طةةذارى بـةةات إسةةؿاطقؾ الؿحةةدودِ 

 .  (8)-الؿسجد الحرام 

  فةةال يـشةةب أن يعةةقد،  ى مةةع الؿسةةجد: وذلةةؽ الؿقضةةع يسةةقا  قةةا   -  689

 .   (2)مـذ كان محدودبًا

 

 قن يدي الؿصؾيبوالـاس يؿرون  الصالة يف الؿسجد الحرام

 مةـ رجةؾ ]طةـ طـ كثقر بـ كثقر بـ الؿطؾب بـ أبل وداطةة السةفؿل  -  691

أكةف رأى الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف  (4)السةفؿل[ وداطةة أبةل بـ الؿطؾب جده ، طـ أهؾف

والـةاس يؿةرون بةقـ يديةف لةقس بقـةف وبقةـفؿ ،  وسؾؿ يصؾل مؿا يؾل باب بـل سةفؿ

 .  (3)س ة

 

                                                           

وأيضةا ،  ، لؽـ لقس هق الزهري بؾ تصةحػ طـةد إزرقةل ( والزهري لؿ يؾؼ ابـ الزبقر771إزرقل ) (1)

( طةـ 315، ورواه ابةـ معةقـ   تاريخةف ) (9161: زهقر رواه طبدالرزا  ) تصحػ طـد طبدالرزا  إلك

 بةـ سةؿع لةف قؾةت الةرهقـ بةـ : الـضةر قةا  ؟الةرهقـ بـ اسؿ ما لقحقك : قؾت ، قا  الدوري ابـ الرهقـ

 .  لف ترجؿة. ولؿ اجد  : الـظر بـ الرهقـل ( وسؿاه1776، والػاكفل ) كعؿ قا  مـف طققـة

( مـ صريؼ ابةـ ابةل بةزة طةـ 1773، ورواه الػاكفل ) ( باإلسـاد الذي قبؾف وقد تػرد  ذا771إزرقل ) (7)

 .  ابقف طـ جده وهؿا مجفقٓن

 .  زيادة مـ إزرقل وسؼط مـ إصؾ (6)

،  (1/766)  ، والحؿقةدي   مسةـده (7116، وأبةق داود ) (77783، ورواه أحؿةد ) (777إزرقل ) (3)

 .  ( و  سـده مـ لؿ يسؿ طـد الجؿقع15169وابـ ابل شقبة )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 إكشاد الضالة يف الؿسجد الحرام

: سةؿع الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ  قةا ،  طـ طبةدالؽريؿ الجةزري  -  691

:  وقةا ،  : ٓ وجدتا  . فؼا  دطا إلك الجؿؾ إحؿر: مـ  رجاًل   الؿسجد يؼق 

 .   (8)ألفذا بـقت الؿساجد؟

 

 ما جاء يف الـوم يف الؿسجد الحرام

: أتؽره الـقم   الؿسجد الحةرام؟  : قؾت لعطان قا ،  طـ ابـ جريج  -  697

 .   (2): بؾ أحبف قا 

 الؿسةةجد   الزبقةةر ابةةـ كـةةام زمةةان كـةةا:  ، قةةا  بةةـ ديـةةار طؿةةرو طةةـ  -  696

 .  (4) ]الحرام[

 

 الوضوء يف الؿسجد الحرام وما جاء يف ذلك

 .   (3): أكف كان يتقضل   الؿسجد الحرام طـ ططان  -  693

 .   : يتؿس  بغقر استـجان : يعـل قا  أبق محؿد الخزاطل

                                                           

،  (1771، وطبةدالرزا  ) (813، والطقالسةل ) (569، لؽـ رواه مسةؾؿ ) ( وهق مرسؾ776إزرقل ) (1)

 .  ( طـ بريدة إسؾؿل رضل طـف7911وابـ ابل شقبة )

 .  ( بنسـاد صحق 3917، وابـ ابل شقبة ) (1738، والػاكفل ) (776إزرقل ) (7)

:  . لؽةـ لػةظ الػةاكفل ( بنسـاد صةحق 1736، والػاكفل ) (775، ورواه إزرقل ) زيادة مـ إزرقل (6)

 .  )لؿ كز  كـام بالؿسجد   زمـ ابـ الزبقر رضل اهلل طـفؿا (

زيةادة أكةف ( باسـاديـ طـ ططان يؼقي أحدهؿا أخر وطـد الػةاكفل 1781، والػاكفل ) (777إزرقل ) (3)

( بسةـد صةحق  طةـ صةاووس أكةف كةان 1633، ورواه طبةدالرزا  ) مـ غقر تخؾل وأن الديـ سؿ  سفؾ

 الؿسةجد( إوسةط   القضقن يبق  الـاس طؾؿان مـ طـف كحػظ مـ : )كؾ ، وقا  ابـ الؿـذر يػعؾ ذلؽ

(5/169)  . 



 

 

 

282 

 

 

 

: رأيةت  قةا ،  طةـ أبقةف،  الؿجقد بـ طبدالعزيز بـ أبةل روادطـ طبد  -  695

: تػحةص لفؿةا  أو قةا ،  ئافربؿةا تقضة،  يؽقكان   الؿسجد الحرامططان وصاوسا 

رةؿ تعةاد البطحةان كؿةا ،  فقتقضةآن وضةقًنا سةابًغا،  البطحةان طةـبعض جؾسةاهفؿا 

 .  (8)كاكت

 

 ،  عهوذكر من وّس  ذكر ما كان طؾقه الؿسجد الحرام وجدراته

 إلى ما هو طؾقه أن وطؿارته إلى أن صار

: كةةان الؿسةةجد الحةةرام لةةقس طؾقةةف جةةدرات  قةةا ،  طةةـ ابةةـ جةةريج  -  696

أبقابةا يةدخؾ  (2)ؾةدورلغقر أن ،  إكؿا كاكت الدور محدقة بف مـ كؾ جاكب،  محاصة

،  فاش ى طؿر بـ الخطاب دورا ففدمفا،  فضا  طؾك الـاس،  مـفا مـ كؾ كقاحقف

ع مةةـ وتؿـاةة،  وأبةةك بعضةةفؿ أن يلخةةذ الةةثؿـ،  الؿسةةجد مةةـ قةةرب مةةـوهةةدم طؾةةك 

 رةؿ أحةاط طؾقةف جةداراً ،  فقضعت أرؿا ا   خزاكة الؽعبة حتك أخذوها بعد،  البقع

.  ولةؿ تـةز  طؾةقؽؿ،  هانففق فـا،  : إكؿا كزلتؿ طؾك الؽعبة وقا  لفؿ طؿر،  قصقراً 

وأبةك ،  واش ى مةـ قةقم،  فقسع الؿسجد،  رؿ كثر الـاس   زمان طثؿان بـ طػان

 رّ : إكؿةا جة فؼا ،  فدطاهؿ،  حقا بففصقا ،  ففدم طؾقفؿ،  آخرون أن يبقعقا
ا
 أكؿ طؾةل

فاحتةذيت طؾةك مثالةةف ،  فؾةؿ يصة  أحةد،  قةد فعةؾ بؽةؿ طؿةر هةةذا،  حؾؿةل طةـؽؿ

 .  (4)رؿ أمر  ؿ إلك الحبس حتك كؾؿف فقفؿ طبداهلل بـ خالد بـ أسقد،  فصحتؿ بل

 

                                                           

 .  فقف كالم، وطبدالؿجقد  ( وفقف شقخ الؿصـػ لؿ كجد لف ترجؿة778إزرقل ) (1)

 .  : بقـ الدور طـد إزرقل (7)

 .  ( طـ القاقدي1639، وذكره الػاكفل ) ( وإسـاده ضعقػ فقف مسؾؿ بـ خالد الزكجل779إزرقل ) (6)
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 ذكر بـقان طبداهلل بن الزبقر

:  قةا ،  طةـ أبقةف،  الؼاسةؿ بةـ طؼبةةالرحؿـ بـ الحسـ بـ طـ طبد  -  697 

وأدخؾفةةةا   ،  واشةةة ى مةةةـ الـةةةاس دورا،  زاد ابةةةـ الزبقةةةر   الؿسةةةجد الحةةةرام

: وكاكت ٓصؼة  قا  -يعـل دار إزر   -فؽان مؿا اش ى بعض داركا ،  الؿسجد

وبا ةا شةارع طؾةك بةاب بـةل شةقبة الؽبقةر طؾةك يسةار مةـ دخةؾ ،  بالؿسجد الحرام

فلدخؾفا   الؿسجد الحرام ببضةعة طشةر ألةػ ،  كصػفافاش ى ،  الؿسجد الحرام

 .   ديـار

 .   دفعفا إلقـاف: وكتب لـا إلك مصعب بـ الزبقر بالعرا   قا 

فؾةؿ ،  فقجةدوا مصةعبا يؼاتةؾ طبةدالؿؾؽ بةـ مةروان،  : فركب مـا رجةا  قا 

 .  فرجعقا إلك مؽة،  يؾبثقا إٓ يسقًرا حتك قتؾ مصعب

تةؾ فؼُ ،  جةاج وحاصةرهحتةك جةانه الحَ ،  الزبقر يعدكا ويدفعـا: فجعؾ ابـ  قا 

د:  فؼا ،  فؽؾؿـا   ذلؽ الحجاج بعد مؼتؾ ابـ الزبقر،  ولؿ كلخذ شقًئا طةـ  أكةا أبةرِّ

 .   فلكتؿ وهق أطؾؿ،  ابـ الزبقر؟ هق ضؾؿؽؿ

: وكان ابـ الزبقر قد اكتفك بالؿسجد إلك أن أشرطف طؾك الةقادي مؿةا يؾةل  قا 

رةؿ مضةك ،  والقادي يقمئذ   مقضع الؿسةجد القةقم،  وكاحقة بـل مخزوم،  الصػا

وبةقـ بقةت الشةراب الةذي يؾةل الصةػا ،  بف مصعًدا مـ وران بقت الشراب ٓصًؼا بةف

رةؿ أصةعد بةف طةـ بقةت ،  وهق مـحر ،  وبقـ جدر الؿسجد إٓ قدر ما يؿر الرجؾ

زاوية  وكاكت،  العراض رؿ رده  ،  أو كحق ذلؽ،  الشراب مصعًدا بؼدر سبع أذرع

لةقس بقـفةا وبةقـ زاويةة ،  الؿسجد التل تؾل الؿسعك وكحق القادي الزاويةة الشةرققة

إلةك  (8)ؿارصةرؿ رده طرضةا طؾةك الؿ،  بقت الشراب الشرققة إٓ كحق مـ سبع أذرع

                                                           

/  6 الـفايةة) الة :  ، ويسةؿك البـةان طؾقةف يؼةقم الةذي الخةقط هةق:  . والؿطؿةار : الؿطؿار طـد إزرقل (1)
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رةؿ رد جةدار ،  الققم   الؿسجد الحراما وهق يقمئذ أدخؾ مـف،  دار شقبة بـ طثؿان

،  وهةل يقمئةذ داخؾةة   الؿسةجد الحةرام،  ا طؾك وجةف دار الـةدوةالؿسجد مـحدر

 .  وبا ا   وسط الصحـ

أشار لل جدي إلك مقضع يؽقن بقـف وبةقـ مقضةع الصةػ إو  مثةؾ مةا بقـةف 

يؽقن طؾك الـصةػ أو ،  والطا  إو  مـ الؿسجد الققم،  وبقـ إساصقـ إولك

فضرب جةدي برجؾةف ،  الصػ إو كحق ذلؽ مـ إسطقاكة الحؿران إلك مقضع 

 .   : كان هاهـا باب دار الـدوة فؼا ،  هذا الؿقضع (8)مـ

حتك زاد أبق جعػر أمقر الؿةممـقـ   ،  فؾؿ يز  باب دار الـدوة   مقضعف هذا 

وكان هذا بـقان ابـ الزبقةر الةذي ذكةرت   ،  فلخره إلك ما هق طؾقف الققم،  الؿسجد

 .  هذا الؽتاب

، ]وكةان ابةـ الزبقةر قةد  ؿةره طبةدالؿؾؽ بةـ مةروان بعةد ابةـ الزبقةر: رؿ ط قا 

، ولؽـةةف رفةةع جدراتةةف وسةةؼػف بالسةةاج  ، ولةةؿ يةةزد فقةةف طبةةدالؿؾؽ (2)سةؼػ بعضةةف[

 .   (4)وطؿره طؿارة حسـة

 .  (3)جعؾ   رأس كؾ اسطقاكة خؿسقـ مثؼآ مـ ذهب  -  698

ومسةجد مؽةة ،  : مسةجد الؽقفةة تسةعة أجربةة قةا ،  بـ فةروخطـ ا  -  699

                                                                                                                                                        

168)  . 

 .  :   طـد إزرقل (1)

ما بقـ الؿعؽقفتقـ رواها إزرقل طـ جده طؿـ سؿع مـ أهؾ مؽة لؽـ فقف أكةف ٓ يةدري أسةؼػف كؾةف أو  (7)

 .  . أدخؾ ابـ الؽرماين رواية   أخرى بعضف

 .  ( وطبدالرحؿـ بـ الحسـ وابقف لؿ كجد لفؿا ترجؿة767إزرقل ) (6)

 فةروة بـ : سعقد (8165) اطرفف لؽـ قا  ابـ حبان الثؼات( و  سـده سعقد بـ فروة لؿ 766إزرقل ) (3)

 .  . فقؽقن مجفقٓ . فؾعؾف هق . هة ا.  فروة بـ سعقد بـ يزيد بـ خالد ابـف بـ طـف روى شري  طـ يروى
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 .  (8)سبعة أجربة وشلن

 .   : وذلؽ   زمان ابـ الزبقر قا  جدي  - 

 

 ذكر طؿل الولقد بن طبدالؿؾك

وكةةان إذا طؿةةؾ ،  : رةةؿ طؿةةر القلقةةد الؿسةةجد الحةةرام جةةدي قةةا   -  311

 .  الؿساجد زخرففا

وهةق أو  مةـ كؼةؾ إلقةف ،  وطؿؾف طؿاًل محؽؿا،  : فـؼض طؿؾ طبدالؿؾؽ قا 

وجعةةؾ طؾةةك رؤوس إسةةاصقـ ،  وسةةؼػف بالسةةاج الؿزخةةر ،  الرخةةامأسةةاصقـ 

 .  طؾك صػاه  الشبف مـ الصػر،  الذهب

جةقه الطقؼةان   أطالهةا   ووجعةؾ ،  : وأزر الؿسجد بالرخام مـ داخؾةف قا 

 .   (2)بًاوجعؾ لؾؿسجد شرا،  وهق أو  مـ طؿؾف   الؿسجد الحرام،  الػسقػسان

 

 جعػرطؿل أمقر الؿممـقن أبي 

القلقةد  : لؿ يعؿر الؿسجد الحرام بعةد قا ،  : حدرـل جدي قا  أبق القلقد  - 

فةزاد   شةؼف ،  حتك كةان أبةق جعػةر،  ولؿ يزد فقف شقًئا،  ؾػانخبـ طبدالؿؾؽ مـ ال

وٓ   ،  ولؿ يةزد   أطةاله،  و  أسػؾف،  ودار الـدوة،  دار العجؾة الشامل الذي فقف

 .   شؼف الذى يؾل القادي

حتةك وضةعف ،  فاش ى مـ الـاس دورهؿ الالصؼة بالؿسجد مةـ أسةػؾف:  قا 

                                                           

. زاد  ( وإسةةـاده جقةةد6/75) والتةةاريخ ، والػسةةقي   الؿعرفةةة (1181، والػةةاكفل ) (763إزرقةةل ) (1)

 .  طـفؿا اهلل رضل الزبقر ابـ أساس يعـل أضـف سػقان قا  : الػاكفل والػسقي

 .  : شرافات . اي : شُرفًا ، و  كسخة : شرافا طـد إزرقل (7)
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 .   مـتفاه الققم (8)ـط

ؽاكت زاوية الؿسجد التل تؾل أجقةاد الؽبقةر طـةد بةاب بـةل جؿة  طـةد ف:  قا 

طـةد ،  قـاديؾ الؿسةجد (4)ـبمـ جدر الؿسجد الذي طـد بقت زي (2)إحجار الـادر

فذهب بف طؾةك العةراض ،  أو  إساصقـ الؿبقضةمـ ،  آخر مـتفك أساصقـ الرخام

طـد باب بـةل ،  حتك اكتفك إلك الؿـارة التل   ركـ الؿسجد الققم (3)ارضؿطؾك الؿ

وكان الذي ولل طؿارة الؿسجد ٕمقر الؿةممـقـ ،  وهك مـ طؿؾ أبك جعػر،  سفؿ

 .  وهق أمقر طؾك مؽة،  الحاررل : زياد بـ طبقد اهلل أبل جعػر

 

 زيادة الؿفدي إولىذكر 

: حةةج الؿفةةدي سةةـة  يؼةةق ،  طبةةدالرحؿـ بةةـ الؼاسةةؿ بةةـ طؼبةةة طةةـ  -  311

وأمةةر بعؿةةارة الؿسةةجد ،  فجةةرد الؽعبةةة مؿةةا كةةان طؾقفةةا مةةـ الثقةةاب،  سةةتقـ وماهةةة

،  ويشة ى مةا كةان   ذلةؽ الؿقضةع مةـ الةدور،  وأمةر أن يةزاد   أطةاله،  الحرام

: محؿةد بةـ طبةدالرحؿـ بةـ هشةام  بةذلؽ وكان الذي أمةر،  وخؾػ تؾؽ إمقا 

 .   وهق يقمئذ قاضل أهؾ مؽة،  إوقص الؿخزومل

واشة ى ،  فؿا كان مـفا صدقة طز  رؿـف،  : فاش ى إوقص تؾؽ الدور قا 

 .  هق ٕهؾ الصدقة بثؿـ دورهؿ مساكـ   فجاج مؽة طقًضا مـ صدقاهتؿ

  الؿسةةجد بخؿسةةة  مؿةةا دخةةؾ،  (5)مؽسةةر   ذراع : فاشةة ى كةةؾ ذراع قةةا 

                                                           

 .  : طؾك طـد إزرقل (1)

 .  : الـادرة طـد إزرقل (7)

 .  : زيت طـد إزرقل (6)

 .  : الؿطؿار (7/167طـد إزرقل والػاكفل ) (3)

 .  : فاش ى كؾ ذراع مؽسرا والػاكفل طـد إزرقل (5)
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 .   وما دخؾ   القادي بخؿسة طشر ديـاراً ،  وطشريـ ديـارا

وهةةل يقمئةةذ ٓصةةؼة ،  : فؽةةان مؿةةا دخةةؾ   ذلةةؽ الفةةدم دار إزر  قةةا 

فؽةان رؿـفةا ،  بالؿسجد طؾك يؿقـ مـ خرج مةـ بةاب بـةل شةقبة بةـ طثؿةان الؽبقةر

الؿسجد   زيادة ابـ الزبقر وذلؽ أن أكثرها دخؾ   ،  كاحقة رؿاكقة طشر ألػ ديـار

 .  حقـ زاد فقف

ففةةل   أيةةديفؿ إلةةك ،  مةةـ دارهةةؿ: واشةة ى لفةةؿ بثؿـفةةا مسةةاكـ طقًضةةا  قةةا 

فبؾةغ رؿـفةا رالرةة وأربعةقـ ،  . ودخؾت أيضةا دار خقةرة بـةت سةباع الخزاطقةة الققم

 قبةةؾ أن يةةمخر،  وكاكةةت شةةارطة طؾةةك الؿسةةعك يقمئةةذ،  عةةت إلقفةةافِ ألةةػ ديـةةار دُ 

  . الؿسعك

 .  : ودخؾت أيًضا دار ٔ  جبقر بـ مطعؿ قا 

،  ففةدمفا،  : فاش ى جؿقةع مةا كةان بةقـ الؿسةعك والؿسةجد مةـ الةدور قا 

وجعةؾ مقضةع دار ،  ووضع الؿسجد طؾك ما هق طؾقف القةقم شةارًطا طؾةك الؿسةعك

فؾؿ تز  طؾك ذلؽ حتةك اسةتؼطعفا جعػةر بةـ يحقةك بةـ خالةد بةـ ،  الؼقارير رحبة

فبـةك باصـفةا ،  (8)خؿاطة الرتريرؿ قبضفا ،  فبـاها،  خالفة الرشقد هارونبرمؽ   

. وكةةان الةةذي زاد الؿفةةدي    وبـةةك ضاهرهةةا بالرخةةام والػسقػسةةان،  بةةالؼقارير

إذ كان ٓصةؼا ببقةت ،  الؿسجد   الزيادة إولك أن مضك بجدره الذي يؾل القادي

: بةاب البطحةان طؾةك  ذي يؼا  لفحتك اكتفك بف إلك حد باب بـل هاشؿ ال،  الشراب

الةةذي طؾقةةف العؾةةؿ ،  إلةةك حةةده الةةذي يؾةةل بةةاب بـةةل هاشةةؿ،  (2)ؾؼةةانحسةةق  ال

ـ لؿـ ومقضع ذلؽ بقِّ ،  الذي يسعك مـف مـ أقبؾ مـ الؿروة يريد الصػا،  إخضر

                                                           

، وهةق مةـ ولةل مؽةة  . وهةق الصةقاب : حؿاد الرببري (7/167) مؽة طـد إزرقل والػاكفل   أخبار (1)

 .  والقؿـ لفارون الرشقد

 .  . وهق الصقاب وما   آصؾ تصحقػ : الخؾؼان طـد إزرقل (7)
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وكةان فقةف مـةارة شةارطة طؾةك الةقادي ،  كان ذلؽ الؿقضع زاوية الؿسجدو.  تلمؾف

الةةقادي ٓصةًؼا  ؿةةا يؿةر   بطةةـ الؿسةجد القةةقم قبةؾ أن يةةمخر وكةان ،  والؿسةعك

رؿ بـك أبق جعػةر أمقةر ،  الققم مـ شؼ الصػا والقادي (8)اهبـالؿفدي الؿسجد إلك م

(2)]طةةـ يؿةةقـ[الؿةةممـقـ قريًبةةا مةةـ بةةاب دار شةةقبة مةةـ وران البةةاب مـحةةدرا 
البةةاب  

الػسقػسةان مةـ  بلسطقاكتقـ مـ الطةا  الالصةؼ بجةدار الؿسةجد إلةك مـتفةك طؿةؾ

وجدر الؿسجد مـحدرا إلك أسةػؾ ،  وذلؽ الػسقػسان وحده،  ذلؽ الطا  الداخؾ

 .  طؿؾ أبل جعػر أمقر الؿممـقـ،  الؿسجد

،  زلةت بجةدةكمـ الشام حتك  فـؼؾت بالسػـ،  فلمر الؿفدي بلساصقـ الرخام 

  : فجعؾةت أسةاصقـ لؿةا هةدم الؿفةدي  ت طؾك العجؾ مـ جةدة إلةك مؽةةرا رؿ ُج 

وجعؾ بقـ يدي الطا  الذي كان بـاه أبةق جعػةر مؿةا ،  أطؾك الؿسجد رالرة صػق 

يؾل دار الـدوة ودار العجؾة وأسػؾ الؿسجد إلك مقضع بقت الزيةت طـةد بةاب بـةل 

وهك الطقؼةان التةل   الؿسةجد القةقم ،  صػق  (4)قـ حتك صارت رالثػا جؿ  َص 

أقةره طؾةك ،  و  مـ شؼ الةقادي شةقًئا  الؿفدي   الفدم إ. ولؿ يؽـ حقا  لؿ تغقر

إكؿةا كةان بةقـ جةةدر ،  : وذلةةؽ لضةقؼ الؿسةجد   تؾةؽ الـاحقةةة حالةف صاقةا واحةدا

الؽعبة القؿاين وبقـ جدر الؿسجد الذي يؾل الصةػا تسةعة وأربعةقن ذراطةا وكصةػ 

. فالةذي   الؿسةجد مةـ إبةقاب  . ففذه زيادة الؿفدي إولك وطؿارتف إيةاه ذراع

وهةق ،  مةـ أسةػؾ الؿسةجد بةاب بـةل جؿة ،  أبةل جعػةر أمقةر الؿةممـقـمـ طؿؾ 

ومةـ بةقـ ،  الؿسةجد الحةرام كؾةف (5)سةقؾ ومـ تحتف يخةرج سةقؾ،  (3)رالث صقؼان

                                                           

 .  : مـتاه (7/167) مؽة أخبار   والػاكفل إزرقل طـد (1)

 .  زيادة مـ إزرقل لقست   إصؾ (7)

 .  : رالرة إزرقل طـد (6)

 .  : وهق صاقان (7/169) مؽة أخبار   الػاكفل طـد (3)

 .  هؽذا تؽررت الؽؾؿة   إصؾ (5)
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و  دار زبقدة بابان كاكا يخرجان إلك زقا  كةان ،  يديف بالط يؿر طؾقف سقؾ الؿسجد

مةا ،  صريؼةا مسةؾقكا وكةان ذلةؽ الزقةا ،  بقـ الؿسجد والدار التل صةارت لزبقةدة

 .  بانوالبابان مبقا ،  ت إٓ حديًثادا ُس 

وبةاب طؿةرو ،  وهةق صةا  واحةد،  : باب بـل سفؿ ومـ طؿؾ أبل جعػر أيضا

كاكا يخرجان إلك زقا  كان بةقـ دار ،  صاقًا وبابان   دار العجؾة صاقًا،  بـ العاص

وسةقؾ ،  مسؾقكا تؿر فقف سقق  السقيؼة كان صريؼًا، و ر الؿسجداالعجؾة وبقـ جد

 (8)دهاهةحتةك ،  فؾؿ تز  تؾؽ الطريؼ طؾةك ذلةؽ،  ما أقبؾ مـ جبؾ شقبة بـ طثؿان

وأبطةؾ ،  قةدم الةدار إلةك جةدر الؿسةجد،  حقـ بـك دار العجؾةة،  يؼطقـ بـ مقسك

وذلةةؽ ،  وجعةةؾ تحةةت الةةدار سةةرًبا مسةةؼًػا مسةةتؼقًؿا يؿةةر تحتةةف السةةقؾ،  الطريةةؼ]

ذلةةؽ  (2)[وسةةد أحةةد بةةابل الؿسةةجد الةةذي كةةان  ،  حالةةف إلةةك القةةقم السةةرب طؾةةك

 .   إسػؾ مـفؿا وهق الباب،  الزقا 

ومؿةةا جعةةؾ أيًضةةا أبةةق جعػةةر أمقةةر الؿةةممـقـ البةةاب الةةذي يسةةؾؽ مـةةف إلةةك دار 

ففذه إبةقاب ،  وباب دار الـدوة،  حجقر بـ أبل إهاب بقـ دار العجؾة ودار الـدوة

 .   عػرج قطؿؾ أب ؿاالسبعة م

: الباب الذي   دار شةقبة  فؿـفا،  وأما إبقاب التل مـ زيادة الؿفدي إولك

 .  وهق صا  واحد،  بـ طثؿان

: بةةاب بـةةل  كةةان يؼةةا  لةةف،  البةةاب الؽبقةةر الةةذي يةةدخؾ مـةةف الخؾػةةان (4)ومـةةف

وفقةةف ،  وهةةق رةةالث صقؼةةان،  ويعةةر  القةةقم ببةةاب بـةةل شةةقبة الؽبقةةر،  طبدشةةؿس

                                                           

 .  سدها:  (7/169) مؽة أخبار   والػاكفل طـد إزرقل (1)

 .  اختصارا ي أسؼط طؾك ابـ الؽرماين او اسؼطفطـد إزرقل فال أدرما بقـ الؿعؽقفتقـ زيادة  (7)

 .  ومـفا:  طـد إزرقل (6)



 

 

 

291 

 

 

 

و  طتبة الباب حجارة صةقا  ،  مػروش مـ حجارة طوبقـ يديف بال،  (8)ـقأسطقاكت

 .   مػروش  ا العتبة

،  كةان شةارًطا طؾةك رحبةة   مقضةع الةدار،  ومـفا الباب الذي   دار الؼقارير

 .  وهق صا  واحد

وهةق ،  ؼابؾ زقةا  العطةاريـيوهق الباب الذي ،  ومـفا باب الـبل طؾقف السالم

إلةك بقةت خديجةة بـةت خقيؾةد زوج الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف  الزقا  الذي يسؾؽ مـةف

 .   وهق صا  واحد،  وسؾؿ

وهةق البةاب الةذي طـةد العؾةؿ إخضةر ،  ومـفا باب العباس بةـ طبةدالؿطؾب

وفقةةف ،  وهةةق رةةالث صقؼةةان،  الةةذي يسةةعك مـةةف مةةـ أقبةةؾ مةةـ الؿةةروة يريةةد الصةةػا

 .   الزيادة إولك. ففذه الخؿسة إبقاب التل طؿؾفا الؿفدي    أسطقاكتان

 

 الوادي من الؿسجد الحرام ذكر زيادة الؿفدي أخرة يف شق

: لؿا بـك الؿفدي الؿسجد الحرام وزاد  الزيةادة  : قا  جدي قا  أبق القلقد  - 

وضةا  شةؼف ،  (2)وشؼف الذي يؾل دار الـدوة الشامل،  : اتسع أطاله وأسػؾف إولك

وذلةةؽ أن ،  فؽاكةةت الؽعبةةة   شةةؼ الؿسةةجد،  القؿةةاين الةةذي يؾةةل الةةقادي والصةةػا

 .   القادي كان داخاًل ٓصًؼا بالؿسجد   بطـ الؿسجد الققم

  إكؿا،  مـ وراهف   مقضع القادي الققم (4): وكاكت الدور وبققت ]الـاس[ قا 

وإكؿةةا كةةان يسةةؾؽ مةةـ الؿسةةجد إلةةك الصةةػا   بطةةـ ،  كةةان مقضةةعف دور الـةةاس

                                                           

 .  اسطقاكتان:  طـد إزرقل (1)

 .  والشامل:  طـد إزرقل (7)

 .  زيادة مـ  إزرقل (6)
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ؼ حتك يخرج إلةك الصةػا مةـ التػةا  البقةقت فقؿةا رؿ يسؾؽ   زقا  ضقِّ ،  القادي

وكةةان ،  وكةةان الؿسةةعك   مقضةةع الؿسةةجد الحةةرام القةةقم،  بةةقـ الةةقادي والصةةػا

وكةان بةاب دار محؿةد بةـ طبةاد بةـ ،  (8)الؿسعك   مقضع الؿسةجد الحةرام القةقم

جعػر طـد حةد ركةـ الؿسةجد الحةرام القةقم طـةد مقضةع الؿـةارة الشةارطة   كحةر 

وكةان الةقادي يؿةر دو ةا   مقضةع الؿسةجد الحةرام ،  فقفا طؾؿ الؿسعك،  القادي

 .  الققم

الؿسةجد  ـورأى الؽعبةة   شةؼ مة،  فؾؿا حج الؿفدي سـة أربع وستقـ وماهة

فةةدطا الؿفـدسةةقـ ،  وأحةةب أن تؽةةقن متقسةةطة   الؿسةةجد الحةةرام،  كةةره ذلةةؽ

،  جؾ الةقادي والسةقؾفؼدروا ذلؽ فنذا هق ٓ يستقي لفؿ مـ أ،  فشاورهؿ   ذلؽ

وكحةةـ كخةةا  إن ،  وردُ َحةة يوهةةق واد،  : إن وادي مؽةةة لةةف أسةةقا  طارمةةة وقةةالقا

لـةةا الةةقادي طةةـ مؽاكةةف أن ٓ يـصةةر  لـةةا طؾةةك مةةا تريةةد مةةع ازوراره مةةـ الةةدور حقا 

لةل مةـ أن  : ٓ بةدا  . فؼةا  الؿفةدي ولعؾف أن ٓ يةتؿ،  والؿساكـ ما يؽثر فقف الؿمكة

ولق أكػؼت فقةف مةا   بقةقت ،  الؽعبة   الؿسجد طؾك كؾ حا حتك أوسط ،  أوسع

 -وهةق حاضةر  -فؼةدروا ذلةؽ ،  ولفةج بعؿؾةف،  قتةفكؿةت   ذلةؽ . وطظُ  إمقا 

مةـ فةق    رؿ ذرطةقه،  وكصبت الرماح طؾك الدور مـ أو  مقضع القادي إلك آخره

،  مـةف فقةف (2)ومةا يؽةقن الةقادي،  الرماح حتك طرفقا ما يدخؾ   الؿسجد مـ ذلؽ

فؾؿا كصبقا الرماح طؾك جـبتل القادي وطؾك ما يدخؾ   الؿسجد مةـ ذلةؽ وزكةقه 

،  . رةةؿ خةةرج الؿفةةدي إلةةك العةةرا  وخؾةةػ إمةةقا  روا ذلةةؽدوقةة،  مةرة بعةةد مةةرة

فؽةان رؿةـ مةا دخةؾ   الؿسةجد مةـ ذلةؽ كةؾ ذراع ،  فاش وا مـ الـةاس دورهةؿ

،  دخؾ   القادي خؿسة طشةر ديـةاًراوكان رؿـ ما ،  مؽسر بخؿسة وطشريـ ديـاًرا

                                                           

 .  هؽذا تؽررت الجؿؾة   إصؾ (1)

 .  : لؾقادي 156:  مؽة ٓبـ الضقان ص، وتاريخ  (7/81طـد إزرقل تحؼقؼ )محؾس( ) (7)
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،  وأرسؾ إلك الشام وإلك مصر فـؼؾت أساصقـ الرخام   السػـ حتك أكزلةت بجةدة

فبـةقا ،  ووضةعقا أيةديفؿ ففةدمقا الةدور،  رؿ كؼؾت طؾك العجؾ مـ جةدة إلةك مؽةة

،  فابتدؤوا مـ أطاله مـ باب بـل هاشؿ الذي يستؼبؾ الةقادي والبطحةان،  الؿسجد

وهةق ،  وجعةؾ بنزاهةف مةـ أسةػؾ الؿسةجد مسةتؼبؾف بةاب آخةر،  البةابووسع ذلؽ 

فؼةةةا  ،  : بةةةاب البؼةةةالقـ يؼةةةا  لةةةف،  البةةةاب الةةةذي يسةةةتؼبؾ فةةةج خةةةط الحزامقةةةة

 ولةؿ،  جان سقؾ طظقؿ فدخؾ الؿسجد خةرج مةـ ذلةؽ البةاب (8)إنو:  الؿفـدسقن

واشة وا ،  فابتدؤوا طؿؾ ذلؽ   سـة سةبع وسةتقـ وماهةة،    شؼ الؽعبة (2)حؿؾت

وجعؾةقا الؿسةعك ،  ففدمقا أكثر دار ابـ طباد بةـ جعػةر العاهةذي،  الدور وهدمقها

الةقادي  (4)قاقةرخرةؿ ،  ففدمقا ما كان بقـ الصػا والقادي مـ الدور،  والقادي فقفا

،    مقضع الدور حتك لؼقا بف القادي الؼديؿ بباب أجقاد الؽبقر بػؿ خةط الحزامقةة

شةؼ الةقادي تسةعقن ذراًطةا مةـ مقضةع جةدر الؿسةجد  فالذي زيد   الؿسجد مةـ

وإكؿا كان طرض الؿسجد طرض إو  مـ جدر الؽعبةة ،  إو  إلك مقضعف الققم

تسةةعة  -الشةةارع طؾةةك الةةقادي ويؾةةل الصةةػا  -القؿةةاين إلةةك جةةدر الؿسةةجد القؿةةاين 

دار أم هةاكئ بـةت أبةل  ترؿ بـل مـحةدًرا حتةك دخؾة،  وأربعقن ذراًطا وكصػ ذراع

فةةدخؾت تؾةةؽ البئةةر   ،  : كةةان قصةةل حػرهةةا وكاكةةت طـةةدها بئةةر جاهؾقةةة،  صالةب

التةل   حةد  (3)ؼةالقــفحػر الؿفدي طقًضا مـفا البئةر التةل طؾةك بةاب ال،  الؿسجد

وسةؼػف بالسةاج ،  . رؿ مضةقا   بـاهةف بلسةاصقـ الرخةام ركـ الؿسجد الحرام الققم

وماهة وقد اكتفقا إلك آخةر  حتك تق  الؿفدي سـة تسع وستقـ،  الؿذهب الؿـؼقش

،  فاسةتخؾػ مقسةك أمقةر الؿةممـقـ،  مـتفةك أسةاصقـ الرخةام مةـ أسةػؾ الؿسةجد

                                                           

 .  . بدون واو : إن طـد إزرقل (1)

 .  : يحؿؾ طـد إزرقل (7)

 .  : حرفقا طـد إزرقل (6)

 .  : البؼالقـ طـد إزرقل (3)
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رةؿ ،  وبـةقا أسةاصقـف بحجةارة،  وأسةرطقا   ذلةؽ،  بنتؿام الؿسةجد (8)مافبادر الؼق

 .   صؾقت بالجص

. فعؿةةؾ  طؿةةاًل دون طؿةةؾ الؿفةةدي   اإلحؽةةام والحسةةـ (2)أسةةػؾفوطؿةةؾ 

ومةـ ،  الشؼ مـ أطؾك الؿسجد إلك مـتفةك آخةر أسةاصقـ الرخةامالؿفدي مـ ذلؽ 

،  ذلؽ الؿقضع طؿؾ   خالفة مقسك إلك الؿـارة الشارطة طؾك بةاب أجقةاد الؽبقةر

طرض الؿسجد إلك بةاب بـةل جؿة  إلةك إحجةار الـةادرة مةـ بقةت  رؿ مـحدًرا  

ففةذا ،  وطؿةؾ الؿفةدي   الزيةادة إولةك،  حتك وصؾ بعؿةؾ أبةل جعػةر،  الزيت

وكان مقضع الدار التةل ،  وأحدث فقف إلك الققم،  جؿقع ما طؿر   الؿسجد الحرام

وبةةاب  (4)ؼةةالقــ: دار جعػةةر بةةـ يحقةةك بةةـ خالةةد بةةـ برمةةؽ بةةقـ بةةاب ال يؼةةا  لفةةا

حتةك اسةتؼطعفا جعػةر بةـ ،  الحـاصقـ ٓصؼة بالؿسجد رحبةة بةقـ يةدي الؿسةجد

يةتؿ   فؾؿ،  حتك جان كعقف،  ولؿ يتؿ أطالها،  فبـاها،  يحقك   خالفة الرشقد هارون

 .   جـاحفا وأطالها

 

 ذرع الؿسجد الحرام

ألةػ  (3)ـي: ذرع الؿسجد الحرام مؽسًرا ماهة ألةػ ذراع وطشةر قا  أبق القلقد

 .   ذراع

ًٓ مةـ بةاب بـةل جؿةع إلةك بةاب بـةل هاشةؿ  الةذي طـةده  -وذرع الؿسجد صق

أربعؿاهةة ذراع وأربةع أذرع مةع  -العؾؿ إخضر مؼابؾ دار العباس بـ طبدالؿطؾب 

                                                           

 .  . كؿا ابـ الؽرماين : الؼقام . و  تاريخ إزرقل تحؼقؼ )رشدي محؾس( : الؼقم طـد إزرقل (1)

 .  : سؼػف إزرقلطـد  (7)

 .  : البؼالقـ (1/175طـد إزرقل والػاكفل ) (6)

 .  : وطشرون (6/677، وهتذيب السؿان لؾـقوي ) (7/187طـد إزرقل والػاكفل ) (3)
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 .  جدريف يؿر   بطـ الحجر ٓصًؼا بجدر الؽعبة

طـد باب الصػا ٓصًؼا ،  وطرضف مـ باب الـدوة إلك الجدار الذي يؾل القادي

 .   لؽعبة رالرؿاهة ذراع وأربعبقجف ا

وذرع طرض الؿسجد الحرام مـ الؿـارة التل طـةد الؿسةعك إلةك الؿـةارة التةل 

 .  وسبعقن ذراًطا ينطـد باب بـل شقبة الؽبقر ماهتا ذراع ورؿا

وذرع طةرض الؿسةةجد مةةـ مـةارة بةةاب أجقةةاد إلةةك مـةارة بـةةل سةةفؿ ماهتةةا ذراع 

 .  ورؿاكقة وسبعقن ذراًطا

 .  الؿسجد الحرام مـ شؼف الشرقل ماهة ورالث أسطقاكاتوطدد أساصقـ 

 .   ومـ شؼف الغربل ماهة أسطقاكة وخؿس أسطقاكات

 .   ورالرقن أسطقاكة سةومـ شؼف الشامل ماهة وخؿ

 .   وأربعقن أسطقاكة أحدومـ شؼف القؿاين ماهة و

صةق  كةؾ ،  فجؿقع مةا فقةف مةـ إسةاصقـ أربعؿاهةة وأربةع ورؿةاكقن أسةطقاكة

وبعضفا يزيةد طؾةك بعةض   الطةق  ،  وتدويرها رالث أذرع،  أذرعة أسطقاكة طشر

طؾةك إبةقاب التةل تؾةل الؿسةعك ،  . مـفا طؾك إبقاب طشةرون أسةطقاكة والغؾظ

 .   مـفا ست

 .   ومـفا طؾك إبقاب التل تؾل القادي والصػا طشر

 .   ومـفا طؾك إبقاب التل تؾل باب بـل جؿ  أربع

 .  مـ أساصقـف ست أذرع ورالث طشرة أصبًعا (8)ةـ كؾ أسطقاكوذرع ما بق

 .   كراسقفا مذهبة رالرؿاهة وإحدى وطشرون (8)تؾل وصػة إساصقـ التل

                                                           

 .  : اسطقاكتقـ (6/677سؿان لؾـقوي )، وهتذيب آ (7/187طـد إزرقل والػاكفل ) (1)
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 .   مـفا   الظال  التل تؾل دار الـدوة ماهة ورالرقن]

 .   (2) ومـفا   الظال  التل تؾل باب بـل جؿ  أربع وخؿسقن[

 .  القادي ارـتان وأربعقنومـفا   الظال  التل تؾل 

 .   ومـفا   الظال  التل تؾل الؿسعك ارـتان وتسعقن

و  الشةةؼ الةةذي يؾةةل ،  (4)خؿسةةةو  رةةالث أسةةاصقـ مةةـ العةةدد كراسةةقفا 

 .   القادي

 .  ومـفا مؿا يؾل الؿسجد كرسقان

 .  ومـفا   الظال  واحدة

 .   والذهب وفق  الؽراسل التل طؾك إساصقـ مالبـ ساج مـؼقشة بالزخر 

رخةام مطؾةل اللقست ب،  و  إساصقـ أربع وأربعقن أسطقاكة مبـقة بالحجارة

 .  وهل مؿا طؿؾ بعد مقت الؿفدي   خالفة مقسك بـ الؿفدي،  طؾقفا الجص

 .  ومـفا   الظال  التل تؾل باب بـل جؿ  ست وطشرون

 .   طشرة ومـفا   الظال  التل تؾل القادي رؿاين

كراسةقفا العؾقةا مةـ حجةارة ،  أسطقاكة مـ أسةاصقـ الرخةاموطؾك ست طشرة 

 .  مـفا واحدة مؿا يؾل باب بـل جؿ ،  مـؼقشة بالجص

،  أربةع تؾةل بطةـ الؿسةجد،  ومـفا   الشؼ الةذي يؾةل الةقادي خؿةس طشةرة

 .   وإحدى طشرة   الظال 

                                                                                                                                                        

 .  )تؾل( لقست طـد إزرقل (1)

 .  ا بقـ الؿعؽقفتقـ لقس   إصؾ وهق طـد إزرقلم (7)

 .  : حؿر طـد إزرقل (6)



 

 

 

296 

 

 

 

،  كراسقفا التل تؾل إرض حجةارة،  مـ إساصقـ مـ الرخام سبع وطشرون

 .  مـفا   شؼ دار العجؾة سبع،  مـ طؿؾ أبل جعػر أمقر الؿممـقـ وهل

 .   ومـفا   شؼ بـل جؿ  طشرون

 

 طدد إساصقن التي تؾي أبواب الؿسجد الحرام

 .  : مؿا يؾل دار الـدوة خؿس وأربعقن مـ كؾ كاحقة ماهة وإحدى وخؿسقن

 .   ومؿا يؾل باب بـل جؿ  رالرقن

 .  وأربعقنومؿا يؾل القادي أربع 

 .   ومؿا يؾل الؿسعك ارـتان ورالرقن

وأسةطقاكتان مؿةا يؾةل ،  و  إساصقـ أسطقاكتان حؿراوان مخططتان ببقاض

 .  وإخرى حؿران،  إحداهؿا بـػسجقة،  بطـ الؿسجد طؾك باب دار الـدوة

  رزتةةةانحو  شةةةؼ بةةةاب بـةةةل شةةةقبة الؽبقةةةر أسةةةطقاكتان بقضةةةاوان مؾقكتةةةان م

 .  (8)رشاوانق. ومؿا يؾل بطـ الؿسجد أيًضا أسطقاكتان طدسقتان  مسقرتان

وطؾك باب الؿسعك أسطقاكتان خضراوان مسةقرتان مؾقكتةان وهؿةا طؾةك بةاب 

الؿسجد طؾك باب الةقادي  ـ. وأسطقاكة غربان مؿا يؾل بط العباس بـ طبدالؿطؾب

 .  وهل أغؾظ أسطقاكة   الؿسجد خضران،  مؿا يؾل الؿسجد

بطةةـ الؿسةةجد مةةـ شةةؼ الةةقادي أسةةطقاكتان مـؼقشةةتان مؽتقبتةةان ومؿةةا يؾةةل 

 .  وهؿا محؾك باب الصػا،  بالذهب إلك أكصاففؿا

                                                           

 .  : برشاوان (7/183، والػاكفل ) طـد إزرقل (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

297 

 

 

 

،  أصةػك مةـ لق ةا،  هؿا فقفةا كتةاب مةـ جةـس الحجةرا: أحد (8)قا  إسحا 

وهةةق بةةقـ مةةـ خؾؼةةة ،  فلفسةةد اطؾقفةة شكؼةة دإٓ أكةةف قةة،  : اهلل أولةةك بةةالؿممـقـ وهةةق

 .   الحجر

مـؼقشةةتان ،  أيضةةا طؾةةك بةةاب الصةةػا بحةةذاهفؿا مؿةةا يؾةةل السةةق وأسةةطقاكتان 

مؽتقبتةةان بالةةذهب بقـفؿةةا صريةةؼ الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ مةةـ الؿسةةجد إلةةك 

وجةةف الؿسةةجد مؿةةا يؾةةل الصةةػا أسةةطقاكتان مسةةقرتان شةةارطتان    (2).   الصةةػا

 .   وإخرى   أسػؾف،  إحداهؿا   أطؾك هذا الشؼ،  الؿسجد

 

 وطددها وكم ذرطفا صػة الطاقات

 :  ا: وطؾك إساصقـ أربعؿاهة صاقة ورؿان وتسعقن صاق قا  أبق القلقد

 .   مـفا   الظال  التل تؾل دار الـدوة ماهة وارـتان وأربعقن صاقة

 .   ومـفا   الظال  التل تؾل القادي ماهة وخؿس وأربعقن صاقة

 .   ومـفا   الظال  التل تؾل الؿسعك تسع وتسعقن صاقة

مـفةا   و:  ومـفا   الظال  التةل تؾةل شةؼ بـةل جؿة  ماهةة وارـتةا طشةرة صاقةة

مةـ ذلةؽ مؿةا يؾةل دار ،  الطقؼا  التل تؾل بطةـ الؿسةجد ماهةة وإحةدى وخؿسةقن

 .   الـدوة ست وأربعقن

 .   ومـفا مؿا يؾل باب[ بـل جؿ  تسع وطشرون]

 .   (4) [ومـفا مؿا يؾل القادي خؿس وأربعقن

                                                           

 .  اسحا  الخزاطل راوي الؽتاب طـ إزرقل وهق امام رؼة (1)

 .  : و  (7/185، والػاكفل ) طـد إزرقل (7)

 .  إصؾ وهق طـد إزرقلما بقـ الؿعؽقفتقـ لقس    (6)
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 .   الؿسعك إحدى ورالرقنومـفا مؿا يؾل 

 

 (8)[ذرع ما بقن الركن إسود إلى مؼام إبراهقم طؾقه السالم]

تسةع وطشةرون ذراًطةا  مؼام ابراهقؿ طؾقف السةالمذرع ما بقـ الركـ إسقد إلك 

 .   وتسع أصابع

 .  وذرع ما بقـ جدر الؽعبة مـ وسطفا إلك الؿؼام سبع وطشرون ذراًطا

 .  الؽعبة إلك الؿؼام ست وطشرون ذراًطا وكصػوذرع ما بقـ شاذروان 

 .   ومـ الركـ الشامل إلك الؿؼام رؿاكقة وطشرون ذراًطا وتسع طشرة أصبًعا

ومـ الركـ الذي فقف الحجر إسقد إلك حد حجرة زمزم ست ورالرقن ذراًطةا 

 .   وكصػ

 .  ومـ الركـ إسقد إلك رأس زمزم أربعقن ذراًطا

 .   جدر الؿسعك ماهتا ذراع ورالث طشرة ذراًطا ومـ وسط جدر الؽعبة إلك

ومـ وسط جةدر الؽعبةة إلةك الجةدر الةذي يؾةل بـةل جؿة  ماهةة ذراع وتسةع ]

 .  (2)[وتسعقن ذراًطا

ومةةـ وسةةط جةةدر الؽعبةةة إلةةك الجةةدر الةةذي يؾةةل الةةقادي ماهةةة ذراع وإحةةدى 

 .  وأربعقن ذراًطا ورؿاين طشرة أصبًعا

الحجر إلك الجدر الذي يؾل دار الـدوة ماهةة ومـ وسط جدر الؽعبة الذي يؾل 

 .   ذراع وتسع ورالرقن ذراًطا وأربع طشرة أصبًعا
                                                           

 .  العـقان لقس   إصؾ وهق طـد إزرقل (1)

ٓبةـ فضةؾ  "إبصار مسالؽ". ومقجقد  ايضا    ما بقـ الؿعؽقفتقـ لقس   إصؾ وهق طـد إزرقل (7)

 .  117:  اهلل العؿري ص
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ومـ ركـ الؽعبة الشامل إلك حةد الؿـةارة التةل تؾةل الؿةروة ماهتةا ذراع وأربةع 

 .   وستقن ذراًطا

ومـ ركـ الؽعبة الغربل إلك حد الؿـارة التل تؾل بـل سةفؿ ماهتةا ذراع ورؿةاين 

 .  أذرع وكصػ

ومـ الركـ القؿاين إلك الؿـارة التل تؾل أجقاد الؽبقةر ماهتةا ذراع ورؿةاين طشةرة 

 .  ذراًطا وست طشرة أصبًعا

 (8)[ذراع]ومـ الةركـ إسةقد إلةك الؿـةارة التةل تؾةل الؿسةعك والةقادي ماهتةا 

 .  ورؿاين طشرة ذراًطا

ت ومـ الركـ إسقد إلك وسةط بةاب الصةػا ماهةة ذراع وخؿسةقن ذراًطةا وسة

 .   أصابع

وخؿةس وأربعةقن ،  ومـ الركـ الشامل إلك وسةط بةاب بـةل شةقبة ماهتةا ذراع

 .   وخؿس أصابع،  ذراًطا

خؿس وتسةعقن  -وهق بقت الشراب  -ومـ الركـ إسقد إلك سؼاية العباس 

 .   ذراًطا

 .  ومـ باب بـل شقبة إلك الؿروة رالرؿاهة ذراع وتسع وتسعقن ذراًطا

الصػا ماهتا ذراع وارـتان وتسعقن ذراًطا ورؿةاين طشةرة  ومـ الركـ إسقد إلك

 .   أصبًعا

ورؿةاكقن  ينومـ الؿؼام إلك جدر الؿسجد الذي يؾل الؿسةعك ماهةة ذراع ورؿةا

 .   ذراًطا

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)
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 .   ومـ الؿؼام إلك الجدر الذي يؾل بـل جؿ  ماهتا ذراع ورؿاكقة طشر ذراًطا

ذراع وخؿةةس وأربعةةقن ومةةـ الؿؼةةام إلةةك الجةةدر الةةذي يؾةةل دار الـةةدوة ماهةةة 

 .   ذراًطا

ومةةـ الؿؼةةام إلةةك الجةةدر الةةذي يؾةةل الصةةػا ماهةةة ذراع وأربةةع وسةةتقن ذراًطةةا 

 .   وكصػ

 .   ومـ الؿؼام إلك حد حجرة زمزم ارـتان وطشرون ذراًطا وطشرون أصبًعا

 .   ومـ الؿؼام إلك حر  بئر زمزم أربع وطشرون ذراًطا وطشرون أصبًعا

 .   جدر الؿسجد الذي يؾل الؿسعك ماهة ذراعومـ وسط سؼاية العباس إلك 

ومـ وسط السؼاية إلك الجدر الذي يؾل بـةل جؿة  ماهتةا ذراع وحةد وتسةعقن 

 .   ذراًطا

 .   ومـ وسط السؼاية إلك الجدر الذي يؾل دار الـدوة ماهتا ذراع

 .   ومـ وسط السؼاية إلك الجدر الذي يؾل القادي خؿس ورؿاكقن ذراًطا

 

 وعددها وذرعها الحرام صػة أبواب الؿسجد

فقفا رةالث وأربعةقن ،  :   الؿسجد الحرام رالرة وطشرون بابًا قا  أبق القلقد

وهةةل ،  خؿسةة أبةقاب،  وهةق الشةرقل،  مـفةا   الشةؼ الةذي يؾةل الؿسةعك،  صاًقةا

 :   مـ ذلؽ،  إحدى طشرة صاقة

بةاب بـةل  وهق،  : باب بـل شقبة وهق الثاين الذي يؼا  لف،  الباب إو  الؽبقر

،  و ؿ كان يعر    الجاهؾقةة واإلسةالم طـةد أهةؾ مؽةة،  طبدشؿس بـ طبدمـا 

ووجففةا ،  أذرع ةصقلفةا طشةر والطاقةات،  وطؾقةف رةالث صاقةات،  فقف أسةطقاكتان
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 .  مـؼقش بالػسقػسان

صةةق  ،  وطؾةةك البةةاب روشةةـ سةةاج مـؼةةقش مزخةةر  بالةةذهب والزخةةر 

 .  رالث أذرع وكصػوطرضف ،  الروشـ سبع وطشرون ذراًطا

 .   ومـ الروشـ إلك إرض سبع طشرة ذراًطا

وجةدري البةاب مؾةبس رخةام ،  وما بقـ جةدري البةاب أربةع وطشةرون ذراًطةا

 .  أبقض وأحؿر

 .  يـز   ا   الؿسجد،  و  العتبة أربع مراقل داخؾة

 مةةـكةةان فةةت  ،  وطرضةةف سةةبع أذرع،  : صةةا  صقلةةف طشةةر أذرع والبةةاب الثةةاين

 .  وهق باب دار الؼقارير،  مقضع دار الؼقارير  رحبة 

وهةق ،  وطرضةف سةبع أذرع،  صقلةف طشةر أذرع،  : صةا  واحةد والباب الثالث

كةان يخةرج مـةف ويةدخؾ فقةف مةـ مـزلةف الةذي   ،  باب الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

يصةعد إلقةف مةـ الؿسةعك ،  : مسةجد خديجةة ابـةة خقيؾةد يؼا  لف،  زقا  العطاريـ

 .  درجات بخؿس

صةةق  كةةؾ صاقةةة ،  وطؾقفؿةةا رةةالث صاقةةات،  : فقةةف أسةةطقاكتان والبةةاب الرابةةع

 .  ووجقه الطاقات وداخؾفا مـؼقشة بالػسقػسان،  رالث طشرة ذراًطا

صقلةف سةت ،  وطؾك باب الؿسةجد روشةـ سةاج مـؼةقش بةالزخر  والةذهب

 .  وطرضف رالث أذرع وكصػ،  وطشرون ذراًطا

 .   تبة رالث وطشرون ذراًطاومـ أطؾك الروشـ إلك الع

 .  (8) [وما بقـ جدري الباب إحدى وطشرون ذراًطا]

                                                           

 .  زرقلما بقـ الؿعؽقفتقـ لقس   إصؾ وهق طـد إ (1)
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ورخاًمةا مؿقًهةا مـؼقًشةا ،  مؾبسان برخام أبقض وأحؿر وأخضةر (8) والجدران

،  وهق بةاب العبةاس بةـ طبةدالؿطؾب،  ويرتؼك إلك الباب بسبع درجات،  بالذهب

 .  وطـده طؾؿ الؿسعك مـ خارج

سةعة مةا بةقـ ،  سةتؼبؾ الةقادييوهةق ،  وهق باب بـل هاشؿ:  والباب الخامس

،  وفقةف أسةطقاكتان طؾقفؿةا رةالث صاقةات،  وطشةرون ذراًطةا ىحةدإجدري البةاب 

 .   صق  كؾ صاقة رالث طشرة ذراًطا

 نوطارضةةتا البةةاب مؾبسةةتا،  ووجةةقه الطاقةةات وداخؾفةةا مـؼةةقش بالػسقػسةةان

 .   مـؼقًشا مؿقًهاورخاًما ،  صػاه  رخام أبقض وأحؿر وأخضر

صقلةف أربةع وطشةرون ،  وفق  الباب روشـ ساج مـؼقش بالذهب والزخةر 

 .  أذرع وكصػ (5)وطرضف رالث،  ذراًطا

 .   ومـ أطؾك الروشـ إلك طتبة الباب رالث وطشرون ذراًطا

 .   و  طتبة الباب سبع درجات إلك بطـ القادي

سبعة أبقاب وسبعة  -ين وهق شؼ الؿسجد القؿا -و  الشؼ الذي يؾل القادي 

 :  مـفا،  طشر صاًقا

 صةةق  كةةؾ صةةا    السةةؿان رةةالث،  : فقةةف أسةةطقاكة طؾقفةةا صاقةةان البةةاب إو 

 .  طشرة ذراًطا وكصػ

 .   وما بقـ جدري الباب أربع طشرة ذراًطا ورؿاين طشرة أصبًعا

:  يؼةا  لةف،  وهق البةاب إطؾةك،  و  العتبة ارـتا طشرة درجة إلك بطـ القادي

 .  باب بـل طاهذ

                                                           

 .  : والجداران لعؾفا (1)
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صق  كةؾ صةا  رةالث طشةرة ذراًطةا ،  : فقف أسطقاكة طؾقفا صاقان والباب الثاين

و  العتبةة ارـتةا طشةرة ،  وما بقـ جدري الباب أربع طشرة ذراًطةا وكصةػ،  وكصػ

وهق باب بـل سػقان بـ طبدإسد،  درجة   بطـ القادي
  . 

،  أسةاصقـ طؾقفةا خؿةس صاقةاتفقةف أربةع ،  : وهق باب الصػا والباب الثالث

 .  صق  كؾ صا    السؿان رالث طشرة ذراًطا وكصػ

 .  والطا  إوسط أربع طشرة ذراًطا

 .   ووجقه الطاقات وداخؾفا مـؼقش بالػسقػسان

 .   بالذهب (8)وأسطقاكتا الطا  إوسط مـ أكصاففا مـؼقش مؽتقب طؾقف

 .  وما بقـ جدري الباب ستة ورالرقن ذراًطا

،  ورخاًما أبقض وأحؿر وأخضةر،  الباب مؾبس رخاًما مـؼقًشا بالذهب وجدر

 .   ولقن الالزورد

 .   و  طتبة الباب ارـتا طشرة درجة

 .   و  الدرجة الرابعة إذا خرجت مـ الؿسجد حد

ذكةروا أن الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ ،  فقف رصةاصووالطا  إوسط حجر 

 .   وصئ   مقضعفا حقـ خرج إلك الصػا

يخرج مـف مـ مضك مـ القادي ،  ؼ: وكان   مقضعف زقا  ضقِّ  قا  أبق القلقد

 ةا ويحةذوها مةقصئ  اكاكت هةذه الرصاصةة   وسةط الزقةا  يتحةر، و يريد الصػا

،  : بةاب بـةل طةدي بةـ كعةب وكةان يؼةا  لفةذا البةاب،  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ي يسةؼك ذضةع الجـبةذة الةكاكت دور بـل طةدي مةا بةقـ الصةػا إلةك الؿسةجد   مق

                                                           

 .  : مـؼقشتان مؽتقب طؾقفؿا (7/191، والػاكفل ) طـد إزرقل (1)
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فؾؿةا وقعةةت الحةرب بةةقـ بـةةل ،  إلةك الؿسةةجد اجةةرّ  ؿّ الؿةةان طـةد الربكةةة هُؾة (8)فةامـ

وبةاطقا ،  طبدشةؿس وبـةل طةدي بةـ كعةب تحقلةت بـةق طةدي إلةك دور بـةل سةفؿ

: بةاب  ويؼا  لف الققم،  وآ  الؿممؾ،  رباطفؿ ومـازلفؿ هـالؽ جؿقًعا إٓ آ  صداد

 .   بـل مخزوم

صق  كؾ صا  رةالث طشةرة ذراًطةا ،  : فقف أسطقاكة طؾقفا صاقان الرابعوالباب 

 .   . وما بقـ جدري الباب خؿس طشرة ذراًطا وكصػ

: باب بـةل  ويؼا  لفذا الباب،  و  طتبة الباب ارـتا طشرة درجة   بطـ القادي

 .   مخزوم

صةق  كةؾ صةا  رةالث طشةرة ،  : فقفا أسةطقاكة طؾقفةا صاقةان والباب الخامس

 .  راًطا وكصػذ

 .   وما بقـ جدري الباب خؿس طشرة ذراًطا

 .   وهذا الباب مـ أبقاب بـل مخزوم،  و  طتبة الباب ارـتا طشرة درجة

صق  كؾ صةا    السةؿان رةالث ،  : فقف أسطقاكة طؾقفا صاقان والباب السادس

 .  طشرة ذراًطا وكصػ

 .   وما بقـ جدري الباب خؿس طشرة ذراًطا

،  : باب بـةل مخةزوم وكان يؼا  لفذا الباب،  الباب ارـتا طشرة درجةو  طتبة 

،  التقؿةل بةـ معؿةر بةـ طثؿةان (2)كان بحذان دار طبةداهلل بةـ جةدطان ودار طبقةد اهلل

وقةد فضةؾت مةـ دار ابةـ جةدطان ،  الؿسجد فدخؾتا   القادي حقـ وسع الؿفدي

                                                           

 .  : التل يسؼك فقفا (7/191، والػاكفل ) طـد إزرقل (1)

، آصةةةابة  (6/1116: آسةةةتقعاب ) . اكظةةةر . وهةةةق الصةةةقاب : طبقةةةداهلل (7/191طـةةةد الػةةةاكفل ) (7)

(3/317)  . 
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 .   هل بليديفؿ إلك الققم،  فضؾة

صق  كؾ صا  رالث طشةرة ذراًطةا ،  أسطقاكة طؾقفا صاقان: فقف  والباب السابع

 .  طشرة أصبًعا (8)وارـا

 .   وما بقـ جدري الباب أربع طشرة ذراًطا ورؿاين طشرة أصبًعا

وهةذا البةاب مؿةا يؾةل دور بـةل طبدشةؿس ،  و  طتبة االباب ارـتا طشرة درجة

 .  : باب أم هاكئ ابـة أبل صالب وكان يؼا  لف،  وبـل مخزوم

وطؾك إساصقـ التل طؾك إبقاب كراسل مؿا يؾل القادي وبةاب بـةل هاشةؿ 

 .  وباب بـل جؿ  ساج مـؼقشة بالزخر  والذهب

 :   و  الشؼ الذي يؾل بـل جؿ  ستة أبقاب وطشر صاقات

فقةف أسةطقاكة طؾقفةا ،  : وهق يؾةل الؿـةارة التةل تؾةل أجقةاد الؽبقةر الباب إو 

 .   شرة ذراًطاصق  كؾ صا  رالث ط،  صاقان

 .   وما بقـ جدري الباب خؿس طشرة ذراًطا

،  : بةاب بـةل حؽةقؿ بةـ حةزام وهةق يؼةا  لةف،  و  طتبة الباب رؿةاين درجةات

 .   قةالغالب طؾقف باب الحزامقة يؾل الخط الحزامكان و،  وبـل الزبقر بـ العقام

   ةصةةق  كةةؾ صاقةة،  : فقةةف أسةةطقاكتان طؾقفؿةةا رةةالث صاقةةات والبةةاب الثةةاين

 .  السؿان رالث طشرة ذراًطا

 .   وطشرون ذراًطا ىوما بقـ جدري الباب أحد

وهةذا البةاب يسةتؼبؾ دار طؿةرو بةـ طثؿةان بةـ ،  و  طتبة الباب سبع درجات

 .  : باب الحـاصقـ يؼا  لف الققم،  طػان

                                                           

 .  : وارـتا إزرقلطـد  (1)



 

 

 

416 

 

 

 

صةق  كةؾ صةا    السةؿان طشةرة ،  : فقف أسطقاكة طؾقفا صاقةان والباب الثالث

 .  الطاققـ مـؼقش بالػسقػسان . ووجف أذرع

 .   وما بقـ جدري الباب خؿس طشرة ذراًطا

 .  و  طتبة الباب سبع درجات

،  وبقـ يدي الباب بالط يؿر طؾقف سقؾ الؿسةجد مةـ سةرب تحةت هةذا البةاب

الػسقػسةةان مةةـ طؿةةؾ أبةةل جعػةةر أمقةةر  طؾةةك هةةذا البةةابوهةةق بةةاب بـةةل جؿةة  و

 .  الؿقضع  هذا وهق آخر طؿؾف ،  الؿممـقـ

حتةك كاكةت أيةام جعػةر ،  : قد كان هذا طؾك ما ذكةره إزرقةل قا  أبق الحسـ

،  وكةان يتةقلك الحؽةؿ بؿؽةة محؿةد بةـ مقسةك،  أمقر الؿممـقـ (8)هلللمر االؿؼتدر ب

وجعةؾ ،  : ببـل جؿة  وأخر،  : بالحـاصقـ فغقر هذيـ البابقـ الؿعرو  أحدهؿا

طؿؾةةف بلروقةةة وصاقةةات ،  بالؿسةةجد الؽبقةةرمةةا بةةقـ داري زبقةةدة مسةةجًدا وصةةؾف 

وذلةؽ كؾةف ،  فاتسع الـاس بف،  وجعؾف شارًطا طؾك القادي إطظؿ بؿؽة،  وصحـ

 .     سـة ست وسبع ورالرؿاهة

 وطرضةف،  صقلف   السؿان طشةرة أذرع (2)كان:  : والباب الرابع قا  أبق القلقد

،  دار زبقةدة وبةقـ الؿسةجدطؾقف باب مبقب كان يشرع   زقا  بقـ ، و خؿس أذرع

وهةق ،  وهةق بةاب أبةل البخة ي بةـ هاشةؿ إسةدي،  وكان ذلةؽ الزقةا  مسةؾقًكا

 .   الباب الذي يصعد مـف الققم إلك دار زبقدة

وطرضةةف أربةةع أذرع ،  : صةةا  صقلةةف   السةةؿان طشةةرة أذرع والبةةاب الخةةامس

 .   وارـتا طشرة أصبًعا

                                                           

 .  : الؿؼتدر باهلل طـد إزرقل (1)

 .  : كان . مؽان : صا  (7/195، والػاكفل ) (1/677طـد إزرقل ) (7)
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 .     زقا  دار زبقدة أيًضا  والباب مبقب يشرع

 .  وطرضف سبع أذرع،  : صا  صقلف   السؿان طشر أذرع والباب السادس

 .   (8)وهق باب بـل سفؿ،  و  العتبة طشر درجات

مةـ  -وهةق الشةؼ الشةامل  -دار الـدوة ودار العجؾةة  (2)[يؾل]و  الشؼ الذي 

 :   ستة أبقاب،  إبقاب

صةا  صقلةف   السةؿان ،  الؿـةارة التةل تؾةل بـةل سةفؿ: وهق يؾةل  الباب إو 

 .  وطرضف أربع،  طشرة أذرع

 .  وهق باب طؿرو بـ العاص،  و  العتبة ست درجات

 .   ـومقضعف بقِّ ،  : قد سد   دار العجؾة والباب الثاين

 .  : هق باب دار العجؾة والباب الثالث

 (4)طشةروطرضةف ،  أذرع صا  صقلةف طشةر،  : وهق باب قعقؼعان والباب الرابع

 .  وست أصابع

ويـةز  مـةف إلةك بطةـ الؿسةجد ،  و  طتبة الباب مـ خةارج بةالط مةـ حجةارة

 .   : باب حجقر بـ أبل إهاب ويؼا  لف،  : رؿاين درجات ويؼا ،  بست درجات

كاكتةةا أقطعتةةا طؿةةرو بةةـ  (5)[قعقؼعةةان]التةةل بقـفؿةةا الطريةةؼ إلةةك  (3)الةةدار لوهةة 

وإخةرى ٓصةؼة بةدار ،  صةارت إحةداهؿا اصةطباًل لؾسةؾطانرةؿ ،  الؾقث الصػار
                                                           

 بةاب) بةة أن الؿعةرو  الؿسةجد بةاب:  هةق( سةفؿ بـةل باب: ) (613/ 1) الغرام شػان   الػاسل قا  (1)

 .  : وهق الصحق  . و  حاشقة إزرقل (العؿرة

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  : سبع (7/197، وطـد الػاكفل ) : تسع اذرع (1/679طـد إزرقل ) (6)

 .  : وهؿا الداران طـد إزرقل (3)

 .  زيادة مـ إزرقل (5)
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 .  فقفا بققت تسؽـ،  ودار جعػر بـ محؿد،  العروس

 .  : ويـز  مـف إلك بطـ الؿسجد بست درجات قا  أبق القلقد

 .  وبقـ يدي الباب مـ خارج بالط حجارة

 .  باب دار الـدوة  : وهق والباب الخامس

 .   وطرضف خؿس أذرع،  السؿان تسع أذرع: صا  صقلف    والباب السادس

وهق باب دار شقبة بةـ طثؿةان ،  و  طتبة الباب رؿاين درجات   بطـ الؿسجد

 .   يسؾؽ مـف إلك السقيؼة

درجةة  -وهةل دار السةالمة  -و  هذا الشؼ درجة يصعد مـفا إلك دار اإلمةارة 

 .   رخام طؾقفا درابزيـ

أيةام بـقةت   سةـة  (8)لؿفةديان أشرع كا،  و  هذا الشؼ جـاح مـ دار العجؾة

فؼطعةف ،  حتةك جةانت الؿبقضةة،  فؾةؿ يةز  ذلةؽ الجـةاح طؾةك حالةف،  ستقـ وماهة

ووضةةع الجـةةاح ٓصةةًؼا بةةالؽقى التةةل كاكةةت أبةةقاب ،  بةةـ حسةةـ العؾةةقي (2)حسةةـ

. فؾؿ يز  طؾك ذلؽ حتةك أمةر الؿعتصةؿ بةاهلل    الجـاح   سـة ماهتل سـة   الػتـة

وجعةؾ شةباكف ،  فلشةرع الجـةاح،  وطشريـ وماهتقـ بعؿارة دار العجؾةةسـة إحدى 

 .   ففق قاهؿ إلك الققم،  تطقى وتـشر،  وجعؾت طؾقف أبقاب مزررة،  بالحديد

 

 الؿسجد الحرام اتذرع جدر

رؿةاين طشةرة  -وهق الشةرقل  -: ذرع الجدر الذي يؾل الؿسعك  قا  أبق القلقد

 .  ذراًطا   السؿان

                                                           

 .  : لؾؿفدي طـد إزرقل (1)

 .  صػة سؼاية العباس:  . وسقايت ذكره كذلؽ طـد ابـ الؽرماين   باب : حسقـ طـد إزرقل والػاكفل (7)
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  السةةؿان ارـةةان  -وهةةق الشةةؼ القؿةةاين  -الةةذي يؾةةل الةةقادي وصةةق  الجةةدر 

 .  وطشرون ذراًطا

ارـةان وطشةرون ذراًطةا  -وهةق الغربةل  -وصق  الجةدر الةذي يؾةل بـةل جؿة  

 .   وكصػ

طشةرة ذراًطةا  ةسةبع -وهق الشؼ الشامل  -وصق  الجدر الذي يؾل دار الـدوة 

 .   وكصػ

 

 :  (8)الشراف

،  شةرا  الؿسةجد الحةرام الةةذي يؾةل بطـةف وخارجةةف: وطةةدد  قةا  أبةق القلقةد

الشةرا  الةةذي طؾةةك جةةدرات الؿسةةجد مةـ خارجةةف ماهتةةا شةةرافة وارـتةةان وسةةبعقن 

 .  مـفا   الجدر الذي يؾل الؿسعك رالث وسبعقن شرافة،  شرافة وكصػ

 .  ومـفا   الجدر الذي يؾل القادي ماهة وتسع طشرة

 .   بـل جؿ  خؿس وسبعقن  ومـفا   الجدر الذي يؾل

 .  ومـفا   الجدر الذي يؾل دار الـدوة خؿس شرافات وكصػ

 وصاقةات كافةذة،  مـؼقشةة بةالجص (2)و  جدرات الؿسجد مـ خةارج روازن

 .  جففا مـؼقش بالجصوو،  إلك الؿسجد

ووجةةقه صاقةةات إبةةقاب ووجةةقه الشةةرا  ،  وطؾةةك الطاقةةات شةةباك حديةةد

والشةؼ ،  الؿسةجد مةـ الشةؼ الةذي يؾةل الؿسةعكوسقؾ سةط  ،  مـؼقش بالجص

                                                           

 .  . كؿا   حاشقة التحؼقؼ : الشرفات ، وبعضفا : الشرافات ي بعض كسخ إزرقل وطـد الػاكفل  (1)

 .  الـافذة الؽقة:  الروزن (7)
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رةؿ ،  ر الؿسةجدابقـ محػةقريـ طؾةك جةدرَ الذي يؾل دار الـدوة يجةري سةقؾف   َسة

 (8)بقلةةزرةؿ يصةقر إلةك سةؼاية م،  يسقؾ   أسطقاكة مبـقة طؾك باب بـل شةقبة الؽبقةر

ؾ شةؼ قوسة،  طؾقفةا شةباك وبةاب يغؾةؼ،  طؾك باب الؿسجد بقـ يدي دار الؼةقارير

كةان يسةقؾ   سةؼاية ،  قادي وشؼ بـل جؿ  يسقؾ   سةرب قةد جعةؾ   الجةدارال

قةد حػرهتةا ،  كاكت الخقزران أم الخؾقػتقـ مقسك وهةارون،  طـد الحـاصقـ مدبقلة

فبـك فقفا الدار التل طؾةك ،  مقضع الرحبة التل استؼطعفا جعػر بـ يحقك    هـالؽ

فؾؿا بـقت هةذه الةدار صةر  سةقؾ ،  لزبقدةرؿ صارت بعد ،  والحـاصقـ (2)ؼالقـعال

يسؽب طؾك البئةر ،  وهق مقزاب مـ ساج،  فصار يجري   سرب طظقؿ،  الؿسجد

التل طؾك باب البؼالقـ التل حػرها الؿفةدي طقًضةا مةـ بئةر قصةل بةـ كةالب التةل 

 .   (3)دخؾت   الؿسجد الحرام حقـ وسعف الؿفدي،  العجق  (4)دار:  يؼا  لفا

 

 (5)[قـاديل الؿسجد الحرام وطددهاذكر ]

: وطةةدد قـاديةةؾ الؿسةةجد الحةةرام أربعؿاهةةة قـةةديؾ وخؿسةةة  قةةا  أبةةق القلقةةد

                                                           

 .  (7/617. كؿا   تاج العروس ) : معؿرة ومصؾحة ، أي : مدبقلة طـد إزرقل والػاكفل (1)

 .  (7/198طـد إزرقل والػاكفل ) . كؿا : البؼالقـ تصحػت مـ (7)

 .  كؾؿة )دار( مؼحؿة لقست طـد إزرقل وٓ الػاكفل (6)

، ولةؿ يحةذففا ابةـ  ( لقسةت هـةا665 -1/666الباب مقجقدة   إزرقل ) هذا هـاك اربعة أبقاب بعد (3)

 ـمةة سةؼط يقجةةد هةذا : )بعةد الؽرمةاين لؽةـ هةةل محذوفةة مةـ جةةؾ الـسةخ لةةذلؽ قةا  محؼةؼ إزرقةةل

/  7) ط مةـ اسةتدرك ، وقةد "الحةرام الؿسةجد قـاديةؾ"  ايةة إلك "الشرا  طدد ذكر" مـ يبدأ إصق 

ذكةةر طةةدد الشةةرا  التةةل   بطةةـ الؿسةةجد ومةةا يشةةرع مةةـ الطقؼةةان     - 1:  ((  وهةةذه إبةةقاب هةةل96

ؽةةة ذكةةر إبةةقاب التةةل يصةةؾك فقفةةا طؾةةك الجـةةاهز بؿ  - 6.  ذكةةر صةةػة سةةؼػ الؿسةةجد  - 7.  الصةةحـ

-7/711. وهل مقجقدة طـد الػةاكفل ) ذكر مـارات الؿسجد الحرام وطددها وصػتفا  - 3.  الؿشرفة

713)  . 

 .  زيادة مـ إزرقل (5)
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 .  وخؿسقن قـدياًل 
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 (8)[ذكر ضؾة الؿمذكقن التي يمذن الؿمذكون يوم الجؿعة إذا خرج اإلمام]

يةمذن ،  : أو  مـ طؿؾ ضؾة الؿمذكقـ التل طؾك سط  الؿسةجد قا  أبق القلقد

: طبةةداهلل بةةـ محؿةةد بةةـ طؿةةران  الؿمذكةةقن يةةقم الجؿعةةة واإلمةةام طؾةةك الؿـةةربفقفةةا 

وكان الؿمذكةقن يجؾسةقن هـالةؽ يةقم ،  وهق أمقر مؽة   خالفة الرشقد،  الطؾحل

فؾؿ تز  تؾؽ الظؾة طؾك حالفةا حتةك طؿةر ،  الجؿعة   الشؿس   الصقػ والشتان

ففةدمت تؾةؽ ،  عةقـ ومةاهتقـالؿسجد   خالفة جعػر الؿتقكؾ طؾك اهلل   سةـة أرب

 .  ففل قاهؿة إلك الققم،  وطؿرت وزيد فقفا،  الظؾة

 

 ما جاء يف مـبر مؽة

: أو  مةـ خطةب بؿؽةة  قةا ،  طةـ أبقةف،  طـ طبدالرحؿـ بـ حسةـ  -  317

قدم بف مـ الشام سـة حج   خالفتف مـةرب صةغقر ،  سػقان : معاوية بـ أبل طؾك مـرب

والقٓة قبؾ ذلؽ يخطبقن يقم الجؿعة طؾةك  الخؾػان   كاكت، و طؾك رالث درجات

وكان ذلؽ الؿـرب الذي جان بةف معاويةة ،  و  الحجر،  أرجؾفؿ ققاًما   وجف الؽعبة

ومقسك بةـ ،  حتك حج الرشقد هارون   خالفتف،  فقعؿر وٓ يزاد فقف،  ربؿا خرب

كةان ، و ـؼقًشةافلهدى لف مـربًا طظقًؿا   تسع درجات م،  طؾك مصر طقسك طامؾ لف

،  أراد القارةؼ بةاهلل الحةج تةكح،  رؿ أخذ مـرب مؽة الؼةديؿ فجعةؾ بعرفةة،  مـرب مؽة

فؿـةرب ،  ومـةرب بعرفةة،  بؿـةكومـةرب ،  : مـةرب بؿؽةة لةف رةالث مـةابر (2)ؿةؾكتب فعُ و

 .   (4)هارون ومـابر القارؼ كؾفا بؿؽة إلك الققم

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  : فؽتب بعؿؾ   بعض كسخ إزرقل  (7)

 لةؿ:  ، وأبةقه إزر  بةـ طؼبة بـ الؼاسؿ بـ الحسـ بـ ، طبدالرحؿـ ضعقػ وإسـاده ( 769إزرقل ) (6)

: قةا  بعةض الؿؽقةقـ يؼصةد  ( وقةا  قبؾةف6/58. وذكةر اصةؾ الخةرب الػةاكفل ) ترجؿةة طؾك لفؿا كؼػ
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  صػة ما كاكت طؾقه زمزم وحجرتفا وحوضفا

عرشة  ر يف خالفة الؿعتصم باهلل أمقر الؿممـقن يف سـة تسعتغقَّ  قبل أن

 ،  ومائتني

 أمقر الؿممـقن يف خالفته كان طؿل الؿفدي وذلك مؿا

وهق مؿا يؾل الؿسةعك ،  : وكان ذرع حجرة زمزم الذي فقف با ا قا  أبق القلقد

 .  ارـتا طشرة ذراًطا وتسع طشرة أصبًعا

 .   طشر أذرع وارـتا طشرة أصبًعاوذرع الشؼ الذي يؾل الؿؼام 

 .  وذرع الشؼ الذي يؾل الؽعبة تسع أذرع وخؿس طشرة أصبًعا

 .   وذرع الشؼ الذي يؾل القادي والصػا رالث طشرة ذراًطا ورالث أصابع

مـ ذلؽ الحجةارة ،  وذرع صق  حجرة زمزم مـ خارج   السؿان خؿس أذرع

،  الجدر حقض   جقاكب زمزم كؾفاوسط     ويدور.  ذراطان وارـتا طشرة أصبًعا

 .  وطرضف رؿاين طشر أصبًعا،  صق  الحقض   السؿان سبع طشرة أصبًعا

وبطةةـ ،  والجةةدر الةةذي داخؾةةف وخارجةةف،  وصةةق  الجةةدر مةةـ داخةةؾ ذراطةةان

 .  الحقض وجدراتف مؾبس رخاًما

 .  وطرض الجدر ذراع وأربع أصابع

الحةقض صقلةف   السةؿان مةـ ذلةؽ سةؼػ طؾةك ،  وطؾك الجدر حجرة سةاج

 .   طشرون أصبًعا

                                                                                                                                                        

( طـ ابـ جريج طـ ططةان مةا فقةف أن أو  مةـ 5765. وروى طبدالرزا    الؿصـػ ) طبدالرحؿـ وأبقف

،  إٓ مـرب الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ، وأكف قبؾ ذلؽ يؽـ يقجد  اتخذ الؿـرب بؿؽة معاوية رضل اهلل طـف

 .  فؾؿ يزالقا بعد معاوية يخطبقن طؾك الؿـابر
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ويتقضةل ،  يمخذ مـفا الؿان مةـ الحةقض،  وتحت السؼػ ست ورالرقن صاًقا

مـفةا   القجةف ،  وطرضف أربع طشةرة أصةبًعا،  صق  كؾ صا  طشرون أصبًعا،  مـفا

 .  الذي يؾل الؿؼام ارـا طشر صاًقا

 .   ومـفا   القجف الذي يؾل الؽعبة ارـا طشر صاًقا

 .   ارـا طشر صاًقا  و  القجف الذي يؾل القادي

 .   وحجرة الساج مشبؽة

 .  وذرع سعة باب حجرة زمزم   السؿان رالث أذرع

 .   . وهق ساج مشبؽ وطرض الباب ذراطان

 .  وبطـ حجرة زمزم مػروش برخام حق  البئر

 .   ومـ حد البئر إلك طتبة باب الحجرة أربع أذرع وكصػ

 .   (8)ذراًطا  البئر مـ خارج خؿس طشرةوذرع تدوير رأس 

 .  ذراًطا وكصػ  وتدويرها مـ داخؾ ارـتا طشرة

فقةف ارـتةا طشةرة ،  (2)قيدطؾقفا مؾبـ ساج م،  وطؾك الحجرة أربع أساصقـ ساج

 .  يسؼك طؾقفا الؿان،  بؽرة

: إ ةا  ويؼةا ،  ؿسةاج يؽةقن فقفةا الؼةقِّ  (4)كـقسةة،  و  ممخره مؿا يؾل الةقادي

 .  طبداهلل بـ طباسمجؾس 

                                                           

 .  : وكصػ كذا طـد الػاكفل وطـد إزرقل زيادة (1)

 .  : مربع (7/78، والػاكفل ) (1/669طـد إزرقل ) (7)

 وتطؾؼ.  معربة الـصارى متعبد طؾك أيضا وتطؾؼ القفقد متعبد الؽـقسة تطؾؼ طؾك طدة اشقان فتطؾؼ طؾك (6)

 و الراكةب بةف يسةتظؾ رةقب طؾقةف ويؾؼةك قضةبان الرحةؾ   أو الؿحؿةؾ   يغرز هقدج شبف طؾك الؽـقسة

 .  (7/537) الؿـقر : الؿصباح . اكظر ، وكحقه الؿراد هـا بف يست 
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،  رةةؿ غقةةرت بالػسقػسةةان،  طؾقفةةا قبةةة خارجفةةا أخضةةر (8)سةةاج الؿؾةةبـوفةةق  

 .  وداخؾفا أصػر

فققفا قبة ،  رجَ و  حد حجرة زمزم أسطقاكة ساج تستؼبؾ الركـ الذي فقف الحَ 

،  : مصةباح زمةزم وهق الةذي يؼةا  لةف،  سرج فقفا بالؾقؾ ٕهؾ الطقا يُ  (2)مـ شبف

فؾؿا بعث أمقةر ،  حقـ غقرت وبـقت،  طـ زمزم (4)ؿذحجلبـ فرج الرؿ كحاه طؿر 

رمةك بةذلؽ العؿةقد الةذي كةان يسةرج ،  الؿممـقـ القارؼ باهلل بعؿؾ مصابق  الشةبف

 .   (3)وأخرج مـ الؿسجد،  طؾقف

 

  ر من طؿل زمزم يف خالفة الؿعتصم باهللقِّ ذكر ما غُ 

 سـة طشرين ومائتقن وأول من طؿل الرخام طؾقفا

: كان أو  مـ طؿؾ الرخام طؾك زمةزم والشةباك وفةرش أرضةفا  قا  أبق القلقد

رةؿ ،  رةؿ طؿؾفةا الؿفةدي   خالفتةف،  : أبق جعػر أمقر الؿممـقـ   خالفتف بالرخام

،    خالفة الؿعتصةؿ بةاهلل سةـة طشةريـ ومةاهتقـ (5)ؿذحجلره طؿر بـ الػرج الطؿا 

رةؿ غقرهةا طؿةر بةـ ،  مقضةع البئةروكاكت مؽشقفة قبؾ ذلةؽ إٓ قبةة صةغقرة طؾةك 

وجعةؾ   الجـةاح بؿةا يةدور ،  فسؼػ زمزم كؾفا بالساج الؿذهب مـ داخؾ،  فرج

وجعةؾ طؾةك الؼبةة التةل بةقـ زمةزم ،  سالساًل فقفا قـاديؾ يستصب  فقفا   الؿقسةؿ

  طؿةؾ ذلةؽ كؾةف،  وكاكت قبؾ ذلؽ تزو    كؾ مقسؿ،  وبقت الشراب الػسقػسان

                                                           

 .  : قبة ساج . وطـد الػاكفل : حجرة ساج طـد إزرقل (1)

 .  (396/  9) العروس تاج.  إصػر الـحاس هق - بالتحريؽ - الشبف (7)

 .  ، وهق مقلك بـل العباس : الرخجل سبؼ ضبطف وأن الصقاب أكف (6)

 بـ دهقش. ا .د.إلك هـا يـتفل الجزن إو  مـ أخبار مؽة لألزرقل تحؼقؼ أ (3)

 .  ، وهق مقلك بـل العباس : الرخجل سبؼ ضبطف وأن الصقاب أكف (5)
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 .  ـسـة طشريـ وماهتق

 

 ة وحوضفا وذرطفابَّ صػة الؼُ 

الةذي ،  : وذرع ما بقـ حجةرة زمةزم إلةك وسةط جةدر الحةقض قا  أبق القلقد

 .   : إحدى وطشريـ ذراًطا وكصػ قدام السؼاية التل طؾقفا الؼبة

 .   وذرع سعة الحقض مـ وسطف ارـا طشر ذراًطا وتسع أصابع   مثؾف

 .  ذراًطاوذرع تدوير الحقض مـ داخؾ تسعة ورالرقن 

وجدره مؾبس ،  . وهق مػروش بالرخام وذرع تدويره مـ خارج أربعقن ذراًطا

فجعةةؾ جةةداره بحجةةر مػجةةري ،  (8)ؿةةذحجلحتةةك غقةةره طؿةةر بةةـ فةةرج ال،  رخاًمةةا

 .  وفرش أرضف بالرخام،  مـؼقش

 .   وطرضف رؿاين أصابع،  وذرع صق  جدره مـ داخؾ   السؿان طشر أصابع

تخةرج مةـ الحةقض ،  يخرج مـفا الؿةان   فةقارة،  و  وسطف رخامة مـؼقشة

رةؿ يخةرج   قـةاة رصةاص ،  الذي   حجرة زمزم إذا دخؾت الحجرة طؾةك يؿقـةؽ

وهةق الحةقض الةذي كةان يسةؼك فقةف ،  يخرج مـ وسط الحقض مةـ هةذه الػةقارة

 .   الـبقذ

وبقـ الحقض الذي   زمزم الذي يخرج مـةف الؿةان إلةك هةذا الحةقض الؽبقةر 

 .   وطشرون ذراًطا ينرؿا،  قف الؼبةالذي طؾ

صةةق  كةةؾ أسةةطقاكة أربعةةة ،  وحةةق  هةةذا الحةةقض ارـتةةا طشةةرة أسةةطقاكة سةةاج

 .   أذرع

                                                           

 .  ، وهق مقلك بـل العباس : الرخجل الصقاب أكفسبؼ ضبطف وأن  (1)
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 .   وما بقـ حد إساصقـ ووجف زمزم أربع طشرة ذراًطا

 .   صقلفا   السؿان ذراطان،  وفق  إساصقـ حجرة ساج

 صق  الؼبة مةـ،  (8)صػرموداخؾفا ،  خارجفا أخضر،  وطؾك الحجرة قبة ساج

،  وكاكت هذه الؼبة طؿؾفا الؿفةدي   خالفتةف،  وسطفا مـ داخؾ أربع طشرة ذراًطا

طؿؾفا أبق بحر الؿجقسةل الـجةار الةذي كةان جةان بةف طقسةك بةـ ،  سـة ستقـ وماهة

يؼةا  ،  مـ العرا  لعؿؾ أبةقاب داره التةل طؾةك الؿةروة،  طؾل بـ طبداهلل بـ طباس

 .   ستقـ وماهة: دار مخرمة   سـة  لفا

 حتةةك أمةةر  ةةا طؿةةر بةةـ فةةرج   سةةـة تسةةع طشةةرة،  وكاكةةت تةةزو    كةةؾ سةةـة

فؼؾعفةا ،  فثؼؾةت ودقةت أسةاصقـ السةاج طـفةا،  فجعؾ طؾقفا الػسقػسةان،  وماهتقـ

ًٓ ،  ـ ومةاهتقـيمحؿد بـ الضحاك   سةـة طشةر ،  فبةدلت إسةاصقـ أسةاصقـًا جةال

وجعؾ إساصقـ طؾةك أسةاصقـ مةـ ،  أجؾ مـ إساصقـ التل كاكت قبؾفا مـ ساج

وسةؽب ،  دفـفا حتك ٓ يلكةؾ الؿةان الخشةب إذا دفةـ   إرض،  حجارة مـؼقشة

و  جدر الحةقض الةذي طؾقةف الؼبةة حجةر ،  بقـ الخشب وبقـ الحجارة الرصاص

فقةةف قـةةاة مةةـ رصةةاص إلةةك  -سةةؼاية العبةةاس بةةـ طبةةدالؿطؾب  -بحقةةا  السةةؼاية 

فقف الـبقةذ إلةك الحةقض الةذي فقةف الؼبةة أيةام  مـف صبالحقض الداخؾ   السؼاية ي

 .  أذرع تةوبقـ الحقضقـ س،  التشريؼ وأيام الحج

فؾؿةا كةان   سةـة سةت وخؿسةقـ ومةاهتقـ    (2): [ قا  أبق محؿد الخزاطةل]

فغقةر أرض ،  سريَ :  يؼا  لف،  قدم خادم طؾك طؿارة الؿسجد،  خالفة الؿفتدي باهلل

وجعةؾ فقفةا بركةة ،  رةؿ كبسةفا حتةك ارتػعةت أرضةفا،  رخامفةاكؼةض ،  هذه الؼبةة

وجعةةؾ طؾقفةةا شةةباًكا مةةـ ،  ارة التةةل   بطـفةةايخةةرج فقفةةا الؿةةان مةةـ الػةةقا ،  صةةغقرة
                                                           

 .  : اصػر طـد إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)
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ًٓ طؾك طؿؾ الصػ،  خشب بلبقاب تغؾؼ الؿؽشةقفة وقةد كةان قبةؾ  (8)ةحوكاكت أو

هةذه الؼبةة أربةع  (2)ةوايةاوقد كان قبؾ ذلةؽ   ز،  ويـامقن،  ذلؽ يصؾل فقفا الـاس

 .  فؼؾعـ   أيام طبداهلل بـ محؿد بـ داود،    كؾ ركـ قبة،  قباب صغار

: ومـ الحقض الذي طؾقف الؼبة إلك الحقض الةذي لةقس طؾقةف  قا  أبق القلقد 

 .  خؿس أذرع  قبة

وسعة الحقض الذي لةقس طؾقةف قبةة مةـ وسةطف بةقـ يةدي بقةت الشةراب ارـتةا 

 .   ة أصبًعا   مثؾفورؿاين طشر،  طشرة ذراًطا

 .  ورالرقن ذراًطا وكصػ وتدويره مـ داخؾ رؿاين

 .  وتدويره مـ خارج أربعقن ذراًطا وكصػ

وطةةرض جةةدره رؿةةاين ،  وصةةق  جةةدر الحةةقض مةةـ داخةةؾ رالرةةة طشةةر أصةةبًعا

 .   أصابع

جةةدر   كةةؾ حجةةر صقلةةف أصةةق  مةةـ،  حةةق  الحةةقض خؿسةةقن حجةةًرا  يةةدورو

 .  الحقض

 .   رؿ فرش بعد برخام،  بحجارةوبطـ الحقض مػروش 

مثؼقب يخرج مـف مةان زمةزم مةـ الحةقض الةذي     و  وسط الحقض حجر

،  ورالرةةقن ذراًطةةا ورؿةةاين أصةةابع (4)رةةالثوبقـفؿةةا ،  زمةةزم طةةـ يسةةارك إذا دخؾةةت

 .   يصب الؿان فقف أيام الحج لؾقضقن

فصةار ،  رؿ ترك ذلؽ،  ويصب الـبقذ مـ السؼاية   الحقض الذي تحت الؼبة

                                                           

 .  : الصحػة طـد إزرقل (1)

 .  : زوايا طـد إزرقل (7)

 .  : خؿس طـد إزرقل (6)
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   (8)الؽةةقىوطؾقفةةا شةةباك يتقضةةل مةةـ ،  يؽةةقن القضةةقن   حةةقض آخةةر مةةـ الؼبةةة

ويصقر ماؤه   السرب الةذي ،  ب يتقضل فقفرَ وجعؾ   الحقض أخر َس ،  الشباك

 .   (2)يذهب فقف مان وضقن زمزم إلك القادي

 

 وذرطفا  صػة سؼاية العباس بن طبدالؿطؾب وما فقفا

 سنة تسع وعرشين ومائتني الواثق باهللإلى أن غقرت يف خالفة 

: ذرع صةةق  سةةؼاية العبةةاس بةةـ طبةةدالؿطؾب أربةةع وطشةةرون  قةةا  أبةةق القلقةةد 

 .  . وفقفا مـ إساصقـ   جدراهتا أربع   تسع طشرة ذراًطا،  ذراًطا

 .    جدرها   وسط مـ ممخرها أسطقاكة و  وسط جدر وجففا أسطقاكة

 .   وما بقـ إساصقـ ألقاح ساج

السةةاج مةةـ ذلةةؽ سةةت أذرع ورؿةةاين ،  وصةةق  جةةدراهتا   السةةؿان رؿةةاين أذرع

 .   أصابع

 .   وطؾك إساصقـ جقاهز طؾقفا بـان ذراع وست طشرة أصبًعا

 : مـفةا طؾةك الجةدر الةذي يؾةل وطؾك جدرات السةؼاية سةت وأربعةقن شةرافة

 .   الؽعبة رالث طشرة شرافة]

 .   رالث طشرة الؿسعك (4)[ومـفا طؾك الجدر الذي يؾل

 .   ومـفا طؾك الجدر الذي يؾل دار الـدوة طشر

 .   ومـفا طؾك الجدر الذي يؾل القادي طشر

                                                           

 .  : مـ حقض طـد إزرقل (1)

 .  (81 - 79/  7) الػاكفل طـد إخبار هذه اكظر (7)

 .  زيادة مـ إزرقل لقست   إصؾ (6)
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وكةةان ذلةةؽ طؿةةؾ الؿفةةدي غقةةره حسةةقـ بةةـ حسةةـ العؾةةقي   سةةـة مةةاهتقـ   

وفةت  إبةقاب وإلةقاح والسةاج ،  وكؼةض مةـ سةؿؽفا،  وهدم شراففا،  (8)الػتـة

،  الـةةاس يصةةؾقن فقفةةا فؽةةان،  وبطحفةةا بالحصةةبان،  التةةل بةةقـ إسةةاصقـ وسةةؼػفا

،  وهؽةذا كاكةت تؽةقن قبةؾ ذلةؽ،  : إذا كان الؿقسؿ جعؾت طؾقفةا إبةقاب وقا 

وأخةةرج ،  وأغؾؼفةةا،  فؾؿةةا أن جةةان مبةةارك الطةةربي رد إلةةقاح السةةاج   مؽا ةةا

 .   البطحان مـفا

صقلفؿةا أربةع أذرع وفقف مصراطان ،  : باب حقا  الؽعبة وكان   السؼاية بابان

 .  وطرضف رالث أذرع وطشرون أصبًعا،  وطشرون أصبًعا

،  صقلةف رةالث أذرع وأربةع أصةابع،  الثاين   الجدر الذي يؾل الةقاديالباب و

 .   وطرضف ذراع وكصػ

أذرع  : مـفا رالرة صق  كؾ حةقض مـفةا خؿةس كان   السؼاية ستة أحقاضو

  كةؾ حةقض مـفةا رةالث أذرع وصةق،  ذراطةان كؾ حقض مـفةا وطرضف،  وكصػ

ورالرةةة أحةةقاض صةةق  كةةؾ حةةقض مـفةةا ذراع وكصةةػ   ،  وكصةةػ   السةةؿان

 .   السؿان

،    كؾ حقض مـفا حقض مـ أدم يـبةذ فقفةا الـبقةذ لؾحةاج،  والحقاض ساج

والؼـاة   حجرة زمزم إذا دخؾةت ،  ويصب   الحقاض مان يجري مـ قـاة رصاص

وصقلةف ،  ذراع طرًضا   ذراع،  حقض مـ ساج طؾقفا،  طؾك يسارك تحت الؽـقسة

وصق  قصبة الؼـاة الرصاص مـ بطةـ حجةرة زمةزم ،    السؿان رؿاين طشرة أصبًعا

وصةق  قصةبة الرصةاص مةـ بطةـ السةؼاية إلةك أطؾةك الحةقض رةالث ،  أربع أذرع

 .  أصبًعا  وارـتا طشرة،  أذرع

                                                           

 .  : الؼبة   كسخة مـ كسخ آزرقل (1)
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حجةرة زمةزم ارـتةان ومـ الحقاض التةل فقفةا الـبقةذ إلةك صةر  الؼـةاة وهةل   

 .   وخؿسقن ذراًطا

ومـ حد ممخر حجرة زمزم التل تؾل الؿؼام إلك حد السؼاية وبقـفؿا الحةقض 

 .   الذي طؾقف قبة زمزم تسع ورالرقن ذراًطا

إلةك حةد السةؼاية وبقـفؿةا  (8)ومـ حةد مةمخر حجةرة زمةزم الةذي فقةف الؽـقسةة

 .  الحقض الذي لقس طؾقف قبة تسع وأربعقن ذراًطا وتسع أصابع

حتةك هدمةف طؿةر ،  وهق بقت الشةراب -صػة زمزم  -فؾؿ يز  هذا بـان الصػة 

 حجةارةالأسةػؾف ب افبـة،    سـة تسةع وطشةريـ ومةاهتقـ وبـةاه (2)ؿذحجلبـ فرج ال

وألبسةف ،  أطةاله بةآجر اوبـة،  لرومقةةمداخؾة طؾةك طؿةؾ إجـحةة ا،  بقض مـؼقشة

وفةق  ،  وجعؾفةا مؽـسةة،  طؾقفا شباك مـ حديد وأبقاب،  اوجعؾ فقف كق،  رخاًما

وجعؾ   بطـفا حقًضةا ،  ألبس ذلؽ كؾف بالػسقػسان، و الؽـقسة رالث قباب صغار

حةقض مةـ أدم يـبةذ فقةف الشةراب لؾحةاج أيةام ،    بطةـ الحةقضوكبقًرا مـ سةاج 

 .   (4)الؿقسؿ

 

 ؿل يف الؿسجد من البرك والسؼاياتذكر ما طُ 

: كتب سؾقؿان بـ طبدالؿؾؽ بـ مروان إلك خالد بةـ  (3)الؿملػ قا   -  316
                                                           

 وتطؾؼ.  معربة الـصارى متعبد طؾك أيضا وتطؾؼ القفقد متعبد الؽـقسة تطؾؼ طؾك طدة اشقان فتطؾؼ طؾك (1)

 و الراكةب بةف يسةتظؾ رةقب طؾقةف ويؾؼةك قضةبان الرحةؾ   أو الؿحؿةؾ   يغرز هقدج شبف طؾك الؽـقسة

 .  (7/537) الؿـقر : الؿصباح . اكظر ، وكحقه الؿراد هـا بف يست 

 .  . كؿا طـد آزرقل : الرخجل سبؼ ضبطف واكف (7)

 .  (7/86اكظر هذا الباب طـد الػاكفل ) (6)

. والخةرب  ( طـ جده طـ طبدالرحؿـ بـ الحسـ بـ الؼاسؿ طـ ابقةف وكالهؿةا مجفةقٓن731إزرقل ) (3)

، وطادة الػةاكفل  ، مـ طادة إزرقل ذكرهؿا ، وهؿا هاذان ( طـ بعض أهؾ مؽة6/139طـد الػاكفل )
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،  مةـ ماهفةا العةذب الةزٓ ،  (8): أن أجر لل طقـًا تخةرج مةـ الثؼبةة طبداهلل الؼسري

بةـ  : فعؿةؾ خالةد . قةا  يضةاهل  ةا زمةزم،  حتك يظفر بقـ زمزم والركـ إسةقد

ويؼةا  لفةا أيًضةا بركةة ،  : بركةة الؼسةري ويؼةا  لفةا،  طبداهلل الربكة التل بػؿ الثؼبة

فعؿؾفةا بحجةارة مـؼقشةة ،  وهل قاهؿةة إلةك القةقم بلصةؾ ربقةر،  الربدى ببئر مقؿقن

 (2)لفةا طقـًةا تسةؽب فقةف رؿ شةؼ،  وأكبط مانها   ذلؽ الؿقضع،  وأحؽؿفا،  صقا 

رةؿ شةؼ  -: شعب يػرع فقف وجف ربقر  والثؼبة -وأحؽؿف  وبـك سد الثؼبة،  مـ الثؼبة

مةةـ  (4)فلجراهةةا   قصةةب،  مةةـ هةةذه الربكةةة طقـًةةا تجةةري إلةةك الؿسةةجد الحةةرام

مـ رخام بقـ زمزم والةركـ  (5)تسؽب   فسؼقة (3)حتك أضفرها مـ فقارة،  رصاص

،  أمةةر الؼسةةري بجةةزر فـحةةرت بؿؽةةة،  . فؾؿةةا أن جةةرت وضفةةر ماؤهةةا والؿؼةةام

:  فصةاح،  ايحً رةؿ أمةر صةا،  فدطا طؾقف الـاس،  وطؿؾ صعاًما،  بقـ الـاس وقسؿت

فحؿةد اهلل ،  رةؿ صةعد،  فقضةع   وجةف الؽعبةة،  رةؿ أمةر بةالؿـرب،  الصالة جامعةة

وادطةقا ٕمقةر الؿةممـقـ الةذي ،  احؿةدوا اهلل،  : أيفةا الـةاس رةؿ قةا ،  وأرـك طؾقةف

                                                                                                                                                        

 .  : طـ بعض أهؾ مؽة   كؾ مقصـ يؼق 

 يؿةقـ طؾةك( الغسةالة) بةة الققم بعضفا ، ويعر  إرربة ربقر لجبؾ الشرقل الؿتـ : هل   حاشقة إزرقل (1)

 .  لحران تؿاًما مؼابؾة ، وهل السقؾ صريؼ مـ الطاهػ إلك الذاهب

 .  : فقفا طـد إزرقل (7)

 ذو ، والـبةةات إجةةق  الؿسةةتدير العظةةؿ:  ، وأصةةؾف قصةةبة واحدتةةف:  : الؼصةةب   حاشةةقة إزرقةةل (6)

 رصةاص مةـ أكابقب هـا والؿراد.  كان معدن أي ، مـ أجق  مستدير شلن كؾ طؾك أصؾؼ ، هؿ إكابقب

 رصةاص مةـ أكابقةب تؿةد ، بةلن طجقةب طؿةؾ فنكةف - صة  إن - وهةذا.  (قصةب:  ، مادة العرب لسان)

 مةقزون ، بشةؽؾ تؼةدير أقةؾ طؾةك بقصةات 11 طةـ إكبقب قطر يؼؾ ، ٓ ٕكثر أو كؾؿ 5 يساوي بطق 

 ، و  العارمةة العظقؿة السقق  ، ذي مؽة وادي مـطؼة ، و  دافعة ققة دون الؿان بؿرور يسؿ  واكسقابل

 .  الرواية صحت إن التلمؾ إلك يدطق طؿؾ إكف.  اإلسالمقة الحضارة تاريخ مـ الؿبؽر الزمـ ذلؽ

 .  (الـافقرة) الققم طؾقف ، ويطؾؼ الؿان مـف يػقر مقضع:  أي:  إزرقل حاشقة   (3)

 .  (586:  ص ، الؿـجد 39/  7 العروس تاج) مقلدة لػظة وهل.  الحقض:  ، وهل فساقل:  جؿعفا (5)
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الؿةان الةذي ٓ ،  بعةد الؿةان الؿةال  إجةاج  (8)جسؼاكؿ الؿان العةذب الةزٓ  الـؼةا

 .  -يعـل زمزم  -يشرب إٓ صربًا 

طـةد  ب مـ رصاص يخرج إلك وضةقن كةانرَ   َس   : رؿ تػرغ تؾؽ الػسؼقة قا 

 .    بركة كاكت   السق ،  -باب الصػا  -باب الؿسجد 

وكةاكقا ،  وٓ يؽاد أحةد يلتقفةا،  : فؽان الـاس ٓ يؼػقن طؾك تؾؽ الػسؼقة قا 

صةةعد ،  : فؾؿةةا رأى ذلةةؽ الؼسةةري . قةةا  طؾةةك شةةرب زمةةزم أرغةةب مةةا كةةاكقا فقفةةا

 .   فتؽؾؿ بؽالم يمكب فقف أهؾ مؽة،  الؿـرب

حتك قدم داود بـ طؾل بـ طبداهلل بةـ طبةاس ،  فؾؿ تز  تؾؽ الربكة طؾك حالفا

،  هةدمفا،  . فؽان أو  مةا أحةدث بؿؽةة حقـ أفضت الخالفة إلك بـل هاشؿ،  مؽة

: فسةر  . قا  وصر  العقـ إلك بركة كاكت بباب الؿسجد،  ورفع الػسؼقة وكسرها

 .   الـاس بذلؽ سروًرا طظقًؿا

 

 وأضقف إلى الؿسجد الؽبقر بـاء الؿسجد الجديد الذي كان دار الـدوة

: فؽاكةت دار الـةدوة طؾةك مةا ذكةر إزرقةل   كتابةف  قا  أبق محؿةد الخزاطةل

وهةةل دار قصةةل بةةـ ،  القجةةف الشةةامل مةةـ الؽعبةةة  ،  ٓصةةؼة بالؿسةةجد الحةةرام

تجتؿةع فقفةا لؾؿشةقرة   الجاهؾقةة ،  (2)كفةا بةلمر قصةلكاكت قريش لتربُّ، و كالب

،  فقفةةا ى: ٓجتؿةةاع الـةةد وبةةذلؽ سةةؿقت دار الـةةدوة،  بةةرام إمةةقرواإلسةةالم وٓ

:  وهةةل،  وكاكةةت حةةقـ قسةةؿ قصةةل إمةةقر السةةتة التةةل كةةان فقفةةا الشةةر  والةةذكر

                                                           

 الصةا  العةذب البةارد الؿةان:  ، وهةق : الـؼاخ (6/151طـد آزرقل والػاكفل )لؿ اجد لفا معـك وهل  (1)

 مةان ٓ الةذي الؿقضةع   الرجةؾ يـبطةف الؽثقر الؿان هق:  وققؾ.  بربده الػماد يـؼخ يؽاد ، الذي الخالص

 .  (7/71، هتذيب الؾغة ) كؼخ:  ، مادة العرب : لسان اكظر.  فقف

 .  : )فاهدة(   الفامشجان مؼابؾ هذه الؽالمة  (7)
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:  بةةةقـ ابـقةةةف،  والـةةةدوة،  ىوالؾةةةق،  والؼقةةةادة،  والرفةةةادة،  والسةةةؼاية،  الحجابةةةة

،  ىمؿا صقر إلك طبدالدار مع الحجابة والؾةق ، فؽاكت الـدوة طبدمـا  وطبد الدار

 .   والرفادة والؼقادة مؿا صقر إلك طبدمـا  بـ قصل وكاكت السؼاية

 -والرفةادة  -العبةاس  وهةل زمةزم وسةؼاية -فجعةؾ السةؼاية ،  فلما طبةدمـا 

ففةل   ،  إلك ابـف هاشةؿ بةـ طبةدمـا  -صعام الحاج   كؾ مقسؿ وشرا ؿ إهل و

ففل   ولةده إلةك ،  وجعؾ الؼقادة إلك ابـف طبدشؿس بـ طبدمـا ،  ولده إلك الققم

 .  الققم

وجعؾ الـدوة إلةك ،  وأما طبدالدار فجعؾ الحجابة إلك ابـف طثؿان بـ طبدالدار

فؽةاكقا يؾقكةف حتةك كةان ،  لقلةده جؿقًعةا ىوجعؾ الؾةق،  طبدمـا  بـ طبدالدارابـف 

وكان لقان رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ مةع ،  فؼتؾ طؾقف مـ قتؾ مـفؿ،  يقم أحد

،  حتةك قتةؾ طؾقةف،  مصعب بـ طؿقر بـ هاشؿ بـ طبدمـا  بـ طبدالدار بةـ قصةل

بـقةف ارةؿ إلةك ،  بةـ قصةل بدالةداررؿ كاكت الـدوة بعد إلك هاشؿ بـ طبدمـا  بةـ ط

رةؿ ،  وطامر ابةـ هاشةؿ بةـ طبةدمـا  بةـ طبدالةدار (4)مصعب بـ طؿر (2)بـ (8)طؿر

وهةق مةـ ولةد ،  ابتاطفا معاوية بـ أبل سةػقان   خالفتةف مةـ ابةـ الةرهقـ العبةدري

فةلبك ،  قفاففطؾب شقبة بـ طثؿان مـ معاوية الشػعة ،  طامر بـ هاشؿ بـ طبدمـا 

خؾػان بـةل  (3)مـبعده  ويـزلفا مـ،  وكان يـز  فقفا إذا حج،  فعؿرها معاوية،  طؾقف

الؿؾؽ بةةـ طبةةد وقةةد دخةةؾ بعضةةفا   الؿسةةجد الحةةرام   زيةةادة،  أمقةةة إذا حجةةقا

رةةؿ دخةةؾ بعضةةفا أيًضةةا   زيةةادة أبةةل جعػةةر ،  : القلقةةد وسةةؾقؿان وابـقةةف،  مةةروان

                                                           

 .  : طؿقر طـد آزرقل (1)

 .  : ابل طـد آزرقل (7)

 .  : طؿقر طـد آزرقل (6)

 .  )مـ( لقست طـد آزرقل (3)
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:  يـزلق ةا بعةد ذلةؽ إذا حجةقاس ارؿ كاكت خؾػان بـل العب،  الؿـصقر   الؿسجد

إلةك أن ابتةاع ،  وهةارون الرشةقد،  الفةادي، و والؿفةدي،  وأبق جعػر،  أبق العباس

فؾةؿ ،  فؽةان بعةد ذلةؽ يـزلفةا،  وبـاها،  دار اإلمارة مـ بـل خؾػ الخزاطققـ (8)الر

 .  تز  طؾك ذلؽ حتك خربت وهتدمت

رةؿ كاكةت تؾؼةك فقفةا ،  : ورأيـاهةا طؾةك أحةقا  شةتك قا  أبق محؿد الخزاطةل

. فؾؿا كةان   سةـة إحةدى ورؿةاكقـ  وصارت ضرًرا طؾك الؿسجد الحرام،  الؼؿاهؿ

لةف طؾةؿ ومعرفةة وفطـةة بؿصةال  ،  وماهتقـ استعؿؾ طؾك بريد مؽة رجؾ مـ أهؾفةا

يةذكر ،  فؽتب   ذلؽ إلك القزير طبقد اهلل بـ سةؾقؿان بةـ وهةب،  الؿسجد الحرام

حتك صةارت ضةرًرا ،  وكثر ما يؾؼك فقفا مـ الؼؿاهؿ،  خرا اأن دار الـدوة قد طظؿ 

وبـقت مسجًدا يقصةؾ بالؿسةجد ،  وأ ا لق هدمت وطدلت،  طؾك الؿسجد الحرام

كاكت مؽرمة لؿ تتفقةل ٕحةد مةـ ،  أو جعؾت رحبة لف يصؾل فقفا الـاس،  (2)الحرام

ن   الؿسةجد الحةرام . وذكةر أ وشرًفا وأجًرا باقًقا مةع إبةد،  الخؾػان بعد الؿفدي

،  وشةةرح ذلةةؽ لألمقةةر بؿؽةةة طةةج بةةـ حةةاج مةةقلك أمقةةر الؿةةممـقـ،  خراًبةةا كثقةةًرا

فرغبةا ،  وسللفؿا أن يؽتبا بؿثؾ ما كتب بف،  ولؾؼاضل  ا محؿد بـ أحؿد الؿؼدمل

 .   فؽتبا إلك القزير بؿثؾ ذاك،    إجر

فؾؿا وصؾت الؽتةب طرضةت طؾةك أمقةر الؿةممـقـ الؿعتضةد بةاهلل ورفةع وفةد 

،  : أن   جدار بطـ الؽعبة رخاًمةا قةد اختؾةػ وشةعث ببغداد يذكرونالك الحجبة 

وأن بعض طؿةا  مؽةة كةان قةد قؾةع مةا طؾةك طضةاديت ،  و  أرضفا رخام قد تؽسر

أمةقر كاكةت بؿؽةة واستعان بف طؾك حةرب و،  باب الؽعبة مـ الذهب فضربف دكاكقر

فؽةاكقا يسة ون ،  كان  ا   سـة إحدى وخؿسةقـ ومةاهتل،  بعد العؾقي الخارجل

                                                           

 .  : هارون الرشقد ، وهل طـد آزرقل هؽذا وكا ا آخرها صؿس (1)

 .  : الؽبقر طـد آزرقل (7)
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ذهب بةابل  وأن بعض العؿا  بعده قؾع مؼدار الربع مـ أسػؾ،  العضادتقـ بالديباج

واستعان بةف طؾةك فتـةة كاكةت بةقـ الحـةاصقـ والجةزاريـ بؿؽةة سةـة رؿةان ،  الؽعبة

فضةة مضةروبة مؿقهةة بالةذهب طؾةك مثةا  مةا كةان وجعةؾ ذلةؽ ،  وستقـ وماهتقـ

: فنذا تؿس  الحاج بف   أيام الحج بدت الػضة حتك يجددوا تؿقيففا   كةؾ  طؾقفا

يحتةاج  (8)، صةغقر مؾةؽ مةا يحتةاج إلةك تجديةد ، ففق ورخام الحجر قد رث،  سـة

بةـ . فةلمر أمقةر الؿةممـقـ كاتبةف طبقةد اهلل  وسةللقا إمقةر بعؿةؾ ذلةؽ،  اصالحالك 

سؾقؿان بـ وهب وغالمف بدر الؿممر بالحضرة بعؿؾ ما رفع إلقةف مةـ طؿةؾ الؽعبةة 

لخرج ، فة وبعؿارة دار الـةدوة مسةجًدا يقصةؾ بالؿسةجد الؽبقةر،  والؿسجد الؽبقر

ًٓ طظقًؿا وحؿةؾ إلقةف ،  . فلمر بةذلؽ الؼاضةل ببغةداد يقسةػ بةـ يعؼةقب لذلؽ ما

  أيام الحج مع ابـةف أبةل بؽةر طبةداهلل وأكػذ بعضف ،  (2)صػاه فلكػذ بعضف ،  الؿا 

ومصةةال  الطريةةؼ ،  وكةةان يؼةةدم   كةةؾ سةةـة طؾةةك حةةقاهج الخؾقػةةة،  بةةـ يقسةةػ

: أبةق  وقدم معف برجؾ يؼةا  لةف،  اهلل بـ يقسػ   وقت الحجطبد . فؼدم وطؿارهتا

وخؾػ معةف ،  فقكؾف بالعؿؾ،  لف أماكة وكقة حسـة،  الفقاج طؿقرة بـ حقان إسدي

 ًٓ رةؿ أكشةئت ،  وهدمت،  وأخرج الؼؿاهؿ مـ دار الـدوة،  فعؿؾ ذلؽ،  لذلؽ طؿا

،  مـ أساسفا فجعؾت مسجًدا بلساصقـ وصاقات وأروقةة مسةؼػة بالسةاج الؿةذهب

سةعة كةؾ بةاب مـفةا ،  : سةتة كبةاًرا وفت  لفا   جدار الؿسجد الؽبقر ارـةا طشةر باًبةا

وجعؾ بةقـ السةتة إبةقاب ،  وارتػاطف   السؿان إحدى طشرة ذراًطا،  خؿس أذرع

وارتػاطةف   السةؿان ،  مـفا ذراطان وكصػ باب: سعة كؾ  الؽبار ستة أبقاب صغار

 .   حتك اختؾط بالؿسجد الؽبقر،  رؿاين أذرع ورؾثل ذراع

                                                           

 .  تاما يؽـ لؿ الؽعبة حق  حجارة مـ بالصا : وأن إزرقلهـا كؾؿات غقر مؼرونة وهل طـد  (1)

 .  : سػاتج طـد آزرقل (7)
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ًٓ طؾةك مةا ذكةره  قا  أبق الحسـ الخزاطل  (8)طؿةل: قد كان هذا الجدار معؿق

الؼاضةةل محؿةةد بةةـ  رهرةةؿ غقاةة،  (2)هلللمر اإلةةك أيةةام الخؾقػةةة الؿؼتةةدر بةة،  الخزاطةةل

طؾقفةا مالبةـ ،  وجعؾةف بلسةاصقـ حجةارة مةدورة،  وإلقةف أمةر البؾةد يقمئةذ،  مقسك

ًٓ ،  جر إبةقض والجةصساج بطاقات معؼقدة بأ وصةؾف بالؿسةجد الؽبقةر وصةق

فقراهةةا ،  حتةةك صةةار مةةـ   دار الـةةدوة يسةةتؼبؾ الؽعبةةة،  أحسةةـ مةةـ العؿةةؾ إو 

 .  ةيؾ ذلؽ كؾف   سـة ست ورالرؿاطؿ،  كؾفا

رالرةة شةارطة   الطريةؼ التةل  ابقابةا: وجعةؾ لفةا سةقى تؾةؽ  قا  أبةق محؿةد

مؼابةؾ صةاحب ،  مـفا باب بطاققـ طؾك أسطقاكة بالؼرب مـ باب الطةربي،  حقلفا

طشةةر ذراًطةةا  ىوارتػاطةةف   السةةؿان أحةةد،  سةةعتف طشةةرة أذرع وربةةع ذراع،  الربيةةد

،  سةةعتف خؿةةس أذرع،  صةةا  واحةةد،  وبةةاب   أطؾةةك هةةذه الطريةةؼ،  ورؾثةةا ذراع

الخةةزاطققـ ولةةد كةةافع بةةـ ور وبةةاب بةةقـ د،  وارتػاطةةف   السةةؿان ارـتةةا طشةةرة ذراًطةةا

سةعتف ،  طبدالحارث بطاققـ طؾك أسطقاكة تستؼبؾ مـ أقبؾ مةـ السةقيؼة وقعقؼعةان

 وفةةرغ مـفةةا،  وارتػاطةةف   السةةؿان طشةةر أذرع وربةةع،  إحةةدى طشةةر ذراًطةةا وكصةةػ

وصةؾك الـةاس ،  سـقـ   رالث وسقى جدراهتا وسؼقففا وشرففا بالؿسجد الؽبقر

فؽان ذرع صق  هذا الؿسجد ،  وخزاكة   زاويتل ممخرها،  وجعؾ لفا مـارة،  فقفا

،  مـ وجفف مـ جدار الؿسجد الؽبقةر إلةك مةمخره بإروقةة أربعةة ورؿةاكقن ذراًطةا

وسعة صحـف سبع وأربعةقن ذراًطةا   سةبع ،  وطرضف بإروقة ست وسبعقن ذراًطا

وطةةدد مةةا فقةةف مةةـ إسةةاصقـ سةةقى مةةا طؾةةك إبةةقاب ارـتةةان ،  وأربعةةقـ ذراًطةةا

وطؾةك إبةقاب ،  وطدد الطاقات سقى إبقاب إحدى وسةبعقن صاًقةا،  وطشرون

                                                           

: طةؿ ابةـ  ، و  كسةخة كؿةا   الحاشةقة : طؿ ابل ابةق محؿةد الخزاطةل كل ا هؽذا ومؽا ا طـد إزرقل (1)

 .  : طؿل . و  كسخة ابل

 .  : الؿؼتدر باهلل طـد إزرقل (7)
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وطةدد ،  وستقن شرافة وطدد الشر  التل تؾل بطـ الؿسجد رؿاين،  خؿس صاقات

 .  فقفا قـاديؾفا،  سبع وستقن سؾسؾةسالسؾ الؼـاديؾ 

 

  الرمل بالبقت وبقن الصػا والؿروة وموضع الؼقام طؾقفا

 ومخرج الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم إلى الصػا

: لؿا دخؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؽة لؿ يؾق صؾك اهلل  ططانطـ   -  313

و  ،    حجتةف هةذهوٓ طةرج ،  ولةؿ يبؾغـةا أكةف دخةؾ بقًتةا،  طؾقف وسؾؿ ولؿ يعةرج

وٓ صـع شقًئا حتك بدأ بالبقةت فطةا  ،  ركع ، ٓ حتك دخؾ الؿسجد،  ؿره كؾفاطُ 

 .   (8)وهذا أجؿع   حجتف و  طؿره كؾفا،  بف

: فؿةـ قةدم معتؿةًرا فةدخؾ الؿسةجد ٕن يطةق    وقةت صةالة ٓ  قا  ططان

 .  وٓ يصؾل تطقًطا حتك يطق  بالبقت سبًعا،  الطقا  ايؿـع فقف

فال أحب أن يصؾل بعةدها ،  فصؾك معفؿ،  : وإن وجد الـاس   الؿؽتقبة قا 

 .  شقًئا حتك يطق 

: حتةك إذا أتقـةا  قةا ،  يخرب طـ حجة الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طـ جابر  - 

 .   (2)رمؾ مـ ذلؽ رالرة أصقا ،  فطا  بالبقت سبعة أصقا ،  البقت استؾؿ الركـ

 

 وحد الؿسعى ،والؿروةأين يوقف من الصػا 

: فخةةرج الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ مةةـ بةةاب بـةةل  قةةؾ ططةةان طةةـ  -  315

                                                           

 .  ( طـ ابـ جريج طـ ططان وهق مرسؾ7/169ورواه الشافعل   إمؿ ) ، (731إزرقل ) (1)

 .  (1718، ورواه مسؾؿ بؿعـاه ) أ(733إزرقل ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (8)مـفةاالـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ كةان يسةـد  : فبؾغـل أن . قا  مخزوم إلك الصػا

: ولةؿ يؽةـ حقـئةذ  قةا ،  فقرى مةـ ذلةؽ البقةت،  قؾقاًل   الصػا والؿروة غقر كثقر

: إٓ  حقةةث كةةان يبؾةةغ؟ قةةا   لوسةةؿِّ ،  أوصةةػ لةةؽ ذلةةؽ:  قؾةةت لةةف،  هةةذا البـقةةان

: كةذلؽ أسةـد  : كقػ ترى أن؟ قةا  ]قؾت[،  فقفؿا قؾقاًل  (4)شقدكان ي،  (2)كذلؽ

غقةر  -إٓ أن تشةان ،  رةؿ ٓ،  : ٓ : أفال أسةـد حتةك أرى البقةت؟ قةا  قؾت،  فقفؿا

أن الـبةل صةؾك اهلل . ولؿ يخةربين  فال،  طؾقؽ افلما أن يؽقن حؼً  -مرة قا  ذلؽ لل 

وٓ يبؾةةغ ،  : كةةان يسةةـد فقفؿةةا قؾةةقاًل  . قةةا  طؾقةةف وسةةؾؿ كةةان يبؾةةغ الؿةةروة البقضةةان

 .  (3)ذلؽ

: أيجةزئ طةـ الةذي يسةعك بةقـ  : سةل  إكسةان ططةان قا  ابـ جةريج  -  316

: إي  قةا ،  وأن يؼةقم بةإرض قاهًؿةا،  يرقةك واحةًدا مـفؿةا أن ٓ،  الصػا والؿروة

 لعؿري وما لف؟

بطةـ وادي مؽةة ،  : فسعك بف الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قا  ططان  -  317

 .   (5)فؼط

 

 ما جاء يف موقف من صاف بقن الصػا والؿروة راكًبا

فؾقجعةؾ الؿةروة ،  : مةـ صةا  بةقـ الصةػا والؿةروة راكًبةا ططان  قا   -  318

                                                           

 .  : فقفؿا طـد إزرقل والػاكفل (1)

 .  : ٓ كان يسـد.. . وطـد الػاكفل : ٓ إٓ كذلؽ طـد إزرقل (7)

 .  : يسـد طـد إزرقل والػاكفل (6)

 .  ، وإسـاده إلك ططان حسـ ( وهق مرسؾ1319، والػاكفل ) (735إزرقل ) (3)

 إلةك كةز  : )رةؿ (   حةديث جةابر الطقيةؾ وفقةف1718. لؽـ رواه مسةؾؿ ) ( وهق مرسؾ751إزرقل ) (5)

( 753. وقةد رواه إزرقةل ) ( مشةك صعدتا إذا حتك سعك القادي بطـ   قدماه اكصبت إذا حتك الؿروة

 .  ك أن يبؼقف ابـ الؽرماين ويحذ  الؿرسؾولٕفؽان ا
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ولقلخةذ مةـ   -صريةؼ الؿةروة    -ويْستْؼبِؾ البقت ولقَدع الطريؼ  ،  البقضان   ضفره

وبةقـ الؿةروة (4) -،  دار مـةارة الؿـؼقشةة وهةل بةقـ(2) -.  (8)بـ جةدطاندار طبداهلل 

 .  (3)حتك يجعؾ الؿروة   ضفره -   صريؼ دار صؾحة بـ داود،  البقضان

 

  ذرع ما بقن الركن إسود إلى الصػا

 الصػا والؿروةوذرع ما بقن 

: ذرع ما بقـ الركـ إسقد إلك الصػا ماهتا ذراع وارـةان وسةتقن  قا  أبق القلقد

 .  أصبًعا ذراًطا ورؿاكقة طشر

 ذراع  الؿسجد الةذي يخةرج مـةف إلةك الصةػا ماهةة  وذرع ما بقـ الؿؼام إلك باب

 .   وأربع وستقن ذراًطا وكصػ

الصةػا إلةك وسةط الصةػا ماهةة وذرع ما بقـ باب الؿسجد الذي يخرج مـف إلةك 

 .  ة ذراًطا وكصػرذراع وارـتا طش

. ومةةـ وسةةط الصةةػا إلةةك طؾةةؿ  وطؾةةك الصةةػا ارـتةةا طشةةرة درجةةة مةةـ حجةةارة

 .   وأربعقن ذراًطا وكصػ  ماهة ذراع وارـتان،  الؿـارة (5)حدالؿسعك الذي   

مةةـ وهةةل ،  هةةل مبـقةةة   حةةد الؿـةةارة، و والَعَؾةةؿ اسةةطقاكة صقلفةةا رالرةةة أذرع

وفققفا لةقح صقلةف ذراع ورؿةاين ،  وهل ُمؾّبسة الػسقػسان،  إرض طؾك أربع أذرع

 .  وفققف صا  ساج،  مؽتقب فقف بالذهب،  وطرضف ذراع،  طشرة أصبًعا

                                                           

 .  : طبداهلل بـ طبدالؿؾؽ طـد إزرقل والػاكفل (1)

 .  : وأقق  أكا طـد الػاكفل هـا (7)

 .  ، وهق الراوي طـ ططان : قا  ابـ جريج طـد الػاكفل هـا (6)

 .  ( بنسـاد حسـ1371، والػاكفل ) (756إزرقل) (3)

 .  : حذان (7/737وطـد الػاكفل ) . : جدر طـد إزرقل (5)
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الةذي طؾةك بةاب ر حةد الؿـةارة إلةك العؾةؿ إخضة وذرع ما بقـ العؾؿ الذي  

 .  والسعل بقـ الَعَؾؿقـ،  ذراًطا وهق الؿسعك ماهة ذراع وارـتا طشرة ،  الؿسجد

. مـةف  أذرع وأربةع طشةرة أصةبًعا ةوصق  العؾؿ الذي طؾك باب الؿسةجد طشةر

،  وفققفةةا أسةةطقاكة صقلفةةا ذراطةةان وطشةةرون أصةةبًعا،  أسةةطقاكة مبقضةةة سةةت أذرع

،  طشةةرة أصةةبًعا  وفققفةةا لةةقح صقلةةف ذراع ورؿةةاين،  وهةةل ُمؾّبسةةة فسقػسةةان أخضةةر

 .  والؾقح مؽتقب فقف بالذهب

وذرع مةةا بةةقـ الَعَؾةةؿ الةةذي طؾةةك بةةاب الؿسةةجد إلةةك الؿةةروة خؿسةةؿاهة ذراع 

 وكصػ 

 .   وطؾك الؿروة خؿس طشر درجة

 .  وذرع ما بقـ الصػا والؿروة سبعؿاهة ذراع وست وستقن ذراًطا وكصػ

وذرع ما بقـ الَعَؾؿ الذي طؾك باب الؿسجد إلك العؾؿ الذي بحذاهف طؾةك بةاب 

وبقـفؿةةا طةةرض الؿسةةعك خؿةةس ورالرةةقن ذراًطةةا ،  دار العبةةاس بةةـ طبةةدالؿطؾب

 .   وكصػ

بـ طّبةاد الةذي اومـ الَعَؾؿ الذي طؾك باب دار العباس إلك العؾؿ الذي طـد دار 

وطشةةرون   بحةةذان الَعَؾةةؿ الةةذي   جةةدر الؿـةةارة وبقـفؿةةا الةةقادي ماهةةة ذراع وأحةةد

 .   ذراًطا

 .   وطشرون أصبًعاصقا  سبع بالؽعبة رؿاكؿاهة وست ورالرقن ذراًطا   وذرع

 .   وسبعقن ذراًطا ومـ الؿؼام إلك الصػا ماهتا ذراع وسبع

 وسةةتة وسةةتقن ذراًطةةا  سةةبعؿاهة،  واحةةد (1) اومةةـ الصةةػا إلةةك الؿةةروة صةةق

                                                           

 .  : صق  طـد إزرقل (1)
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ذراًطةا   بقـفؿةا خؿسةة آٓ  ورالرؿاهةة ذراع وخؿةس وسةتقن يؽقن سةبع،  وكصػ

 .   وكصػ

ومةـ الصةػا إلةك ،  الصةػاومةـ الؿؼةام إلةك ،  ومـ الركـ إسةقد إلةك الؿؼةام

ورالرةةقن ذراًطةةا وسةةبع طشةةرة   سةةتة آٓ  ذراع وخؿسةةؿاهة ورؿةةاين،  الؿةةروة سةةبع

 .   أصبًعا

 

 ذكر بـاء درج الصػا والؿروة

: كاكةةت الصةةػا  قةةا ،  : حةةدرـل جةةدي أحؿةةد بةةـ محؿةةد قةةا  أبةةق القلقةةد  - 

ـْ سعك بقـفؿا حتةك كةان ،  بـةان وٓ َدَرٌج  (8)فؿابقـولؿ يؽـ ،  والؿروة ُيْسـِد فقفؿا َم

فبـةك درجفؿةا التةل هةل القةقم ،  طبدالصؿد بـ طؾل   خالفة أبل جعػةر الؿـصةقر

 .   فؽان أو  مـ أحدث بـاهفا،  درجفؿا

 

 ،  هتحريم الحرم وحدودُ 

 وصػة الحرم،  وأسؿاء مؽة  ومن كصب أكصابه

الـبةل  أن،  الحسةـ وصةاوس أبلابـ طـ ططان بـ أبل رباح والحسـ   -  319

رةؿ خةرج وقةد ،  فصةؾك فقةف ركعتةقـ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ دخؾ يقم الػةت  البقةت

: الحؿةد هلل الةذي صةد   فؼةا ،  فلخةذ بعضةاديت البةاب،  حق  الؽعبةة لبط الـاس

: كؼةق  خقةةًرا  مةاذا تظـةةقن؟ قةالقا،  وهةةزم إحةزاب وحةده،  وكصةر طبةده،  وطةده

: فنين اقق  كؿةا  . قا  وقد قدرت فلسج ،  وابـ أخ كريؿ،  أخ كريؿ،  وكظـ خقًرا

أٓ إن كةؾ ربةا   وتال أيةة [7<:  ]يوسف﴾ے  ۓ  ۓ   ﮲﴿:  قا  أخل يقسػ

                                                           

 .  : فقفؿا (7/735طـد إزرقل والػاكفل ) (1)
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وسةةؼاية ،  إٓ سةةداكة الؽعبةةة،  ففةةق تحةةت قةةدمل هةةاتقـ،  أو دم،  كةةان   الجاهؾقةةة

أٓ إن اهلل قةد أذهةب كخةقة ،  طؾك ما كاكتا طؾقةف ٕهؾفؿا  اؿفنين قد أمضقتف،  الحاج

وأكةةرمؽؿ طـةةد اهلل ،  وآدم مةةـ تةةراب،  كؾؽةةؿ ٔدم،  الجاهؾقةةة وتؽربهةةا بآباهفةةا

مـفةا ،  ظةة ماهةة كاقةةغؾا العصةا والسةقط شةبف العؿةد الديةة مُ   وأٓ و  قتقةؾ،  أتؼاكؿ

،  اهلل قد حرم مؽة يقم خؾةؼ السةؿقات وإرض  أٓ إن،  أربعقن   بطق ا أوٓدها

ولةؿ ،  وٓ تحةؾ ٕحةد بعةدي،  حةد كةان قبؾةللةؿ تحةؾ ٕ،  ففل حةرام بحةرام اهلل

 فةال،  رها الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ بقةدهؼّص : يُ  . قا  تحؾؾ لل إٓ ساطة مـ  ار

وٓ يختؾةةك ،  وٓ تحةةؾ لؼطتفةةا إٓ لؿـِشةةد،  طضةةاهاوٓ يعضةةد ،  ر صةةقدهايـّػةة

،  اإلذخةرإٓ ،  : يةا رسةق  اهلل  -وكةان شةقًخا مجرًبةا    -فؼا  لف العباس  ،  خالها

:  رةؿ قةا ،  فسؽت الـبل طؾقف السةالم،  فقر البققتظل، و لؾؼقـ  . إكف فنكف ٓبد مـف

 .  (1)فنكف حال ،  رخإٓ اإلذ

أٓ : » بعث مـادًيا يـادي،  : فؾؿا هبط الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قا   -  311

إلمةرأة أن وإكةف ٓ يحةؾ ،  ولؾعةاهر الحجةر،  وإن القلد لؾػةراش،  ٓ وصقة لقارث

 .  (7)«تعطل شقًئا مـ مالفا إٓ بنذن زوجفا

،  الػةت  بقةقميةقم : لؿةا كةان بعةد  قةالقا،  طـ أشقاخف،  طـ القاقدي  -  311

فةرآه جـةدب ،  والـاس آمـةقن،  الفذلل مؽة يرتاد ويـظر (6)دخؾ جـقدب بـ إدلع

                                                           

( بعةض الحةديث مةـ أولةف 7678، وابةـ ماجةة ) (3586، وروى أحؿةد ) ( وهق مرسؾ758إزرقل ) (1)

وآخر الحديث وهق ما ،  ، وروى غقرهؿا صرفا مـف أيضا ، وهق مـ صريؼ طؾل بـ زيد بـ جدطان مرفقطا

 .  بـحقه (1655مسؾؿ )، و (3159البخاري )يتعؾؼ بحرمة مؽة وهق الشاهد فؿتػؼ طؾقف رواه 

كؾفةةؿ طةةـ أبةةل أمامةةة ،  (7777وطبةةد الةةرزا  )،  (166والةةدارقطـل )،  (7171أخرجةةف ال مةةذي ) (7)

 .  الباهؾل

عةداوة كاكةت بقـفؿةا   الجاهؾقةة فةلمر الـبةل بوجـقدب بـ إدلع الفذلل قتؾف حراس ابـ أمقة يقم الػةت   (6)

: إن ابةةـ إسةةحا  سةةؿاه  . وذكةةره ابةةـ حجةةر   جـقةةدب وقةةا  صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ خزاطةةة أن يةةدوه
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   وكةةان جـقةةدب بةةـ إدلةةع قةةد قتةةؾ رجةةاًل مةةـ أسةةؾؿ،  بةةـ إطجةةؿ إسةةؾؿل

، فؾؿةا كةان بعةد الػةت  بقةقم دخةؾ  وكان شةجاًطا،  ر بلًساؿ: أح يؼا  لف،  الجاهؾقة

، فؼةا   ، فةرآه جـةدب بةـ إطجةؿ إسةؾؿل جـقدب بـ إدلةع مؽةة يرتةاد ويـظةر

فخةرج جـقةدب يسةتجقش طؾقةف ،  : كعةؿ جـقدب بـ إدلع قاتؾ أحؿةد باسةا؟ قةا 

فةلخربه فاشةتؿؾ خةراش طؾةك ،  بةلفؽان أو  مـ لؼةل خةراش بةـ أمقةة الؽع،  حّقة

إذ أقبةؾ ،  وهق يحّدرفؿ طـ قتؾ أحؿر بلسةا،  والـاس حقلف،  رؿ أقبؾ إلقف،  السقػ

فةقاهلل مةا ،  : هؽةذا طةـ الرجةؾ فؼا ،  خراش بـ أمقة الؽعبل مشتؿاًل طؾك السقػ

فؾؿةا اكػةرج ،  فةاكػرجقا طـةف،  طـةف (1)ػرقةقافقيػةرج طـةف الـةاس  فضةـ الـةاس إٓ أكة

وابـ إدلةع مسةتـد إلةك ،  فطعـف بف   بطـف،  الـاس طـف حؿؾ طؾقف خراش بالسقػ

،  وإن طقـقة لتربقةان   رأسةف،  فجعؾت حشقتف تسايؾ مـ بطـف،  جار مـ جدر مؽة

فسةؿع رسةق  ،  : فؿةات فققةع الرجةؾ،  : قد فعؾتؿقها يا معشر خزاطة وهق يؼق 

وهذا الخطبة الغد مـ يةقم الػةت  بعةد ،  ًبافؼام خطق،  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼتؾف

م مؽة يقم خؾؼ السؿقات وإرض: »  فؼا ،  الظفر إلةك آخةر الخطبةة .  إن اهلل َحرا

 .   (7)كؿا تؼدم

خةراش بعةد مةا  ةك رسةق  اهلل   : َقَتَؾةف قا ،  طـ طؿران بـ الحصقـ  -  317

لؼتؾةت خراًشةا ،  مممـًا بؽافر: لق كـت قاتاًل  فؼا ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الؼتؾ

فؽاكةت ،  رؿ أَمَر رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ خزاطةة يخرجةقن ديتةف،  بالفذلل

ػةٍر جةانت : فؽلين أكظةر إلةك غةـؿ طُ  فؼا  طؿران بـ حصقـ،  خزاطة أخرجت ديتف

وكةان ،  اإلسةالم شةده رةؿ ،  وكاكقا يتعةاقؾقن   الجاهؾقةة،   ا بـقا مدلج   العؼؾ

                                                                                                                                                        

 .  (1/516). اكظر اإلصابة  جـقدب

 .  : لقتػرققا طـد إزرقل (1)

 .  ( مـ صريؼ القاقدي759إزرقل ) (7)
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 .  (1)قؾ وداه رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   اإلسالمأو  قت

م مـةاة قا ،  طـ مجاهد  -  316 : إن هذا الحةرم ُحةرِّ
  مةـ السةؿقات السةبع (7)

و  ،    كةؾ سةؿان بقةت،  بقًتةا هذا البقت رابع أربعة طشةر إن،  (6)وإرضقـ السبع

 .   (3)ولق وقعـ وقعـ بعضفـ طؾك بعض،  كؾ أرض بقت

َم بحقالف قا ،  طـ قتادة  -  313 : ذكر لـا أّن الحرم ُحرِّ
 .   (6)إلك العرش (5)

ـــرة﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴿:    ققلةةةف،  طةةةـ الزهةةةري  -  315 ،  [;67:  ]البؼ

ولؽةـ اهلل ،  إن الـةاس لةؿ يحرمةقا مؽةة : » : قةا  الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قا 

: رجةؾ قتةؾ    الخؾةؼ طؾةك اهللوإن مـ أطتك ،  ففل حرام إلك يقم الؼقامة،  حرمفا

 .   (8)« الجاهؾقة  (7)بدخؾورجؾ أخذ ،  ورجؾ قتؾ غقر قاتؾف،  الحرم

                                                           

 .  (7/777، وهق   مغازي القاقدي ) ( مـ صريؼ القاقدي761إزرقل ) (1)

 قصةةده يعـةةل مـةةاه:  : ققلةةف . قةةا  ابةةق طبقةةد كؿةةا   حاشةةقة الؿحؼةةؼ.  : حةةذاؤه بعةةض كسةةخ إزرقةةل   (7)

 .  (3/376) الحديث . غريب وحذانه

 .  : )فاهدة( جان   الفامش مؼابؾ هذا السطر كؾؿة (6)

( لؽـ الظةاهر اكةف 3/376) الحديث ورواه ابق طبقد   غريب،  ( بنسـاد جقد إلك مجاهد767إزرقل ) (3)

 .  مـ آسراهقؾقات

 .  حقالف:  كسخة مـ كسخ إزرقل   (5)

( مةـ سةقرة 176، لؽـ رواه الطربي طـد تػسةقر آيةة) ( وشقخ إزرقل لؿ كجد لف ترجؿة766إزرقل ) (6)

 .  هقؾقاتالبؼرة مـ كػس الطريؼ بسـد حسـ لؽـ الظاهر اكف مـ آسرا

. وطـةد أحؿةد  (1373، والػةاكفل ) (66977وهق كذلؽ طـد ابـ ابل شةقبة ).  : بذحق  طـد إزرقل (7)

:  : الطؾب بالثةلر قةا  الطةربي . والذحق  : بذحؾ ( وغقره359، وابـ زكجقيف   إمقا  ) (16376)

 فقمخةذ إمةر ىف آخةر إلك الرجؾ إسانة الذحؾ وأصؾ والؿؼتق  الؼاتؾ بقـ كان : بقغؿ )بذحؾ الجاهؾقف

 .  (1/38) طباس ابـ مسـد آرار . هتذيب ( الؿسكن  ا

، و  مصةـػف  ، لؽةـ رواه طبةدالرزا    تػسةقره طـةد تػسةقر أيةة ( وشقخف فقةف مجفةق 763إزرقل ) (8)

ؽبقةر : التةاريخ ال ، اكظر ( مرفقطا بسـد ضعقػ16376ورواه أحؿد ).  ( طـ معؿر طـ الزهري9188)

( ورواه 359. ورواه ابـ زكجقيف   إمقا  مـ صريؼ طؿرو بـ شةعقب طةـ ابقةف طةـ جةده ) (7/777)
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وما بقـفؿا بحذاهةف ،  : البقت بحذان البقت الؿعؿقر قا ،  طـ الحسـ  -  316

 .   (1)إلك إرض السابعة حراّم كؾف،  وما أسػؾ مـف بحذانه،  السابعة إلك السؿان 

البقةت : » طةـ الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ أكةف قةا ،  طـ ابـ طبةاس  -  318

يعؿةره كةؾ ،  الؽعبةةة وهق طؾةك َمـَةا،  : الضراح يؼا  لف،  الؿعؿقر الذي   السؿان

حةرم   طؾةك َمـَةا  السةابعة لحرًمةا  وإن لؾسةؿان،  قةط  يقم سبعقن ألػ مؾةؽ لةؿ يةروه

 .   (7)«مؽة

: وقػ الـبل صةؾك اهلل  قا ،  طـ أبل سؾؿة بـ طبدالرحؿـ بـ طق   -  319

،  واهلل! إكةةؽ لخقةةر أرض اهلل: » فؼةةا ،  يةةقم الػةةت ،  طؾقةةف وسةةؾؿ طؾةةك الحجةةقن

تحةؾ  (6)ـوإ ةا لة،  ولقٓ أين أخرجت مـؽ مةا خرجةت،  وأحب أرض اهلل إلك اهلل

،  لةل سةاطة مةـ  ةاروإكؿةا أحّؾةت ،  وٓ تحؾ ٕحةٍد كةان بعةدي،  ٕحٍد كان قبؾل

،  وٓ ُيْحةَتشُّ خالهةا،  وٓ يعضةد شةجرها،  وإ ا مـ ساطتل هذه مـ الـفةار حةرام

فنكةف لؼبقركةا ،  : إٓ اإلذخةر يةا رسةق  اهلل فؼا  رجؾ،  وٓ تؾتؼط ضالتفا إٓ بنكشاد

 .   (3)«فؼا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إٓ اإلذخر،  وبققتـا أو لؼققكـا وبققتـا

                                                                                                                                                        

 طبةةاس بةةـ ( طةةـ6388) صةةحقحف   البخةةاري ( وروى1696: تؾخةةقص الحبقةةر ) غقةةرهؿ بؿعـةةاه اكظةةر

 دم ، ومطؾةب الجاهؾقةة سـة اإلسالم   ، ومبتغ الحرم   مؾحد:  رالرة اهلل إلك الـاس أبغض : ) مرفقطا

 .  دمف( لقفريؼ حؼ بغقر امرئ

 .  إزرقل إلك ، وطزاه (1/798) الؿـثقر الدر   السققصل . ذكره ( وشقخف فقف مجفق 766إزرقل ) (1)

، وقةد سةبؼ تخريجةف تحةت  : مة وك الؿةدين يحقك أبل بـ محؿد بـ ( و  سـده إبراهقؿ767إزرقل ) (7)

(   حةديث الؿعةراج 163، ومسةؾؿ ) (6165. و  صحق  البخةاري ) : ما جان   البقت الؿعؿقر باب

 الؿعؿةقر البقةت : هةذا فؼةا  جربيةؾ فسةللت الؿعؿةقر البقت لل : )فرفع وفقف ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .  ( طؾقفؿ ما آخر إلقف يعقدوا لؿ خرجقا ، إذا مؾؽ ألػ سبعقن يقم كؾ فقف يصؾل

 .  : لؿ طـد إزقل (6)

،  (18767: )مةةةةةا خرجةةةةةت( رواه أحؿةةةةةد) ، ومةةةةةـ أو  الحةةةةةديث إلةةةةةك ققلةةةةةف (768) إزرقةةةةةل (3)

. وبةاقل الحةديث متػةؼ  ( وسةـده صةحق 7511، والدارمل) (6118، وابـ ماجة) (6975وال مذي)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

447 

 

 

 

: تػسةقر  يؼةق ،  ر: سؿعت صدقة بةـ يسةا قا ،  طـ مسؾؿ بـ خالد  -  371

وإٓ فةةال ،  فقرفعفةةا إلقةةف،  : إن سةةؿع مـشةةدها قةةا ،  الؾؼطةةة ٓ ترفةةع إٓ بنكشةةاد

 .   (1)يؿسفا

  

                                                                                                                                                        

 .  طؾقف مـ حديث ابـ طباس وابل هريرة

 .  ( وسـده ضعقػ769إزرقل ) (1)
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 مِذكر الحرم كقف ُحرِّ 

طؾقةف : أو  مةـ كصةب أكصةاب الحةرم إبةراهقؿ  قةا ،  طـ ابـ طباس  -  371

فؾؿا كان يقم الػت  بعث رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ ،  يريف ذلؽ جربيؾ السالم

 .   (1)فجّدد ما رَث مـفا،  تؿقؿ بـ أسد الخزاطل

،  بعةض أهةؾ العؾةةؿ إكةف لؿةا خةا  آدم طؾةةك كػسةف مةـ الشةةقطان طةـ  -  377

،  ووقػةقا حقالقفةا،  مالهؽةة حػةقا بؿؽةة مةـ كةؾ جاكةب فلرسؾ اهلل،  فاستعاذ باهلل

 .   (7): فحّرم اهلل الحرم مـ حقث كاكت الؿالهؽة وقػت قا 

أن آدم اشةتد بؽةةاؤه وحزكةف لؿةا كةان مةـ طظةةؿ ،  طةـ وهةب بةـ مـبةف  -  376

فعةّزاه اهلل بخقؿةة ،  تبؽةل لبؽاهةفلحتك أن كاكت الؿالهؽة لتحزن لحزكف و،  الؿصقبة

وتؾةؽ ،  وضعفا لف بؿؽةة   مقضةع الؽعبةة قبةؾ أن تؽةقن الؽعبةة،  مـ خقام الجـة

وفقفةا رةالث قـاديةؾ مةـ ذهةب مةـ تةرب ا ، ] الخقؿة ياققتة حؿران مـ يقاققت الجـة

فؽةان ،  والركـ يقمئةذ كجةؿ مةـ كجقمةف (6)، [ فقفا كقر يؾتفب مـ كقر الجـة،  لجـة

فؾؿةا صةار آدم إلةك مؽةة حرسةف اهلل ،  الحةرم (3)ضقن ذلؽ الـقر يـتفةل إلةك مقضةع

فؽةاكقا يؼػةقن طؾةك مقاضةع أكصةاب الحةرم ،  وحرس لةف تؾةؽ الخقؿةة بالؿالهؽةة

. فةال  وسؽا ا يقمئذ الجـ والشقاصقـ،  ويذودون طـ سؽان إرض،  ويحرسقكف

،  : ٕكف مـ كظر إلك شةلن مـفةا وجبةت لةف يـبغل لفؿ أن يـظروا إلك شلن مـ الجـة

ولةةؿ يعؿةةؾ ،  وإرض يقمئةةذ كؼقةةة صةةاهرة لةةؿ تةةـجس ولةةؿ يسةةػؽ فقفةةا الةةدمان

وجعؾفةؿ فقفةا كؿةا كةاكقا   ،  لؿالهؽةةافؾذلؽ جعؾفا اهلل يقمئذ مسةتؼر ،  بالخطايا

                                                           

 .  ( وسـده ضعقػ جدا777إزرقل ) (1)

 .  ( وسـده مظؾؿ فقف مجاهقؾ776إزرقل ) (7)

 .  ما بقـ الؿعؽقفتقـ لقس   إصؾ وهق طـد إزرقل (6)

 .  : مقاضع طـد إزرقل (3)
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فؾةؿ تةز  تؾةؽ الخقؿةة مؽا ةا حتةك ،  يسةبحقن الؾقةؾ والـفةار ٓ يػة ون،  السؿان

 .  (1) تعالكهللارؿ رفعفا ،  قبض اهلل آدم طؾقف السالم

 : إلسةؿاطقؾ طؾقةف السةالم : قةا  إبةراهقؿ بعض أهؾ العؾؿ يؼق  طـ  -  373

،  رؿ رجع ولؿ يلتةف بشةلن،  : فذهب إسؿاطقؾ قا ،  أبغـل حجًرا أجعؾف لؾـاس آية

: جةان  : مـ أيـ لؽ هةذا؟ قةا  إبةراهقؿ فؾؿا رآه إسؿاطقؾ قا ،  ووجد الركـ طـده

: فقضةعف إبةراهقؿ   مقضةعف  قةا ،  جةان بةف جربيةؾ،  بف مـ لؿ يؽؾـل إلك حجةرك

فحةّرم اهلل الحةرم حقةث اكتفةك كةقر الةركـ ،  ًماويؿـًا وشةا،  فلكار شرًقا وغرًبا،  هذا

 .  وإشراقف مـ كؾ جاكب

،  كةز  إلقةف جربيةؾ« ربـةا أركةا مـاسةؽـا: » : ولؿا قا  إبراهقؿ طؾقف السةالم قا 

فؽةةان إبةةراهقؿ يرضةةؿ ،  ووقػةةف طؾةةك حةةدود الحةةرم،  فةةلراه الؿـاسةةؽ،  فةةذهب بةةف

وكةةان جربيةةؾ يؼػةةف طؾةةك ،  ويحثةةك طؾقفةةا الةة اب،  ويـصةةب إطةةالم،  الحجةةارة

 .   الحدود

وٓ تخرج ،  : وسؿعت أن غـؿ إسؿاطقؾ كان ترطك   الحرم وٓ تجاوزه قا 

 .  (7)فنذا بؾغت مـتفاه مـ كاحقة مـ كقاحقف رجعت صاّبة   الحرم،  مـف

: كـت أسؿع مـ أبل يةزطؿ أن إبةراهقؿ أو  مةـ  قا ،  طـ ابـ جريج  -  375

 .  (6)كصب أكصاب الحرم

: َطةَدت قةريش طؾةك أكصةاب الحةرم  أكةف قةا ،  طـ مقسك بةـ طؼبةة  -  376

فجان جربيؾ إلك رسةق  اهلل ،  فاشتد ذلؽ طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  فـزطتفا

                                                           

 .  ( وسـده فقف ضعقػ واكؼطاع773إزرقل ) (1)

( مةـ 9118: )إلةك حجةرك( رواه طبةدالرزا ) . وإلةك ققلةف ( وسـده مظؾؿ فقف مجاهقةؾ775إزرقل ) (7)

 .  صريؼ مجالد طـ الشعبل ومجالد ضعقػ

 .  ( طـ ابـ جريج8867، ورواه طبدالرزا  ) ( بنسـاد حسـ776إزرقل ) (6)
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: يا محؿد اشتد طؾقؽ أن كزطت قريش أكصةاب الحةرم؟  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼا 

أى رجةةؾ مةةـ هةةذه الؼبقؾةةة مةةـ : فةةر قةةا ،  : أمةةا أ ةةؿ سةةقعقدو ا . قةةا  : كعةةؿ قةةا 

ومـ هذه الؼبقؾة حتةك رأى ذلةؽ طةدة مةـ قباهةؾ قةريش ،  ومـ هذه الؼبقؾة،  قريش

أن تخطػؽةةؿ ،  فـةةزطتؿ أكصةةابف،  ومةةـعؽؿ ف: حةةرم كةةان أطةةزكؿ اهلل بةة قةةاهاًل يؼةةق 

فجةان جربيةؾ طؾقةف ،  فلطادوهةا،  فلصبحقا يتحدرقن بةذلؽ   مجالسةفؿ،  العرب

:  قةا ،  قةد أطادوهةا،  : يا محؿةد اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼا السالم إلك رسق  

 .  (1): ما وضعقا مـفا ُكصًبا إٓ بقد َمَؾؽ قا ،  أفلصابقا يا جربيؾ

 أن إبةةراهقؿ طؾقةةف السةةالم كصةةب،  طةةـ طبقةةد اهلل بةةـ طبةةداهلل بةةـ طتبةةة  -  377

 فجةددهاحتك كان  رؿ لؿ ُتحّرك،  يريف جربيؾ طؾقف السالم،  أكصاب الحرم
ّ
،  ُقَصةل

، فقعث طةام الػةت  تؿةقؿ بةـ  رؿ لؿ تحرك حتك كان رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

فبعةث أربعةة ،  حتك كان طؿر بةـ الخطةاب رؿ لؿ ُتحرك،  ، فجددها أسد الخزاطل

وُحَقْيطِةب ،  وأبق هقد سةعقد بةـ َيرْبةُقع الؿخزومةل،  : َمْخرَمَة بـ َكْقَفؾ مـ قريش

 .  (7)فجددوا أكصاب الحرم زهر بـ طبدَطْق  الزهريوأ،  بـ طبدالعزى

: لؿةا ولةل  قةا ،  طةـ أبقةف،  طـ يحقةك بةـ طبةدالرحؿـ بةـ حاصةب  -  378

َد أكصةاَب ،  بعث طؾك الحج طبدالرحؿـ بـ طق ،  طثؿان بـ طػان وأَمَرُه أن ُيَجةدِّ

وطبةد ،  : حقيطب بـ طبدالعزى مـفؿ،  فبعث طبدالرحؿـ كػًرا مـ قريش،  الحرم

،  وكةان سةعقد بةـ يربةقع قةد ذهةب بصةره   آخةر خالفةة طؿةر،  الرحؿـ بـ أزهةر

كاكقا يجةددون أكصةاب الحةرم   ، و وذهب بصر مخرمة بـ كقفؾ   خالفة طثؿان

                                                           

 إلك وطزاه( 1/799) الؿـثقر الدر   السققصل . وذكره ( وهق مرسؾ و  سـده مجاهقؾ779إزرقل ) (1)

 .  إزرقل فؼط

( طةـ 1517ورواه الػاكفل ).  (7/771مغازي القاقدي)، وهق    ( مـ صريؼ القاقدي781إزرقل ) (7)

 .  ابـ طباس بسـد ضعقػ
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 .   فلمره بتجديدها،  فؾؿا ولل معاوية كتب إلك والل مؽة،  كؾ سـة

تجديةد أكصةاب بعةث طؿةر بةـ الخطةاب الـػةر الةذيـ بعةثفؿ   أن  : فؾؿةا قا 

،  وأطؾؿةقه،  فـصةبقا طؾقةف،  أمرهؿ أن يـظروا إلك كؾ واٍد َيُصبُّ   الحرم،  الحرم

 .   (1)وإلك كؾ واٍد َيًصبُّ   الِحّؾ فجعؾقه ِحاًل ،  وجعؾقه حرًما

وٓ يسةقؾ واد مةـ ،  : وكّؾ وادي   الحرم ففةق يسةقؾ   الِحةّؾ  قا  أبق القلقد

 .   طـد بققت كِػار،  واحد طـد التـعقؿ الِحّؾ   الحرم إٓ مـ مقضع

 

                                                           

، والقاقةدي رواه طةـ خالةد بةـ  ( مـ صريةؼ القاقةدي وهةق مة وك1515، والػاكفل ) (781إزرقل ) (1)

 .  القاس طـدهؿا وهق م وك أيضا
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 ِذْكر حدود الحرم

طـةد بقةقت كِػةار طؾةك رالرةة  (1): مـ صريؼ الؿديـةة دون التـعةقؿ قا  أبق القلقد

 .   أمقا 

 .   طؾك سبعة أمقا  (7)صر  أضانة لِْبـ،  ومـ صريؼ القؿـ

 .   ومـ صريؼ جدة مـؼطع إطشاش طؾك طشرة أمقا 

 .   (6)مـ بطـ كؿرة طؾك أحد طشرة مقاًل ،  طؾك صريؼ طرفةومـ صريؼ الطاهػ 

 .  بالؿؼطع طؾك سبعة أمقا  (3)العرا  طؾك رـقة خّؾ  ومـ صريؼ

 (1)سةبعةطؾةك  (5)ومـ صريؼ الِجْعراكة   شةعب آ  طبةداهلل بةـ خالةد بةـ أِسةقد

                                                           

لحةةرم هـةةاك ٓ تةةزا  قاهؿةةة قديؿةةة . وأكصةةاب ا : )العؿةةرة( ويؼةةا  لةةف أيًضةةا،  : ٓ زا  معروًفةةا التـعةةقؿ (1)

 .  وأما بققت كػار فال تعر ،  وحديثة

: وهةل التةل يؼةا  لفةا القةقم  : حد مةـ حةدود الحةرم طؾةك صريةؼ الةقؿـ أضانة لِْبـ:    حاشقة إزرقل (7)

« لةبـأضةانة »وقد تحّق  صريؼ القؿـ إلك الغرب قؾقاًل لقجعؾ ،  وإكصاب هـاك غقر ضاهرة« الُعَؽْقِشقاة»

ةقدان». ويةدخؾ هةذا الطريةؼ الحةرم طةـ جبةؾ  طؾك يسةاره« َبَشْقؿ»وردهة  ْوَمةِة السا )معجةؿ البؾةدان « الدا

1/713)  . 

لؽةـ صريةؼ ،  قديؿةة واضةحة،  إكصاب   هذا الطريؼ إلك الشؿا  مـ جبؾ كؿةرة:    حاشقة إزرقل (6)

ريؼ جبؾ َكرى أخذ يؿقـًا لقؿر طؾةك درب الةال : ص الطاهػ تحّق  الققم إلك صريؼ آخريـ غقر هذا الطريؼ

رؿ يستؿر فقؿر بؼرب الحسقـقة والعابدية )الِسْؾَػْقـ قديًؿا( ويتؾؼك الطريؼ الؼديؿ والجديةد ،  حجة قديًؿا

والحد طؾك هذا الطريؼ الجديد إكؿةا يؽةقن طؾةك جبةؾ )قةرن العابديةة( الةذي يؼةع إلةك ،    وادي َكْعؿان

 .  : وأما الطريؼ الثاين ففق يؿر طؾك رـقة َخّؾ  ن وادي طركة بقادي كعؿانالغرب قؾقاًل مـ إلتؼا

وهل داخؾة   الحرم قبقؾ طؾؿةل ،  : بالطريؼ الخارج مـ مؽة إلك الطاهػ : رـقة َخّؾ  إزرقل حاشقة   (3)

ةَػاح،  حد الحرم ةَػاح   الِحةّؾ  فقؼةا ،  وتضةا  إلقفةا الصِّ ةَػاح( وأغؾةب الصِّ . وهةل أرض  : )َخةؾُّ الصِّ

وماؤها يسقؾ جـقًبةا   ،  رؿ تسقر فقفا إلك جفة الشراهع،  جردان بقضان تبًدأ مـ العؾؿقـ طؾك هذا الطريؼ

 .  (95:  : معالؿ مؽة لؾبالدي ص الؿغؿس )اكظر

الُعسقؾقة : يؼا  لف الققم )وادي الُعَسْقؾة( لقجقد آبار  : شعب طبداهلل بـ خالد بـ أسقد إزرقل حاشقة   (5)

: )الـَْؼةقان( وهةذه الثـقةة تسةقؾ إلةك  ومقضع إكصاب   هذه الجفة طؾك رأس رـقة يؼا  لفةا،  العذبة فقف
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 .  (7)أمقا 

 

 تعظقم الحرم وتعظقم الذكب فقه واإللحاد 

لتؼةدم ،  : إن كاكت إمة مـ بـل إسةراهقؾ قا ،  طـ طبداهلل بـ الزبقر  -  379

 .  (6)خؾعت كَِعالفا تعظقًؿا لؾحرم،  فنذا بؾغت ذا صقى،  مؽة

 ﴾ أيةةةةڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴿:    ققلةةةف،  طةةةـ مجاهةةةد  -  361

،  أحةدهؿا   الِحةّؾ ،   بـ طؿرو بـ العاص فسةطاصان: كان لعبد اهلل قا ،  [:7:  ]احل 

وإذا أراد أن يصةّؾل ،  فنذا أراد أن يعاتةب أهؾةف طةاتبفؿ   الِحةّؾ ،  وأخر   الحرم

: أن مةـ اإللحةةاد    : إكةا كاكةا كتحةدث فؼةا ،  فؼقةؾ لةف   ذلةؽ،  صةؾك   الَحةَرم

                                                                                                                                                        

وتسقؾ كذلؽ جـقًبا طؾك شةعب طبةداهلل بةـ ،  : الُسـقِسقة ويؼا  لف الققم،  الشؿان طؾك حاهط ُتَرْير سابًؼا

وٓ تؽاد ترى القةقم أكصةاب الحةرم طؾةك هةذه ،  ؾوسقؾفا طؾك السـقسقة حِ ،  فسقؾفا جـقًبا حرم،  خالد

،  ويذهب الققم إلك الجعراكة طؾك صريؼ الطاهػ الذاهب إلك رـقة خؾ،  ٕن هذا الطريؼ قد هجر،  الثـقة

 .  وبعد رـقة خؾ بؼؾقؾ يؾتؼل صريؼ الجعراكة بطريؼ الطاهػ الجديد

 .  : تسعة وغقرها 185:  ـ الؿاوردي ص، وإحؽام السؾطاكقة ٓب (5/89طـد إزرقل والػاكفل ) (1)

: مةا الحؽؿةة   أن بعةض  : فةنن قؾةت : ) أقةق  /ب( قا  ابةـ الؽرمةاين118  هامش الصػحة لقحة ) (7)

أن الؿالهؽة كاكت تحرس  –واهلل أطؾؿ  -:  ، وبعضفا بعقدة؟ قؾت أكصاب الحرم قريبة إلك مؽة الؿشرفة

، فجةان بعضةفا قريبةا وبعضةفا بعقةدا اتػاقةا  أو لحؽؿةة  كصةب ، فققػت كؾ صاهػة   مؽةان مؽة كؿا قالف

، وصةؾ تةارة إلةك مقضةع قريةب وتةارة إلةك  ، أو الـقر الذي اتصؾ مـ القاققتة شةتتفا طارضةة يعؾؿفا اهلل

،  ، أو أن اهلل تعالك شر  مدة اكؼطع مـ إرض وجعؾفا حرما لبقتف الؿعظؿ فـصبت الؽعبةة مقضع بعقد

،  : كةذلؽ الؿقاققةت لؾحةج . أقةق  ، فتػاوت قرب اصةرا  الحةرم مةـ الؽعبةة فاولؿ تؽـ   مان وسط

: لؿا كاكت الؿديـة أشر  البؼةاع بعةد مؽةة جعةؾ  . قا  بعضفؿ بعضفا رريب مـ مؽة وبعضفا بعقد مـفا

: بعةةض الؽؾؿةةات لةةؿ كسةةتطع قرانهتةةا فؽتبتفةةا كؿةةا يظفةةر مةةـ  . قؾةةت . هةةة مقؼاهتةةا بعقةةدا لقؽثةةر إجةةر( ا

 آَدمَ  ُهُبةقطِ  : ِذْكةر وقد سبؼ مـ ابـ الؽرماين تعؾقؾ آخر لتػاوت بعةد حةدود الحةرم تحةت بةاب ، رسؿفا

 .  إَْرضِ  إَِلك السالم طؾقف

 .  ( بسـد ضعقػ16817، وابـ ابل شقبة   الؿصـػ ) (786إزرقل ) (6)
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 .  (1)وبؾك واهلل،  : ٓ واهلل الحرم أن كؼق 

قةدمقا مؽةة أن ٓ : كةان يعجةبفؿ إذا  قةا ،  طـ إبراهقؿ،  طـ مـصقر  -  361

 .   (7)يخرجقا مـفا حتك يختؿقا الؼرآن

: لةؿ تؽةةـ كبةار الحقتةان تلكةةؾ  قةا ،  طةـ أبقةةف،  طةـ ابةـ أبةةل كجةق   -  367

 .  (6)صغارها   الحرم زمـ الغر 

فلحةدرقا ،  : العؿةالقؼ : كان بؿؽة حل يؼا  لفةؿ قا ،  طـ ابـ خثقؿ  -  366

ةـة،  فـػةاهؿ اهلل مـفةا،  فقفا أحةداًرا يضةع ،  فجعةؾ يؼةقدهؿ بالغقةث ويسةققفؿ بالسا

فةال يجةدون شةقًئا فقتبعةقن الغقةث حتةك ألحؼفةؿ  افقةذهبقن لقرجعةق الغقث أمامفؿ

 .   (3)طؾقفؿ الطقفان تعالكرؿ بعث اهلل ،  وكاكقا مـ ِحْؿقر،  بؿساقط رؤوس آباهفؿ

 .   : الطقفان الؿقت قا  ابـ خثقؿ 

سةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ لؿةا كةز  أن ر،  طـ جابر بةـ طبةداهلل  -  363

ٓ تسللقا كبةقؽؿ طةـ ،  : أيفا الـاس فؼا ،  الِحْجَر   غزوة تبقك قام فخطب الـاس

،  فبعةث اهلل لفةؿ الـاقةة،  همٓن ققم صال  سللقا كبقفؿ أن يبعةث لفةؿ آيةة،  أيات

لبـفةا مثةؾ مةا  مةـ ويشةربقن،  فؽاكت َتِرُد مـ هذا الَػجِّ فتشرب مةانهؿ يةقم ِوْرِدهةا

ْقا طةـ أمةر ر ةؿ تةَفعَ ،  كاكقا ي وون مـ ماهفؿ مةـ ِغبِّفةا إٓ وتصةدر مةـ هةذا الَػةجِّ 

غقةةةر  (1)[سةةبحاكف]مقطةةد مةةـ اهلل  (5)فؽةةةان،  فقطةةدهؿ اهلل رالرةةة أيةةام،  فعؼروهةةا
                                                           

ريج أحاديةث الؽشةا  : تخة . واكظر ، وابـ مردويف بسـد صحق  ، والطربي   تػسقره (783إزرقل ) (1)

 .  (7/681لؾزيؾعل )

: رـا جرير طةـ مـصةقر بةف وسةـده  ( قا 687/ 6، وابـ ابل شقبة ) (585، والػاكفل ) (785إزرقل ) (7)

 .  صحق 

 .  ( وطزاه إلك إزرقل فؼط1/799، وذكره السققصل   الدر ) ( وسـده ضعقػ787إزرقل ) (6)

 .  مـ أجؾ مسؾؿ بـ خالد الزكجل كالذي قبؾف( وإسـاده ضعقػ 788إزرقل ) (3)

 .  : وكان   ج (5)
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ةْقَحة،  مؽذوب ـْ كةان   مشةار  إرض ومغار ةا ،  رؿ جةانهتؿ الصا َفلْهَؾةَؽ اهلل َمة

رسةق   : يةا قالقا،  اهلل فؿـعف حرُم اهلل مـ طذاب،  رجاًل كان   حرم اهلل إٓ،  مـفؿ

 .   (7): أبق رغا  ومـ هق؟ قا ،  اهلل

إن هةةذا ،  : أيفةا الـةاس أكةف قةا ،  طةـ طبةداهلل بةـ طؿةرو بةـ العةاص  -  365

أٓ ،  أٓ فةاكظروا فقؿةا هةق سةاهؾؽؿ طـةف مةـ أمةره،  فسةاهؾف طةـؽؿ،  ربةف البقت ٍٓ  

 .   (6)واذكروا إذ كان ساكـف ٓ يسػؽقن فقف دًما حراًما وٓ يؿشقن فقف بالـؿقؿة

طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يحؽل طةـ ربةف ،  طـ محؿد بـ سابط  -  366

ودحقةةت ،  وٓ َكّؿةةام،  وٓ آكِةةُؾ رًبةةا،  يؽةةقن بؿؽةةة سةةافُِؽ دمٍ  ٓ: » قةةا ،  تعةةالك

جعةةؾ   إرض يفؾؿةةا أراد أين ،  الؿالهؽةةةوأو  مةةـ صةةا  بةةف ،  إرض مةةـ مؽةةة

يعـل مؽةة    -ويسػؽ الدمان  ،  : أتجعؾ فقفا مـ يػسد فقفا الؿالهؽة تقال،  خؾقػة

-  »(3)   . 

فؾةؿ يةز  يحةدرـل فقفةا حتةك ،  : الـؿقؿةة طةدلت بالةدم والربةا فؼؾت لؾشةعبل

 .   طرفت أ ا شر إطؿا 

                                                                                                                                                        

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

،  (13196، وطـف أحؿد ) ( مـ سقرة هقد65، ورواه طبدالرزا    تػسقره تػسقر آية ) (789إزرقل ) (7)

خثقؿ طـ ابل  ، والحاكؿ كؾفؿ مـ صريؼ طبداهلل بـ طثؿان بـ (9167، وابـ حبان ) (1355والػاكفل )

.  مسةؾؿ شةرط طؾةك : هةق الةذهبل وقةا  يخرجةاه ولةؿ اإلسـاد صحق :  ، وقا  الحاكؿ الزبقر طـ جابر

 : )وهةذا ( مةـ إطةرا 76، وقا  ابـ كثقر   تػسةقر آيةة ) (369 /1) وأرار إحاديث : تخريج اكظر

:  الفقثؿةل بعةد أن طةزاه ٕحؿةد، وقةا   مسةؾؿ( شةرط طؾك وهق الستة الؽتب مـ شلن   لقس الحديث

، وأحؿةد رواه طةـ طبةدالرزا  طةـ معؿةر طةـ  (7/51) الزواهد مجؿع الصحق ( رجا  أحؿد )ورجا 

. ورواه الطةرباين   إوسةط  ققمةف( أصةاب مةا أصةابف الحةرم مةـ خرج : )فؾؿا ابـ خثقؿ وطـدهؿ زيادة

 .  . وهذا يؼقي الطريؼ إولك ر طـ جابر( مـ صريؼ طبداهلل بـ يقسػ كا ابـ لفقعة طـ ابل الزبق9169)

 .  ( بـحق أولف و  سـده م وك وضعقػ1399، والػاكفل ) ( بسـد ضعقػ791إزرقل ) (6)

 .  ( وهق مرسؾ و  سـده مـ لؿ كجد لف ترجؿة791إزرقل ) (3)
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فتعّبةد ،  إذا هؾؽت أْمتف َلِحَؼ بؿؽة،  : كان الـبل طبقا  محؿد بـ سا  -  367

،  وشةعقب،  وصةال ،  وهةقد،   ةا كةقح فؿةات،  فقفا الـبل ومـ معف حتةك يؿةقت

 .  (1)وقبقرهؿ بقـ زمزم والِحجر

: ما بقـ الركـ إلك الؿؼام إلك  يؼق ،  اهلل بـ ضؿرة السؾقللطـ طبد  -  368 

 .   (6)جانوا حجاًجا فؼربوا هـالؽ،  تسعة وتسعقـ كبًقا (7)قرب،  زمزم إلك الحجر

 مةـ  طؿر بـ الخطاب كان يؼق  طـ  -  369
ّ
: الخطقئة أصقبفا بؿؽة أطز طؾل

 .  (3)سبعقـ خطقئة أصقبفا بُرْكبة

  -: أخةربت أن طؿةةر بةـ طبةدالعزيز قةدم مؽةةة  قةا  (5)طةـ طبةدالعزيز  -  331

ويـظةةةر   ،  لقةةف أهةةةؾ مؽةةة أن يؼةةقؿ بةةقـ أضفةةرهؿإفطؾةةب   -وهةةق إذ ذاك أمقةةر  

،  فةلبك طؾقةف،  فتشػعقا إلقف بعبد اهلل بـ طؿرو بةـ طثؿةان،  فلبك طؾقفؿ،  حقاهجفؿ

                                                           

. وقةد سةبؼ  مـؽةرسبؼ بقان أكف لؿ يصة  شةلن   دفةـ أحةد   مسةجد الؽعبةة وٓ   الحجةر أحةد وأكةف  (1)

 .  . وأكف ضعقػ بالحج وأذاكف إبراهقؿ حج : ذكر تخريج هذا إرر تحت باب

 .  رققب:  طـد إزرقل (7)

 وأذاكف إبراهقؿ حج : ذكر ( سبؼ تخريجف وبقان ضعػف وكؽارتف وأكف ٓ حجة بف تحت باب797إزرقل ) (6)

 .  بالحج

ًٓ  ُرْكبة (3) ،  ، بقـفةا وبةقـ الطةاهػ ها طؾك أ ا أرض بعد مؽة طؾك يقمقـ مـفةامدار،  : ذكر ياققت فقفا أققا

وهةل أرض ،  محاذية لذات طةر .  ( طـ الطاهػ65( كؿ طـ مؽة و)161وحددها إستاذ مِؾحسـ بة )

ومةـ الجـةقب ،  ومـ الغرب سؾسؾة جبا  الحجةاز العؾقةا،  سفؾة فسقحة يحّدها مـ الشر  جبؾ َحَصـ

ومعجةؿ معةالؿ الحجةاز ،  (6/66. اكظةر معجةؿ البؾةدان لقةاققت ) والطةاهػ والَعْرجقةة،  جبا  طشةقرة

 .  (71  -  3/68لؾبالدي )

، ورواه الػةةاكفل  ( بسةةـد ضةةعقػ شةةقخ إزرقةةل لةةؿ كجةةد لةةف ترجؿةةة وفقةةف697وإرةةر رواه إزرقةةل ) 

ـةا طشةر : )ار ( طـ مجاهد طـ طؿر لؽـ فقةف8877. ورواه طبدالرزا  ) ( بسـد آخر لؽـف مـؼطع1365)

: طشةر  ، وفقةف ( بسـد فقف رجةؾ مةبفؿ1391، ورواه الػاكفل ) ، ومجاهد طـ طؿر مـؼطع خطقئة بركبة(

 .  خطايا بركبة

 .  ، وهق مـ رواية ابـف طبدالؿجقد  طـف وطبدالؿجقد فقف ضعػ هق ابـ ابل رواد (5)
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قةا  لةف  ؟تةلبك : أمةا إذا أبقةت فةلخربين لةؿ قا  لف طبداهلل بـ طؿةرو،  : فؾؿا أبك قا 

 .   (1): مخافة الحدث  ا طؿر

رمضةان  : وأخربت أن طؿر بـ طبدالعزيز وافؼةف شةفر قا  طبدالعزيز  -  331

 .  (7)فخرج فصام بالطاهػ،  بؿؽة

 .   (6): احتؽار الطعام بؿؽة لؾبقع إلحاد فقف يؼق   ابـ طؿر طـ  -  337

:  وٓ يعـةةل،  : يعـةةل أن يشةة ي مةةـ هاهـةةا ويبقةةع مةةـ هاهـةةا قةةا  طثؿةةان

 .  (3)الجالب

: يعؿةةةؾ طؿةةةاًل  ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴿:  مجاهةةةد طةةةـ  -  336

 .  (5)سقًئا

. والؿشةركقن صةّدوا رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف  الؿسجد الحرام:  وقا  غقره

 .  وطـ سبقؾ اهلل يقم الحديبقة،  وسؾؿ طـ الؿسجد

:  ﴾ أيةةڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴿:    ققلف،  طـ ابـ جريج  -  333

                                                           

، ولةؿ  زرقةل ٓ يؼبةؾ تػردهؿةا، وطبدالؿجقد وإ ( وشقخ إزرقل فقف لؿ كجد لف ترجؿة796إزرقل ) (1)

 .  اجده طـد غقر إزرقل

 .  ( وإسـاده إسـاد الذي قبؾف وهق هـا مـؼطع797إزرقل ) (7)

:  ( وقا  الطرباين1385، ورواه الطرباين   آوسط طـ ابـ طؿر مرفقطا ) ( بسـد مـؼطع798إزرقل ) (6)

، ولؽةـ رواه إزرقةل  الؿممةؾ( بةـ اهللطبةد بةف تػةرد محقصةـ بةـ إٓ ططةان طةـ الحةديث هةذا يرو ) لؿ

: )بقةع الطعةام بؿؽةة  ( و  تػسقره طةـ مجاهةد بسةـد صةحق  لؽةـ بؾػةظ9777، وطبدالرزا  ) (799)

 .  الحاد( وقد كؼؾ إزرقل طؼبف تػسقر طثؿان الذي بعد أرر ابـ طؿر هذا

 .  لسابؼهذا إرر ذكره إزرقل بعد أرر مجاهد الذي ذكرتف   التخريج ا (3)

. ورواه الطةربي   تػسةقره مةـ صريةؼ ابةـ ابةل كجةق  طةـ  ( وسـده ضعقػ وفقةف اكؼطةاع811إزرقل ) (5)

 .  مجاهد
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 ًٓ  .   (1)متعؿًدا  استحال

 .   : والشرك : قا  ابـ طباس : وقا  ابـ جريج أيًضا قا 

:  . والبةادي : السةاكـ فقةف : العةاكػ فقةف قةا  مجاهةد : قا  طثؿةان  -  335

 .  (7)الجالب

فلمةا ،  : أهةؾ مؽةة : العةاكػ قةا ،  محؿةد بةـ السةاهب الؽؾبةل طـ  -  336

 .  (6): فؿـ أتاه مـ غقر أهؾ البؾد الباد

بسةقئة  : لقس أحد مةـ خؾةؼ اهلل سةبحاكف َيفةؿّ  يؼق ،  بـ مسعقدا طـ  -  337

: فػزطـةا  قةا ،  غقر شلن واحةد،  تؽتب طؾقف حتك يعؾؿفا وٓ،   ا فقفا وٓ يمخذُ 

: مـ َهؿا أو َحةّدَث كػسةف بةلن  : ما هق يا أبا طبدالرحؿـ؟ فؼا  طبداهلل فؼؾـا،  لذلؽ

 ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴿:  رةةؿ قةةرأ،  أذاقةةف اهلل مةةـ طةةذاب ألةةقؿ،  بالبقةةت حةةدَ ؾي

 .  (3) [75:  ]الحجأية 

ڤ  ڤ  ڦ  ﴿:  فةنن ققلةف،  آسةتحال :  : اإللحةاد قا  السةدي  -  338

فقحةؾ ،  : مـ يستحؾف ضالؿةا فقعتةدي فقةف فقؼق ،  أية يعـل الظؾؿ فقف ﴾ڦ

 .  فقف ما حرم اهلل

بةـ العةاص  و: بؾغـل أن طبداهلل بـ طؿر قا ،  الؿثـك بـ الصباح طـ  -  339

                                                           

 .  ( بسـد حسـ817إزرقل ) (1)

 .  : ضعقػ ( وطثؿان هق ابـ طؿرو بـ ساج813إزرقل ) (7)

 .  ( وهق مـ صريؼ طثؿان بـ ساج815إزرقل ) (6)

، وابةةق يعؾةةك  (13196، وابةةـ ابةةل شةةقبة ) (3711، ورواه أحؿةةد ) بسةةـد ضةةعقػ( 816إزرقةةل ) (3)

مـ صريؼ  ألقؿا( طذابا وجؾ طز اهلل ٕذاقف أبقـ بعدن وهق بالحاد فقف هؿ رجال أن : ) لق ، بؾػظ (5683)

: إسةـاده  ، وقةا  ابةـ كثقةر طـةد تػسةقر أيةة شعبة وسػقان طـ السدي طـ مرة الفؿداين طـ ابـ مسةعقد

 .  رفعف مـ أشبف ووقػف ق  طؾك شرط البخاريصح
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إين ٕجةد    : بةـ العةاص وفؼا  طبداهلل بةـ طؿةر،  وطبداهلل بـ الزبقر كاكا جالسقـ

فؼةا  طبةداهلل بةـ ،  طؾقف كصػ طةذاب هةذه إمةة،  : طبداهلل كتاب اهلل رجاًل يسؿك

 .   إكؽ ٕكت هق،  : لئـ كـت وجدت هذا   كتاب اهلل الزبقر

 .  (1)الؼتا    الحرم : فال يستحؾ أي،  : وإكؿا أراد طبداهلل بـ طؿرو  ذا قا 

أخرج مسؾًؿا مـ ضؾةة   حةرم اهلل مةـ : مـ  قا ،  أو غقرهطـ مجاهد  -  351

 .   (7)ّؾ طرشف يقم الؼقامةضأخرجف اهلل مـ ،  غقر ضرورة

.  [:7:  ]احلـ ﴾ٹ  ٹ  ٹ   ڤ﴿:  طـ مجاهد وططان   ققلف  -  351

 .  (6): الغربان سقان هؿ   حرمتف والباد،  : أهؾ مؽة : العاكػ قا 

أحةب ،  سبعقـ خطقئةة بُِرْكَبةة: ٕن أخطئ  طؿر بـ الخطاب قا  طـ  -  357

 مـ أن أخطئ خطقئة واحدة بؿؽة
ّ
 .   (3)إلل

 ةوالحسةةـ،  ؿاهةة خطقئةةب: بؾغـةل أن الخطقئةة بؿؽةةة  قةا  ابةـ جةةريج  -  356

 .  (5)ذلؽ  طؾك كحق

: اإللحةاد   الحةرم ضؾةؿ الخةادم  قةا ،  اهلل بـ طؿرو بـ العاصطبد  -  353

 .   (6)فؿا فق  ذلؽ

                                                           

 .  ( وسـده ضعقػ جدا818إزرقل ) (1)

 ، وهةةذا : طةةـ طؿةةرو بةةـ شةةعقب أو ططةةان ( قةةا 7183، والػةةاكفل ) ( وسةةـده مـؼطةةع819إزرقةةل ) (7)

 .  الرفع حؽؿ لف لقس بف حجة وٓ اختال 

رواه طةةـ مجاهةةد ابةةـ ابةةل شةةقبة لؽةةـ .  ( و  سةةـده جةةابر الجعػةةل ضةةعقػ رافضةةل811إزرقةةل ) (6)

، وجةةان هةةذا  . ورواه الطةةربي طةةـ ططةةان مةةـ صريةةؼ آخةةر ( والطةةربي   تػسةةقره بسةةـد صةةحق 15667)

 .  الؿعـك طـ غقرهؿا مـ الؿػسريـ

 .  ، وقد سبؼ إرر   هذا الباب وسبؼ تخريجف ( وسـده ضعقػ811إزرقل ) (3)

 .  ( وسـده إلك ابـ جريج ضعقػ816إزرقل ) (5)

 .  ( وسـده ضعقػ جدا9776، وطبدالرزا  ) (813إزرقل ) (6)
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مشةقا ،  فؾؿةا دخؾةقا الحةرم،  الحقاريقن : َحجا  قا ،  طـ ابـ طباس  -  355

 .  (1)تعظقًؿا لؾحرم

: بعث الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ رجةاًل  قا ،  طـ طؽرمة بـ خالد  -  356

فؼةا  لؾؿةزين وابةـ ،  وابـ خطؾ   بعض حاجاتف،  ورجاًل مـ مزيـة،  مـ إكصار

 ؼ أَمةَر إكصةاريُّ يةفؾؿةا كةاكقا بةبعض الطر ، : أصقعا إكصاري حتةك ترجعةا خطؾ

: اذبة  هةذه الشةاة فؾةؿ يرجةع إكصةاري  وقا  ٓبةـ خطةؾ،  الؿزين ببعض العؿؾ

: مةا  قةا  إكصةاري ٓبةـ خطةؾ،  وإذا الشاة كؿا هل،  حتك فرغ الؿزين مؿا أَمَر بف

ؿةةا رةةؿ رةةؿ إ ،  : أكةةت أحةةؼ  ةةا مـةةل مـعةةؽ مةةـ ذبةة  هةةذه الشةةاة؟ قةةا  ابةةـ خطةةؾ

ةْف حقةث ،  : ويؾؽ فؼا ،  رؿ أراد الؿزين،  فؼتؾف ابـ خطؾ،  تباصشا مةا شةلكؽ؟ وجِّ

 .   (7)لكا اتبعؽفشئت 

 

 ما جاء يف الؼاتل يدخل الحرم

ولةؿ ،  سلةؿ ُيجةالَ ،  : إذا دخةؾ الؼاتةؾ الحةرم قةا ،  طـ ابـ طبةاس  -  357

،  اهلل   دم فةةالن: يةةا فةةالن! اتةةؼ  يؼةةق ،  ويلتقةةف الةةذي يطؾبةةف،  ولةةؿ يةةموى،  ُيبةةايع

 .  (6)فنذا خرج أققؿ طؾقف الحد،  اخرج مـ الؿحارمف

ہ  ہ  ﴿:  ما قوله تعاىل:  قؾت لعطاء:  قال،  طن ابن جري   -  =:9

وإن كان صاحب :  قال،  يلمن فقه كل يشء دخؾه:  قال،  [><:  ]آل طؿران﴾ہ   ھ

أِمن  حتى ،  ثم دخؾه،  يف غرهل فنن قت  ،  ؼتل فقهفق  ،  ال أن يؽون قتل يف احلرمإ،  دم

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ﴿ثم تال طـد ذلك ،  خيرج مـه

                                                           

 .  ( وسـده ضعقػ جدا فقف م وك815إزرقل ) (1)

 .  ( وهق مرسؾ818إزرقل ) (7)

 .  ( وإسـاده صحق 7717، والػاكفل ) (17617، وطبدالرزا  ) (819إزرقل ) (6)
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[6<6:  ]البؼرة﴾ٿ
 (6)  . 

: أكؽةر ابةـ طبةاس قتةؾ ابةـ الزبقةر  قةا ،  طـ ططةان،  طـ ابـ جريج  -  359

أخرجةف ،  حتةك إذا دخةؾ الحةرم،  ف   الِحةّؾ َكةقا  ترَ ،  سعًدا مقلك طؼبة وأصحابف

: أو لةةؿ يةةلمـقا إذا دخؾةةقا  قةةا ،  : قةةقم قةةاتؾقه . فؼةةا  رجةةؾ مةةـ الؼةةقم فؼتؾةةفمـةةف 

،  تدطةفإذًا :  قاتةؾ أبةل أو أخةل؟ قةا  بةفت د: أرأيت لق وجة قؾت لعطان.  الحرم؟

 .  (7)وٓ ُيبايُِعقه حتك يخرج،  وٓ ُيجالُِسقه،  وأطزم طؾك الـاس أن ٓ ُيْموه

إكةؽ ،  : خةذه قةا ،  فعبدي أبةؼ فدخؾةف:  فؼا  لف سؾقؿان بـ مقسك  -  361

 .  (6)ٓ تلخذه لتؼتؾف

َؾ الحةرم ِخة: إذا َقَتَؾ رُجٌؾ   الحرم ُأدْ  قا ،  طـ إبراهقؿ،  طـ حؿاد  -  361

 .   (3)أخرج مـ الحرم َفْؼتَِؾ بف،  رؿ َدَخَؾ الحرم،  وإذا َقتؾ خارًجا مـ الحرم،  َفُؼتَِؾ 

إذا ،  : إن الحةرم ٓ يؿـةع حةّد اهلل الحسـ يؼق : كان  قا ،  طـ قتادة  -  367

ا   غقر الحةرم .  ؼةام طؾقةفيع ذلةؽ مةـ أن ؿـةلةؿ ي،  فؾجةل إلةك الحةرم،  أصاب حد 

 .   (5)قتادة مثؾ ما قا  الحسـ ورأُى 

،  [><:  ]آل طؿـران﴾ہ  ہ  ہ   ھ﴿:  طـ قتادة ومجاهد   ققلةف  -  366

                                                           

. ورواه طبةةدالرزا   مـفؿةةا الةةك ابةةـ جةةريج حسةةـ( وسةةـد كةةؾ 7713، والػةةاكفل ) (871إزرقةةل ) (1)

 .  . وهذا سـد صحق  طزيز ( طـ ابـ جريج مباشرة9775)

، وهذا  : )فؼتؾف( فؼط ( طـ ابـ جريج إلك ققلف9775، ورواه طبدالرزا  ) ( بسـد حسـ871إزرقل ) (7)

  . ٓ بلس بف يؼقي رواية إزرقل( بنسـاده 7716أخرجف الػاكفل )، و سـد صحق 

( طـ ابـ جريج وهذا سـد 9775، ورواه طبدالرزا  ) ( بسـد حسـ وهق اسـاد الذي قبؾف871إزرقل ) (6)

 .  بسـد فقف ضعػ( 6/665أخرجف الػاكفل ).  صحق 

 .  ( وشقخ إزرقل فقف وهق مفدي بـ ابل الؿفدي لؿ كجد لف ترجؿة877إزرقل ) (3)

ورواه الطةربي   .  مفدي بـ ابةل الؿفةدي لةؿ كجةد لةف ترجؿةة( وشقخ إزرقل فقف وهق 876إزرقل ) (5)

 .  ( مـ سقرة آ  طؿران طـ بشر رـا يزيد رـا سعقد طـ قتادة97تػسقر آية )
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،  ولةق َقَتةَؾ ،  ُقطِةعَ ،  : فؾةق سةر  أحةد الققمفلما ،  ذلؽ   الجاهؾقة (1)]كان[:  قا 

 .   (7)ُقتُِؾقا،  ولق ُقِدَر طؾك الؿشركقـ فقف،  ُقتَِؾ 

: لةق وجةدت فقةف  : قا  طؿر بـ الخطةاب قا ،  طـ طؽرمة بـ خالد  -  363

 .   (6)ما مستف حتك يخرج مـف،  قاتؾ الخطاب

 .   (3)َبَدْهُتف: لق وجدت فقف قاتؾ طؿر ما  ابـ طؿر وطـ  -  365

،  : وبؾغـل أن الرجؾ كان يؾؼك قاتؾ أخقةف أو أبقةف   الؽعبةة قا  ابـ جريج  - 

أو مؼؾًدا هدًيا قةد بعةث ،  ًماأو   الشفر الحرام فال يعرض لف أو محرِ ،  أو   الحرم

ويلخةذون إمةقا  ،  فقؼتؾةقن،  وهؿ يغقر بعضفؿ طؾةك بعةض،  فال يعرض لف،  بف

 .   ؽـ لفؿ بؼقةيلقٓ ذلؽ لؿ ،  عؾ اهلل ذلؽ ققاًما لفؿفج،    غقر ذلؽ

 

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل وطبدالرزا  (1)

، وشقخ إزرقل فقف وهق مفدي بـ ابةل الؿفةدي لةؿ كجةد لةف  ( مـ صريؼ معؿر طـ قتادة873إزرقل ) (7)

، ومةـ صريةؼ طبةدالرزا  رواه ابةـ  ( مةـ سةقرة آ  طؿةران97ورواه طبدالرزا    تػسةقر آيةة ) . ترجؿة

، ورواية معؿر طـ قتادة متؽؾؿ فقفا وهـا قد تػرد بف معؿر  جرير وابـ ابل حاتؿ وابـ الؿـذر   تػاسقرهؿ

 .  فضال طـ جفالة شقخف. وأما طـ مجاهد فتػرد  ا إزرقل فقؿا أطؾؿ وٓ يؼبؾ ما تػرد بف  فال تؼبؾ

( بسةـد 7713، لؽـ رواه الػاكفل ) ( و  سـده مسؾؿ بـ خالد الزكجل الػؼقف ٓ يحتج بف876إزرقل ) (6)

 .  ، لؽـ يظفر أن طؽرمة لؿ يدرك طؿر ( بسـد صحق  إلك طؽرمة9778حسـ وطبدالرزا  )

. لؽـ تابعف طبدالرزا    الؿصةـػ  بف يحتج ٓ الػؼقف الزكجل خالد بـ مسؾؿ سـده و ( 877) إزرقل (3)

( 7731. وهشةام بةـ سةؾقؿان طـةد الػةاكفل ) : قا  ابـ طؿر ( طـ ابـ جريج طـ ابل الزبقر قا 9779)

 .  وهذا سـد جقد
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 ما يمكل من الصقد يف الحرم

   (1)لحقةاأكةف أكةؾ لحةؿ الطقةر الةذي يةدخؾ بةف الحةرم ،  طـ مجاهد  -  366

 .   (7)مرضف الذي مات فقف

:  قةا ،  وذكر طـده الصقد يدخؾ بف الحةرم حًقةا،  طؿرو بـ ديـار طـ  -  367

رةؿ اكػؾةت ،  : لق أهدي إلل ضبل فؾبث طـدي   البقت أياًمةا ويؼق ،  ٓ بلس بلكؾف

فعرفةت أكةف ،  رةؿ وجدتةف   القةقم الخةامس،  فؾبث   الحرم أربعةة أيةام،  مـ بقتل

 .   (6)ٕخذتف فلكؾت،  ضبقل الذي كان طـدي

طـ حقتان بركةة   -وأكا حاضر  -: وسل  إكسان ططان   ابـ جريج طـ  -  368

واهلل لةقددت أن ،  : كعةؿ فؼا   -ربقر   هل بركة طظقؿة   الحرم بلصؾو -الؼسري  

:  ألقس مةـ صةقد البحةر؟ قةا ،  . وسللتف طـ صقد إ ار وقالت الؿقاه طـدكا مـفا

پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ           (3)[پ  پ]ٻ  ٻ  پ  ﴿:  وتؾةةةةةةك،  بؾةةةةةةك

[67:  ]فاصر﴾ٺ  ٺ  ٺ
(5)  . 

: ٓ يصؾ  أخةذ الجةراد  يؼق ،  طباس : سؿعت ابـ قا ،  طـ ططان  -  369

                                                           

 .  : حقًا طـد إزرقل (1)

 .  بف يحتج ٓ الػؼقف الزكجل خالد بـ مسؾؿ سـده و ( 879) إزرقل (7)

 .  بف يحتج ٓ الػؼقف ايضا الزكجل خالد بـ مسؾؿ سـده و ( 879) إزرقل (6)

وكان مققعفا   الؿـطؼة الؿعروفة القةقم ،  وبركة الؼسري قد محل أررها:  و  حاشقة إزرقل والػاكفل 

فبئةر خالةد يؼةع بةقـ مةلزمل ،  رةئةوبركتةف غقةر ب،  بة)الَغَسالة( وٓ زالت آرار سّده العظقؿ قاهؿة إلةك القةقم

 .  ويعر  بالؼسرية،  زا  قاهًؿا الققمٓ ،  مـك

 .  ، وسؼطت حتك طـد إزرقل إصؾزيادة طؾك  (3)

 والػةاكفل.  (7/131أخرجف الشةافعل   إم )،  ايضا الػؼقف الزكجل خالد بـ مسؾؿ سـده و  إزرقل (5)

 .  ، بف جريج ابـ:  صريؼ ، مـ بف بلس ٓ بسـد( 7738)

وهةل الـؼةرة   الجبةؾ ُتؿسةؽ الؿةان يسةتـؼع  ةا الؿةان إذا اكصةّب السةقؾ )لسةان ،  : جؿع قؾت والِؼالُت  

 .  : قؾت( مادة،  العرب
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إن ققمةؽ يلخذوكةف وهةؿ محتبةقن   الؿسةجد   -أو ققؾ لف    -قؾت لف  ،    الحرم

 .   (1)يعؾؿقن : إن ققمل ٓ قا   -يعـل قريًشا    - ،  الحرام

 

 كػارة قتل الصقد يف الحرم

.  أن غالًما مـ قريش قتةؾ حؿامةة مةـ حؿةام الحةرم،  طـ ابـ طباس  -  371

 .  (7): فقف شاة قا  ابـ طباس

 .   (6):   حؿام مؽة شاة طـ سعقد بـ الؿسقب قا   -  371

فققعةت ،  : أمر طؿر بـ الخطاب بحؿامة فُلصِقرْت  قا ،  طـ مجاهد  -  377

 .  (3)شاة  فجعؾ فقفا طؿر،  فا َحّقةتْ فلخذَ ،  طؾك الؿروة

 .   (5): جػرة َيطِرْ :   الػرخ الصغقر الذي لؿ  وقا  ططان  -  376

: كةؿ   بقضةة مةـ بةقض حؿةام  : قؾةت لعطةان قةا ،  طـ ابـ جةريج  -  373

:  قةةا ،  :   بقضةةة كسةةرت فقفةةا فةةرخ . وقةةا  ططةةان : كصةةػ درهةةؿ مؽةةة؟ قةةا 

                                                           

، وطبةةةةدالرزا    الؿصةةةةـػ  (7/198ورواه الشةةةةافعل   إم).  ( وسةةةةـده صةةةةحق 865إزرقةةةةل ) (1)

ورواه .  ، ففةذا اسةةـاد صةةحق  : سةؿعت ططةةان ، وطـةةد الشةةافعل ( طةـ ابةةـ جةريج طةةـ ططةان3/319)

 .  (7736الػاكفل )

طـ سػقان طـ طؿرو بـ ديـار طةـ  666:  ، ورواه الشافعل   مسـده ص ( بسـد صحق 866إزرقل ) (7)

 طةـ وكقةع حةدرـا قةا  (16718. وروى ابـ ابل شقبة ) (7755، والػاكفل ) ، وهذا سـد صحق  ططان

 .  شاة( شاة الحرم صقر   : ) طباس بـ طـ ططان طـ لقؾك أبل بـ

 .  ( مـ كػس الطريؼ بسـد طا  صحق 963، ورواه مالؽ   الؿقصل ) ( بسـد صحق 867إزرقل ) (6)

، ورواه  (7769، والػةةاكفل ) (7/195. ورواه الشةةافعل ) ( ومجاهةةد لةةؿ يةةدرك طؿةةر831إزرقةةل ) (3)

 .  ( مـ صريؼ آخر طـ مجاهد8767طبدالرزا  )

 .  ( وسـده ضعقػ836إزرقل ) (5)
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 .   (1)درهؿ

 

 ما ذكر من قطع الشجر بالحرم

مةـ شةجر الحةرم إذا قطعةت مةـ  (7)  الدوحةة:  أكف قةا ،  طـ ططان  -  375

 .  (6): بؼرة أصؾفا

فؽسةره حةقـ ،  : مـ قّرب غصـًا لبعقره أو لشةاتف وقا  ابـ أبل يحقك  -  376

 .  (3)فؼد ضؿـف،  قربف

طةـ الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ أكةف ،  طـ محؿد بـ طباد بةـ جعػةر  -  377

 .  (6) -والسدر   يعـل إراك  -بعركة وَمّر   (5)ان: ٓ يؼطع إخضر قا 

 

 إكل من ثؿر شجر الحرم وما يـزع مـه

 .  (7): ٓ بلس أن يمكؾ مـ رؿر الحرم أكف كان يؼق ،  طـ ططان  -  378

 .  (8): يعـل الـبؼ والعشر  والجعة قا  مسؾؿ

                                                           

( فاإلسةـاد 7769، لؽـ تابعف طبدالؿجقد بـ ابل رواد طـد الػاكفل ) ( مـ صريؼ الزكجل833إزرقل ) (1)

 .  حسـ

 .  (7/76) الحديث غريب.  كان شجر أي مـ العظقؿة فالشجرة : الدوحة قا  ابق طبقد (7)

كػس الطريؼ طـ ( مـ 9193. ورواه طبدالرزا  ) (7761. ورواه الػاكفل ) ( بسـد جقد835إزرقل ) (6)

 .  ابـ جريج طـ ططان وهذا سـد صحق 

 .  ( و  سـده رجؾ م وك851إزرقل ) (3)

 .  : إخضر طـد إزرقل (5)

 .  (7761، وروى الػاكفل كحقه ) ، وهق مرسؾ ( وسـده كالذي قبؾف851إزرقل ) (6)

 .  ( وسـده كالذي قبؾف،857إزرقل ) (7)

لفةا ،  وهةل شةجرة قةدر ذراع،  : طشةرقة : واحدتةف والعشر .  : كبؼ( مادة،  )الؾسان: رؿر السدر  الـبؼ (8)
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وٓ يـةزع ،  أن يمخذ مـ ورقةف (1)أكف كان يرخص   السـا،  طـ ططان  -  379

 .   (7)يستؿشك بف،  مـ أصؾف   الحرم

:  . قةا  تقجةد   الحةرم (6)ؾةةطـ الحبَ  ، سئؾ ططان بـ أبل رباح طـ  -  381

 .   (5)تـؿًصا (3)يتـؿصفا

،  طؾك كبت الحرم يـةز  طؾقةف ا: أبقسط بساصْ  : ُسئؾ ططان جريجطـ   -  381

 .   (6): كعؿ قا 

 .   (7)  الحرم لؾسقاك،  أكف أرخص   إراك،  طـ ططان  -  387

 

 ما جاء يف تعظقم الصقد يف الحرم

ام مؽةة حقضةا ؿةيسةار جعةؾ لح ـ: رأيت صدقة بة قا ،  سػقان طـ  -  386

                                                                                                                                                        

:  مةادة،  : هل الـبقةذ الؿتخةذ مةـ الشةعقر )الؾسةان . والجعة : طشر ( مادة،  حب صغار )لسان العرب

 .  جعة(

 هتةذيب.  سةـاة والقاحةدة،  زجةاًل  لةف سؿعَت  الّري  فحّركتف يبس ، إذا َحؿؾ لف كباٌت :  الّسـَا:  الؾقث قا  (1)

 .  (1/711الػاهؼ ).  بف يتداوى ، وهق كبت (16/53) الؾغة

 .  ( وإسـاده ضعقػ856إزرقل ) (7)

 .  : أصؾ شجرة العـب الحبؾة (6)

 .  (كؿص:  ، مادة الؾسان. ) جزه أمؽـؽ ما هق:  وققؾ.  الشعر كتػ:  الـؿص (3)

 .  ترجؿة طؾك لف كؼػ لؿ:  السفؿل يحقك بـ اهللطبد و  إسـاده ( 853إزرقل ) (5)

، ورواه  ( مةـ صريةؼ آخةر طةـ ابةـ جةريج7776، ورواه الػاكفل ) وإسـاده حسـ ( 856إزرقل )  (6)

، وكذا سؿل طـد  ، وسؿك الساهؾ لعطان وهق ابـ ابل حسقـ ( طـ ابـ جريج مباشرة9716طبدالرزا  )

 .  الػاكفل

( وفقف متابعة محؿةد ابةـ ابةل طؿةر لجةد 7716. ورواه الػاكفل ) وإسـاده صحق  ( 858إزرقل )  (7)

 .  إزرقل
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 .   (1)ويصب لفـ فقف الؿان،  مصفرجا

فقـثرهةةا ،  يلخةةذ الحـطةةة بقةةده ، أكةةف كةةان طؿةةر بةةـ طبةةدالعزيز طةةـ  -  383

 .   (7): حؿام مؽة يعـل،  لؾحؿام

 .   لؽان أفضؾ: ولق أصعؿف مسؽقـًا  قا  هاشؿ

: كةان ابةـ طؿةر يغشةاه الحؿةام  قةا ،  طةـ أبقةف،  طـ طبداهلل بـ كافع  -  385

 .   (6)ورقابف ما يطرده،  وصعامف،  طؾك رحؾف

اد  -  386 أن ققًمةا اكتفةقا إلةك ذي صةقى وكزلةقا ،  طـ طبةدالعزيز بةـ أبةل روا

فؼةةا  لةةف ،  ؿةةفيفلخةةذ رجةةؾ مةةـفؿ بؼاهؿةةة مةةـ ققا،  فةةنذا ضبةةل قةةد دكةةا مةةـفؿ،   ةةا

َفَبَعةَر الظْبةل ،  ويةلبك أن يرسةؾف  : فجعةؾ يضةحؽ . قةا  : ويحةؽ أرسةؾف أصحابف

فةنذا بحّقةة مـطقيةة طؾةك بطةـ ،  فاكتبف بعضةفؿ،  فـامقا   الؼاهؾة،  رؿ َأْرَسَؾفُ ،  وَباَ  

ك فؼا  لف أصحابف،  الرجؾ الذي أخذ الظبل واكظر ما طؾةك بطـةؽ! فؾةؿ ،  : ٓ َتَحرا

 .   (3)حتك كان مـف مـ الَحَدِث مثُؾ ما كان مـ الظبل،  طـفتـز  الحقة 

بعةد ،  : دخؾ ققم مؽة تجاًرا مـ الشام   الجاهؾقة قا ،  طـ مجاهد  -  387

 بـ كالب
ّ
ةة،  يسةتظؾقن  ةا،  فـزلقا ذا صقى تحت سةؿرات،  ُقَصل  (5)فةاختبزوا َمؾا

رةؿ ،  طؾقفةا سةفًؿا فؼام رجؾ مةـفؿ طؾةك ققسةف فقضةع،  ولؿ يؽـ معفؿ أدم،  لفؿ

،  فسةؾخقها،  فؼةامقا إلقفةا،  ترتعةل حةقلفؿ وهةل،  رمك بف ضبقةة مةـ ضبةان الحةرم

                                                           

( بـحقه وفقف متابعة محؿد ابـ ابةل طؿةر 7767. ورواه الػاكفل ) وإسـاده صحق  ( 861إزرقل )  (1)

 .  لجد إزرقل طـ سػقان

 .  ( مـ كػس الطريؼ7768، ورواه الػاكفل ) : متؽؾؿ فقف و  سـده هشام بـ حجقر ( 867إزرقل ) (7)

 .  (7/771، وهق   مغازي القاقدي ) مـ صريؼ القاقدي ( 866إزرقل ) (6)

 .  ( مـ كػس الطريؼ1519، ورواه الػاكفل ) بسـد ضعقػ ( 863إزرقل ) (3)

 .  (1/666) لؾحربل الحديث . غريب الرماد الحار تـضج فقف الخبزة:  الؿؾة (5)
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إذ خرجةت مةـ ،  فقـؿا قدرهؿ طؾك الـار يغؾةل بؾحؿةف،  لقتلدمقا بف وصبخقا لحؿفا

وٓ ،  ولؿ تحر  رقةا ؿ،  فلحرقت الؼقم جؿقًعا،  ؼ مـ الـار طظقؿةـتحت الؼدر ط

فؾؿةا كةان مةـ شةلن الغةالم التقؿةل مةا ،  السؿرات الاليت كاكقا تحتفاوٓ ،  أمتعتفؿ

وهةق ،  قةا    ذلةؽ طبدشةؿس بةـ طبةدمـا  شةعًرا،  كان مـ هتؽةف أسةتار الؽعبةة

وكةةان مةةـ حةةديث ،  ويخةةق  قريًشةةا الةـؼؿ،  يةذكرهؿ الظبةةل ومةةا أصةاب أصةةحابف

  -أكةديتفؿ  وقةريش     -: أكةف أقبةؾ ذات يةقم حتةك دخةؾ الؿسةجد   الغالم التقؿل

رؿ خةرج يسةعك وقةريش ،  ففتؽ بعضفا،  فضرب بقده طؾك كاحقة مـ أستار الؽعبة

،  فقرةب إلقةف طبدشةؿس يسةعك   أرةره حتةك أدركةف،  لقف أحةداؾؿ يؼؿ ، ف لقفإتـظر 

  رةةؿ كةةادى بةةلطؾك صةةقتف،  فلخةةذه
ّ
إلقةةف  (1)ففطةةع،  يةةا آ  طبةةدمـا ،  : يةةا آ  ُقَصةةل

: أقسةؿ بةرّب  قةا ،  : كعةؿ صةـع هةذا الغةالم؟ قةالقارأيةتؿ مةا  : هةؾ فؼةا ،  الـاس

ـّ سةػفانكؿ  ـّ حرمتفةا ولةتؽػ ـّ بؽةؿ مةا كةز  بؿةـ كةان  طـفةاالؽعبة لتعظؿ أو لقـةزل

ولؽةـ اكظةر ،  حاجةة ف: لةقس لةؽ بضةرب فؼا  لف أخقه هاشؿ بـ طبدمـا ،  قبؾؽؿ

ضةرًبا فةلمر بةف فضةرب ،  فـظةر إلقةف فةنذا هةق لةؿ يبؾةغ،  فنن كان قد بؾةغ فةاقطع يةده

 .   شديًدا

 .  (7)يف ذلك شعرافؼال طبدشؿس 

 

 شرففا اهلل تعالى مؼام الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم بؿؽة

: رأيةت ابةـ طبةاس يختؾةػ إلةك صةرمة بةـ  قةا ،  طـ طجةقز مةـفؿ  -  388

 :   هذه إبقات يؼرأققس إكصاري 

 رقى   قريش بضع طشرة حجة       يذكر لق ٓقك صديؼا مقاتقا

                                                           

 .  : هطع( مادة،  خاهًػا )الؾسان: أقبؾ مسرًطا  هطع (1)

 .  بسـد ضعقػ ( 866إزرقل ) (7)
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 .  (1)أبقات  

 

 ص فقهخِّ ؼتل من دواب الحرم وما رُ ما يُ 

وكحةةةـ ،  : أصةةةبـا حّقةةةات بالرمةةةؾ قةةةا ،  طةةةـ صةةةار  بةةةـ شةةةفاب  -  389

ـّ طةدو فسةللـاه فؼةا ،  فؼدمـا طؾك طؿر بةـ الخطةاب،  فؼتؾـاهـ،  محرمقن ،  : هة

ـّ   .  (7)فاقتؾقكّف حقث وجدتؿقه

رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ أن ،  طـ أبقف،  طـ سالؿ بـ طبداهلل  -  391

ـّ وهةةق محةةرم و  الحةةرم: » قةةا  :  خؿةةس مةةـ الةةدواب ٓ جـةةاح طؾةةك مةةـ قةةتؾف

 .   (6)«والعؼرب ،  والؽؾب العؼقر،  والػلرة،  والحدأة،  الغراب

أكف سل  طؿةر بةـ الخطةاب طةـ الحّقةة وغقرهةا ،  طـ سقيد بـ غػؾة  -  391 

:  ؟ فؼةا الؿحةرمللف طةـ الّزكبةقر يؼتؾةف حتةك سة،  : كعةؿ فؼةا ،  يؼتؾفا وهق محةرم

 .   (3). وهل الدبرة كعؿ

التةل ،  كحـ   مسجد الخقةػ لقؾةة طرفةة ؿا: بقـ قا  بـ مسعقدطـ ا  -  397

:  فؼةا  رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ،  إذ سةؿعـا حةس الحقةة،  قبؾ يةقم طرفةة

 بسةعػة،  رجةؾت   شةؼ ُح فةدَخ ،  «اقتؾقهةا»
َ
فلدخؾـاهةةا ،  فقفةا كةاًرافلضةرم ،  فةةُلتِل

فؼةةا  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف ،  فؾةةؿ كجةةدها،  طةةقًدا فؼؾعـةةا طـةةف بعةةض الحجةةر

                                                           

 .  و  سـده العجقز مبفؿة ( 867إزرقل ) (1)

، وابـ طبةدالرب    (879. ورواه إزرقل ) ( بسـد صحق 8771، وطبدالرزا  ) ( 868إزرقل ) رواه (7)

 .  ( مـ صريؼ آخر طـ طؿر رضل اهلل طـف15/171التؿفقد )

 .  بـحقه (1199) ، ومسؾؿ (6167، والبخاري ) (3536)  ، ورواه أحؿد ( 869إزرقل ) رواه (6)

 .  ، لؽـ لؿ أقػ طؾك مـ رواه غقره بسـد صحق  ( 877إزرقل ) رواه (3)
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 .   (1)«ووقاكؿ شّرها،  فؼد وقاها اهلل شركؿ،  دطقها: » وسؾؿ

فنكةف ،  اقتؾةقا الةقزغ: » طاهشة أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قةا طـ   -  396 

 .   طاهشة تؼتؾفـ : فؽاكت قا  . (7)«كان يـػخ طؾك إبراهقؿ الـار

 

  من كره أن ُيدخل شقًئا من حجارة الِحّل يف الحرم

 أو َيرجه إىل اِْلَل أو َيلط بعضه ببعض

أكف يؽره أن ُيخرج أحد مـ الحرم مـ ترابةف  غقر واحد مـ الػؼفان طـ  -  393

 .   (6)أو حجارتف بشلن

 بانفةنذا حصة،  لقصةؾل ورانهتؼدم يقًما إلةك الؿؼةام أكف ابـ الزبقر  طـ  -  395

:  : فؼقةةؾ لةةف البطحةةان؟ قةةا  ه: مةةا هةةذ فؼةةا ،  فطرحةةت هـالةةؽ،  أتةةك  ةةا (3)بقضةةان

،  : ألؼطةقه : فؼةا  قةا ،  أتك  ا مـ مؽان كةذا وكةذا خارًجةا مةـ الحةرم (5)حصبان

: ٓ  وقةةا ،  وأخرجةةقه مةةـ الحةةرم،  وارجعةةقا بةةف إلةةك الؿؽةةان الةةذي جئةةتؿ بةةف مـةةف

 .  (6)بالحرمتخؾطقا الِحّؾ 

،  : وأدركتفؿ أكا بؿؽةة قا ،  طـ أبقف،  طـ طبدالؿجقد بـ أبل الرواد  -  396

                                                           

 (6/696) ، والػةةةاكفل (7883، والـسةةةاهل   الؿجتبةةةك ) (6639، وأحؿةةةد ) ( 876إزرقةةةل ) رواه (1)

 .  وسـده مـؼطع

، لؽةةةـ رواه  و  سةةةـده مجفةةةق  (6/697) ، والػةةةاكفل (75683، وأحؿةةةد ) ( 881إزرقةةةل ) رواه (7)

 .  ( طـ أم شريؽ رضل اهلل طـفا6181البخاري )

، وٓ يؼبةةؾ  مةةـ صريةةؼ طبدالؿجقةةد بةةـ ابةةل رواد طةةـ ابقةةف (7775) ، والػةةاكفل ( 881إزرقةةل ) رواه (6)

 .  تػرده

 .  : حصك بقض طـد إزرقل (3)

 .  : حصك طـد إزرقل (5)

 .  ، ولؿ أره طـد غقر إزرقل ( بسـد ضعقػ جدا 887إزرقل ) رواه (6)
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 .  (1)وإكؿا يمتك ببطحان الؿسجد مـ الحرم

 طؾةل بةـ طبةداهلل بةـ  يؼةق ،  رزيـ مقلك ابـ طبةاس طـ  -  397
ّ
: كتةب إلةل

 بؾقح مـ حجارة الؿروة أسجد طؾقف طباس
ّ
 .  (7): أن ابعث إلل

 

 من أهل مؽة أكفم أهل اهلل ما ذكر

لؼةد : » : أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قا  يؼق ،  ابـ أبل مؾقؽة طـ  -  398

،  فعرض لف َطتااب بةـ أسةقد،  «َأِسقد الجـة (6)[يدخؾ]وأكاك ،  رأيت َأِسقًدا   الجـة

رةؿ قةا  ،  يممئةذ طؾةك مؽةة اسةتعؿؾف، و كَفةدطِ ،  : هذا الذي رأيت أدطقه لةل فؼا 

فاسةتقِص  ةؿ ،  أتدري طؾك مةـ اسةتعؿؾُتؽ؟ اسةتعؿؾتؽ طؾةك أهةؾ اهلل: » لَعتااب

 .  (3)يؼقلفا رالًرا ،  «خقًرا

يةا :  فُقؼةا ،  أكف كان أهؾ مؽة فقؿا مضةك ُيؾؼةقن،  بـ أبل مؾقؽةا طـ  -  399

 .   (5)وهذا مـ أهؾ اهلل،  أهؾ اهلل

: دخؾ رجؾ مـ الؿفاجريـ طؾةك أبةل  قالت،  طـ أسؿان ابـة ُطؿقس  -  511
                                                           

 .  ( بسـد ضعقػ 886إزرقل ) رواه (1)

،  (6/675: التةاريخ الؽبقةر ) . اكظةر ( ورزيـ مجفق  ٓ يعر  لةف غقةر هةذا إرةر 883إزرقل ) رواه (7)

 .  طؾقف بدطة مـؽرة ولؿ تثبت طـ طؾل وهق السجاد رحؿف اهللوكؼؾ شلن مـ حجار الؿروة لؾسجقد 

 .  زيادة مـ إزرقل سؼطت مـ إصؾ (6)

( بسةـد ضةعقػ 1816-1817، وروى آخةره الػةاكفل طةـ معاويةة ) ( وهق مرسؾ 885إزرقل ) رواه (3)

 .  (7/786لؾزيؾعل) وأرار إحاديث كؿا   تخريج الؽؾبل إلك بنسـاده الثعؾبل ، ورواه جدا

، ورواه الطةرباين    ( بسـد ٓ بلس بف إلك ابـ ابل مؾقؽةة1819، ورواه الػاكفل ) ( 886إزرقل ) رواه (5)

، وأجةري    (9763. وروى طبةدالرزا  ) ( وسـده ضعقػ تػةرد بةف يحقةك بةـ بؽقةر9117إوسط )

رضل اهلل طـف لؿةا طقتةب   ( بسـد صحق  طـ أسؿان بـت طؿقس طـ ابل بؽر الصديؼ 1711الشريعة )

:  معؿر قا ( أهؾؽ خقر طؾقفؿ : استخؾػت لؼقتف إذا أقق  فنين باهلل إٓ تػرقـل : )هؾ استخال  طؿر قا 

 .  مؽة أهؾ : خقر قا  أهؾؽ؟ : خقر : ماققلف لؾزهري فؼؾت
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وقةةد طتةةك طؾقـةةا وٓ ،  : اسةةتخؾػت طؾقـةةا طؿةةر فؼةةا ،  لبؽةةر الصةةديؼ وهةةق شةةاك

. فؼةا  أبةق  فؽقةػ تؼةق  هلل إذا لؼقتةف،  فؾق قد مؾؽـا كةان أطتةك وأطتةك،  سؾطان لف

:  إذا لؼقتةةف : هةةؾ تػرقـةةل إٓ بةةاهلل؟ فةةنين أقةةق  فؼةةا ،  فلجؾسةةقه،  : أجؾسةةقين بؽةةر

 .   ت طؾقفؿ خقر أهؾؽاستخؾػ

 .   (1): خقر أهؾ مؽة : خقر أهؾؽ؟ قا  : ما ققلف : فؼؾت لؾزهري قا  معؿر

: ومةـ آمةـ  حةّدث بةف   الحةرم يثطـ وهب بـ مـبف أكف قا    حد  -  511

ؽ ولؽةةؾ مؾِةة،  فؼةةد أخػةةرين   ذمتةةل،  ومةةا أخةةاففؿ،  أهؾةةف اسةةتقجب بةةذلؽ أمةةاين

أكةا اهلل ذو ،  التةل اخة ت لـػسةل دون خؾؼةل وبطـ مؽة حةقزيت،  حقازة ما حقالقف

و  َكـَػةل ،  وُطّؿارها وُزوارها َوْفدي وأضةقا ،  وجقران بقتل،  أهؾفا خقريت،  بؽة

   ذمتل وجقاري،  وأماين
ّ
 .  (7)ضامـقن طؾل

 

 ر الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم وأصحابه مؽةتذكُّ 

لؿ أر السؿان بؿؽةان قةط  إين،  : لقٓ الفجرة لسؽـُت مؽة طاهشة طـ  -  517

 .  (6)ولؿ يطؿئـ قؾبل ببؾد قط ما اصؿلَن بؿؽة،  ؿؽةب فاأقرب إلك إرض مـ

:  أن الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قةا ،  طـ أبقف،  طـ هشام بـ طروة  -  516

وبةارك لـةا   صةاطفا ،  وصةححفا،  الؾفؿ حبِّةب إلقـةا الؿديـةة كُحّبـةا مؽةة وأشةد»
                                                           

( 1711ة )، وأجةةري   الشةةريع (9763، وطبةةدالرزا  ) (1818، والػةةاكفل ) ( 896إزرقةل ) رواه (1)

( مةـ صةريؼقـ 6/673، ورواه ابـ سةعد ) رؼات : رجالف (15/757) العالقة قا  ابـ حجر    الؿطالب

 .  (667، ورواه الخال     السـة ) ضعقػقـ طـ طاهشة

 . وروى آخةره الةديـقري   الؿجالسةة   ارةر صقيةؾ) ( وإسـاده فقف ضعػ واكؼطاع 895إزرقل ) رواه (7)

 .  جدا( بسـد واه 1796

( وإسـاده فقف ضعػ واكؼطاع فقف مسؾؿ بـ خالد الزكجل طـ ابةـ ابةل كجةق  طةـ أم  896إزرقل ) رواه (6)

 .  الؿممـقـ ولؿ يؾؼفا
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حةةقـ رأى شةةؽقى أصةةحابف مةةـ وبةةان « اهةةا فاجعؾفةةا بالجحػةةةواكؼةةؾ حؿا ،  وُمةةّدها

 .   (1)الؿديـة

دا قدم الـبي صذ اهلل طؾقه وسؾم ادديـة :  أهنا قالت،  طن طائشة  -  39:

 :  فؽان أبو بؽر إذا أخذته احلؿى يؼول،  وبالل،  وطك أبو بؽر

 والؿقت أدكك مـ شراك كعؾف    كؾ امرئ مصب    أهؾف

 :   يرفع طؼقرتف يؼق ،  إذا أقؾع طـفوكان بال  

ـَ لق  ؾةوجؾق إذخر  وحقلل   (7)بػخ       ؾةةأٓ لقت شعري هؾ أبقت

 وصػقؾ شامة  لل   يبدون  وهؾ       ـاة ةةةقاه َمجَ ةةةقًما مةةوهؾ أردن ي

كؿةا أخرجقكةا ،  وأمقة بةـ خؾةػ،  وطتبة بـ ربقعة،  الؾفؿ العـ شقبة بـ ربقعة

 .   (6)مـ مؽة

: سةؿعت رسةق  اهلل  قةا ،  (3)الحؿةران أبل بـ طدي بـ  طـ أبل طؿروة  515

وأحةب ،  واهلل إكةؽ لخقةر أرض اهلل: » صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ يؼةق  وهةق بةالَحْزَورة

 .   (5)«خرجت مـؽ ما خرجتولقٓ أين أُ ،  أرض اهلل إلك اهلل

: لؿا أراد رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف  قا ،  طـ طبدالرحؿـ بـ سابط  -  516

                                                           

 .  (5661،  1791، ورواه البخاري ) ( 897إزرقل ) (1)

 .  : بقاد طـد البخاري (7)

 .  (1791( ورواه البخاري ) 898إزرقل ) رواه (6)

 .  ، كؿا   مغازي القاقدي : ابـ الحؿران الصقاب (3)

. لؽةـ  (7/786، والحديث   مغازي القاقدي ) ( مـ صريؼ القاقدي وهق م وك 911إزرقل ) رواه (5)

، وال مذي  (6118، وابـ ماجة ) (7511، والدارمل ) (18767، وأحؿد ) (678رواه ابـ ابل شقبة )

، ولةةقس طةةـ طؿةةرو طةةـ الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ بسةةـد  ران( طةةـ طبةةداهلل بةةـ طةةدي بةةـ حؿةة6975)

 .  : حسـ غريب صحق  ، وقا  ال مذي صحق  
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التػةت إلةك ،  وقةام وسةط الؿسةجد،  واستؾؿ الَحَجر،  وسؾؿ أن يـطؾؼ إلك الؿديـة

 ا: إين ٕطؾؿ ما وضع اهلل   إرض بقًتةا أحةّب إلقةف مـةؽ ومةا   إرض بؾةد البقت

 مـؽ
ّ
رةؿ ،  ولؽـ الةذيـ كػةروا هةق أخرجةقين،  وما خرجت طـؽ رغبة،  أحب إلل

ٓ يحةؾ لعبةد مـةع طبةًدا صةؾك   هةذا الؿسةجد أيةة سةاطة ،  : يابـل طبدمـا  ىكاد

 .  (1)مـ لقؾ أو  ار،  شان

: قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا أخةرج  قا ،  طـ ابـ طباس  -  517

،  وإين ٕطؾةؿ أكةؽ أحةّب الةبالد إلةك اهلل،  ٕخةرج مـةؽ (7)، ٓ أما واهلل: » مـ مؽة

،  . يةا بـةل طبةدمـا  ولقٓ أن أهؾؽ أخرجقين مـؽ ما خرجت،  اهللوأكرمفا طؾك 

،  فال تؿةـعـ صاهًػةا يطةق  ببقةت اهلل أي سةاطة شةان،  إن كـتؿ وٓة هذا إمر بعدي

الؾفؿ أَذْقةت أّولفةا ،  أن تطغك قريش ٕخربهتا ما لفا طـد اهلل ولقٓ،  مـ لقؾ أو  ار

 ًٓ ًٓ ،  وبا  .  (6)«فَلِذ  آخرها كقا

أن رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ وقةػ طةام الػةت  ،  طـ أبل سؾؿة  -  518

وإكةؽ ٕحةّب أرض اهلل إلةك ،  واهلل إكةؽ لخقةر أرض اهلل: » رؿ قا ،  طؾك الحجقن

وٓ تحةّؾ ،  إ ةا لةؿ تحةّؾ ٕحةٍد كةان قبؾةل،  ولق لؿ أخةرج مِـْةِؽ مةا خرجةت،  اهلل

رةؿ هةل مةـ سةاطتل هةذه ،  مةـ  ةارومةا أحّؾةت لةل إٓ سةاطة ،  ٕحٍد كاهـ بعةدي

                                                           

، ورواه مسدد طـ ابـ سةابط ايضةا كؿةا  ، وشقخ إزرقل فقف مجفق  ( وهق مرسؾ 911إزرقل ) رواه (1)

، وابق  (16871ه أحؿد)، فرواه بـحق . ومـ ققلف  )يا بـل طبدمـا ( الخ (6/691) العالقة   الؿطالب

. و  صةةةحق  البخةةةاري  ( بسةةةـد صةةةحق 1753، وابةةةـ ماجةةةة ) (1976، والةةةدارمل ) (1893داود )

 أن ، غقةر  ار أو لقؾ مـ شان ساطة أي   يصؾل أن أحدا أمـع : )وٓ ( ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ1163)

 .  غرو ا( وٓ الشؿس صؾقع تتحروا ٓ

 .  : إين طـد إزرقل (7)

( وسـده ضعقػ جدا 7667، وابق يعؾك   مسـده ) (687، والحارث   مسـده ) ( 916إزرقل ) رواه (6)

 .  . وبعض الحديث جان مـ صر  أخرى سبؼ بعضفا : م وك فقف صؾحة الحضرمل
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،  وٓ تؾةةتؼط ضةةالتفا إٓ لؿـشةةد،  َتشُّ خالهةةاحةةوٓ يُ ،  ٓ يعضةةد شةةجرها،  حةةرام

،  ولبققتـةا،  فنكةف لؼققكـةا،  إٓ اإلذخةر،  : يةا رسةق  اهلل : شةاة يؼا  لف،  فؼا  رجؾ

 .  (1)«: إٓ اإلذخر  فؼا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

فعةاد ،  : لؿا قدم الؿفةاجرون الؿديـةة اشةتؽقا  ةا قالت،  طـ طاهشة  -  519

 :   : كقػ تجدك؟ فؼا  أبق بؽر فؼا ،  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أبا بؽر الصديؼ

 البقت................كؾ امرئ مصب    أهؾف

 :   : كقػ تجدك يا طامر؟ فؼا  فؼا ،  رؿ دخؾ طؾك طامر بـ ففقرة

 فةةةإن الجبان حتػف مـ فقق       إين وجدت الؿقت قبؾ ذوقف 

 كالثقر يحؿل جؾده بَروقِف

: كقةػ تجةدك؟  فؼةا ،  رؿ دخؾ رسق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طؾةك بةال 

 :   فؼا 

 ؾةةوجؾق  إذخر  وحقلل بػخ   أٓ لقت شعري هؾ أبقتـ لقؾة 

 . (7)وصػقؾ  وهؾ يبدون لل شامة       ة ةَمَجـا  قاة ةةم  يقًما  أردن وهؾ 

 

 من هو حاضر الؿسجد الحرام حدُّ 

: قةا  اهلل  : مةـ لةف الؿتعةة؟ فؼةا  : قؾت لعطةان قا ،  طـ ابـ جريج  -  511
                                                           

 أو  ، ومةةـ ( بسةةـد حسةةـ5/616، وأخرجةةف أبةةق مقسةةك كؿةةا   اسةةد الغابةةة ) ( 913إزرقةةل ) رواه (1)

،  (6118)ماجةة  ، وابةـ (6975)، وال مةذي (18767)أحؿةد رواه( خرجت ما: ) ققلف إلك الحديث

هريةرة رضةل  وابل طباس ابـ حديث مـ طؾقف متػؼ الحديث وباقل.  صحق  وسـده( 7511)والدارمل

 .  اهلل طـفؿ

بسةـد  (77/197وابةـ طبةدالرب   التؿفقةد )( وطـف 776، والحؿقدي   مسـده ) ( 915إزرقل ) رواه (7)

 .  صحق 
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فلمةةةةا ،  [;<6:  ]البؼــــرة﴾ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ﴿:  تعةةةةالك

بؿؽةة الؿطؾةة  (1)ةقة: فالؿطـ الحرام التةل ٓ يتؿتةع أهؾفةا  الُؼرى الحاضرُة لؾؿسجد

وأما الؼرى ،  (5)والرجقع،  (3)وَضْجـان،  وطركة،  (6)الظفران ومرّ ،  (7)طؾقفا كخؾتان

ةةػر التةةل يتؿتةةع أهؾفةةا إن شةةانوا،  التةةل لقسةةت بحاضةةرة الؿسةةجد الحةةرام ،  : فالسا

ػر ما ُتْؼَصر إلقف الصالة  .   والسا

 .   : السػر ما ُتؼَصر إلقف الصالة : فؽان ابـ طباس يؼق  قا  ططان

،  وجةدة،  (6)وطسةػان،  ُتْؼَصةر الصةالة إلةك الطةاهػ:  وكان ابـ طبةاس يؼةق 

 .   (8)أشباه ذلؽ، و (7)وُرَهاط

 

                                                           

 .  : الؿطؿئـة ، وطـد السققصل   الدجر : الؿبطـة طـد الػاكفل (1)

 كؾةؿ( 35) وتبعةد( الؿضةقؼ) القةقم بعضةفؿ ، ويسؿقفا الشامقة كخؾة : هل   حاشقة إزرقل والػاكفل (7)

 .  (القؿاكقة) إخرى وكخؾة.  (16:  ص لؾبالدي الحجاز قؾب) الؼديؿ العرا  حاج صريؼ طؾك مؽة طـ

 .  التـعقؿ طؿرة طـ كؾؿ( 18) ، وتبعد الؿديـة صريؼ   ، وهل فاصؿة وادي:  أو( الَجؿقم) الققم تسؿك (6)

 أكف وأفاد.  البالدي ذكر ما طؾك كؿ( 53) مؽة طـ ، يبعد الؿديـة إلك مؽة صريؼ بف يؿر مقضع:  َضْجـان (3)

 جاكبفةا ، و  (الُؿْحسةـِقة َخْشةؿ)بةة الققم الـصػ هذا ويعر ،  الغربل بـصػفا الطريؼ يؿر مستطقؾة حّرة

،  6/356 البؾدان معجؿ اكظر)،  (الػحقؿ َبْرقان)بة الققم يعر  الذي( الَغؿقؿ ُكراع) يؼع الغربل الشؿالل

 .  (5/189 الحجاز معالؿ ومعجؿ

 مةـ بالسةبعة والؼةارة ُطَضؾ غدرت ، وطـده الققم إلك مقجقًدا ماؤه زا  ، وٓ (الشام هدى) الققم يسؿك (5)

:  ص لؾةبالدي الحجاز قؾب اكظر) كؾؿ( 67) مؽة طـ ويبعد.  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسق  أصحاب

18/19)  . 

 .  (61:  ص لؾبالدي الحجاز قؾب) كؾؿ( 81) مؽة طـ طسػان تبعد (6)

 .  (6/117 البؾدان معجؿ) مؽة مـ لقا  رالرة طؾك ، وهق بالحجاز مقضع:  ُرهاط (7)

. وروى أولةةف الطةةربي طـةةد تػسةةقر آيةةة بسةةـد  ( بسةةـد حسةةـ1859، ورواه الػةةاكفل ) (916إزرقةةل ) (8)

( مةـ 8131. وابـ ابةل شةقبة ) ( بـحقه  بسـد صحق 3796. وروى ارر ابـ طباس طبدالرزا  ) صحق 

 .  ٓ يؼبؾفا صريؼ آخر طـ ططان طـ ابـ طباس يؼقي رواية وطـعـة ابـ جريج طـ ططان طـد مـ
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 يف ِذْكر الدابة ومخرجفا

أن ،  : الدابةةة التةةل ُيخةرج اهلل لؾـةةاس تؽّؾؿفةةؿ قةا ،  طةـ ابةةـ طبةةاس  -  511

فلرسةؾ اهلل طؼاًبةا ،  هةق الثعبةان الةذي كةان   البقةت،  يققـقن الـاس كاكقا بآياتـا ٓ

 .   (1)فاختطػف

 ه كحةةق الؿخّسةةػافللؼةة،  اختطةةػ العؼةةاب الثعبةةان:  طةةـ مجاهةةد  -  517

فؿةـ ،  : ألؼةاه العؼةاب بلجقةاد : قةا  ابةـ طبةاس . قةا  مجاهةد العؿالقؼ بؼقةة طةاد

 .  (7)أجقاد تخرج الدابة

وتصةقػ ،  : الدابة تشتق بؿؽة قا ،  طـ الحصقـ بـ طبداهلل الـقفؾل  -  516

 .  (6)بَبَسؾ

،  : تخةةرج الدابةةة مةةـ تحةةت الصةةػا قةةا ،  (3)طةةـ طبةةداهلل بةةـ طؿةةر  -  513

رةؿ ،  تبؾغ صرختفا مـؼطع إرض مةـ الؿشةر ففتصرخ صرخة ،  فتستؼبؾ الشر 

رةؿ ،  فتصرخ صرخة تبؾغ صرختفا مـؼطع إرض مةـ الؿغةرب،  تستؼبؾ الؿغرب

رةةؿ ،  فتصةةرخ صةةرخة تبؾةةغ صةةرختفا مـؼطةةع إرض مةةـ الةةقؿـ،  تسةةتؼبؾ الةةقؿـ

رةؿ تغةدوا ،  فتصرخ صرخة تبؾغ صرختفا مـؼطع إرض مـ الشام،  تستؼبؾ الشام

 .   انػفتؼقؾ بعس

 .   (5): لقس طـدي غقر هذا . قا  : زدكا : قؾـا قا 
                                                           

. وروى  ، م وك طؿران بـ فقف طبدالعزيز.  جًدا ضعقػ وإسـاده( 7636) ، والػاكفل (917إزرقل ) (1)

 .  ( بسـد ضعقػ ٓ يجربه ارر طبدالعزيز بـ طؿران7637أولف الػاكفل )

 .  فقف طبدالعزيز بـ طؿران ايضا وإسـاده (918إزرقل ) (7)

 .  فقف طبدالعزيز بـ طؿران ايضا ويظفر طؾقف ارر القضع وإسـاده (919إزرقل ) (6)

 .  ، وهق الصقاب كؿا طـد ابـ ابل حاتؿ وابـ كثقر   تػسقريفؿا : طؿرو طـد إزرقل  (3)

، ورواه ابـ ابل حاتؿ طـد تػسقر أية مةـ صريةؼ  فقف طبدالعزيز بـ طؿران ايضا وإسـاده (911إزرقل ) (5)

. و  الؿـذر بـ شاذان  صال  طـ طبداهلل بـ طؿرو وهق مـؼطع بقـ ابان وطبداهللابـ اسحا  طـ ابان بـ 
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 .  (1)ولؽـفا َتْؽؾُِؿفؿ،  : الدابة ٓ ُتؽّؾؿ الـاس قا ،  طـ طؽرمة  -  516

 ا تخةرج ، ا الؿسبؼ مـ أجؾ الدابة: إكؿا جعؾ  قا ،  طـ ابـ طباس  -  517

أو الغةد مةـ يةقم ،  أو يةقم الـحةر،  أو يةقم طرفةة،  أو يقم ال وية،  قبؾ ال وية بققم

 .   (7)الـحر

خؿةس : » : قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قا ،  طـ أبل هريرة  -  518

إيؿا ةا لةؿ تؽةـ ـػع كػةس يلؿ ،  وأيفـ جان،  ٓ أدري أيفـ قبؾ،  الساطة (6)نويبتد

،  والةدجا ،  ويةلجقج ومةلجقج،  : الدابةة آمـت مـ قبؾ أو كسبت   إيؿا ا خقًرا

 .   (3)«وطقسك بـ مريؿ،  وصؾقع الشؿس مـ مغر ا

 

 وحدوده  (5)بصَّ ما ذكر من الؿَح 

إكؿا هةق مـةز  كزلةف ،  لقس بشلن (6)ب: الؿحّص  قا ،  طـ ابـ طباس  -  519

                                                                                                                                                        

 .  يحؽل الغراهب

 .  فقف طبدالعزيز بـ طؿران ايضا وإسـاده (911إزرقل ) (1)

( بسةةـد ضةةعقػ ٓ 7637. ورواه الػةةاكفل ) فقةةف طبةةدالعزيز بةةـ طؿةةران ايضةةا وإسةةـاده (917إزرقةةل ) (7)

 .  بـ طؿران يجربه ارر طبدالعزيز

 .  : يبتدرون طـد إزرقل (6)

. ورواه كعةقؿ بةـ حؿةاد   الػةتـ  فقف طبةدالعزيز بةـ طؿةران ايضةا وهةق مة وك وإسـاده (913إزرقل ) (3)

 أبةل ( طةـ158. لؽـ روى مسؾؿ ) ، بسـد ضعقػ جدا ( لؽـف ذكر الدخان بد  طقسك ابـ مريؿ1869)

 تؽةـ لةؿ إيؿا ةا كػسةا يـػةع )ٓ:  خةرجـ إذا : )رةالث وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسق  : قا  قا  هريرة

 .  إرض( ودابة والدجا  مغر ا مـ الشؿس : صؾقع خقرا( إيؿا ا   كسبت أو قبؾ مـ آمـت

ب سؿل وإكؿا:  الػاكفل قا  (5) ب حصباؤها يسقؾ إخقرة الجؿرة لرمل الُؿَحصا  .  (3/76) بالُؿَحصا

ب بعد الـػر إخقر مـ مـاسؽ الحج: لقس كزو   أي (6)  .  الؿحصا

: )التحصةةقب(  ( بؾػةةظ1617، ومسةةؾؿ) (1677، وهةةق متػةةؼ طؾقةةف رواه البخةةاري ) (615إزرقةةل ) 

 .  : )الؿحصب( مؽان
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 .   (1)طؾقف وسؾؿرسق  اهلل صؾك اهلل 

: لةؿ  قةا ،  وكان طؾك رَِؼِؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  طـ أبل رافع  -  571

فجةان ،  ضربت فقةف ُقّبتةف لولؽـ،  يلمرين الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن أكز  إبط 

 .   (7)فـز 

 .   فحدث بؿثؾف : رؿ سؿعتف مـ صال  بـ كقسان بعد ذلؽ قا  سػقان

أبةل بؽةر لةؿ تؽقكةا  أن طاهشة وأسةؿان ابـتةل،  بـت الؿـذرطـ فاصؿة   -  571

بان  ُتَحصِّ
(6)   . 

 (3)[هةق]إكؿةا ،  : ٓ يحصةب َلْقَؾَتئِةذٍ  : قا  ططةان قا ،  طـ ابـ جريج  -  577

 .   (5): وكان أهؾ الجاهؾقة يحّصبقن . قا  مـاخ لؾركبان

:  طؾقف وسؾؿ كز  بةف: إكؿا كان الـبل صؾك اهلل  أ ا قالت،  طـ طاهشة  -  576

 .  (6)ومـ شان تركف،  فؿـ شان كزلف،  حقـ يخرج،  ٕكف كان أسؿ  لخروجف

: مـ الَحُجةقن مصةعًدا   الشةؼ إيسةر وأكةت ذاهةب إلةك  (7)وحّد الؿحّصب

                                                           

: )لةقس التحصةقب  ( بؾػةظ1617، ومسةؾؿ) (1677، وهق متػؼ طؾقف رواه البخاري ) (615إزرقل ) (1)

 .  : )الؿحصب( بشلن( مؽان

 .  ( مـ صريؼ سػقان بـ طققـة1616، ورواه مسؾؿ ) ( باسـاد صحق 616إزرقل ) (7)

 .  ( باسـاد صحق 7698، والػاكفل ) (617إزرقل ) (6)

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

 .  ( وسـده ضعقػ618إزرقل ) (5)

 .  : تعـل بإبط  اري، وطـد البخ ( بؿعـاه1611، ومسؾؿ) (1676، ورواه البخاري) (619إزرقل ) (6)

ًٓ  الؿحّصب تحديد   العؾؿان اختؾػ:  إزرقل حاشقة   (7)  :  أققا  طؾك وطرًضا صق

 مـةك إلةك ذاهةب وأكةت إيسةر الشةؼ   مصةعًدا الَحجقن مـ:  الؿحّصب وحد:  إزرقل ققلف:  إو  

 .  الؿحصب كؾف ، فذلؽ القادي طـ مرتػًعا خرمان حاهط إلك

 مـطؼةةة:  هةةل خرمةةان وأم.  القةةقم الرشةةقدي برحةةة أي الجةةاهؾل الحجةةقن:  هةةق هـةةا الؿةةراد والَحجةةقن 

 إكؿةا الؿحصب أن إزرقل ومراد.  الؿؼدسة العاصؿة أماكة مبـك مـفا كبقر جزن طؾك أققؿ التل الخرماكقة
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وربؿةا كةان ،  إلك حاهط ُخْرمان مرتػًعا طـ بطـ القادي فةذلؽ كؾةف الؿحصةب مِـَك

 .   القادي الـاس يؽثرون حتك يؽقكقا   بطـ

: الجبةؾ الؿشةر  طؾةك مسةجد الحةرس  : الَحُجةقن قا  أبق محؿد الخزاطل

،  وهق أيًضةا مشةر  طؾةك شةعب الجةّزاريـ،  وأكت مصعد ؽبلطؾك مؽة طؾك يؿقـ

إلك مقضع الؼبة مسجد سؾسبقؾ أم زبقدة بـت جعػةر بةـ ،  ذرأصؾف دار ابـ أبل  و 

 .  أبل جعػر

 

 طؾقه وسؾم طام الػتحِذْكر مـزل الـبي صؾى اهلل 

: ققؾ لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أيةـ تـةز   قا ،  طـ محؿد بـ طؾل  -  573

                                                                                                                                                        

 طؾةك أجؿعةقا ٕكةف التحديةد هذا مـ الؿؼربة أخرجـا ، فنذا فؼط الؿـطؼة هذه مـ القسرى الجفة   يؽقن

 مةـ القسةرى والجفةة( الجعػريةة)بةة القةقم الؿسةؿاة الؿـطؼةة إٓ لـةا يسةؾؿ ، لةؿ الؿحصب مـ لقست أ ا

ْقَزة  .  الخرماكقة إلك الُجؿا

:  الشةافعل قةا :  ، قةا  1/587 الغةرام شةػان   الػاسةل كؼؾةف الةذي الشةافعل اإلمام قق :  الثاين الؼق  

 .  أهة( الؿؼربة جبؾ باب طؾك ، وهق أخر ، والجبؾ الَعْقرة ، جبؾ الجبؾقـ بقـ ما:  الؿحّصب

 .  مـك إلك ذاهب وأكت يؿقـؽ ، طؾك فقصؾ الؿؾؽ لؼصر ، الؿؼابؾ الؿـحـك جبؾ هق:  العقرة وجبؾ 

 .  الشافعل اإلمام كالم معـك مـ يػفؿ كؿا الَحجقن جبؾ هق:  أخر والجبؾ 

 .  الػاسل اختاره ما وهذا.  الؿؼربة مقضع إٓ الؿحصب   القادي جاكبا فقدخؾ هذا وطؾك 

 أن اطتبةار طؾةك ، ففةذا كـاكةة بـةل شةعب إلةك طؿةرو شةعب طؾك الؿحّصب قصر  :  الثالث الؼق  وأما  

 الؿـطؼةة هةذه مؾةموا صةحبقا إذا ، والُحَجةاج السةباب صةػك وطؾك الخرماكقة طؾك يطؾؼ كـاكة بـل خقػ

،  صةحق  ، وهةذا والخرماكقةة( البقاضةقة وفسةحة الؿةالوي) طؿةرو وشةعب( الجؿقةزة)،  الصػل شعب

 الؼةق  طؾقةف يتخةرج مةا ، وهةذا أذاخةر رـقةة إلةك أذاخةر شةعب وهةق ذلةؽ يؼابةؾ ما كزلقا كثروا إذا لؽـفؿ

 .  طـدي بالؼبق  إققا  أولك ، وهق الرابع

،  قؾةقاًل  أطؾةك إلةك العؾقةا  ايتةف مةدّ  أكةف ، إٓ الرابةع الؼةق  طةقـ ، وهةق قبقلف يبعد فال الخامس الؼق  أما 

 .  اهلل طـد والعؾؿ
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 .  (1): وهؾ ترك لـا طؼقؾ بؿؽة مـ ضؾ قا  ؟بؿؽة

بعدما سؽـ الؿديـة كةان ٓ  وسؾؿأن الـبل صؾك اهلل طؾقف ،  ططان طـ  -  575

 .   يدخؾ بققت مؽة

 .  فاضطرب بف إبـقة،  إلك أطؾك مؽة: كـا إذا صا  بالبقت اكطؾؼ  قا 

ولقؾةة ،  وكز  أطؾك مؽةة قبةؾ التعريةػ،  :   حجتف فعؾ ذلؽ أيًضا قا  ططان

 .  (7)الـػر كز  أطؾك القادي

: أٓ  : ققؾ لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يةقم الػةت  قا ،  طـ أبل رافع  -  576

ًٓ  تـز  مـزلؽ مـ الشعب؟ قا   ؟: وهؾ ترك لـا طؼقؾ مـز

،  طؼقؾ بـ أبل صالب قد باع مـز  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ : وكان قا 

ومـةز  كةؾ مةـ هةاجر مةـ ،  ومـاز  إخقتف مـ الرجا  والـسان بؿؽة حقـ هةاجروا

: فةاكز    بعةض بقةقت مؽةة    فؼقؾ لرسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  بـل هاشؿ

فؾؿ ،  : ٓ أدخؾ البققت وقا ،  وسؾؿ فلبك رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف،  غقر مـازلؽ

 .   (6)وكان يليت الؿسجد مـ الَحُجقن،  لؿ يدخؾ بقًتا،  يز  مضطرًبا بالحجقن

: ذهبةت إلةك ِخَبةان رسةق  اهلل  قالةت،  طـ أم هاكئ بـةت أبةل صالةب  -  577

: مةاذا لؼقةت  ووجدت فقف فاصؿةة فؼؾةت،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بالبطحان فؾؿ أجده

؟ أجرت حؿةقيـ لةل مةـ الؿشةركقـمـ ابـ 
ّ
،  فتػّؾةت طؾقفؿةا لقؼتؾفؿةا،  أمل طؾل

وأجركا ،  ـتا مـ أما ـا قد أما ،  ما كان ذلؽ لف: » فؼا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

رةؿ َصةؾاك رؿةان ركعةات   ،  رؿ أمر فاصؿة فسؽبت لف غساًل فاغتسؾ،  «مـ أجرت

                                                           

 .  وهق مرسؾ (971إزرقل ) (1)

 .  ( بسـد حسـ7157. ورواه الػاكفل ) وهق مرسؾ بنسـاد ضعقػ (971إزرقل ) (7)

 .  و  سـده القاقدي وهق م وك (977إزرقل ) (6)
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وكةان الةذي أجةارت أم ،  يقم فةت  مؽةة   (1)ضحك ذلؽ،  متؾحًػا بف،  رقب واحد

والحةةارث بةةـ هشةةام بةةـ ،  : طبةةداهلل بةةـ أبةةل ربقعةةة بةةـ الؿغقةةرة هةةاكئ يةةقم الػةةت 

 .  (7)كالهؿا مـ بـل مخزوم،  الؿغقرة

:  . قا  أيـ تـز  غًدا،  : يا رسق  اهلل : قؾت قا ،  طـ أسامة بـ زيد  -  578

؟ قةا وهؾ ترك لـا طؼقؾ : » قا   -وذلؽ   حجتف   ًٓ : وكحةـ كةازلقن غةَدا إن  مـةز

،  «حقث تؼاسؿت قريش طؾك الؽػةر   -يعـل الؿحّصب-شان اهلل بَخْقِػ بـل كـاكة  

وٓ ،  أن ٓ ُيـةةاكحقهؿ،  وذلةةؽ أن بـةةل كـاكةةة حالػةةت قريًشةةا طؾةةك بـةةل هاشةةؿ

،  فنكةف لةؿ يةدخؾ الشةعب مةع بـةل هاشةؿ،  إٓ أبا لفب،  وٓ ُيقاررقهؿ،  ُيبايعقهؿ

بـةق هاشةؿ  وكاكةت،  ف قريش لؿا تعؾؿ مـ طداوتف لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿوتركت

 .   تحتؿل لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إٓ أبا لفب  -مسؾؿفا وكافرها  -كؾفا  

ٓ يةرث الؿسةؾؿ : » : رؿ قا  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـد ذلؽ أسامة (6)قا 

 .  (3)«وٓ الؽافر الؿسؾؿ،  الؽافر

 

  وما جاء يف بقع رباطفا،  اء بقوت مؽةرَ ه كِ من كرِ 

 وإخراج الرققق والدواب مـفا،  ومـع تبويب دورها

: كةان الةدور والؿسةاكـ طؾةك طفةد الـبةل  قا ،  طـ طؾؼؿة بـ كضؾة  -  579

دطك وٓ ُتة،  ما ُتؽةرى وٓ تبةاع،  وطثؿان،  وطؿر،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأبل بؽر

                                                           

 .  : ضحك..: )فاهدة( جان مؼابؾ السطر الذي   أولف (1)

( بـحةقه وطـةد إزرقةل 666، ومسةؾؿ) (6111، ورواه البخةاري ) و  سـده القاقدي (973إزرقل ) (7)

 .  زيادات لقست طـدهؿا

 .  : )فاهدة( جان مؼابؾ السطر   الحاشقة كؾؿة (6)

 .  ( مختصرا7896، ورواه البخاري ) (975إزرقل ) (3)
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ـَ مـ احتاج ،  إٓ السقاهب ـَ ،  َسَؽ  .   (1)ومـ استغـك َأْسَؽ

: قةد أحةؾ اهلل الؿقتةة  . قةا  : فنكةؽ تؽةري : قؾةت لعؿةر بةـ سةعقد قا  يحقك

 .  لؾؿضطر إلقفا

،  : مةـ أكةؾ كةران بقةقت مؽةة قةا ،  طـ طبداهلل بـ طؿر بةـ العةاص  -  561

 .   (7)فنكؿا يلكؾ   بطـف كاًرا

: بؾغـةا  يؼق ،  : سؿعت أبل قا ،  (6)هطلرطبداهلل بـ صػقان ال طـ  -  561

فؽةاكقا ،  كان ساكـ مؽة حل مةـ العةرب: » أن رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قا 

،  فؽةاكقا يظؾةقن   الظةال ،  ويبقعةقن الؿةان فلبةدلفا اهلل  ةؿ قريًشةا،  يؽرون الظؾ

 .   (3)«ويسؼقن الؿان 

سؾؿ طـ بقع ربةاع :  ك رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف و قا ،  طـ مجاهد  -  567

 .  (5)وطـ أجر بققهتا،  مؽة

أن طؿةةر بةةـ الخطةةاب كةةان يـفةةك أن تبةةقب أبةةقاب دور ،  ططةةان طةةـ  -  566

 .   (6)مؽة

وإن الركبةةان ،  : لؼةةد أدركةةت الـةةاس طةةـ رجةةؾ مةةـ قةةريش أكةةف قةةا   -  563

                                                           

( طـ طؾؼؿة بـ كضؾة وهق تابعل 6117، وابـ ماجة ) (13966، ورواه ابـ ابل شقبة ) (978إزرقل ) (1)

 .  ، فالحديث مرسؾ ضعقػ مجفق 

( 11967، والبقفؼةل   الؽةربى ) (7151، والػاكفل ) (735، وزكجقيف   إمقا  ) (979إزرقل ) (7)

 .  وإسـاده ضعقػ

 .  كجد لفؿا ترجؿة. وهق وأبقه لؿ  : السفؿل . وطـد الػاكفل : القهطل طـد إزرقل (6)

 .  ( وسـده ضعقػ جدا7151، والػاكفل ) (961إزرقل ) (3)

 .  وهق مرسؾ( 7156) ، والػاكفل (13679) شقبة أبل ، وابـ (961إزرقل ) (5)

، وزاد  وهق مـؼطع ططان لؿ يدرك طؿر( 7168) ، والػاكفل (5/136) الرزا  ، وطبد (963إزرقل ) (6)

 .  ( مـاهخ هل التل الدور رحاب : يعـل العؾؿ أهؾ بعض وقا :  : )قا  الػاكفل
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رةؿ كحةـ القةقم كبتةدرهؿ ،  ـزلفؿيفقبتدرهؿ مـ شان اهلل مـ أهؾ مؽة أ ؿ ،  يؼدمقن

 .   (1)أيـا يؽرمفؿ

أن طؿر بـ الخطاب أخةرج الرققةؼ والةدواب ،  طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة  -  565

،  حتةك اسةتلذكتف هـةد ابـةة سةفقؾ،  بةقب داره بؿؽةةولؿ يؽـ يدع أحةًدا يُ ،  مـ مؽة

فعؾؿةت بةابقـ ،  فةلذن لفةا،  وضفرهؿ،  : إكؿا أريد بذلؽ إحراز متاع الحاج وقالت

 .  (7)طؾك دارها

 

 وبقع رباطفا،  رائفا بلًسايؽن يرى بؽِ من لم 

: وقةػ أبةق سةػقان بةـ حةرب طؾةك ردم  قةا ،  طـ طؾؼؿة بةـ كضةؾة  -  566

يةزطؿ ابةـ فرقةد  ،  إن لفا سةـاًما،  : سـام إرض وقا ،  فضرب برجؾف،  الحّذاهقـ

لةف سةقاد الؿةروة .  أطةر  حؼةل مةـ حؼةف أين ٓ  -يعـل طتبة بـ فرقد السةؾؿل    -

.   -رـقة قريب مـ الطةاهػ  اوتجـ -  اولل ما بقـ مؼامل هذا إلك تجـ،  بقاضفاولل 

لةقس ٕحةد ،  : إن أبا سػقان لؼديؿ الظؾةؿ فؼا ،  : فبؾغ ذلؽ طؿر بـ الخطاب قا 

 .  (6)حؼ إٓ ما أحاط طؾقف جدراتف

أن كافع بـ طبدالحارث ابتاع مـ صػقان ،  طـ طبدالرحؿـ بـ فروخ  -  567

،  لعؿر بةـ الخطةاب بلربعةة آٓ  درهةؿ  -وهل دار أم واهؾ -ار السجـ  بـ أمقة د

                                                           

 .  ( وسـده ضعقػ968إزرقل ) (1)

، وهق  ( طـ طؿرو بـ ديـار بف بـحقه7181، ورواه الػاكفل ) ( وإسـاده ضعقػ ومـؼطع969إزرقل ) (7)

 .  مـؼطع طؿرو بـ ديـار لؿ يدرك طؿر

 ، والبقفؼةةل 687:  ، و  مسةةـده ص (366) الؿةةلرقرة السةةــ   الشةةافعل ، وأخرجةةف (931إزرقةةل ) (6)

 بةةـ الؼاسةةؿ بةـ الحسةةـ بةةـ ضةةعقػ طبةدالرحؿـ وإسةةـاده( 7117 ح 6/777) ، والػةاكفل (11617)

 .  ترجؿة طؾك لفؿا كؼػ لؿ:  ، وأبقه إزر  بـ طؼبة
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 .  (1)وإن لؿ يرض فؾصػقان أربعؿاهة ،  فنن رضل طؿر فالبقع لف

 

 ( 2)سقول وادي مؽة يف الجاهؾقة

أن وادي مؽةةة سةةا    الجاهؾقةةة سةةقاًل ،  طةةـ محؿةةد بةةـ طبةةدا لعزيةةز  -  568

فةةدخؾ ،  ذلةةؽ السةةقؾ هجةةؿ طؾةةك أهةةؾ مؽةةةوأن ،  وُخزاطةةة تؾةةل الؽعبةةة،  طظقًؿةةا

وجةةان برجةةؾ ،  ورمةةك بالشةةجر بلسةةػؾ مؽةةة،  وأحةةاط بالؽعبةةة،  الؿسةةجد الحةةرام

ولةؿ ،  : فةلرة يؼةا  لفةا،  كاكةت تؽةقن بةلطؾك مؽةة،  فعرفت الؿةرأة،  وامرأة مقتقـ

وأدخؾةقا الحجةر ،  طؾقةف (6)فبـةت ُخزاطةة حةقالل البقةت بـةان أداره،  عر  الرجةؾيُ 

حتك بـةت قةريش ،  فؾؿ يز  ذلؽ البـان طؾك حالف،  لقحصـقا البقت مـ السقؾ،  فقف

 .   (3)وسؿعت أ ا امرأة مـ بـل بؽر،  : سقؾ فلرة فسؿل ذلؽ ا لسقؾ،  الؽعبة

: جةةان سةةقؾ    قةةا ،  ، طةةـ أبقةةف طةةـ جةةده سةةعقد بةةـ الؿسةةقب طةةـ  -  569

 .  (5)الجاهؾقة كسا ما بقـ الجبؾقـ

 

                                                           

والػةةةاكفل ،  (5/138، وطبةةةدالرزا  ) (76711، وابةةةـ ابةةةل شةةةقبة   الؿصةةةـػ ) (936إزرقةةةل ) (1)

: واشة ى كةافع  ( قا 7/856( وطؾؼ البخاري هذا إرر   صحقحف   ارـان باب الخصقمات )7176)

 .  ، وطبدالرحؿـ بـ فروخ لؿ يرو طـف غقر طؿرو بـ ديـار ففق مجفق  بـ طبدالحارث..الخ

 مةع جارفة سقق   حصق إلك تمدي الغزيرة ، وإمطار الشاهؼة الجبا  بؿؽة : تحقط   حاشقة إزرقل (7)

،  الؿؽرمةة مؽةة لفةا تعرضةت التةل السةقق  التالقةة الصةػحات   إزرقةل يذكر ، وسق  الجبا  وجقد

 .  السقق  تؾؽ طؾك أصؾؼت التل وإسؿان

 .  : أداروه طـد إزرقل (6)

 .  ، م وك طؿران بـ فقف طبدالعزيز.  جًدا ضعقػ إسـاده (937إزرقل ) (3)

 .  ( وسـده صحق 1861، والػاكفل ) (938)إزرقل  (5)
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 اإلسالمسقول وادي مؽة يف 

: سةةا  وادي مؽةةة   اإلسةةالم بلسةةقاٍ   قةةا  جةةدي:  قةةا  أبةةق القلقةةد  -  531

 :  طظاٍم مشفقرة طـد أهؾ مؽة

 أقبةؾ السةقؾ،  : سقؾ أم  شةؾ يؼا  لف،  مـفا سقؾ   خالفة طؿر بـ الخطاب 

وبةقـ ،  ومـ أطؾةك مؽةة مةـ صريةؼ الةردم،  حتك دخؾ الؿسجد الحرام مـ القادي

وكان ذلؽ السقؾ ذهب بلم  شؾ بـت طبقدة بةـ سةعقد بةـ العةاص بةـ ،  (1)الداريـ

ل،  حتك استخرجت مـةف بلسةػؾ مؽةة،  أمقة بـ طبدشؿس ،  : سةقؾ أم  شةؾ َفُسةؿِّ

وذهب بف حتك وجةد بلسةػؾ   - صؾك اهلل طؾقفمؼام إبراهقؿ  -واقتؾع السقؾ الؿؼام  

 مؽاكف الذي كان فقف،  مؽة
َ
وُكتب إلةك ،  عبة بلستارهافربط بؾصؼ الؽ ذواخ،  وَغبِل

وقةد كتبةت ذكةر رّد ،  فجان فزًطا حتةك رّد الؿؼةام مؽاكةف،  طؿر بـ الخطاب   ذلؽ

:  لةف ققؾفعؿؾ طؿر   تؾؽ السـة الردم الذي ،  ذكر الؿؼام الؽتاب معصدر  الؿؼام

: دار أبةان  وهق الردم إطؾك مـ طـد دار جحش بـ رهاب التل يؼا  لفا،  ردم طؿر

فسةؿعُت جةدي ،  وكبسف،  فبـاه بالضػاهر والصخر العظام،  إلك دار َبقاة،  طثؿانبـ 

 سةقق وقةد جةانت بعةد ذلةؽ ،  يذكر أكةف لةؿ َيْعُؾةُف سةقٌؾ مـةذ ردمةف طؿةر إلةك القةقم

 .   لنكؾ ذلؽ ٓ يعؾقه مـفا ش،  طظام

 

 ذْكر سقل الُجَحاف

ة طبةدالؿؾؽ بةـ   خالفة،  ـالُجَحةا  سةـة رؿةاكق ؾ: كةان سةق قا  أبةق القلقةد

                                                           

،  لفؿةا إزرقةل وصةػ ، وسةقليت سةػقان أبةل بـ حـظؾة ، ودار سػقان أبل دار : هؿا   حاشقة إزرقل (1)

 طـةد السةالم بةاب يؾةل مؿا الؿّدطل جفة   سػقان أبل دار ومقضع.  شؿسطبد بـل رياع طـ حديثف طـد

 الةقرى إتحةا :  اكظةر) طشةرة الرابعةة السةـة   السةقؾ هذا وكان.  الحرم ساحات   ، أدخؾت الؿسعك

7/7)  . 
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وهةؿ آمـةقن غةاّرون قةد كزلةقا   ،  صةب  الحةاج يقًمةا وذلةؽ يةقم ال ويةة،  مروان

إكؿةا ،  ولؿ يؽةـ طؾةقفؿ مةـ الؿطةر إٓ شةلن يسةقر،  واضطربقا إبـقة،  وادي مؽة

وكان طؾقفؿ مـ ذلؽ رشاش،  كاكت السؿان   صدر القادي
  . 

طةـ طؿةرو بةـ ،  سػقان بـ طققـة: حدرـل  : قا  جدي قا  أبق القلقد  -  531

 تإكؿةا كاكة،  : لؿ يؽـ الؿطةر طةام الُجَحةا  طؾةك مؽةة إٓ شةقًئا يسةقًرا قا ،  ديـار

 .   شدتف بلطؾك القادي

فةةذهب  ةةؿ ،  قبةةؾ صةةالة الصةةب  (1)بش: فصةةّبحفؿ يةةقم ال ويةةة بةةالغ قةةا 

وهةدم الةدور ،  وجان دفعةة واحةدة،  وأحاط بالؽعبة،  الؿسجد ودخؾ،  وبؿتاطفؿ

الـةاس   الجبةا  فسةؿل  وفةرّ ،  وقتؾ الفةدم كاًسةا كثقةًرا،  الشقارع طؾك القادي[و]

 .   بذلؽ الُجَحا 

،  وبعةث بؿةا  طظةقؿ،  فػزع لةذلؽ،    ذلؽ إلك طبدالؿؾؽ بـ مروان فؽتب

بعؿةؾ ضةػاهر الةدور  فةلمره : طبداهلل بةـ سةػقان الؿخزومةل ؿؽةبوكتب إلك طامؾف 

وطؿةةؾ ردًمةةا طؾةةك أفةةقاه ،  الةةقادي لؾـةةاس مةةـ الؿةةا  الةةذي بعةةثالشةةارطة طؾةةك 

   . وبعةث رجةةاًل كصةراكًقا مفـدًسةةا يحّصةـ  ةةا دور الـةاس مةةـ السةقق ،  السةؽؽ

 .  جـبتل القادي  وضػاهر الدور ،  ضػاهر الؿسجد الحرامت وطؿؾ،  طؿؾ ذلؽ

بةاض دور وُحػةر أر،  فـؼؾةت طؾةك الَعَجةؾ،  : فلمر طامؾف بالصخر العظام قا 

اإلبةؾ والثقةران ت ؽاكف. قالقا  وأحؽؿفا مـ الؿا  الذي بعث بف،  : فبـاها بف الـاس

ؿثةؾ رؿـةف بلةبعض الـةاس ،  حتك ربؿا أكػؼ   الؿسؽـ الصةغقر،  َتُجّر تؾؽ الَعَجؾ

 .  ومـ تؾؽ الضػاهر أشقان إلك الققم قاهؿة طؾك حالفا،  مراًرا

،    سةـة أربةع ورؿةاكقـ،  سةقؾ الُؿَخبِّةؾ:  يؼةا  لةف،  وكان جان بعد ذلؽ سقؾ

                                                           

 .  بالغؾس:  إزرقل طـد (1)
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شةةبف  أصةةا ؿ مـةةف،  أصةةاب الـةةاس َطِؼبةةِف مةةرض  شةةديٌد   أجسةةامفؿ وألسةةـتفؿ

وأحةةاط ،  دخةةؾ الؿسةةجد الحةةرام،  وكةةان طظقًؿةةا،  فسةةؿل الُؿّخبِّةةؾ،  (1)الَخَبةةؾ

 .  بالؽعبة

أمقةر وحؿةاد الرببةري ،  وكان بعد ذلؽ سقؾ طظقؿ   سـة أربع ورؿاكقـ وماهةة

الةقادي    (7)غةر و،  ذهب بالـاس وأمتعتفؿ، ف دخؾ الؿسجد الحرام،  طؾك مؽة

 .   أرره   خالفة الرشقد هارون

 : يزيةد بةـ وطؾةك مؽةة،  جان سقؾ   سـة ارـتقـ وماهتقـ   خالفة ا لؿلمقنرؿ 

،  خؾقػةة لحؿةدون بةـ طؾةل بةـ طقسةك بةـ ماهةان،  محؿد بةـ حـظؾةة الؿخزومةل

،  وكةةان دون الحجةةر إسةةقد بةةذراع،  وأحةةاط بالؽعبةةة،  حةةرامفةةدخؾ الؿسةةجد ال

وهةدم دوًرا مةـ دور ،  : لؿا خقػ طؾقف أن يذهب بةف السةقؾ وُرفع الؿؼام طـ مؽاكف

وأصةاب الـةاس بعةده مةرٌض شةديٌد مةـ وبةان ومةقت ،  وذهب بـاس كثقةر،  الـاس

 .   : سقؾ ابـ حـظؾة فسؿل ذلؽ السقؾ،  فاش

  سـة ،  مـ سقؾ ابـ حـظؾة (6)طظقؿ الؿلمقن سقٌؾ  رؿ جان بعد ذلؽ   خالفة

فؾؿةا ،  (3)امتأل الَسةّد الةذي بالثؼبةة، فة جان والـاس غافؾقن،  شقا  رؿان وماهتقـ  

ْدَرة،  فاض ا دم الَسدّ  فجان السقؾ الذي اجتؿع فقف مع سقؾ السِّ
وسقؾ ما أقبةؾ ،  (5)

                                                           

 .  (خبؾ:  ، مادة العرب لسان) يؿشل كقػ يدري ٓ ، حتك إطضان يصقب فساد:  الَخْبؾ (1)

 َيْعِزُقفةةا إَرَض  : َطةةَزَ   (11/751. و  لسةةان العةةرب ) : وطةةز  (6/118طـةةد إزرقةةل والػةةاكفل ) (7)

 .  إَرض غقر   ذلؽ يؼا  ، وٓ وَكَرَبفا شّؼفا:  َطْزقًا

 .  : هق أطظؿ طـد إزرقل (6)

 .  ومؽة حران بقـ جبؾ:  الثؼبة (3)

،  (العةد )بةة القةقم مقضةعف ، ويعةر  أسةقد بةـ خالد بـ اهللطبد بـ خالد ِسدرة : هل   حاشقة إزرقل (5)

 خالةد وبسةدرة.  العةقص أبل بـ أسقد بـ طتاب سدرة( 76:  ص) البؾدان فتقح   البالذري سؿاها وقد

،  189:  ص قريةب كسةب:    هةذا خالةد ترجؿةة واكظر.  واحد فخذ مـ وخالد طتاب كان ، وإن أشفر
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وأحةاط ،  الؿسةجد الحةرامواقةتحؿ ،  : فجةان جؿؾةة اجتؿع ذلةؽ كؾةف، فة مـ مـةك

ورفع الؿؼام مـ مؽاكةف لؿةا خقةػ طؾقةف أن يةذهب ،  وبؾغ الحجر إسقد،  بالؽعبة

وقؾةةةع صةةةـاديؼ إسةةةقا  ،  وكةةةبس الؿسةةةجد والةةةقادي بةةةالطقـ والبطحةةةان،  بةةةف

مؿةا ،  وهةدم دوًرا كثقةرة،  وذهةب بلكةاس كثقةر،  وألؼاها بلسػؾ مؽةة،  ومؼاطدهؿ

: طبقةد اهلل بةـ الحسةـ بةـ طبقةد اهلل بةـ  مؽة يقمئذ وكان أمقر،  أشر  طؾك القادي

. وكان وا  تؾةؽ  : مبارك الطربي وطؾك بريد مؽة،  العباس بـ طؾل بـ أبل صالب

فؾؿةا رأى ،  العؿرة   شفر رمضان ققم مـ الحاج مـ أهؾ خراسةان وغقةرهؿ كثقةر

،  الـةاساجتؿةع ،  الـاس مـ الحاج وأهؾ مؽة مةا   الؿسةجد مةـ الطةقـ والة اب

،  الـسةان بالؾقةؾ تحتةك كاكة،  ويسةتلجرون مةـ أمةقالفؿ،  فؽاكقا يعؿؾقن بليةديفؿ

ـَ الةة اب،  والعقاتةةؼ يخةةرجـ حتةةك رفةةع مةةـ ،  : التؿةةاس إجةةر والربكةةة فقةةـؼُؾ

فةلمر ،  فلرسؾ بؿا  طظةقؿ،  فرفع ذلؽ إلك الؿلمقن،  الؿسجد الحرام وُكؼؾ ما فقف

ر ،  َفُعِز  مـف وادي مؽة،  وُيْعَزَ  وادي مؽة ، وُيْبط ،  أن يعؾؿ بف   الؿسجد وُطؿِّ

حتك كاكةت سةـة سةبع ورالرةقـ ،  رؿ لؿ يعز  وادي مؽة،  وُبطِ ،  الؿسجد الحرام

بارـل طشر ألةػ ديـةار ،  فلمرت أم أمقر الؿممـقـ جعػر الؿتقكؾ طؾك اهلل،  وماهتقـ

 .   َفُعِزَ   ا َطْزًقا مستقطًبا،  لَعْزقِف

 

 ود بؿؽة لقؾة هالل الؿحرمقأمر الو ما ذكر من

أن طؿةةر بةةـ طبةةدالعزيز أمةةر أهةةؾ مؽةةة أن ،  طةةـ ططةةان بةةـ أبةةل ربةةاح  -  537

 .  (1)يققدوا لقؾة هال  الؿحرم لؾحاج مخافة السر 

 

                                                                                                                                                        

 .  (396،  1/115) الػريد ، والعؼد (7/187) جرير ابـ وتاريخ

 .  مجاهقؾ فقف ضعقػ بسـد( 1871) ، والػاكفل ضعقػ وإسـاده( 951) إزرقل (1)



 

 

 

481 

 

 

 

 وحدود منى، ما جاء يف مـزل الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم بؿـى

العؼبةة إلةك  : مةـ : أيـ مـةك؟ قةا  : قؾت لعطان قا ،  طـ ابـ جريج  -  536

ر . قا  ططان ُمحّسر  .  (1): فال أحب أن يـز  أحد إٓ فقؿا بقـ العؼبة إلك ُمحسِّ

ـّ : ٓ  : قا  طؿر : كان ابـ طؿر يؼق  قا ،  كافعطـ   -  533 أحةد مةـ  (7)يبؼق

ؾ مةـ يـةز  مةـ إطةراب دِخ ويبعةث مةـ ُية،  الحاج وران العؼبة حتك يؽقكقا بؿـةك

 .   (6)مـ وران العؼبةحتك يؽقكقا بؿـك 

: سةؿعت أكةف يؽةره أن يـةز  أحةد  : قةا  ططةان قةا ،  طـ ابـ جةريج  -  535

 .   (3) -يعـل إلك مؽة    -هؾؿ إلقـا  ،  دون العؼبة

 

 موضع مـزل الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم بؿـى 

،  : كان مـز  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؿـةك قا ،  طـ صاوس  -  536

وكةان يـةز  إكصةار ،  دار اإلمارة معوكان يـز  أزواجف ،  ُمَصؾاك اإلمامطؾك يسار 

وأومل رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ إلةك الـةاس أن يـزلةقا هةا ،  خؾػ دار اإلمارة

 .  (5)وها هـا،  هـا

                                                           

، لؽـ تابعف طؾل بـ مسةفر طةـ ابةـ جةريج طـةد ابةـ  ( و  اسـاده مسؾؿ بـ خالد الزكجل956إزرقل ) (1)

 .  ( فالسـد صحق 16887ابل شقبة )

ـا  ، طـد إزرقل وجؿقع مصادر التخريج أتقة هذا تصحقػ (7)  .  : يبقت

( طةـ كةافع بةف وهةذا 911،  919، لؽـ رواه مالؽ ) ؾؿ بـ خالد الزكجل( و  اسـاده مس953إزرقل ) (6)

( 7335، ورواه الػاكفل ) (9377، والبقفؼل   الؽربى ) (7553، ورواه الػاكفل ) مـ أص  إساكقد

 .  طـ كافع طـ اسؾؿ طـ طؿر

رواد طـةد الػةاكفل ، لؽـ تابعةف طبدالؿجقةد بةـ ابةل  ( و  اسـاده مسؾؿ بـ خالد الزكجل953إزرقل ) (3)

 .  ( فآسـاد حسـ7581)

( 157، لؽـ تابعف روح طـد ابل داود   الؿراسةقؾ ) ( و  اسـاده مسؾؿ بـ خالد الزكجل956إزرقل ) (5)
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 ،  ما ذكر من أمر الـزول بؿـى

 صؾى اهلل طؾقه وسؾم مـفارسول اهلل وأين كزل 

:  : قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ قا ،  طـ طبداهلل بـ أبل بؽر  -  537

والخقػ مسةجد مـةك الةذي تحةالػقا فقةف ،  إذا قدمـا مؽة إن شان اهلل كزلـا بالخقػ»

 .  (1): إحزاب : أي ِحْؾػ؟ قا  . قؾت لعثؿان «طؾقـا

يريةد  -: كةان مـزلـةا بؿـةك   قةا ،  طـ صؾحة بـ طبداهلل بةـ أبةل بؽةر  -  538

 .   (7)طـد الصخرة التل طؾقفا الؿـارة  -مـز  أبل بؽر الصديؼ 

 

 وما جاء يف ذلك،  ما ذكر من البـاء بؿـى

أن طاهشة استلذكت رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف ،  طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة   -  539

 .   (6)فؾؿ يلذن لفا،  وسؾؿ   بـان كـقػ بؿـك

 

 وفضل الصالة فقه ،ما جاء يف مسجد الخقف

كؾفةؿ ،  صةّؾك   مسةجد الَخْقةػ سةبعقن كبًقةا:  قا ،  طـ ابـ طباس  -  551

                                                                                                                                                        

: )إلك كقاحل  ، ومؽان ققلف )هاهـا وهاهـا( قا  : )وكان يـز ( جعؾف مـ كالم غقر صاوس لؽـ مـ ققلف

 .  ( وهق مرسؾ7591، وكذا طـد الػاكفل ) مـا(

 .  وهق مرسؾ (7589) الػاكفل ، وأخرجف (959إزرقل ) (1)

مـ صريؼ طبدالؿجقد بـ ابل رواد وهق ٓ باس بف لؽةـ ٓ  (7591) الػاكفل ، وأخرجف (961إزرقل ) (7)

 .  يؼبؾ تػرده

سةفؿل   تةاريخ ، وال (1/71، ورواه العؼقؾةل   الضةعػان ) ( واسؿاطقؾ لؿ يؾةؼ طاهشةة961إزرقل ) (6)

 .  ( مـ صريؼ آخر ضعقػ جدا116جرجان )
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 .  (1)ُمْخطؿقن بالّؾقػ

 .   : يعـل رواحؾفؿ قا  مروان

: َحةةجا خؿسةةة وسةةبعقن كبًقةةا كؾفةةؿ قةةد صةةا   أكةةف قةةا ،  طةةـ مجاهةةد  -  551

الصالة   مسةجد مـةك فنن استطعت أن ٓ تػقتؽ ،  وَصؾاك   مسجد مـك،  بالبقت

 .   (7)فافعؾ

ٕتقةت مسةجد مـةك ،  : لق كـت مـ أهةؾ مؽةة يؼق ،  هريرة طـ أبل  -  557

 .   (6)كؾ سبت

أخةربه أكةف رأى أشةقاًخا  (3)أن خالةد بةـ مضةر،  طـ إسؿاطقؾ بـ أمقةة  -  556

مةةـ إكصةةار يتحةةّرون ُمَصةةؾاك رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ أمةةام الؿـةةارة قريًبةةا 

 .  (5)مـفا

وهل مقضع ُمَصةؾاك الـبةل صةؾك ،  : إحجار التل بقـ يدي الؿـارة قا  جدي

 : مسةجد . ويؼةا  لةف اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ كز  كرى الـاس وأهؾ العؾؿ ُيَصؾُّقن هـالؽ

فقةةف طقشةةقمة أبةةًدا خضةةران   الجةةدب والخصةةب بةةقـ حجةةريـ مةةـ ،  (6)العقشةةقمة

                                                           

.  . وأن لف صرقا يثبت  ةا بالحج وأذاكف إبراهقؿ حج : ذكر ( وقد سبؼ تخريجف تحت باب966إزرقل ) (1)

 .  واهلل أطؾؿ

 .  بالحج وأذاكف إبراهقؿ حج : ذكر ، وقد سبؼ تخريجف تحت باب ( وإسـاده ضعقػ963إزرقل ) (7)

، وإسةـاده إلةك  ( مـ صريؼ ابـ جريج طـ ططان طـ ابل هريرة7595، والػاكفل ) (965رواه إزرقل ) (6)

ففةق اجتفةاد مـةف  طـف وٓ اضـ ذلةؽ: إن ربت هذا طـ أبل هريرة رضل اهلل  . قؾت ابـ جريج حسـ لغقره

 .  ، واهلل أطؾؿ ؿديـة، وربت هذا لؿسجد قبان لؿـ هق   ال : هق سـة لؿ يرو   ذلؽ شلن مرفقع فال يؼا 

 .  : مضرس طـد إزرقل (3)

،  ، لؿ يةرو طـةف إٓ اسةؿاطقؾ بةـ أمقةة ( وابـ مضرس مجفق 7617، والػاكفل ) (966رواه إزرقل ) (5)

 .  تػرد  ذا إرر وإسـاده إلك اسؿاطقؾ حسـ

 .  وهق مسجد الخقػ (6)
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 .  قديؿة لؿ تز  َرؿا  (1)وتؾؽ العقشقمة،  الؼبؾة

 

  ما جاء يف مسجد الؽبش

هةل ،  : الصخرة التل بؿـك التةل بلصةؾ ربقةر أكف قا ،  طـ ابـ طباس  -  553

هةةبط طؾقةةف مةةـ ربقةةر كةةبش ،  الصةةخرة التةةل َذَبةةَ  طؾقفةةا إبةةراهقؿ فةةدان ابـةةف إسةةحا 

 .   فذبحف،  لف رغان،  أقرن،  (7)أطقـ

كةان مخزوًكةا حتةك فةدي بةف ،  : وهق الؽبش الذي قّربف ابـ آدم َفُتُؼبِّةَؾ مِـْةفُ  قا 

 .   (6)وكان ابـ آدم أخر قّرب َحْرًرا فؾؿ ُيَتَؼباَؾ مـف،  إسحا 

: لؿةا فةدى اهلل  قةا ،  طـ أبقف،  طبدالرحؿـ بـ حسـ بـ الؼاسؿ طـ  -  555

مةـ ربقةر طؾةةك  فةنذا الؽةبش مفبًطةا،  طؾقةف السةالمكظةر إبةراهقؿ ،  إسةؿاطقؾ بالةذب 

فخّؾك إسةؿاطقؾ وسةعك يتؾؼةك الؽةبش ،  باب شعب طؾليؾل العر  إبقض الذي 

وهةق ،  حتك أخذه طؾك أققصر،  يعرض لف ويرده (3)[يز ]فؾؿ ،  فحاد طـف،  لقلخذه

الذي َبـَْت طؾقف لبابة ابـة طؾةل بةـ ،  طؾك باب شعب طؾلالصػا الذي بلصؾ الجبؾ 

رؿ اقتاده إبراهقؿ حتك ،  (5): مسجد الؽبش طبداهلل بـ طباس الؿسجد الذي يؼا  لف
                                                           

، مةـ  إصرا  كلكف إسؾ تتخذ مـف الحصةر الةدقا : العقشقمة كبت صقيؾ دققؼ محدد  جان   الفامش (1)

 .  : طشؿ ، ولسان العرب مادة (7/363. هة واكظر الػاهؼ ) . ا الػاهؼ لؾزمخشري

 .  : )فاهدة( جان   هامش الصػحة مؼابؾ هذا السطر كؾؿة (7)

. وإرةر  ؾ تػةرده، ولقس هق مؿـ يؼب ( وسـده ضعقػ تػرد بف طبداهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ967إزرقل ) (6)

 .  اشبف باإلسراهقؾقات

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

 وكحةق الؽةبش مسةجد:  لةف يؼةا  مسةجد الجبةؾ وفةق : ) اهلل رحؿةف تقؿقةة ابةـ آسالم شقخ قا :  تـبقف (5)

.  ( ذلةؽ غقةر وٓ دطةان وٓ لصةالة البؼاع هذه مـ شلن قصد وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يشرع : لؿ ذلؽ

 الةذي الؽةبش ٕن الؽةبش مسةجد سةؿل : وإكؿةا (3/18وقق  الػاكفل ).  379:  ص الصراط اقتضان

. هةة  ا.  الؿسةجد مقضع   طؾقف كز  وسؾؿ وطؾقفؿا محؿد طؾك اهلل صؾقات اسؿاطقؾ فدان إبراهقؿ ذب 



 

 

 

483 

 

 

 

 .   (1)ولؼد سؿعت مـ يذكر أكف ذبحف طؾك أققصر،  ذبحف   الؿـحر

 

 َمْن أول َمن رمى الجؿار 

أن يرفةةع  (7)، هةةق «َأِرَكةةا مـاسةةؽـاربـةةا : » قةةا  إبةةراهقؿ:  طةةـ مجاهةةد  -  556

رةؿ خةرج ،  : هذا مـ شةعاهر اهلل وققؾ،  رؿ ُأِرَي الصػا والؿروة،  الؼقاطد مـ البقت

رةؿ ارتػةع ،  ر واْرمِةف: كبِّة فؼا  جربيؾ،  فؾؿا َمرا بجؿرة العؼبة إذا إبؾقس،  بف جربيؾ

ارتػع إبؾةقس إلةك الجؿةرة ، رؿ  : كرب واْرمِف فؼا  جربيؾ،  إبؾقس إلك الجؿرة الثاكقة

رةؿ أتةك بةف ،  رةؿ اكطؾةؼ إلةك الؿشةعر الحةرام،  : كرب وارمف ، فؼا  جربيؾ الؼصقى

:  قا ،  : كعؿ قا   -  ررالث مرا  -: هؾ طرفت ما أريتؽ؟   فؼا  لف جربيؾ،  طرفة

ْن   الـاس بالحج   -: يا أيفا الـاس أجقبقا ربؽةؿ   : قؾ : كقػ أقق ؟ قا  قا ،  َفَلذِّ

: فؿةـ أجةاب إبةراهقؿ يقمئةذ  قةا ،  : لبقؽ الؾفةؿ لبقةؽ : قالقا قا   - ر رالث مرا

 .   (6)ففق حاج

 .   : أهؾ الَؼَدِر ٓ يصّدققن  ذا الحديث قا  مجاهد

 

 أول من كصب إصـام بؿـى

،  ب بؿـةك سةبعة أصةـامَص بـ لحل كَ  طؿرو محؿد بـ إسحا  أنا  طـ  -  557

طؾةك بعةض ،  الةذي بةقـ مسةجد مـةك والجؿةرة إولةككصب صةـًؿا طؾةك الؼةريـ 

                                                                                                                                                        

اهلل ، ٕن الـبةل صةؾك  ، ولق ربت لؿ يشرع قصده بدطان وٓ صةالة بف: لؿ يثبت   ذلؽ شلن يحتج  قؾت

  . رضقان اهلل طؾقفؿ ، وٓ صحابتف طؾقف وسؾؿ لؿ يػعؾ ذلؽ

 .  ( وطبدالرحؿـ وأبقه مجفقٓ العقـ968إزرقل ) (1)

 .  : ُأمِر طـد إزرقل (7)

 .  ( وإسـاده إلك مجاهد حسـ771، ورواه سعقد بـ مـصقر ) (969إزرقل ) (6)
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وطؾةةك ،  طك صةةـًؿاوطؾةةك الؿةةدا ،  وكصةةب طؾةةك الجؿةةرة إولةةك صةةـًؿا،  الطريةةؼ

وكصب طؾك شػقر القادي ،  وطؾك الجؿرة العظؿك صـًؿا،  الجؿرة القسطك صـًؿا

،  وقسةؿ طؾةقفـ حصةك الجؿةار،  الجؿةرة العظؿةك صةـًؿا فةق (7)[]و،  (1)]صـًؿا[

ويؼةا  ،  الجؿةار مـفةا بةثالث حصةقات (6)ورةـيرمك كةؾ ،  وطشريـ حصاة إحدى

 .   (3)لؾصـؿ الذي يرمك قبؾف  -: أكت أكرب مـ فالن   لؾقرـ حقـ يرمك

 

 يف رفع حصباء الجؿار

،  : يةا أبةا الطػقةؾ : قؾةت لةف قةا ،  طـ أبل الطػقؾ،  ابـ ُخَثْقؿ (5)طـ  -  558

وكقةػ ٓ تؽةقن هضةاًبا َتُسةّد الطريةؼ؟! ،  واإلسالمهذه الجؿار ُترمك   الجاهؾقة 

ومةا ،  ؾ مـف ُرفِةعبِّ فؿا تؼُ ،  : إن اهلل وّكؾ  ا َمَؾًؽا سللت طـفا ابـ طباس فؼا :  فؼا 

 .   (6)لؿ يتؼبؾ مـف ُترك

يعـةل   -: مةا تؼبةؾ مةـ الحصةك ُرفةع   قةا ،  طـ أبل سعقد الخدري  -  559

 .  (7) -حصك الجؿار  

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  : صـؿ طـد إزرقل (6)

 .  ( وإسـاده ضعقػ7679، والػاكفل ) (971إزرقل ) (3)

 .  : فاهدة مؼابؾ هذا السطر جان   الحاشقة (5)

( مـ صر  طةـ ابةـ خثةقؿ طةـ ابةل 7639، والػاكفل ) (7696، والبقفؼل   الؽربى ) (971إزرقل ) (6)

، والػةاكفل  (15666ابةل حسةقـ طـةد ابةـ ابةل شةقبة )، وتةابع ابةـ خثةقؿ فطةر بةـ خؾقػةة وابةـ  الطػقؾ

( ولف شاهد مـ حديث ابل سةعقد وهةق أيت ففةذه صةر  3/657، وآستذكار ٓبـ طبدالرب ) (7651)

 .  ، وجان مـ صر  اخرى طـ ابـ طباس يؼقي بعضفا بعضا

( بسـد 1378الؽـك )، والدوٓبل    (7651، والػاكفل ) (15665، وابـ ابل شقبة ) (977إزرقل ) (7)

 .  حسـ
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 رمى بهحصى الجؿار كقف يُ يف ذكر 

ومةا لةؿ ،  فؿا تؼبؾ مـف ُرفع،  : إكؿا الحصك قربان سعقد بـ جبقر طـ  -  561

 .  (1)يتؼبؾ مـف ففق الذي يبؼك

إين تقسةطت ،  : يةا أبةا طبةاس : سةللت ابةـ طبةاس فؼؾةت ططةان طـ  -  561

فةقاهلل مةا ،  وطةـ شةؿالل،  وطةـ يؿقـةل،  ومـ خؾػةل،  فرمقت بقـ َيدّي ،  الجؿرة

ا؟ فؼا  ابـ طباس : ما مـ طبدإٓ وهق مقّكؾ بف َمَؾةٌؽ يؿـعةف مؿةا لةؿ  وجدت لف مس 

واهلل ما قبؾ اهلل مـ امةرئ حجةف إٓ ،  فنذا جان الَؼَدُر لؿ يستطع مـعف مـف،  يؼّدر طؾقف

 .  (7)رفع حصاه

 ،  رمي الجؿرةمن أين تُ 

 وما جاء يف ذلك،  طـدها  وما يدطى

ولةؿ ،  : ارِم الجؿةرة مةـ الؿسةقؾ : قةا  ططةان قةا ،  طـ ابـ جةريج  -  567

الؿسةقؾ كؿةا كةان الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف مةـ : رؿ ارجع مـ أسػؾ  . قا  يؽـ يقجبف

.  : فنن دهؿؽ الـاس فاْرمفا مـ حقث شئت فال بلس وٓ َحةَرج . قا  وسؾؿ يصـع

ع مـ أقبؾ مـ أسةػؾ ـكؿا يص،  اْطُؾُفؿا:  : مـ أيـ أرمل الُسْػؾِقاْقـ؟ قا  قؾت لعطان

-ولةؿ يؽةـ يقجبةف  -  (6)فرطفا مـ فاْرمِفا الـاس دهؿؽ فنن:  ، قا  رطفؿاتػمـك ف

: وٓ  . قةا  ططةان : فنن َكُثَر طؾقؽ الـّاس فال َحةَرج مةـ أي كقاحقفةا رمقتفةا . قا   

                                                           

 .  ( مـ صريؼ طبداهلل بـ هرمز وهق ضعقػ7657، والػاكفل ) (973إزرقل ) (1)

( مـ وجف آخر طـ ابةـ جريةر لؽةـ لةؿ يةذكر فقةف 7659، ورواه الػاكفل) ( بسـد ضعقػ976إزرقل ) (7)

 .  ططان فصار مـؼطعا

 .  : فارمفؿا مـ فرطفؿا طـد إزرقل (6)
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 .   (1)يضّرك أي صريؼ سؾؽت كحق الجؿرة

 

 ،  الحجما ذكر من اتساع مـى أيام 

 وأسؿاء جبالفا وشعابفا ولم ُسّؿقت مـى؟

ويؼةا  ،  : سةؿعت ابةـ طبةاس ُيسةل  طةـ مِـةك قا ،  طـ أبل الطػقؾ  -  566

: إن مـةك ّيتسةع بلهؾةف كؿةا يتسةع  . فؼةا  ابةـ طبةاس : طجًبا لضقؼف   غقر الحج لف

 .  (7)الرحؿ لؾقلد

: ٕن جربيةؾ  مِـك مِـةك: إكؿا سؿقت  ابـ طباس قا  ، أن طـ الؽؾبل  -  563

ٕمـقةة ،  فسةؿقت مِـةك،  : أتؿـك الجـةة قا ،  : تؿـك حقـ أراد أن يػار  آدم قا  لف

 .  (6)آدم

: إكؿةا  قةا ،  طةـ أبقةف،  طـ طبداهلل بةـ أبةل الةقزير طؿةر بةـ مطةر   -  565

 .   (3): لؿا يؿـك  ا مـ الدمان سؿقت مِـك

،  (6) ه: الصةػا مسةجد الخقةػ بلصةؾف: اسةؿ الجبةؾ الةذي  (5)قا  أبةق القلقةد

وهةق مةـ ،  : الؼابةؾ (7)وجاهةف طؾةك يسةارك إذا أتقةت مةـ مؽةة واسؿ الجبةؾ الةذي

 .  ةربآر

                                                           

 .  ( بسـد حسـ7667، ورواه الػاكفل) (977) إزرقل (1)

 .  ( بسـد ضعقػ7671، والػاكفل ) (987إزرقل ) (7)

 .  ( والؽؾبل م وك978إزرقل ) (6)

 .  ( وطبداهلل وأبقف لؿ كجد لفؿا ترجؿة979إزرقل ) (3)

 .  : فاهدة مؼابؾ هذا السطر جان   الفامش كؾؿة (5)

 .  الصاه :  (3/737طـد الػاكفل ) (6)

 .  : إذا أتقت مـك طـد الػاكفل (7)
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:  . قةا  لؿةا ُيْؿـَةك فقفةا مةـ الةدمان،  : إكؿا سؿقت مـك وقا  بعض أهؾ العؾؿ

 .  ؼّدرت:  ـَكُتؿْ 

ٕن آدم طؾقةف السةالم :  : إكؿا سؿقت الجؿاُر الجؿةارَ  قا  ابـ الؽؾبل  -  566

 .   (1)كان يرمل إبؾقس فقجؿر مـ بقـ يديف

 .  : اإلسراع واإلجؿار

 

 ما جاء يف صػة مسجد مـى وذرطه وأبوابه

مـ حّدتةف التةل تؾةل ،  : وذرع مسجد الخقػ مـ وجفف   صقلف قا  أبق القلقد

 وارـتةةا،  دار اإلمةةارة إلةةك حّدتةةف التةةل تؾةةل طرفةةة ماهتةةا ذراع ورةةالث وتسةةعقن ذراًطةةا

 .   طشرة أصبًعا

  طرضةف إلةك حّدتةف التةل تؾةل الجبةؾ ،  ومـ حدتف التل تؾل الطريةؼ السةػؾل

 .   وارـتا طشرة أصبًعا،  وأربع أذرع،  ماهتا ذراع

إلةك حّدتةف التةل تؾةل دار اإلمةارة ،  مةـ حّدتةف السةػؾك وصقلف مؿا يؾةل الجبةؾ

. وطرضةةف مؿةةا يؾةةل دار  أصةةبًعاورؿةةاين طشةةرة ،  وأربةةع وسةةتقن ذراًطةةا،  ماهتةةا ذراع

 .   اإلمارة ماهتا ذراع

 .  ؾل دار اإلمارة رالث ضال يو  قبؾة الؿسجد مؿا 

. و  شةؼف الةذي يؾةل أسةػؾ مـةك ضؾةة  الذي يؾل الطريؼ ضؾة واحدة و  شؼف

 .   . و  شؼة الذي يؾل الجبؾ ضؾة واحدة واحدة

وسةبعقن    الؼبؾة رؿةان : مـفا وفقف مـ إساصقـ ماهة ورؿان وستقن أسطقاكة

                                                           

 .  ، والؽؾبل م وك هذا إرر مـ زيادات ورواية ابق محؿد الخزاطل راوي الؽتاب طـ إزرقل (1)
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 .   . و  شؼف إيؿـ اربع ورالرقن مؿا يؾل بطـ الؿسجد مـ ذلؽ أربع وطشرون

 .   أسػؾف وهق الذي يؾل طرفات خؿس وطشرون و  

 .   مـفا واحدة   الظؾة،  و  شؼف إيسر الذي يؾل الجبؾ إحدى ورالرقن

: مـفةا   الؼبؾةة  وطؾك إسةاصقـ مةـ الطاقةات ماهةة صاقةة وتسةع طشةرة صاقةة

 .  سبع وطشرون

. ومـفةةا   الشةةؼ إيؿةةـ خؿةةس  ومـفةةا   بطةةـ الؿسةةجد رةةالث وطشةةرون

 .   (1)ورالرقن

 .   ومـفا   الشؼ الذي يؾل طرفات أربع وطشرون

 .  ومـفا   الجاكب الذي يؾل الجبؾ رالث ورالرقن

 .  صق  الطاقات   السؿان تسع أذرع وارـتا طشرة أصبًعا

. بعضفا يزيةد ويةـؼص  أذرع وارـتا طشرة أصبًعا ةكؾ اسطقاكتقـ خؿسوما بقـ 

 .     صق  الطاقات وما بقـ إساصقـ

صق  كةؾ أسةطقاكة   ،  وطؾك إساصقـ الداخؾة   الظال  جقاهز خشب دوم

 .  السؿان إحدى طشر ذراًطا

 .   وصق  السؼػ   السؿان ارـتا طشر ذراًطا

: مـفةةا   الؼبؾةةة أحةةد  حةةد وسةةبعقن قـةةدياًل أو وفقةةف مةةـ الؼـاديةةؾ ماهةةة قـةةديؾ

 .   ورؿاكقن قـدياًل 

 .  ومـفا   الشؼ إيؿـ خؿسة ورالرقن]

                                                           

 .  تؽررت هذه الػؼرة والتل قبؾفا   إصؾ (1)
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 .  (1)[وطشرون ومـفا   الشؼ الذي يؾل طرفات أربعة

 .   ومـفا   الشؼ الذي يؾل الجبؾ أحد ورالرقن

 .   مـ أوسط الظؾة التل   الؼبؾة سبع ورالرقن ذراًطا ةوذرع طرض الظؾ

 .   وطرض الظؾة التل تؾل الشؼ إيؿـ ارـتا طشرة ذراًطا

 .  أذرع ةوطرض الظؾة التل تؾل طرفات طشر

 .   ذراًطا وارـتا طشرة أصبًعا وطرض الظؾة التل تؾل الجبؾ إحدى طشر

و  وسةةط الؿسةةجد مـةةارة مرّبعةةة طرضةةفا سةةت أذرع وارـتةةا طشةةرة أصةةبًعا   

 .  ون ذراًطاوصقلفا   السؿان اربع وطشر،  مثؾف

 .  وفقفا مـ الدرج إحدى وأربعقن درجة مـ ذلؽ مـ خارج درجتان

وفققفةةا رؿةةاين ،  وبا ةةا صةةا ،  وفقفةةا رؿةةان كةةقان،  مسةة احاتة وفقفةةا رؿاكقةة

 .     كؾ وجف شرافتان،  شرافات

 .  ذراًطا (7)طشرةوذرع ما بقـ الؿـارة إلك قبؾة الؿسجد ماهة ذراع وتسعة 

 .  الجدر الذي يؾل طرفات ماهة ذراع وطشرة أذرعومـ الؿـارة إلك 

ومـ الؿـارة إلك الجدر الةذي يؾةل الطريةؼ إحةد وتسةعقن ذراًطةا وارـتةا طشةرة 

 .   أصبًعا

ومةةـ الؿـةةارة إلةةك الجةةدر الةةذي يؾةةل الجبةةؾ تسةةعقن ذراًطةةا وارـتةةا طشةةرة ]

 .  (6)[أصبًعا

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل سؼط مـ إصؾ (1)

 .  : وطشرون طـد إزرقل (7)

 .  إزرقل لقس   إصؾ زيادة مـ (6)
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،  سةع أذرعودخقلفةا   إرض ت،  و  الؿسجد سؼاية صقلفا خؿسقن ذراًطةا

بقـ الؿـارة وبقـ الجةدر  قوه،  ولفا بابان طؾقفؿا باب ساج،  أذرع ةوطرضفا خؿس

 .   ي يؾل الطريؼلذا

ُيصةعد فقفةا إلةك ،  و  زاوية ممخر الؿسجد الذي يؾةل الطريةؼ درجةة مرّبعةة  

 .  ذراًطا وارـتا طشرة أصبًعا  طشر ةسطقح الؿسجد صقلفا خؿس

 .  درجةوفقفا مـ الدرج سبع ورالرقن 

وبا ا صا    ضؾةة الؿسةجد ،  ومـ الؽقان طشر،  وفقفا مـ الؿس احات تسع

 .   التل تؾل طرفات

وطؾك جدرات الؿسجد مـ خارج رالرؿاهة ورالث وخؿسةقن شةرافة وكصةػ 

 .   وسبعقن  : مـفا طؾك جدر الؼبؾة سبع شرافة

 .   ومـفا طؾك الجدر الذي يؾل الطريؼ ماهة ورالث شرافات وكصػ

 .  ـفا طؾك الجدر الذي يؾل طرفة سبعقنوم

 .  ومـفا طؾك الجدر الذي يؾل الجبؾ ماهة ورالث

،  وطشةرون وطؾك جدرات الؿسةجد مةـ داخةؾ مةـ الشةر  رالرؿاهةة ورؿةاين

 .   مـفا طؾك جدر الؼبؾة أربع وستقن

. ومـفا طؾك الجةدر الةذي يؾةل  ومـفا طؾك الجدر يؾل الطريؼ خؿس ورؿاكقن

 .   . ومـفا طؾك الجدر الذي يؾل الجبؾ خؿس ورؿاكقن وتسعقنطرفات أربع 

: مـفةا  وطؾك جدارات الؿسجد مـ الؿقازيب مـ داخؾ وخارج ستة ورؿةاكقن

 .   . ومـفا مؿا يؾل الطريؼ أربعة وطشرون مؿا يؾل دار اإلمامة خؿسة طشر

 .   . ومـفا مؿا يؾل الجبؾ خؿسة طشر ومـفا مؿا يؾل طرفة تسعة
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 .   ـ الؿسجد مؿا يؾل دار اإلمارة ارـان وطشرونومـفا   بط

 .    الجدر الذي يؾل الجبؾ واحد

ذراًطةا وارـتةا  ةوذرع صق  جدارات الؿسجد مةـ كقاحقةف مةـ داخةؾ ارـتةا طشةر

 .   وبعضفا يزيد ويـؼص،  طشر أصبًعا

 .   أصبًعا  طشر ذراًطا وارـتا طشرة ةوذرع جدارات الؿسجد مـ خارج رالر

 .  أصبًعا  ذراًطا وارـتا طشرة  لذي يؾل طرفات إحدى طشرةوصق  الجدر ا

 .   الجدر الذي يؾل الجبؾ تسع أذرع   وصق 

 .   (1)اوصق  الجدر الذي يؾل دار اإلمارة ارـتا طشرة ذرط

 

 ذرع سعة مسجد مـى وتؽسقره

إلةك حةد ،  : صةق  الؿسةجد مةـ حةّد الطاقةات التةل تؾةل الِؼبؾةة قا  أبق القلقد

تؾةل طرفةة مةـ وسةطف ماهةة ذراع وإحةد ورالرةقن ذراًطةا وارـتةا طشةرة  الطاقات التل

 .   أصبًعا

وطرضف مـ ّحدِّ الظؾة التل تؾل الطريؼ إلةك الظؾةة التةل تؾةل الجبةؾ ماهةة ذراع 

 ًايؽةةقن تؽسةةقره أحةةد وطشةةرون ألػةة،  ذراًطةةا وسةةبع أصةةابع (7)قنبعوسةة وسةةت

 .   ورؿاكؿاهة وسبعة وستقن ذراًطا ورالث أصابع

لةةف مةةـ وسةةطف مةةـ دار اإلمةةارة إلةةك الجةةدر الةةذي طرفةةات ماهتةةا ذراع وذرع صق

 .  أصبًعا ةورؿاكقن ذراًطا وارـتا طشر

                                                           

 .  : ذراطًا طـد إزرقل (1)

 .  : وستقن طـد إزرقل (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

494 

 

 

 

وطرضف مـ وسط الجدر الذي يؾل الطريؼ إلك الجدر الةذي يؾةل الجبةؾ ماهةة 

يؽةةقن مؽّسةةًرا رةةالث وخؿسةةقن ألًػةةا ،  ذراع وتسةةع ورؿةةاكقن ذراًطةةا وتسةةع أصةةابع

 .  وست وتسعقن ذراًطا وربع ذراع

 

 صػة أبواب مسجد الخقف وذرطفا

مـفةةا   الجةةدر الةةذي يؾةةل الطريةةؼ تسةةعة ،  : فقةةف طشةةرون باًبةةا قةةا  أبةةق القلقةةد

طشةرة  لصق  كؾ باب مـفا رؿاين أذرع وارـتة،  أبقاب شارطة   الرحبة طؾك السق 

 .   وبعضفا يزيد ويـؼص   العرض،  وطرض كؾ باب خؿسة أذرع،  أصبًعا

أذرع  ةصةق  كةؾ بةاب مـفةا رؿاكقة،  الذي يؾةل طرفةات خؿسةةومـفا   الجدر 

وبعضةةفا يزيةةد ويةةـؼص   ،  . وطةةرض كةةؾ بةةاب خؿةةس أذرع وارـتةةا طشةةرة أصةةبًعا

 .   العرض

أبةقاب صةق  كةؾ  ةمـفةا رالرة،  ومـفا   الجدر الذي يؾل الجبةؾ أربعةة أبةقاب

الثةاين وطةرض ،  أذرع ةوطةرض البةاب إو  مـفةا خؿسة،  أذرع مـفةا رؿةاين واحد

والبةاب ،  وطرض الثالث رالرة أذرع ورؿاين طشرة أصبًعا،  أذرع وأربع اصابع أربع

 .   الرابع صقلف سبع أذرع وطرضف رالرة أذرع

أذرع وارـتةةا  ةالبةةاب إو  صقلةةف سةةت،  و  قبؾةةة الؿسةةجد بابةةان   دار اإلمةةارة

طرضةةف والثةةاين صقلةةف أربةةع أذرع وسةةت أصةةابع و،  طشةةرة أصةةبًعا وطرضةةف ذراطةةان

 .  ذراطان
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 مـى والجؿار وملزمي مـى إلى محسر (8)طرض

: ومـ حّد مسجد مـك الذي يؾل طرفات إلك وسط حقةاض القاققتةة رالرةة  قا 

. ومةـ وسةط حقةاض القاققتةة إلةك حةّد  آٓ  وسبعؿاهة ورةالث وخؿسةقن ذراًطةا

 .  (7)محسر ألًػا ذراع

الثعالةب ألةػ ذراع وخؿسةؿاهة ذراع ورالرةقن  (6)ومـ مسةجد مـةك إلةك قةريـ

 .   ذراًطا

 .   وذرع ما بقـ ملزمل مـك مـ الجبؾ إلك الجبؾ خؿسقن ذراًطا

 (3)[إلةك الجةدار]مـ العؾؿ الذي طؾك الجدار   -صريؼ العؼبة  -وذرع الطريؼ  

بحجةارة يؿةّر طؾقفةا سةقؾ  ؿػروشةةالالطريةؼ ،  وستقن ذراًطا (5)الذي بحذاهف سبعة

 .   مـ ذلؽ تسعة وطشرون ذراًطا،  مـك

وبعضةةف يزيةةد ،  وصقلةةف ذراع،  نوطةةرض الجةةدر الةةذي بةةقـ الطةةريؼقـ ذراطةةا

 .   ستة ورالرقن ذراًطا  . وطرض الطريؼ إطظؿ العؼبة الؿدرجة يـؼص   الطق و

ومةةـ جؿةةرة العؼبةةة وهةةل أو  الجؿةةار مؿةةا يؾةةل مؽةةة إلةةك الجؿةةرة القسةةطك 

 .   ذراًطا وارـتا طشرة أصبًعاأربعؿاهة ذراع وسبعة ورؿاكقن 

تؾةل مسةجد مـةك رالرؿاهةة ذراع  ومـ الجؿرة القسطك إلك الجؿرة الثالثة وهل

 .  أذرع ةوخؿس

ومةةـ الجؿةةرة التةةل تؾةةل مسةةجد مـةةك طؾةةك وسةةط أبةةقاب الؿسةةجد ألةةػ ذراع 
                                                           

 .  : ذرع طـد إزرقل (1)

 .  (3/619الػاكفل ):  اكظر (7)

 .  : ظ/ قرين هـا بعد إشارة إى الحاشقة جان   الحاشقة (6)

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

 .  : ستة (3/611)طـد الػاكفل  (5)
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 .   ـ ذراًطايورالرؿاهة ذراع وإحدى وطشر

 .  (1)[وماهتا ذراع وذرع مـك مـ جؿرة العؼبة إلك وادي محسر سبعة آٓ ]

الؿسةجد الةذي يؾةل الجبةؾ إلةك الجبةؾ بحةذانه ألةػ  (7)جؿةرةمـك مةـ  ذرعو

 .   ذراع ورالرؿاهة ذراع

وذرع طةةرض صريةةؼ شةةعب طؾةةل وهةةق حقةةا  جؿةةرة العؼبةةة سةةت وطشةةرون 

 .   ذراًطا

،  وهل الطريؼ القسةطك -طرض الطريؼ إطظؿ حقا  الجؿرة إولك  ذرع و

وهل التل سؾؽفا رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقم الـحةر مةـ مزدلػةة حةقـ غةدا 

تسةؾؽفا حتةك ُتركةت مةـ   -أهؿة الحةج   -قزح إلك الجؿرة ولؿ تز  إهؿة   (6)إلك

سؾؽقا الطريؼ الالصؼة بالؿسةجد و (3)]ذلؽ[ وجان أمران ٓ يعرفقن،  سـة الؿاهتقـ

،  (5)ورالرةقن ذراًطةاقةة رؿاكوطرضةف   -ؿ  ولقست بطريؼ الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾ

 .   والدكان الذي   حّد الجؿرة بقـفؿا

 

 ،  ذرع ما بقن الؿزدلػة إلى مـى

 وصػة أبوابه،  وذرع مسجد مزدلػة

 .  : ومـ حّد مسجد مـك إلك مسجد مزدلػة مقالن وذراع قا 

يؽةةقن مؽّسةةًرا ،  وذرع مسةةجد مزدلػةةة تسةةعة وخؿسةةقن ذراًطةةا وشةةرب   مثؾةةف

                                                           

 .  (591،  1/579شػان الغرام )، و ، وهق طـد إزرقل مـ إصؾ سؼط (1)

 .  : ممخرة طـد إزرقل (7)

 .  : مـ طـد إزرقل (6)

 .  زيادة مـ إزرقل (3)

 .  (1/591شػان الغرام ):  اكظر (5)
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 .   وأربعقن ذراًطا رالرة آٓ  ذراع وخؿسؿاهة ذراع وإحدى

 .  حقلف جدار لقس بؿظّؾؾ  والؿسجد مدور

 معطةق ،  وذرع صق  جدر الؼبؾة   السةؿان سةبع أذرع ورؿةاين طشةرة أصةبًعا

 .  و  الشؼ آيسر مثؾف،    الشؼ إيؿـ طشرة أذرع

 .  أذرع   السؿان ةإيؿـ وإيسر وممخر الؿسجد رالر (1) وبؼقة الجدريـ

وبابةان   ،  وبابةان   الجةدر إيؿةـ،  : بةاب   الِؼبؾةة وفقف مـ إبقاب سةتة

 .   وباب   ممخر الؿسجدسعتف ستة وأربعقن ذراًطا،  الجدر إيسر

ةر  سةبع وخؿسةقن شةرافة : مـفةا طؾةك جةدر الؼبؾةة  وطؾك الجدرات مـ الشُّ

. ومـفةا طؾةك الجةدر إيسةر  طشةرة (7)تسةع. ومـفا طؾك الجدر إيؿـ  طشرةست 

 .  رؿاين طشرة

ما بقـ ممخر مسجد الؿزدلػة مةـ شةؼة إيسةر إلةك قةزح أربعؿاهةة ذراع ذرع و

 .   وطشرة أذرع

وطشةةرون  ةتةةدوير حقلفةةا أربعةة،  مةةـ حجةةارة مةةدورة (6)وُقةةَزح طؾقةةف أسةةطقاكة

وهةل ،  وفقفا خؿس وطشةرون درجةة،  تا طشرة ذراًطاوصقلفا   السؿان ارـ،  ذراًطا

،  خالفةة هةارون بالشةؿع لقؾةة الؿزدلػةةة  وكةان يققةد طؾقفةةا ،  طؾةك أكؿةة مرتػعةة

. فؾؿا مات هةارون أمقةر الؿةممـقـ كةاكقا  وكان قبؾ ذلؽ تققد طؾقفا الـار والحطب

مؽاًكةا فؽةان ضةقؤها يبؾةغ ،  يضعقن طؾقفةا مصةابق  كبةار يسةرج فقفةا بِػتةؾ جةال 

 .  (3)صغار لقؾة الؿزدلػة  الققم يققد فقفا بؿصابق  رؿ صارت،  بعقًدا
                                                           

 .  : الجداريـ طـد إزرقل (1)

 .  : ست طـد إزرقل (7)

 .  ٓ وجقد لفذه آسطقاكة الققم (6)

 .  (1/571وشػان الغرام )،  (3/673الػاكفل ):  اكظر (3)
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 ،  ذرع ما بقن مزدلػة إلى طرفة وملزمي طرفة

 (8)وأبوابه والحرم والؿوقف ومسجد طرفة

 .  : وذرع ما بقـ ملزمل طرفة ماهة ذراع وذراطان وارـتا طشرة أصبًعا قا 

طرفةةة رالرةةة امقةةا  ورالرةةة آٓ  وذرع مةةا بةةقـ مسةةجد مزدلػةةة إلةةك مسةةجد 

 .   ورالرؿاهة وتسع طشرة ذراًطا

وذرع سةةعة مسةةجد طرفةةة مةةـ مؼّدمةةف إلةةك مةةمخره ماهةةة ذراع ورةةالث وسةةتقن 

 .   ذراًطا

ومـ جاكبةف إيؿةـ إلةك جاكبةف إيسةر بةقـ طرفةة والطريةؼ ماهتةا ذراع ورةالث 

 .   طشرة ذراًطا

 (7)لأذرع   السةؿان وارـتة صق  جدر الؼبؾة رؿاين،  ويدور حق  الؿسجد جدر

وططػةف   الشةؼ إيسةر ،  وططػةف   الشةؼ إيؿةـ طشةرون ذراًطةا،  طشرة اصةبًعا

 .   مثؾف

 .   وذرع صق  الجدريـ إيؿـ وآيسر بعد العطػ رالرة أذرع وأربع أصابع

ةر  ماهتةا شةرافة ورةالث شةرافات وكصةػ :  وطؾك جدرات الؿسجد مةـ الشُّ

 .   بع وستقنمـفا طؾك جدر الؼبؾة أر

 .   وطؾك العطػ مع جدر الؼبؾة مـ الجاكب إيؿـ رؿان

 .   وطؾك العطػ مع جدر الؼبؾة مـ الجاكب إيسر رؿان

 .   ومـفا طؾك بؼقتف سبع وخؿسقن وكصػ
                                                           

 .  (5/5،  3/679: الػاكفل ) اكظر هذا الؿبحث   (1)

 .  : وارـتا طـد إزرقل (7)
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 .   و  إيسر أربع،    إيؿـ (1)ونومـفا طؾك ممخر الؿسجد طشر

 الؼبؾة طؾقف صةا  صقلةف تسةع: باب  و  مسجد طرفة مـ إبقاب طشرة أبقاب

 .   طشرة أصبًعا ورؿاين،  أذرع وطرضف ذراطان

 .   أذرع ةطرض كؾ باب ست،  و  الجدر إيؿـ أربعة أبقاب

 .   وسعة الباب الذي يؾل الؿققػ ماهة ذراع وإحدى ورالرقن ذراًطا

ومـ حّد مةمخر الؿسةجد إيؿةـ إلةك حةّد مةمخره إيسةر جةدر مةدّور صقلةف 

وسةتقن  قةةوطرضةف مةـ وسةطف مةـ جةدر الؿسةجد رؿاك،  ربعةقن ذراًطةارالرؿاهة وأ

 .   ذراًطا

 .   الحقر   وإبقاب التل   الجدر إيؿـ

 .  وطؾك الجدر مـ الشرافات ماهة شرافة وخؿس شرافات

 و  مةةمخر الؿسةةجد إيؿةةـ   صةةر ،  أذرع ةوصةةق  الجةةدر   السةةؿان سةةت

وسةعة أطةاله سةبع أذرع ورؿةةاين ،  أذرع ةالحقةر دكةان مربةع صقلةف   السةؿان خؿسة

 .  أذرع ورؿاين طشرة أصبًعا يمذن طؾقف يقم طرفة ة  ست،  طشرة أصبًعا

،  و  الؿسجد محراب طؾك دكان مرتػع يصؾل طؾقةف اإلمةام وبعةض مةـ معةف

 .  وارتػاع الدكان ذراطان،  ويصؾل بؼقة الـاس أسػؾ

ذراع وستؿاهة ذراع وخؿةس : ومـ حّد الحرم إلك مسجد طرفة ألػ ألػ  قا 

 .   أذرع

وهق الجبؾ الذي طؾقةف أكصةاب الحةرم طؾةك يؿقـةؽ إذا خرجةت  -ومـ كؿرة  

]إلك مسجد طرفة ألػا ذراع وستؿاهة ذراع وأربعةة   -مـ ملزمل طرفة تريد الؿققػ 

                                                           

 .  : طشر طـد إزرقل (1)
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 .   (1)وخؿسقن ذراًطا[ 

اهلل : أن الـبةل صةؾك  ذكروا،  أذرع   خؿس أذرع ةوتحت جبؾ كؿرة غار أربع

وهةق مـةز  إهؿةة إلةك ،  طؾقف وسؾؿ كان يـزلف يقم طرفة حتةك يةروح إلةك الؿققةػ

 .    بقت   الدار،  . والغار داخؾ   حّد دار اإلمارة الققم

 .   وإحد طشر ذراًطا،  ومـ الغار إلك مسجد طرفة ألػا ذراع

. يؽةقن الؿقةؾ خؾةػ  مقةؾ،  ومـ مسجد طرفة إلك مققػ اإلمةام طشةقة طرفةة

 .  (7)وهق حقا  َحْبؾ الؿشاة،  مام إذا وقػاإل

 

 طدد إمقال من الؿسجد الحرام 

 (4)وذكر مواضعفا،  اإلمام بعرفة  إلى موقف

بةاب بـةل   -وهةق البةاب الؽبقةر  ،  : مةـ بةاب الؿسةجد الحةرام قا  أبق القلقد

ومقضةعف طؾةك جبةؾ ،  الذي يعر  الققم ببـل شقبة إلك أو  إمقةا   -طبدشؿس  

 .   (3)والؿقؾ الثاين   حد جبؾ العقرة،  الصػا

                                                           

 .  (3/678وقد استدرك مـ الػاكفل )،  إصؾ ومـ إزرقلما بقـ الؿعؽقفقـ ساقط مـ  (1)

مةـ  (الرحؿةةإٓ  الؿسةؿك )جبةؾ : أو )حبا  طرفةة( طبةارة طةـ أرض رمؾقةة تحةقط بجبةؾ  حبؾ الؿشاة (7)

 .  والؿؼصقد هـا هق الحبؾ الشرقل،  الغرب والجـقب والشر 

:  و  حاشةقة إزرقةل.  (57:  وآطال  الـػسقة )ص،  (56ة  5/51: الػاكفل ) اكظر هذا الؿبحث   (6)

بةقـ لـةا الؿصةادر سةبب وضةع هةذه تولةؿ ،  وكل ا اكدررت قبةؾ زمةـ الػاسةل،  ولؿ يبؼ لفذه إمقا  أرر

ولعؾفا لضبط الؿسافة بقـ الؿسجد الحرام وبقـ مققػ اإلمام   طرفةة أو لؾدٓلةة طؾةك صريةؼ ،  إمقا 

 .  واهلل أطؾؿ،  الؿشاطر

 طـةد الةذي الجبةؾ:  العقرة:  بؽار بـ الزبقر . وقا  (3/173: مقضع بلبط  مؽة )معجؿ البؾدان  العقرة (3)

 العةروس : تةاج اكظر.  العقرتان ، ففؿا يؼابؾف الذي الجبؾ:  والعقر.  مـك إلك الذاهب يؿقـ ، طؾك الؿقؾ

(16/183)  . 
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 .   وهق مـ إمقا  الؿرواكقة،  أذرع ةوالؿقؾ حجر صقلف رالر

 .  ومقضع الؿقؾ الثالث بقـ ملزمل مـك

ومقضع الؿقةؾ الرابةع دون الجؿةرة الثالثةة التةل تؾةل مسةجد الخقةػ بخؿةس 

 .   طشرة ذراًطا

 .   هة ذراعومقضع الؿقؾ الخامس وران قريـ الثعالب بؿا

ووادي محسةر خؿسةؿاهة ذراع ،  ومقضع الؿقؾ السادس   حد حاهط محّسةر

 .  (1)وخؿس وأربعقن ذراًطا

 .   ذراًطا نقوسبع  ومقضع الؿقؾ السابع دون مسجد مزدلػة بؿاهتل ذراع

 .  أذرع ةوالؿقؾ حجر مرواين صقلف رالر

حقةةا  سةةؼاية وهةةق ،  ومقضةةع الؿقةةؾ الثةةامـ   حةةّد الجبةةؾ دون مةةلزمل طرفةةة

وهةةق طؾةةك يؿقـةةؽ وأكةةت متقجةةف إلةةك ،  . والطريةةؼ بقـةةف وبةةقـ سةةؼاية زبقةةدة زبقةةدة

 .   طرفات

: شةعب  ومقضع الؿقؾ التاسع بةقـ مةلزمل طرفةة بػةؿ الشةعب الةذي يؼةا  لةف

الةذي بةا  فقةف رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ حةقـ دفةع مةـ طرفةة لقؾةة ،  الؿقا 

 .   -سؼاية خالصة  -ة شعب السؼقا  وهذا الؿقؾ بحقا  سؼاي،  الؿزدلػة

وهةق   حةّد ،  وبقـفؿةا صريةؼ،  ومقضع الؿقؾ العاشر حقا  سؼاية ابةـ برمةؽ

 .   - (7)الؿـظر جبؾ -الجبؾ  

ومقضةةع الؿقةةؾ الحةةادي طشةةر   حةةّد الةةدكان الةةذي يةةدور حةةق  قِبؾةةة مسةةجد 

 .  . وبقـف وبقـ جدر الؿسجد خؿس وطشرون ذراًطا إبراهقؿ خؾقؾ الرحؿـ
                                                           

 .  (1/579شػان الغرام ):  اكظر (1)

 .  ظر: جبؾ الـ (5/56)طـد الػاكفل، و (6/661، و  هتذيب إسؿان والؾغات ) الؿـظر طـد إزرقل (7)
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حقةث يؼةػ طشةقة طرفةة طؾةك قةرن ،  طشر خؾةػ اإلمةام اإلرـاومقضع الؿقؾ 

.  بقـف وبقـ مققػ رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طشةرة أذرع،  : الـابت يؼا  لف

 .  فؿا بقـ الؿسجد الحرام وبقـ مققػ اإلمام بعرفة بريد سقان ٓ يزيد وٓ يـؼص
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 ،  والوقوف هبا،  ذكر ادزدلفة وحدودها

 أهل اجلاهلوة ودفع ،  وإيقاد النار علوه،  وادشعر اْلرام وقت الدفعة منها  والنزول

 .   (1): الؿزدلػة كؾفا مققػ يؼق ،  جابر بـ طبداهلل طـ  -  567

: أيـ كان ابةـ طؿةر يؼةػ  : قؾت لـافع مقلك ابـ طؿر قا  ابـ جريج  -  568

حتةك يةتخؾص فقؼةػ طؾقةف  طـةف ٓ يـتفةل،  : طؾك قزح كػسف بجؿع كؾؿا حّج؟ قا 

 .   (7)مع اإلمام كؾؿا حج

: أخةربين مةـ رأى أبةا بؽةر  : قا  محؿةد بةـ الؿـؽةدر قا  ابـ جريج  -  569

 .  (6)واقًػا طؾك قزح

: سةللت طبةداهلل بةـ طؿةرو بةـ العةاص  قةا ،  طـ طؿرو بةـ مقؿةقن  -  571

فةدفعت معةف حتةك ،  : إن تبعتـةل أخربتةؽ فؼةا ،  وكحـ بعرفة طـ الؿشعر الحرام

: إلك أيةـ؟  قؾت،  : هذا الؿشعر الحرام قا ،  إذا وضعت الركاب أيديفا   الحرم

 .   (3)لك أن تخرج مـفإ:  قا 

: لؿا أفضك سؾقؿان بةـ طبةدا لؿؾةؽ بةـ مةروان مةـ  قا  طـ خارجة  -  571

ـ مة،  : يةا أبةا زيةد فؼا  لخارجةة بةـ زيةد،  كظر إلك الـار التل طؾك قزح،  الؿلزمقـ

،  : كاكت   الجاهؾقةة وضةعتفا قةريش أو  مـ وضع هذه الـار ها هـا؟ قا  خارجة

 .   (5): كحـ أهؾ اهلل تؼق ،  وكان ٓ تخرج مـ الحرم إلك طرفة
                                                           

 .  ( طـ جابر مرفقطا بسـد جقد6135ورواه الـساهل   الؿجتبك ).  ( وإسـاده فقف ضعػ991إزرقل ) (1)

 .  ( وإسـاده فقف ضعػ997إزرقل ) (7)

( طـ جقيرب أو 7711، والػاكفل) (7/716. ورواه الشافعل   إم ) ( وإسـاده ضعقػ996إزرقل ) (6)

: هتةةةذيب  ، اكظةةةر ، وفقةةةف اخةةةتال  ، وسةةةـده ضةةةعقػ ابةةةا بؽةةةر كةةةذلؽجبقةةةر بةةةـ الحةةةقيرث أكةةةف رأى 

 .  (579التفذيب)

 .  ( وإسـاده حسـ9788، والبقفؼل ) (7698، والػاكفل) (993إزرقل ) (3)

 .  (7/373، وهق   مغازي القاقدي ) ( وسـده ضعقػ جدا7716، والػاكفل) (995إزرقل ) (5)
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وكةةاكقا ،  : فةةلخربين رجةةا  مةةـ قةةقمل أ ةةؿ رأوهةةا   الجاهؾقةةة قةةا  خارجةةة

 بةـ كةالب  ان: كة قةالقا،    طدة مـ ققمل،  مـفؿ حسان بـ رابت،  يحجقن
ّ
ُقَصةل

 .   حتك يراها مـ دفع مـ طرفة،  قد أوقد بالؿزدلػة كاًرا حقث وقػ  ا

طةـ ،  طةـ أبقةف،  الجفـةل ُطثةقؿ بةـ كؾقةب الجفـةل (1)ثؿحةطـ أبل د  -  577

وقةد دفةع مةـ طرفةة إلةك ،  : رأيت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ   حجتةف قا ،  جده

 .  (7)يممفا حتك كز  قريًبا مـفاوهق ،  والـار تققد بالؿزدلػة،  َجْؿع

: كاكت الـار تققد طؾك طفد الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف  : قا  طـ ابـ طؿر  -  576

 .   (6)وسؾؿ وأبل بؽر وطؿر وطثؿان

،  طةـ جةده،  طةـ أبقةف،  طـ سعقد بـ ططان بـ أبل مةروان إسةؾؿل  -  573

بةةـ  لت سةةعقد: فسةةل قةةا ،  : رايةةت طؿةةر بةةـ الخطةةاب يؼةةػ طؾةةك يسةةار الـةةار قةةا 

رةؿ يجعةؾ الـةار طةـ  ،  : يسةتؼبؾ الؽعبةة : كقػ كز  طؿر طـ يسار الـار؟ قا  ططان

 .   (3)يؿقـف

: بؾغـل أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يـةز  لقؾةة جؿةع  ططان طـ  -  575

 .   (5): دار اإلمارة التل   قبؾة مسجد مزدلػة . يعـل   مـز  إهؿة أن لقؾة جؿع

 إذا: الؿزدلػةةة  : وأيةةـ الؿزدلػةةة؟ قةةا  : قةةا  لعطةةان قةةا  ابةةـ جةةريج  -  576

  -ملزمةا طرفةة    -ولةقس الؿلزمةان  ،  فةذلؽ إلةك محّسةر،  أفضت مـ ملزمل طرفة
                                                           

 .  (5/637) ، كؿا   اإلصابة : دطثؿ صقابف (1)

( 7715، ورواه الػةاكفل) (7/363، وهةق   الؿغةازي لؾقاقةدي ) ( مـ صريؼ القاقةدي996إزرقل ) (7)

 .  بسـد ضعقػ جدا أيضا

 : قةةا  ، زاد الطةةربي قةةا  ( مةةـ صريةةؼ القاقةةدي أيضةةا1/517، والطةةربي   التةةاريخ) (997إزرقةةل ) (6)

 .  الققم إلك تققد : وهل طؿر بـ محؿد

 .  ، مـ صريؼ القاقدي أيضا (998إزرقل ) (3)

 .  (وهق مرسؾ7717، والػاكفل ) (999إزرقل ) (5)
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 أن تؼةػ ،  : قةػ بايفؿةا شةئت . قةا  ولؽةـ مػضةاهؿا،  مـ الؿزدلػة
ّ
وأحةب إلةل

 .   هؾّؿ إلقـا،  دون قزح

فةةاكز    كةةؾ ذلةةؽ طةةـ يؿةةقـ ،  طرفةةة: فةةنذا افضةةقت مةةـ مةةلزمل  قةةا  ططةةان 

 .   (1)وشؿا 

 

 ذكر صريق ضّب 

وهةل   اصةؾ الؿةلزمقـ طةـ ،  َضّب صريةؼ مختصةر مةـ الؿزدلػةة إلةك طرفةة

 .   (7)يؿقـؽ وأكت ذاهب إلك طرفة

.  فةةروقد ذكروا أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سؾؽفا حقـ غدا مـ مـك إلةك ط

 .  روى ذلؽ بعض الؿؽققـ

،  ضةةبال: سةةؾؽ ططةةان صريةةؼ  قةةا ،  طةةـ ططةةان،  ابةةـ جةةريجطةةـ   -  577

 .   (6): هل صريؼ مقسك بـ طؿران وقا 

 

 رةمـزل الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم من كؿِ 

: أيةـ كةان رسةق  اهلل صةؾك اهلل  : سةللت ططةان قا ،  طـ ابـ جريج  -  578

مـةز  الخؾػةان إلةك الصةخرة السةاقطة ،  : بـؿةرة طؾقف وسةؾؿ يـةز  يةقم طرفةة؟ قةا 

                                                           

 .  ( وسـده حسـ7697، والػاكفل ) (999إزرقل ) (1)

. وإذا سؾؽت هةذا الطريةؼ مةـ  (3( و)6: يؿر طؾقف الققم صريؼ رقؿ ) وصريؼ ضب:    حاشقة إزرقل (7)

وملزم طرفات الجـقبل طؾك يسارك ،  لُسَؾْقؿ )جبؾ مؽّسر( طؾك يؿقـؽ مزدلػة إلك طرفات جعؾت ذلؽ ا

بـان لؿجرى طقـ زبقةدة ٓصةًؼا بالجبةؾ )مةلزم  . وطؾك يسارك   هذا الطريؼ تجد وتقجفت إلك طرفات

 .  طرفف الجـقبل( او )إخشب القؿاين(

 .  سـده حسـ( مـ غقر ذكر مقسك طؾقف السالم و7711، والػاكفل ) (1117إزرقل ) (6)
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 .   (1)يؾؼك طؾقفا رقب يستظؾ بف،  طـ يؿقـؽ وأكت ذاهب إلك طرفة،  بلصؾ الجبؾ

 

 ذْكر طرفة وحدودها والؿوقف بفا

إلةك ،  : حّد طرفة مـ الجبؾ الؿشر  طؾك بطـ ُطَركةة ابـ طباس طـ  -  579

ققةػ الـبةل م:  قةا  . إلةك مؾتؼةك وصةقؼ ووادي طرفةة،  (7)أجبا  طرفة إلك وصقؼ

ومققػةف ،  والـابت،  والـَُبْقعة،  بقـ إجبؾ الـَْبعة،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طشقة طرفة

 .   (6)وهل الظراب التل َتْؽَتـِػ مقضع اإلمام،  مـفا طؾك الـابت

ومققػةةف صةةؾك اهلل طؾقةةف ،  والـابةةت طـةةد الـشةةرة الةةذي خؾةةػ مققةةػ اإلمةةام

مضةةرس بةةقـ أحجةةار هـالةةؽ كاتئةةة مةةـ ،  الـابةةتطؾةةك ضةةرس مةةـ الجبةةؾ ،  وسةةؾؿ

 .   وطـ يؿقـ اإلمام،  ة طـ يسار صريؼ الطاهػفبعر (3): َأٓ  الجبؾ الذي يؼا  لف

 

 ذكر مـبر طرفة

: رأيت مـرب الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ    قا ،  بـ ديـار وطـ طؿر  -  581

مبـًقةا ،  والعصر طشةقة طرفةةحقث يصّؾل اإلمام الظفر ،  زمان ابـ الزبقر ببطـ طركة

                                                           

، وكزو  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بـؿرة غؾك زيغ الشةؿس  ( وهق مرسؾ بسـد ضعقػ1116إزرقل ) (1)

(   حديث جابر الطقيةؾ   صةػة حةج الـبةل صةؾك اهلل 1718تحت قبة مـ شعر تضرب لف رواه مسؾؿ )

 .  طؾقف وسؾؿ

. ووادي وصةقؼ هةق الحةد الشةؿالل  ُطركةة: وادي يسقؾ مـ جبؾ سعد غرًبةا حتةك يصةب بةقادي  وصقؼ (7

 .  باإلتػا  لؿققػ طرفة

 .  ( بسـد ضعقػ7719، والػاكفل) (1113إزرقل ) (6)

ًٓ  َأٓ  (3) : ٕن الحجةقج إذا رأوه ألةقا ة أي اجتفةدو ة لقةدركقا الؿققةػ )معجةؿ البؾةدان  : ققؾ إكف سؿل أٓ

1/736)  . 
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 .   (7)فجعؾ ابـ الزبقر مـربًا مـ طقدان،  قد ذهب بف السقؾ (1)صػربحجارة 

فخرجةت ،  : َأْضةَؾْؾُت بعقةًرا لةل يةقم طرفةة قةا  جبقر بةـ ُمْطِعةؿطـ   -  581

فةنذا رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ واقةػ بعرفةة مةع ،  حتك جئت طرفة،  أصؾُبف

يعـل قريًشةا كاكةت   -فؿا لف خرج مـ الحرم؟!  ،  هذا مـ الُحْؿس:  فؼؾت،  الـاس

: كحةـ  تؼةق   -  جةاوز الحةرمي: الؿشةدد   ديـةف ٓ  وإحؿسل،  تسؿل الحؿس

وذلةؽ قةق  اهلل ،  وكةان سةاهر الـةاس يؼةػ بعرفةة،  ٓ كخرج مةـ الحةرم،  أهؾ اهلل

[<<6:  ]البؼرة﴾ک  ک  گ  گ  گ   گ﴿:  تعالك
 (6)  . 

زهةةدت ،  : إكؽةةؿ إن خةةرجتؿ مةةـ الحةةرم : جةةانهؿ إبؾةةقس فؼةةا  سةةػقانقةةا  

 .   فخذلفؿ طـ ذلؽ،  العرب   حرمؽؿ

: كان رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ يؼةػ بعرفةة  قا ،  طـ مجاهد  -  587

 .  (3)إذ كان رسق  اهلل بؿؽة قبؾ الفجرة  -ٓ يؼػ مع قريش   الحرم  ،  سـّقف كؾفا

:  : قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ قا ،  طـ محؿد بـ الؿـؽدر  -  586

 .  (5)«ومزدلػة كؾفا مققػ،  وفجاج مـك كؾفا مـحر،  طرفة كؾفا مققػ»

يعـةل   -: ارفعقا طةـ ُطركةات وطةـ محسةر   أكف قا ،  طـ ابـ طباس  -  583

                                                           

 .  : صغقرا طـد الػاكفل (1)

 .  ( بسـد حسـ7785، والػاكفل) (1115) إزرقل (7)

( بـحةةقه لؽةةـ آخةةره 1719،  1771، مسةةؾؿ ) (1587،  1581، ورواه البخةةاري) (1117إزرقةةل ) (6)

 .  طـدهؿا طـ طروة مـ كالمف ولقس فقف تػسقر الحؿس

 .  ، واكظر   معـاه الذي قبؾف ( وهق مرسؾ1118إزرقل ) (3)

 اهلل رسةةق  : أن ، ولػظةةف ( طةةـ جةةابر بؿعـةةاه1718لؽةةـ رواه مسةةؾؿ ) ، ( وهةةق مرسةةؾ1119إزرقةةل ) (5)

 وطرفةة هـةا ها ، ووقػت رحالؽؿ   فاكحروا مـحر كؾفا ومـك هـا ها )كحرت:  قا  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 .  مققػ( كؾفا وجؿع هـا ها ، ووقػت مققػ كؾفا
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 .   (1)  الؿققػ

 

 لولة الدفع  وسؾمذْكر الشعب الذي بال فقه الـبي صؾى اهلل طؾقه 

: أرد  الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ مةـ طرفةة أسةامة بةـ  ططةان طـ  -  585

  -فؾؿا جان الشعب الذي يصؾل فقف أن الخؾػان الؿغةرب  ،  حتك جان جؿًعا،  زيد

. فؾؿةا رأى كةزو  الـبةل  رؿ تقضل،  كز  فقف فلهر  الؿان  -يعـل خؾػان بـل مروان  

،  فؾؿةا تقضةل الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ وفةرغ،  أسامة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كز 

،  رةؿ اكطؾةؼ حتةك جةان جؿًعةا،  أسامة فركةب معةف (7)دطا: لؿ كزلت؟ و قا  ٕسامة

: فؾةؿ يةز  الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ يؾّبةل    قةا ،  فصّؾك  ا الؿغرب والعشان

 .   (6)يخرب ذلؽ طـف أسامة بـ زيد،  ذلؽ حتك دخؾ جؿًعا

أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ با    الشعب لقؾةة ،  أسامة بـ زيدطـ   -  586

 .  (3): إهرا  الؿان ولؿ يؼؾ،  الؿزدلػة

: أكا رديػ رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ  يؼق ،  أسامة بـ زيدطـ   -  587

كةةز  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف ،  فؾؿةةا جئـةةا الشةةعب أو إلةةك الشةةعب،  يةةقم طرفةةة

،  : يةا رسةق  اهلل فؼؾةت،  ولؿ يةتؿ القضةقن،  : فلهرا  الؿان رؿ تقضل قا ،  وسؾؿ

                                                           

( طةةـ ابةةـ طبةةاس 1697حةةاكؿ )، وال (7816، ورواه ابةةـ خزيؿةةة ) ( وسةةـده صةةحق 1111إزرقةةل ) (1)

( مةـ كػةس الطريةؼ 1896، ورواه أحؿةد ) ، وكةذا قةا  الحةاكؿ مرفقطا بسـد صحق  طؾك شرط مسةؾؿ

 .  لؽـ لؿ يذكر طركة

 .  : وطاد طـد إزرقل (7)

( إلك 17/376. وطزاه السققصل   الجامع ) ( بسـد حسـ لغقره7817، والػاكفل ) (1116إزرقل ) (6)

 .  (6/571) الباري . وذكره الحافظ   فت  الفـدي   كـز العؿا  ، وكذا العدين

( وسةةـده 1881) ، والةةدارمل (63)  خزيؿةةة ، وابةةـ (7819) الػةةاكفل ، واخرجةةف (1115إزرقةةل ) (3)

 .  صحق 
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فـةةز  فتقضةةل فةةلتّؿ ،  فركبـةةا حتةةك جئـةةا جؿًعةةا،  : الصةةالة أمامةةؽ أٓ تصةةّؾل؟ قةةا 

ولةةؿ ُيَصةةؾِّ ،  رةةؿ صةةؾك العشةةان،  (1)رةةؿ أّذن بالصةةالة فَصةةؾاك ]الؿغةةرب[،  القضةةقن

 .   (7)بقـفؿا شقًئا

: اّتخةذه رسةق  اهلل صةؾك  قةا ،  ططان إذ ذكر لف الشةعب : وكان قا   -  588

ًٓ واتخذوه ُمصّؾك   كةاكقا ُيَصةؾُّقن   -يعـل خؾػان بـةل مةروان    -اهلل طؾقف وسؾؿ َمبا

 .   (6)فقف الؿغرب

: سللت جدي طـ الشعب الةذي بةاَ  فقةف الـبةل  قا ،  القلقد طـ أبل  -  589

: هق الشةعب الؽبقةر  قا ،  أفاض مـ طرفةصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لقؾة الؿزدلػة حقـ 

الذي بقـ ملزمل طرفة طؾك يسار الؿؼبؾ مـ طرفةة يريةد الؿزدلػةة   أقصةك الؿةلزم 

ومةـ هةذا الؿقةؾ إلةك سةؼاية زبقةدة ، ] وبقـ يدي هذا الشعب الؿقؾ،  مؿا يؾل كؿرة

و  أقصةك ،  طـدها دو ا إلك الؿزدلػةة قؾةقاًل  (3)[مثؾ الؿقؾ،  التل   أو  الؿزدلػة

مةـ أدركةت مةـ  (5)[أسةؿع]وهل الصخرة التل لةؿ أز  ،  هذا الشعب صخرة كبقرة

رةؿ لةؿ تةز  ،  يزطؿ أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ باَ  خؾػفا اسةت   ةا،  أهؾ العؾؿ

 .  تقضل إلك الققميهذا الشعب فتبقَ  فقف و أهؿة الحج تدخؾ

وذلؽ أن أبةا يحقةك بةـ ،  وهؿأ (6)[القلقد]: أحسب أن جدا أبل  قا  أبق محؿد

أخربين أن الشعب الذي   بطةـ الؿةلزم طؾةك يؿقـةؽ وأكةت مؼبةؾ مةـ ،  أبل مقسرة

                                                           

 .  سؼطت مـ إصؾ (1)

اكفل ، والػةة ( بـحةةقه1781، ومسةةؾؿ ) (169، والبخةةاري ) (71791، وأحؿةةد ) (1117إزرقةةل ) (7)

(7819)  . 

 .  ( طـ طؽرمة بسـد صحق 7811، والػاكفل ) (1118إزرقل ) (6)

 .  ، لقست   إصؾ زيادة مـ إزرقل (3)

 .  ، لقست   إصؾ زيادة مـ إزرقل (5)

 .  ، لقست   إصؾ زيادة مـ إزرقل (6)
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وهةةق أقةةرب وأوصةةؾ ،  إذا أفضةةقت مةةـ مضةةقؼ الؿةةلزمقـ،  طرفةةة بةةقـ الجبؾةةقـ

 .   ٕن الشعب الذي ذكره يبعد طـ الطريؼ،  بالطريؼ

 

 ،  (8)ذْكر الؿواضع التي يستحب فقفا الصالة بؿؽة
                                                           

تخصقص هذه الؿساجد دون غقرها بدون طػك اهلل طـف ، فؿـ أيـ لف  هذا الباب مؿا يستغرب ويـؽر ذكره (1)

، وقد تؼرر مـ إدلة الشرطقة الصحقحة أكةف ٓ يجةقز تخصةقص بؼعةة  ، فآستحباب حؽؿ شرطل دلقؾ

، بؾ يؽةقن ذلةؽ مةـ  أو مسجد بؿزيد خصقصقة لف طـ غقره باستحباب الصالة فقف أو قصده بدون دلقؾ

 الؿصةـػقـ مةـ صاهػةة : )وقد ذكةررحؿف اهلل  تقؿقةـ ، يؼق  شقخ آسالم اب الزيادة   الديـ وهل البدطة

   أحةج ان قبةؾ كتبتةف مـسةؽ   كتبتفةا قةد ، وكـت حقلفا وما مؽة مساجد زيارة استحباب الؿـاسؽ  

 ٓ التةل الؿحدرةة البةدع مةـ كؾف هذا أن لل تبقـ ، رؿ العؾؿان كالم مـ جؿعتف الشققخ لبعض طؿري أو 

 أهؿة ، وأن ذلؽ مـ شقئا يػعؾقا لؿ وإكصار الؿفاجريـ مـ إولقـ السابؼقـ ، وأن الشريعة   لفا أصؾ

 والةدطان لؾصةالة قصده لـا شرع الذي الؿسجد هق الحرام الؿسجد ، وأن ذلؽ طـ يـفقن والفدى العؾؿ

 يجعةؾ أن يصةؾ  ، وٓ سةقاه بؿؽةة بعقـةف مسجد قصد لـا يشرع ، ولؿ العبادات مـ ذلؽ وغقر والطقا 

 دطةان مةـ الؿسةاجد تؾةؽ مةـ مسةجد   الرجةؾ يػعؾةف ، ومةا إحؽةام مةـ شلن   يزاحؿف مسجد هـاك

 غقره مسجد قصد ، وأما مشروطة سـة هذا بؾ خقرا لف كان الحرام الؿسجد   فعؾف إذا ذلؽ وغقر وصالة

 .  مشروطة غقر فبدطة لػضؾف تحريا هـاك

 الـبةل طةـ الصةحقحقـ   ربةت كؿةا الثالرةة الؿساجد هل إلقفا الرحا  تشد التل الؿساجد أن هذا وأصؾ 

 اهلل صةؾك الـبةل أن طـفؿةا تعةالك اهلل رضةل سعقد وأبل هريرة أبل حديث مـ وسؾؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 ومسةجدي إقصك والؿسجد الحرام ، الؿسجد مساجد رالرة إلك إٓ الرحا  تشد )ٓ:  قا  وسؾؿ طؾقف

 أهةؾ باتػةا  وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك الـبةل طةـ رابةت حةديث وهةق أخرى وجقه مـ هذا روي ، وقد هذا(

 .  طـف بالؼبق  متؾؼك العؾؿ

 آطؿةةا  مةةـ وآطتؽةةا  والؼةةرانة والةةذكر والةةدطان فقفةةا لؾصةةالة الثالرةةة الؿسةةاجد هةةذه إلةةك فالسةةػر 

 يسةتحب قبةان مسةجد حتةك العؾةؿ أهةؾ باتػةا  إلقةف السةػر يشةرع ٓ الؿسةاجد هذه سقى ، وما الصالحة

.  361-379:  ص الصةراط إلقةف( اقتضةان الرحةا  شةد يشةرع ،وٓ كالؿديـةة الؼريةب الؿؽان مـ قصده

 طؾقةف اهلل صةؾك اهلل رسق  بـك : )وٓ . وقا  ، وإصؾ   العبادات التقققػ وهذا كالم   غاية التحؼقؼ

 ، وٓ وغقةره الؿقلةد ، مسةجد محدرة كؾفا الؿساجد تؾؽ ، بؾ الحرام الؿسجد غقر مسجدا بؿؽة وسؾؿ

 مسةجد هـةاك بـةك وقةد مـةك خؾةػ الةذي العؼبةة بقعة مقضع زيارة ، وٓ الؿقلد مقضع زيارة ٕمتف شرع

 بذلؽ الـاس أطؾؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل لؽان طؾقف اهلل يثقب مستحبا مشروطا هذا كان لق أكف ومعؾقم
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 من آثار الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم فا وما فق

،  ُولِةَد فقةف رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ (1)[الةذي]: البقةت  قا  أبق القلقد

كةةان طؼقةةؾ بةةـ أبةةل ،  (7)وهةةق   دار محؿةةد بةةـ يقسةةػ أخةةل الَحّجةةاج بةةـ يقسةةػ

وفقةف و  غقةره يؼةق  الـبةل ،  صالب أخذه حةقـ هةاجر الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

رسةق  اهلل؟  : أيةـ تـةز  يةا حةقـ ققةؾ،  طام حجة الةقداع (6)[اهلل طؾقف وسؾؿ]صؾك 

: فؾؿ يز  بقده وبقد ولده حتك باطةف ولةده  قا ،  (3): وهؾ ترك لـا طؼقؾ مـ ضِّؾ  قا 

وتعر  القةقم بةابـ ،  : البقضان فلدخؾف   داره التل يؼا  لفا،  مـ محؿد بـ يقسػ

                                                                                                                                                        

 لؿ ، فؾؿا بعدهؿ مؿـ فقف وأرغب بذلؽ أطؾؿ أصحابف ، وكان ذلؽ أصحابف طؾؿ ، ولؽان إلقف وأسرطفؿ

 وقربةة طبةادة يعةدو ا يؽقكةقا لةؿ التةل الؿحدرةة البةدع مةـ أكةف طؾةؿ ذلةؽ مةـ شةلن إلةك يؾتػتقن يؽقكقا

 اهلل( اقتضةان بةف يةلذن مالؿ الديـ مـ وشرع سبقؾفؿ غقر اتبع فؼد وصاطة وقربة طبادة جعؾفا ، فؿـ وصاطة

 .  376-375:  ص الصراط

 .  ، لقست   إصؾ زيادة مـ إزرقل (1)

، كؿةا حؼةؼ ذلةؽ العقاشةل   رحؾتةف )مةان الؿقاهةد(  لؿ يثبت أكف مؽان مقلةد كبقـةا صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ (7)

 1317 وشةةقا  رمضةةان   3،  6ج   مجؾةةة العةةرب لةةف مؼالةةة ، والؿةةمرخ حؿةةد الجاسةةر   (1/775)

لق و،  ، وهذا الؿؽان مبـل طؾقف الققم مؽتبة مؽة . وغقرهؿا : )أرار اإلسالمقة   مؽة الؿشرفة( بعـقان

،  ، وهةةق مققةةع كثةةر التةةربك بةةف مةةـ الجفةةا  ربةةت لةةؿ يجةةز التةةربك بةةف وتخصقصةةف بشةةلن مةةـ العبةةادات

، ولةق كةان   قصةده وتخصقصةف بشةلن  ، وكثرت طـده وبف أكقاع الشرك والبةدع والخرافققـ والؿتصقفة

ولةؿ يةمرر   ذلةؽ شةلن طةـ أحةد مةـ أهؿةة طؾقف وسؾؿ وصةحابتف الؽةرام،  خقر لسبؼـا إلقف كبقـا صؾك اهلل

الصةحقحقـ لؿا دخؾ مؽة لؿ يؼصده ولؿ يلتةف، ولةؿ يسةل  طـةف، بةؾ   وهق صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الديـ، 

 أو  ربةاع مةـ طؼقةؾ لـةا تةرك هؾو :فؼا  ؟ بؿؽة دارك   أتـز   اهلل رسق  يا أكف قا : حاررة بـ زيد بـ أسامةطـ 

  . . واهلل الؿستعانلػظ مسؾؿ. وهذا دور

 .  ، سؼط مـ إصؾ زيادة مـ إزرقل (6)

، وهق يد  طؾك طدم استحباب الصالة   مؽان الؿقلد لق ربةت  سبؼ تخريجف وأكف   الصحقحقـ بؿعـاه (3)

قصةده بالصةالة ، مؿةا يةد  أن  ، وٓ صةحابتف مةـ بعةده أكف هق ٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يؼصده

 .  بدطة
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أم الخؾقػتةقـ -  (1)الَخْقةُزران فؾةؿ يةز  ذلةؽ البقةت   الةدار حتةك حّجةت،  سػيق

وأشةرطتف   ،  وأخرجتةف مةـ الةدار،  فجعؾتف مسةجًدا ُيصةؾاك فقةف  -مقسك وهارون

 .   : زقا  الؿقلد يؼا  لف،  الزقا  الذي   أصؾ تؾؽ الدار

الةذي كةان وهةق البقةت ،  ومـز  خديجة ابـةة خقيؾةد زوج الـبةل طؾقةف السةالم

وولةدت ،  وفقةف ابتـةك بخديجةة،  يسؽـف رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ وخديجةة

فؾةؿ يةز  الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف ،  وفقف تقفقت خديجةة،  فقف خديجة أوٓدها جؿقًعا

،  صالةب فلخةذه طؼقةؾ بةـ أبةل،  حتك خرج إلك الؿديـة مفةاجًرا،  وسؾؿ فقف ساكـًا

،  فجعؾف مسجًدا يصّؾك فقةف وبـةاه بـةانه هةذا  -ؾقػة  وهق خ  -رؿ اش اه مـف معاوية  

وفت  معاويةة فقةف باًبةا ،  الحدود التل كاكت لبقت خديجة لؿ تغّقر فقؿا ذكر وحدوده

وهةل الةدار التةل قةا  رسةق  اهلل ،  هق فقف قاهؿ القةقم،  مـ دار ابل سػقان بـ حرب

وهةل الةدار التةل يؼةا   ، «مـ دخؾ دار أبل سػقان ففق آمِـ: » صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .   بـت أبل العباس أمقر الؿممـقـ : دار ريطة لفا الققم

جةةدر  -  الجةةدر  ،  و  بقةةت خديجةةة هةةذه صةةػقحة مةةـ حجةةارة مبـةةل طؾقفةةا

الةةذي كةةان يسةةؽـف الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ قةةد اتخةةذ قةةدام الصةةػقحة   -البقةةت 

قةةدر مةةا يجؾةةس تحتفةةا   الجةةدر مةةـ إرض   وهةةذه الصةةػقحة مسةةتؼؾة،  مسةةجًدا

جؾ  .   (7)وذرطفا ذراع   ذراع وشرب،  الرا

                                                           

وكاكةت مةـ ربةات السقاسةة ،  وأم الفةادي والرشةقد،  هل الخقزران بـةت ططةان زوجةة الخؾقػةة الؿفةدي (1)

  خالفة ابـفا هارون الرشقد )شذرات الذهب ،  هة176:  وققؾ،  177تقفقت سـة ،  والـػقذ والسؾطان

 .  (311  -  1/695لؽحالة  لـسانوأطالم ،  1/781

مةـ أرةار التةل ٓ يؽةقن  أيةـ هةل؟!إن ربتت معرفتف بطر  صحقحة، وأيضا خديجة رضل اهلل طـفا بقت  (7)

ٕن ذلةؽ لةؿ يثبةت طةـ السةؾػ :  طؾك مـفاج أهؾ السـة والجؿاطةوٓ تعظقؿفا، ،  يشرع الحػاظ طؾقفا

والةدطقة إلةك ،  يػضل إلك التربك الؿؿـقع والغؾق والشةركوٕكف وٕكف معارض لؾسـة الـبقية، ،  الصال 

  . ، ومؿا يسعك إلقف الخرافققن والجفا إحقان هذه أرار مؿا حذر مـف أهؾ العؾؿ
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ولةؿ ،  أهةؾ مؽةة طةـ هةذه الصةػقحة وبعض: سللت جدي  قا  أبق القلقد  - 

: إن رسةق  اهلل صةؾك اهلل  : إين أسةؿع الـةاس يؼقلةقن جعؾت هـالةؽ؟ وقؾةت لفةؿ

رة قتسةدري  ةا مةـ الرمةل بالحجةا، ف طؾقف وسؾؿ كان يجؾس تحت تؾؽ الصةػقحة

،  فةاكؽروا ذلةؽ،  إذا جانت مـ دار أبل لفةب ودار طةدي بةـ أبةل الحؿةران الثؼػةل

فلص  مةا ،  ولؼد سؿعـا مـ يذكرها مـ أهؾ العؾؿ،  : لؿ كسؿع هذا مـ ربت وقالقا

،  اكتفك إلقـا مـ خرب ذلؽ أن أهؾ مؽة كاكقا يتخذون   بققهتؿ صػاه  مةـ حجةارة

والداجـ يؽةقن   ،  والشلن مـ الصقـل،  الؿتاعتقضع طؾقفا ،  تؽقن شبف الرفا 

 .   فؼّؾ بقت يخؾقا مـ تؾؽ الرفا ،  البقت

يؼةا  ،  التةل طـةد الصةػا،  ومسجد   دار إرقةؿ بةـ أبةل إرقةؿ الؿخزومةل

،  وكان رسق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ مختبًئةا فقةف،  كان بقًتا،  : دار الَخْقُزران لفا

 .  اب رحؿف اهللوفقف أسؾؿ طؿر بـ الخط

يؼةا  أن الـبةل صةؾك ،  طـد بئر جبقر بـ ُمْطِعؿ،  ومسجد بلطؾك مؽة طـد الردم

وقد بـةاه طبةداهلل بةـ طبقةد اهلل بةـ العبةاس بةـ محؿةد بةـ ،  اهلل طؾقف وسؾؿ صّؾك فقف

 .  فقف الؿان (1)[َيْسِؼل]وبـك طـده جـبًذا ،  طؾل بـ طبداهلل بـ طباس

سةؿقف أهةؾ يوهةق الةذي ،  : مسةجد الجةـ يؼا  لةف،  ومسجد بلطؾك مؽة أيًضا

الحةةرس أن صةةاحب الحةةرس كةةان مسةةجد وإكؿةةا سةةؿل ،  : مسةةجد الحةةرس مؽةةة

ولؿ يجةزه حتةك يتةقاىف طـةده طرفةاؤه ،  حتك إذا اكتفك إلقف وقػ طـده،  يطق  مؽة

طـةده  أتقاذا نف  -رـقة الؿدكققـ    -ومـ الثـقة  ،  ب ابـ طامرشعيلتقكف مـ ،  وحرسف

الةذي خةط رسةق  اهلل  : مقضةع الخةط وهةق فقؿةا يؼةا  لةف،  جع مـحدًرا إلك مؽةر

وهةق يسةّؿك مسةجد ،  صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ ٓبةـ مسةعقد لقؾةة اسةتؿع طؾقةف الجةـ

                                                           

 .  ، لقست   إصؾ زيادة مـ إزرقل (1)
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 .  (1)[الؿقضع]: أن الجـ بايعقا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   ذلؽ  يؼا ،  البقعة

  ُدُبةر دار مـةارة بحةذان هةذا ،  بلطؾك مؽة،  : مسجد الشجرة ومسجد يؼا  لف

شةجرة ال: أن الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ دطةا  يؼةا   -مسجد الجةـ    -الؿسجد  

فلقبؾت تخةط بلصةؾفا ،  فسللفا طـ شلن،  وهق   مسجد الجـ،  كاكت   مقضعف

،  رةؿ أمرهةا فرجعةت،  فسةللفا طؿةا يريةد،  وطروقفا إرض حتك وقػت بقـ يديةف

 .  مقضعفاحتك اكتفت إلك 

،  : مسةجد طبدالصةؿد وهق الؿسجد الذي تسؿقف أهةؾ مؽةة،  ررسومسجد ال

 .   كان بـاه

ولةقس بؿسةجد ،  : مسجد إبراهقؿ يؼا  لف،  ومسجد بعرفة طـ يؿقـ الؿققػ

 .   طرفة الذي يصؾل فقف اإلمام

 .   مـكطـد ذكر قد ذكر ،  : مسجد الؽبش بِؿـك ومسجد يؼا  لف

 .  : الؿتاؽل يؼا  لف،  فقفومقضع ،  ومسجد بلجقاد

طةـ  (7)ُيسةلٓ،  سؿعت جدي أحؿد بـ محؿد ويقسػ بـ محؿد بةـ إبةراهقؿ

فرأيتفؿةا ،  فقةف (6)ؾوهؾ صّ  طـدهؿا أّن الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ اّتؽة،  الؿتاؽل

 .   ، ولؿ اسؿع أحدا مـ أهؾ مؽة يثبت أمر الؿتؽل يـؽران ذلؽ

وسةؿعت بعةض .  : مسةجد إبةراهقؿ يؼةا  لةف،  ومسجد طؾك جبؾ أبةل ُقَبةْقس

                                                           

فليـ الدلقؾ الذي تؼقم بف الحجة طؾك ذلؽ؟ ،  فقف الجـ ، أي أن هذا هق الؿؽان الذي بقيعهذا لؿ يثبت  (1)

، لؿا يػضةل إلقةف ذلةؽ  لق طرفقا هذه إماكـ يحرصقن طؾك بقا اقفؿ رضقان اهلل طؾولؿ يؽـ الصحابة 

وأفعةةا  الجفةا ، وٓ تجةد أحةد مةـ إهؿةةة يةذكر ذلةؽ إكؿةا يةةذكره وآطتؼةادات الػاسةدة، ،  مةـ البةدع

 . والؿصـػ هـا ذكرها بصقغة التضعقػ: يؼا  ،  الؿمرخقن الذيـ ٓ يتحرون الصحة فقؿا يذكرون

 .  يسلٓن:  طـد إزرقل (7)

 .  : اتؽل طـد إزرقل (6)
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 بةؾ:  ، ويؼةق  هق مسجد إبراهقؿ خؾقةؾ الةرحؿـ؟ فقـؽةر ذلةؽأ:  ُيسل أهؾ العؾؿ 

الـةاس   ليسة (1)شةاملإلكسان كان   جبؾ أبل ُقَبةْقس ،  مسجد إبراهقؿ الُؼَبْقسل هق

 لةرحؿـ: إن إبراهقؿ خؾقةؾ ا : فنين سؿعت بعض الـاس يؼق  فؼؾت لجدي،  طـده

َن فققةف،  َصةَعَد طؾةك أبةةل ُقَبةْقس،  حةقـ ُأمِةَر بةةإذان   الـةاس بةةالحج فةةلكؽر ،  َفةةَلذا

إن إبراهقؿ خؾقؾ الرحؿـ حقـ ُأمةر ،  : لعؿري ما بقـ أصحابـا اختال  قا ،  ذلؽ

حتةك صةار ،  فارتػع بف الؿؼام،  أكف قام طؾك مؼام إبراهقؿ،  بإذان   الـاس بالحج

 .  ، وقد سبؼ ذكر ذلؽ طـد ذكر الؿؼام   طؾك ما تحتفوأشر،  أصق  الجبا 

 

 ذْكر حراء وما جاء فقه

: أو  مةا ُبةِدئ بةف رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف  أ ةا قالةت،  طـ طاهشةة  -  591

، وسا  الحديث الذي   الصحق  إلك  الرؤيا الصادقة   الـقم،  وسؾؿ مـ القحل

 .   آخره

: جانت خديجة إلك الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف  يؼق ،  ابـ أبل مؾقؽةطـ   -  591

هةذه خديجةة قةد ،  : يةا محؿةد فجانه جربيةؾ فؼةا ،  وهق بحران،  (7)وسؾؿ بَِحْقسٍ 

واهلل يةةلمرك أن تؼرهفةةا السةةالم وتبشةةرها ببقةةت   ،  حقًسةةا معفةةا (6)[تحؿةةؾ]جةةانت 

قا  لفا الـبةل ،  فؾؿا أن رققت خديجة،  ٓ صخب فقف وٓ كصب،  الجـة مـ قصب

،  واهلل يؼرهةةؽ السةةالم،  : يةةا خديجةةة! إن جربيةةؾ قةةد جةةانين صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ

: اهلل  . فؼالت خديجةة ٓ صخب فقف وٓ كصب،  ويبشرك ببقت   الجـة مـ قصب

                                                           

 .  : ساسل طـد إزرقل (1)

 .  : حقس( مادة،  : إقط يخؾط بالتؿر والسؿـ )الؾسان الَحْقس (7)

 .  زيادة مـ إزرقل سؼطت مـ إصؾ (6)
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 .  (1)وطؾك جربيؾ السالم،  ومـ اهلل السالم،  السالم

 

 ذكر صريق الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم من حراء إلى ثور

:  قةا ،  طـ محؿد بةـ طبةدالرحؿـ بةـ هشةام الؿخزومةل إوقةص  -  597

الةرخؿ طؾةك  (7)شةعبوكاكت صريؼ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مةـ حةران إلةك رةقر 

يؼةا  ،  الثـقة التل تخرج طؾك بئةر خالةد بةـ طبةداهلل الؼسةري التةل بةقـ مةلزمل مـةك

رؿ سؾؽ الـبل ،  ؽةوهل الثـقة التل طـ يسار الذاهب إلك مـك مـ م،  : الؼسرية لفا

رةؿ   الثـقةة ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   الشعب الذي بـك ابـ شةقحان سةؼاية بػقهتةف

وهةق أمقةر   -فحبس ابـ طؾؼؿة أططقات الـاس سةـة  ،  التل فقف تخرج طؾك الَؿْػَجر

فضرب  ا الثـقة التل بقـ شعب الرخؿ وبقـ بئر خالةد بةـ طبةداهلل الؼسةري   -مؽة  

 .  (6)أبق جعػر أمقر الؿممـقـ الثـقة إخرى التل تخرج إلك الَؿْػَجر ودرج،  وبـاها

 

 ذكر ثور وما جاء فقه

أن رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا خةرج هةق ،  طـ ابـ أبل مؾقؽة  -  596

جعؾ أبق بؽر يؽقن أمام الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مةرة وخؾػةف ،  وأبق بؽر إلك رقر

،  : إذا كـةُت أمامةؽ فؼةا ،  بل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ ذلةؽ: فسللف الـ قا ،  مرة

،  خشةقت أن ُتةْمَتك مةـ أمامةؽ،  وإذا كـةت خؾػةؽ،  خشقُت أن ُتةمَتك مةـ خؾػةؽ
                                                           

: )وٓ كصب(  متػةؼ طؾقةف بـحةقه مةـ حةديث  ، لؽـ الحديث إلك ققلف ، وهق مرسؾ (1173إزرقل ) (1)

، والحةاكؿ  ، وباققف أخرجف الـسةاهل (7367) ، ومسؾؿ (7158،  6619) البخاري : أخرجف هريرة ابل

 صحق  حديث : هذا ، وقا  الحاكؿ ( بسـد ٓ بلس بف11716( مـ حديث اكس )3856  الؿستدرك )

 .  يخرجاه ولؿ مسؾؿ شرط طؾك

 .  :   شعب طـد إزرقل (7)

 .  وفقف اكؼطاع( وإسـاده ضعقػ 1175إزرقل ) (6)
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ةف ؼا  أبق بؽرف.  حتك اكتفقا إلك الغار فةنن ،  (1): كؿةا أكةت حتةك أدخةؾ يةدي َفلجسُّ

فةلْلَؼؿ أبةق بؽةر ،  الغةار ُجحةرٌ : وبؾغـل أكف كان    قا ،  كان فقف دابة أصابتـل قبؾؽ

َفَرًقا أن يخرج مـف دابة أو شلن يمذي رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف ،  رجَؾف ذلؽ الحجر

 .   (7)وسؾؿ

ويزطؿةقن أن ،  طـةد قةرن مسةؼؾة،  : ومسجد بلطؾك مؽة طـد سق  الغةـؿ قا 

 .  (6)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الـاس بؿؽة يقم الػت  سق  اهللطـده بايع 

حضةر رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ طـةد قةرن  (3)إسقد طـ أبل  -  593

،  : فرأيت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ جةانه الرجةا  والـسةان قا ،  مسؼؾة بالؿعالة

: ومةا الشةفادة؟  : قؾةت قةا ،  فبايعفؿ طؾك اإلسةالم والشةفادة،  والصغار والؽبار

 .   (5)وأن محؿد طبده ورسقلف،  : شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل قا  محؿد بـ إسقد

 

                                                           

 .  : جسس( مادة،  : الؾؿس بالقد )الؾسان الَجس (1)

، والبقفؼةةل    (3768، ورواه الحةةاكؿ بـحةةقه ) ( وهةةق مرسةةؾ7311، والػةةاكفل ) (1176إزرقةةل ) (7)

، ورواه الاللؽةةاهل   اطتؼةةاد اهةةؾ السةةـة  ، وهةةق مرسةةؾ أيضةةا ( طةةـ ابةةـ سةةقريـ7/376) الـبةةقة دٓهةةؾ

 .  جدا ( بسـد ضعقػ7376)

، وٓ يجةقز اطتؼةاد  الؽالم   هذا الؿسجد كالذي سبؼف أكف لق ربت أكف طـده كاكت البقعة لؿ يشرع قصةده (6)

، بؾ إن حصؾ اطتؼاد زاهةد فقةف أو تةربك وكحةقه فقةزا  كؿةا  فقف خال  غقره مـ مساجد مؽةخاص شلن 

، مةع أن كقكةف  ف وسؾؿ بقعة الرضةقانالشجرة التل بقيع تحتفا الـبل صؾك اهلل طؾق رضل اهلل طـف قطع طؿر

، ٕن الصحابة رضقان اهلل طؾةقفؿ لةؿ يعـةقا بنربةات ذلةؽ حصؾت طـده البقعة لؿ يثبتهق الؿسجد الذي 

  . وكؼؾف، ولق طـق بف لـؼؾ، ولق كان ذلؽ مشروطا لؿا أهؿؾقا كؼؾف والعـاية بف

 .  طـد إزرقل أكف طـ إسقد كػسف (3)

( وسةةـده 7367، والػةةاكفل ) (815، والطةةرباين   الؽبقةةر) (9871وطبةةدالرزا  )،  (1176إزرقةةل ) (5)

، ومحؿد بـ إسقد بـ خؾةػ الةراوي طةـ  ضعقػ تػرد بف طبداهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ وٓ يحتؿؾ تػرده

 .  (5/86، لسان الؿقزان ) (6/76) آطتدا  : مقزان . اكظر إسقد ابقف مجفق  الحا 
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 ذْكر مسجد البقعة وما جاء فقه

أن رسق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ ،  جابر بـ طبداهلل إكصاريطـ   -  595

،  وُطَؽةةاظ،  َلبِةةث بؿؽةةة طشةةر سةةـقـ يتبةةع الحةةاج   مـةةازلفؿ   الؿقسةةؿ بَؿَجـاةةة

ولةف ،  أبؾغ رسةآت ربةلمـ يمويـل ويـصرين حتك : » (1)]يؼق [،  ومـازلفؿ بؿـك

حتك أن الرجؾ يرحؾ صةاحبف مةـ مصةر ،  فال يجد أحًدا ُيمويف وٓ يـصره،  «الجـة

يؿشةل ،  ٓ يػتـةؽ،  : احذر فتك قريش فقؼقلقن،  أو القؿـ فقلتقف ققُمف أو ذو رحؿة

اهلل لةف مةـ  (7)حتةك بعةث،  يشةقرون إلقةف بلصةابعفؿ،  الفؿ يةدطقهؿ إلةك اهللجبقـ ر

فقـؼؾةب طؾةك أهؾةف فقسةؾؿقن ،  ويؼرهةف الؼةرآن،  فقلتقف الرجؾ مـا فقممـ بةف،  يثرب

حتك لؿ يبَؼ دار مـ دور يثرب إٓ وفقفا مـا رهط مـ الؿسؾؿقـ ُيظفةرون ،  بنسالمِف

: حتةك متةك كةدع  فؼؾـةا،  رؿ بعثـا اهلل فاهتؿركا واجتؿعـا سبعقـ رجةاًل مـّةا،  اإلسالم

طرد   جبا  مؽة ويخا ؟ فرحْؾـا حتك قدم طؾقةف رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يُ 

حتك تقافقـةا ،  واجتؿعـا فقف مـ رجؾ ورجؾقـ،  فتقاطدكا شعَب الَعَؼبة،    الؿقسؿ

تبةايعقين طؾةك السةؿع : » ؟ قةا (6)ؽقكةبايعُ ي طؾةك مةا،  : يةا رسةق  اهلل ؼؾـا، ف طـده

وطؾةةك إمةةر ،  والقسةةروطؾةةك الـػؼةةِة   الُعْسةةر ،    الـشةةاط والؽسةةؾ،  والطاطةةة

  اهلل ٓ تلخةةُذكؿ   اهلل لقمةةة  تؼقلةةقاوطؾةةك أن ،  بةةالؿعرو  والـفةةل طةةـ الؿـؽةةر

مؿةا تؿـعةقن مـةف  (3)فتؿـعةقن،  وطؾك أن تـصةروين إذا قةدمُت طؾةقؽؿ يثةرب،  ٓهؿ

أسةعُد  (5)فلخةذ بقةد،  فؼؿـا كبايعةف،  ولؽؿ الجـة،  وأزواجؽؿ،  وأبـانكؿ،  أكػسؽؿ

إكةا ،  : ُرَوْيًدا يا أهةؾ يثةرب فؼا ،  إٓ أكا  -وهق أصغر السبعقـ رجاًل    -بـ زرارة  

                                                           

 .  قلزيادة مـ إزر (1)

 .  : بعثـا طـد إزرقل (7)

 .  : كبايعؽ طـد إزرقل (6)

 .  : فتؿـعقين طـد إزرقل (3)

 .  : بقده طـد إزرقل (5)
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ّ
صةةؾك اهلل طؾقةةف ]إٓ وكحةةـ كعؾةةؿ أكةةف رسةةق  اهلل ،  لةةؿ كضةةرب إلقةةف أكبةةاَد الؿطِةةل

ةةؽؿ ،  وقتةةُؾ خقةةاركؿ،  إن إخراَجةةف القةةقم مػارقةةة العةةرب كافةةة،  [وسةةؾؿ وأن َتَعضا

وطؾةةك قتةةؾ ،  طةةّض السةةقق  إذا مّسةةتؽؿفنمةةا أكةةتؿ قةةقم تصةةربون طؾةةك ،  السةةققُ  

وإمةا أكةتؿ قةقم تخةافقن ،  فخذوه وأجركؿ طؾةك اهلل،  خقاركؿ ومػارقة العرب كافة

: أمِْط طـةا َيةَدك يةا أسةعد  قالقا،  فذروه ففق أطذر لؽؿ طـد اهلل،  طؾك أكػسؽؿ خقػةً 

رجةاًل يلخةذ  فؼؿـةا إلقةف رجةاًل ،  وٓ كسةتؼقؾفا،  فقاهلل ٓ كذر هةذه البقعةة،  بـ زرارة

 .   (1)«ويعطقـا طؾك ذلؽ الجـة ،  طؾقـا شرصف

وبةقـ الثـقةة ،  ومسجد بذي صقى بقـ رـقة الَؿةَدكّققـ الُؿْشةِرفة طؾةك مؼةربة مؽةة

 .  وذلؽ الؿسجد َبـَْتُف زبقدة بَلَزج،  (7)التل هتبط طؾك الَحْصحاص

طبداهلل بـ طؿر أن رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يـز  بذي  طـ  -  596

 .   (6)َسُؿرة   مقضع الؿسجد تحتو  حجتف حقـ حّج ،  صقى حقـ يعتؿر

أن ابةةـ طؿةةر أن رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ كةةان يـةةز  ذا وطةةـ   -  597

 .   (3)صقى فقبقت بف حتك يصؾك صالة الصب  حقـ يؼدم مؽة

لةةقس ،  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ ذلةةؽ طؾةةك أكؿةةة غؾقظةةة ومصةةّؾك رسةةق 

،  ولؽـةةف أسةةػؾ مةةـ الجبةةؾ الطقيةةؾ الةةذي قبةةؾ الؽعبةةة،  بالؿسةةجد الةةذي ُبـةةل ُرةةؿا 

ومصةؾك رسةق  اهلل ،  بطةر  إكؿةة،  الؿسجد الذي ُبـل بقسار الؿسجد (5)جعؾف

                                                           

 .  ( وسـده ققي6773، وابـ حبان ) (7569، والػاكفل ) (13693، وأحؿد ) (1178إزرقل ) (1)

 .  (7/766: جبؾ مشر  طؾك ذي صقى )معجؿ البؾدان  الحصحاص (7)

، وكلن إزرقل وهؿ هـةا فالحةديث مةـ كػةس الطريةؼ طـةد البخةاري  ( بسـد فقف ضعػ1179إزرقل) (6)

 حةقـ حجتةف و  يعتؿةر حةقـ الحؾقػةة بذي يـز  كان وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسق  : )أن ( بؾػظ371)

 .  الؿسجد( مقضع   سؿرة تحت حج

 .  (1759ومسؾؿ )،  (371، ورواه البخاري) (1161إزرقل) (3)

 .  : يجعؾ طـد إزرقل (5)
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،  أذرع ةطشةرتدع مـ إكؿة ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أسػؾ مـف طؾك إكؿة السقدان

الذي بقـف وبةقـ  مـ الجبؾ الطقيؾ رؿ يصؾل مستؼبؾ الػرضتقـ،  بقؿقـ (1)كحقها وأ

 .  الؽعبة

 

 ما جاء يف مسجد الجعراكة

اطتؿةر أربةةع ،  صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ-طةـ ابةـ طبةاس أن رسةق  اهلل   -  598

 والرابعةة،  والثالثةة مةـ الجعراكةة،  وطؿرة الؼضان مـ قابؾ،  : طؿرة الحديبقة ُطَؿر

 .  (7)مع حجتف التل

خةرج لةقاًل مةـ ،  طـ مخرش الؽعبل أن الـبل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ  -  599

رؿ خرج مةـ تحةت ،  فدخؾ مؽة لقاًل فؼضك طؿرتف،  الجعراكة حقـ الؿسان معتؿًرا

حتةك إذا زالةت الشةؿس خةرج مةـ الجعراكةة   ،  فلصب  بالجعراكةة كباهةت،  لقؾتف

 .   (3)بسر   -صريؼ الؿديـة    -جامع الطريؼ  حتك ،  (6)بطـ سر 

ش  .  فؾذلك خػقت طؿرته طذ كثر من الـاس:  قال ُم  رِّ

 

                                                           

 .  : وكحقها طـد إزرقل (1)

، ومسةةؾؿ  ، ورواه البخةةاري ( بسةـد صةةحق 1996، وابةةق داود ) (7957، وأحؿةةد ) (1161إزرقةل ) (7)

 .  ( بؿعـاه6917( مـ حديث أكس )1756)

،  : سةبعة أمقةا  وققةؾ،  ؼ مةرمةـ صرية،  : مقضةع طؾةك سةتة أمقةا  مةـ مؽةة سر :    حاشقة إزرقل (6)

وهـةاك ماتةت ،  وهـةاك أطةرس الرسةق  صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ بؿقؿقكةة أم الؿةممـقـ،  : ارـةا طشةر وققؾ

 .  (6/736)معجؿ ما استعجؿ 

 .  وهق واقع بقـ التـعقؿ ووادي فاصؿة،  : الـقراكقة ويسؿك الققم 

 .  ( وإسـاده صحق 7831، والػاكفل ) (1861، والدارمل ) (15557، وأحؿد ) (1166إزرقل ) (3)
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 مسجد التـعقم 

أن رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف ،  أبل بؽر الصةديؼطـ طبدالرحؿـ بـ   -  611

فلطؿرهةا مةـ التـعةقؿ  -يعـةل طاهشةة-أرد  أختةؽ ":  قا  لعبةد الةرحؿـ،  وسؾؿ

 .   (1)"فن ا طؿرة متؼبؾة،  فؿرها فؾتحرم،  أهبطت  ا إكؿةفنذا 

ورانهةا ،  أكف رأى ابـ الزبقر طـد خقؿة جؿاكةة،  الحجاج بـ زياد طـ  -  611

: معةف أربعةة كػةر أو  : مـ معةف؟ قةا  فؼؾت،  شقًئا بالتـعقؿ اطتؿر طؾك برذون أبقض

 .  (7)خؿسة مـ إحراس

: رأيةت ابةـ الزبقةر  قةا ،  فةلخربين،  أكةا بعةد: فسةللت الحجةاج  قا  الزكجةل

وأكةةت ذاهةةب فةةال أراه إٓ ،  يصةةؾل   مسةةجد مةةـ وران خقؿةةة جؿاكةةة طؾةةك يؿقـةةؽ

 .  معتؿًرا

: رأيت ططان يصػ الؿقضع الةذي اطتؿةرت مـةف  طـ ابـ جريج قا   -  617

،  : فلشةةار إلةةك الؿقضةةع الةةذي ابتـةةك فقةةف محؿةةد بةةـ طؾةةل الشةةافعل قةةا ،  طاهشةةة

 .  (6)الؿسجد الذي وران إكؿة وهق الؿسجد الخراب

وجعةؾ طؾةك ،  : رؿ طؿره أبق العباس طبداهلل بـ محؿةد بةـ داود قا  الخزاطل

 .   وأحسـت بـانه   سـة،  (3)دتفدوج،  رؿ َبـَْتف العجقز،  بئره قبة وهق أمقر مؽة

 

                                                           

 .  ( وإسـاده ققي1866، والدارمل ) (1995، وأبق داو ) (1711، وأحؿد ) (1163إزرقل ) (1)

 .  ( وإسـاده ضعقػ1167إزرقل ) (7)

 .  ضعقػ وإسـاده( 1168) إزرقل (6)

 .  : وجقدتف طـد إزرقل (3)
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 وفضؾفا،  ما جاء يف مؼبرة مؽة

: ٓ ُيْعَؾُؿ بؿؽة ِشةْعٌب يسةتؼبؾ كاحقةة مةـ  جدي : قا  قا ،  قا  أبق القلقد  - 

فنكةةف يسةةتؼبؾ وجةةف الؽعبةةة كؾةةف ،  إٓ شةةعب الؿؼةةربة،  الؽعبةةة لةةقس فقةةف اكحةةرا 

 .  مستؼقًؿا

كعةؿ الؿؼةربة ":  قةا ،  طـ ابـ طباس طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ  -  616

 .  (1)ؿؼربة أهؾ مؽةل "هذه

: مةـ ُقبِةر   هةذه  طـ يحقك بـ محؿد بـ طبداهلل بةـ صةقػل أكةف قةا   -  613

 .   (7)يعـل مؼربة مؽة،  الؿؼربة بعث آمـا يقم الؼقامة

: كان أهةؾ  قا ،  طـ الزكجل،  : وأخربين جدي قا ،  قا  أبق القلقد  -  615

الحجةقن  مةـ، و يةدفـقن مقتةاهؿ   شةعب أبةل ُدّب ،  الجاهؾقة و  صدر اإلسالم

الةذي ،  و  الشعب الالصؼ بثـقةة الؿةدكققـ  -صػل السباب  -لك شعب الصػل  إ

رةؿ تؿضةل الؿؼةربة مصةعدة ٓصةؼة بالجبةؾ،  هق مؼربة أهةؾ مؽةة القةقم
إلةك رـقةة ،  

َأِسةقد بةـ  . وكةان يةدفـ   الؿؼةربة التةل طـةد رـقةة أذاخةر آ  أذاخر بحةايط ُخْرمةان

ومةات ،  طبداهلل بـ طؿةر بةـ الخطةاببـ أمقة بـ طبدشؿس وفقفا دفـ  صاالع أبل

وكان كازٓ طؾةك طبةداهلل بةـ ،  بؿؽة   سـة أربع وسبعقـ وقد أتت لف أربع ورؿاكقن

أوصةاه أن ٓ ،  فؾؿةا حضةرتف القفةاة  -وكةان صةديؼا لةف    -خالد بـ أسةقد   داره  

                                                           

( و  سةـده ابةراهقؿ 7669، والػةاكفل ) (6377، وأحؿةد ) (6763، وطبدالرزا  ) (1131) إزرقل (1)

وققلف لؿؼربة أهؾ .  (1/15) الؿـػعة : تعجقؾ . اكظر بـ ابل خداش وهق مجفق  لؿ يقرؼف آ ابـ حبان

 .  مؽة مـ كالم ابـ جريج

،  و  اسةةـاده اسةةؿاطقؾ بةةـ القلقةةد بةةـ هشةةام شةةقخ ابةةـ جةةريج لةةؿ كجةةد لةةف ترجؿةةة (1131) إزرقةةل (7)

 مةـ أكةف ذلةؽ قبةؾ أسةؿع وكـت : )قا  ، وزاد ( طـ ابـ جريج طـ يحقك بـ صقػل6761طبدالرزا  )و

. اسةؼط  : وحدرت طـ يحقك بةف ( وطـده قا  ابـ جريج3/66. والػاكفل ) لف( ذلؽ فنن الحرم   مات

 .  . والػضاهؾ ٓ بد لفا مـ شلن مرفقع ، فآسـاد ضعقػ اسؿاطقؾ شقخ ابـ جريج
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فصةؾك طؾقةف   وكان الحجاج بؿؽة والقا بعد مؼتؾ ابةـ الزبقةر،  يصؾل طؾقف الحجاج

ودفـةف   مؼربتةف ،  اهلل طـةد بةاب دارهةؿطبد طبداهلل ابـ خالد بـ أسقد لقاًل طؾك ردم

آ  سةػقان ،  ويدفـ   هذه الؿؼربة مع آ  أسةقد ، هذه طـد رـقة أذاخر بحايط خرمان

وهةةؿ يةةدفـقن فقفةةا جؿقعةةا ،  بةةـ طبدإسةةد بةةـ هةةال  بةةـ طبةةداهلل بةةـ طؿةةر مخةةزوم

 .  الققم

: رجةؾ  وأبةق دب،  فقف الجزارون بؿؽة بةالؿعالةوشعب أبل دب الذي يعؿؾ 

. وطؾك فةؿ هةذا الشةعب سةؼقػة مةـ حجةارة  مـ بـل سقاة بـ طامر سؽـف فسؿل بف

: أجةاور  وقةا ،  وكزلفةا حةقـ اكصةر  مةـ الحؽؿةقـ،  بـاها أبق مقسك إشةعري

 .   -يعـل أهؾ الؼبقر  -ققما ٓ يغدرون  

قرب آمـة بـت وهب بةـ طبةدمـا   أن   هذا الشعب،  وقد زطؿ بعض الؿؽققـ

 عةةب: قربهةا   دار را وقةا  بعضةفؿ،  بـ زهرة أم رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

(1)   . 
                                                           

، وزيةارة قبةقر  ، وتةذكر الؿةقت زيارهتؿ لؾسالم طؾقفؿ والدطان لفةؿة مـ معرفة أماكـ الؿؼبقريـ ػاهدال (1)

، وهذه هل الزيارة الشرطقة لؽةـ  الصالحقـ تذكر أيضًا بصالحفؿ فقجتفد العبد   العبادة ويػعؾ مثؾفؿ

طـةد يطؾب مـ الؿقت  ، أما قصد العبادة والدطان طـد الؼرب أو أن مـ غقر شد رحؾ لؾحديث السابؼ ذكره

، أمةا دطةان  أن يدطق لف فبدطة مـؽرة قبقحة لؿ يؽـ طؾقف السؾػ الصال  ولق كةان خقةرا لسةبؼقكا إلقةفقربه 

 .  إمقات وآستغارة  ؿ وصر  العبادة لفؿ فشرك أكرب مخرج مـ الؿؾة

 الـبل وسؾؿ أكف زار وأم الرسق  صؾك اهلل طؾل وسؾؿ ماتت طؾك الشرك لؿا ص  طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 أنْ    ، َواْسةَتْلَذْكتفُ  لةل يةْمَذنْ  فؾةؿ لفا َأْسَتْغػرَ  أنْ    َرّبل : )اسَتْلَذْكُت  ، فؼا  حقلف مـ وأبؽك فبؽك أمف قرب

رُ  َفنكاَفةا اْلؼُبقرَ  ، َفزوُروا لل َفلِذنَ  َقربََها َأزورَ  ،  (976. وهةذا حةديث صةحق  رواه مسةؾؿ ) الَؿةْقَت( تةَذكِّ

، وإزرقةةل مطةةقٓ وهةةق الحةةديث  (1577، وابةةـ ماجةةة) (6763، وأبةةق داود) (9686ورواه احؿةةد )

 .  ، وغقرهؿ أيت

 أن : )الؿعةرو  و  فتاوى الؾجـة الداهؿةة لالفتةان   السةعقدية حقةث سةئؾت طةـ زيةارة قربهةا فلجابةت 

 ، ولةؿ لةف يةلذن فؾةؿ لفةا يسةتغػر أن ربةف ، واستلذن واحدة مرة أمف قرب زار إكؿا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل

 والسةؾػ الصةحابة طةـ يعةر  ، ولةؿ ذلةؽ بعةد أمةف لؼرب الزيارة كرر أكف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك طـف يعر 
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: خةرج الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ  أكف قا  ،  طـ طبداهلل بـ مسعقد  -  616

خطةا الؼبةقر  -رةؿ ت ،  يقًما وخرجـا معف حتةك اكتفقـةا إلةك الؿؼةابر فلمركةا فجؾسةـا

رةؿ ارتػةع صةقتف يـتحةب ،  فـاجةاه صةقياًل ،  فجؾةس إلقةف،  تك اكتفك إلك قرب مـفةاح

رةؿ إن رسةق  اهلل صةؾك اهلل ،  لبؽةان رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ،  باكًقا فبؽقـةا

: ما الذي أبؽاك يا رسق  اهلل؟  فؼا ،  طؾقف وسؾؿ أقبؾ إلقـا فتؾؼاه طؿر بـ الخطاب

أفةزطؽؿ بؽةاهل؟ : » فؼا ،  رؿ أومل إلقـا فلتقـاه،  بقد طؿرفلخذ ،  فؼد أبؽاكا وأفزطـا

إن الؼةرب الةذي : »  رةؿ قةا ،  : ذلؽ مرتقـ أو رالرا فؼا ،  كعؿ يا رسق  اهلل:  فؼؾـا« 

رةؿ ،  وأين أسةتلذكت ربةل   زيارهتةا فةلذن لةل،  رأيتؿقين أكاجقف قرب آمـة بـت وهب

ٿ  ٿ  ٿ  :  ﴿ (1)[طةز وجةؾ]ز  اهلل فلك« استلذكتف   اإلستغػار لفا فؾؿ يلذن لل

ــــــــــةأيةةةةةةةةةةة ﴾ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ ڃ  ڃ      ﴿،  [668:  ]التوب

 .   [669:  ]التوبة  ﴾ أيةچ  چ

،  فلخةذين مةا يلخةذ القلةد لؾقالةد مةـ الرقةة: » قا  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ

فق   وأكؾ لحقم إضاحل،  طـ زياة الؼبقر  كـت  قتؽؿ ين قدإٓ ، أ فذلؽ أبؽاين

،  فن ةا تزهةد   الةدكقا وتةذكر أخةرة،  فزوروا الؼبةقر،  وطـ كبقذ إوطقة،  رالث

فقسةعف ،  فنكؿا  قت إذ الخقر قؾقؾ،  وادخروا ما شقتؿ،  وكؾقا مـ لحقم إضاحل

                                                                                                                                                        

 مـفةل الؼبةقر لزيةارة السةػر : ٕن إلقةف سةافروا أو طؾقةف تةرددوا أو الؼةرب هذا زاروا أ ؿ كعؾؿ فقؿا الصال 

  مسةةاجد( رالرةةة إلةةك إٓ الرحةةا  تشةةد )ٓ:  وسةةؾؿ طؾقةةف اهلل صةةؾك ، قةةا  الشةةرك وسةةاهؾ مةةـ : ٕكةةف طـةةف

 مةـ الحةقاهج صؾةب ذلةؽ إلةك اكضةا  ، وإذا الؿةذكقر : لؾحديث الؼبقر كساهر يجقز ٓ لزيارتف فالسػر

 التؿسةؽ الؿسةؾؿقـ طؾةك ، فالقاجةب الؿؾةة مةـ مخةرج أكةرب شةرك : ففذا بف آستغارة أو الؼرب صاحب

وقةع .  الصةال  والعؿؾ الـافع لؾعؾؿ الجؿقع اهلل ، وفؼ ووساهؾف الشرك وطـ البدطة طـ وآبتعاد بالسـة

، والشةةقخ صةةال   ، والشةةقخ ابةةـ غةةديان ، والشةةقخ طبةةدالعزيز آ  الشةةقخ طؾةةك الػتةةقى الشةةقخ ابةةـ بةةاز

 .  (7/339)، والشقخ بؽر أبق زيد  انالػقز

 .  زيادة مـ إزرقل (1)
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 .   (1)«وكؾ مسؽر حرام،  أٓ وأن وطان ٓ يحَرم شقئا،  اهلل طؾك الـاس

 (6)]قةةرب[ طاهشةةة أم الؿةةممـقـ تةةزور (7)كةةتكا:  وقةةا  ابةةـ أبةةل مؾقؽةةة  -  617

.  (3)فؾةةؿ يحؿةةؾ إلةةك مؽةةة،  مةةات بالحبشةةل،  بؽةةر أخقفةةا طبةةدالرحؿـ بةةـ أبةةل

 .   : بلسػؾ مؽة طؾك بريد مـفا والحبشل

 

 (5)ضحاضيف مؼبرة الؿفاجرين التي بالح [ما جاء] 

: كان بؿؽة كاس قد دخؾفؿ اإلسالم ولؿ يستطقعقا  قا ،  طـ طؽرمة  -  618

ڇ  ڇ  ﴿:  فةلكز  اهلل فةقفؿ،  فؼتؾقا،  . خرج  ؿ كرها فؾؿا كان يقم بدر،  الفجرة

فؽتب بذلؽ مـ كان بالؿديـة ،  [<<-><:  ]الـساء﴾ أية ڍ  ڍ      ڌ  ڌ

:   -وكةةان مريًضةةا    -فؼةا  رجةةؾ مةةـ بـةةل بؽةةر  ،  إلةك مةةـ كةةان بؿؽةةة مؿةةـ أسةةؾؿ

،  مةات،  بف فؾؿا بؾغقا الحصةحاصفخرجقا ،  يريد الؿديـة،  أخرجقين إلك الروح

                                                           

: حدرت طـ  ( و  اسـاده قق  ابـ جريج7677، والػاكفل ) (6713وطبدالرزا )،  (1136إزرقل ) (1)

( وذكةرا فقةف شةقخ ابةـ جةريج 6797، والحةاكؿ) (981، لؽـ رواه ابةـ حبةان) ، وهذا ضعقػ مسرو 

 .  : صدو  فقف لقـ ، قا  الحافظ : أيقب بـ هاين الؽق  وهق

 .  : رأيت طـد إزرقل (7)

 .  الػاكفلزيادة مـ إزرقل و (6)

 .  ( وإسـاده صحق 7671، والػاكفل ) (6711، وطبدالرزا ) (1135إزرقل ) (3)

وتؼةع طؾةك ،  هذه الؿؼةربة ٓ زالةت قاهؿةة:  . و  حاشقة إزرقل : الحصحاص طـد إزرقل والػاكفل (5)

قرابة الؿةاهتل بلصؾ الجبؾ وتبعد طـ أو  جسر ريع الؽحؾ ،  يؿقـ الفابط مـ )ريع الؽحؾ( يريد الزاهر

لقصةعد طؾةك العؿةاهر الحديثةة التةل ،  . وقد شةؼ صريةؼ   هةذه الؿؼةربة بعةرض يؼةارب السةتة أمتةار م 

وقةد سةقرتا بسةقر قةدر قامةة ،  فصةارت الؿؼةربة كل ةا مؼربتةان،  فةق  الؿؼةربة،  أققؿت   سػ  الجبةؾ

ٕن الةذيـ حةق  هةذه الؿؼةربة و،  وٓ دفةـ فقفةا القةقم،  ووضع لفةا بابةان مةـ حديةد مشةبؽان،  اإلكسان

حتك يخقؾ لؾراهل أ ا لقست ،  فؼد تراهؿ يؾؼقن   هذه الؿؼربة بعض مخؾػاهتؿ،  يجفؾقن حرمة الؿقتك

 .  ٓ حق  وٓ ققة إٓ باهلل،  مؼربة
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 [111:  ]الـسةةةان ﴾ أيةةةة ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ﴿:  فةةةلكز  اهلل

(1)   . 

: لؿةا  قةا ،  مةـ ققمةف (7)طةـ رجةؾ،  طـ يزيد بـ طبداهلل بةـ قسةقط  -  619 

وكان جـدع بةـ ضةؿرة بةـ أبةل ،  هاجر رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك الؿديـة

: أخرجةقين مةـ  فؾؿا خا  طؾةك كػسةف قةا ،  فاشتؽك بؿؽة،  العاص رجاًل مسؾًؿا

وإكؿةا يريةد ،  : فليـ تريد؟ فلشار بقده كحةق الؿديـةة (6)قا ،  فنن حّرها شديد،  مؽة

ې  ى  ى  ائ  ﴿:  فةةلكز  اهلل،  (3)فلدركةةف الؿةةقت بلضةةانة بـةةل غػةةار،  الفجةةرة

مؼةةربة الؿفةةاجريـ : إكةةف دفةةـ    . فقؼةةا  [633:  ]الـســاء ﴾أيةةةائ  ەئ  ەئ  وئ

 .   وبف سؿقت مؼربة الؿفاجريـ،  (5)ضاضحبطر  الحَ 

زوج الـبل صؾك اهلل طؾقةف ،  ةقمقؿقكة بـت الحارث الفالل : وقرب قا  أبق القلقد

طؾك الثـقة التل بقـ وادي سر  وبقـ أضةانة ،  وهل خالة طبداهلل بـ طباس،  وسؾؿ

 .   ماتت بسر  فدفـت هـالؽ،  بـل غػار

أتاين جزيل وأكا »:  بـي غػار التي قال رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم ةوأضاء

ْرف،  يا حمؿد:  فؼال  بلضاءة بـي غػار ،  إن ربك يلمرك أن تؼرأ الؼرآن طذ ح 

أسلل اهلل :  ؾتق،  فنكه يامرك أن تؼرأه طذ حرفني:  قال،  أسال اهلل ادعافاة:  فؼؾت

،  أسلل اهلل ادعافاة:  ؾتفؼ،  تؼرأه طذ ثالثة أحرففنكه يلمرك أن :  قال،  ادعافاة

                                                           

 .  وإسـاده صحق  (17567والبقفؼل )،  (7687، والػاكفل ) (1136رواه إزرقل ) (1)

  . : رجا  طـد إزرقل (7)

 .  : قالقا طـد إزرقل (6

. وأضةانت بـةل  رةؿ يجةػ   غقةر مقسةؿ إمطةار،  : مقضع صقـل صغقر يجتؿع فقف مان الؿطر إضانة (3)

وأرضةفا ،  كؿ 5بعد التـعقؿ بحقالل   -مؽة الؿديـة    -غافر هل تؾؽ إرض الطقـقة التل يؿر  ا صريؼ  

 .  (1/713كـاكة )معجؿ البؾدان : قبقؾة مـ  . وغػار الققم بؾدان مزروطة

 .  : الحصحاص طـد إزرقل (5)
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 .  (6)«كؾفا شاف كاف ،  فنكه يلمرك أن تؼرأه طذ سبعة أحرف:  قال

زوج الـبةل ،  : حضرت مع ابـ طباس جـازة مقؿقكةة قا ،  طـ ططان  -  611

: هةذا زوج رسةق  اهلل صةؾك اهلل  فؼةا  ابةـ طبةاس،  بسةر ]صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ 

وارفؼةةقا إذا ،  وٓ تزطزطةةقا،  تزلزلةةقا فةةال،  فةةنذا رفعةةتؿ كعشةةفا،  (7)[وسةةؾؿطؾقةةف 

،  فؽان يػةرض لثؿةان،  فنكف كان طـد رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تسع،  حؿؾتؿ

 .  (6)وٓ يػرض لقاحدة

 

 أبار التي كاكت بؿؽة قبل زمزم

،  ُأهبط إلةك مؽةة: بؾغـل أن آدم حقـ  ، قا  طبدالعزيز بـ طؿران طـ  -  611

 .   بالَؿْػَجر   شعب حّقان (3): ُكّر آدم حػر بئًرا تسؿك

: لؿةا اكتشةرت قةريش بؿؽةة  طـ ابـ طباس قةا ،  وأخربين طـ الثؼة  -  617 

،  اُحػرت بؿؽة آبةار،  واشتدت الؿمكة   الؿان ،  قّؾت الؿقاه طؾقفؿ،  وكثر ساكـفا

بؾغـةل أن مقضةعفا طـةد صةر  ،  (5)مّ ز:  الفةَفَحَػَر مرة بـ كعب بـ لةمي بئةًرا يؼةا  

                                                           

 .  وغقرهؿ (71711وأحؿد )،  (1378وأبق داود ) ،  (871أخرجف مسؾؿ ) (1)

 .  ، وهق طـد إزرقل ما بقـ الؿعؽقفتقـ ساقط مـ إصؾ (7)

 : التل ططان : قا  وطـد مسؾؿ زيادة (1365) ، ومسؾؿ (3781) البخاري ، وأخرجف (1151إزرقل ) (6)

 طةـ الراوى جريج ابـ مـ وهؿ : هق العؾؿان : قا  قا  الـقوي.  أخطب بـ حقل بـت صػقة لفا يؼسؿ ٓ

 .  (11/51) مسؾؿ صحق  طؾك الـقوي شرح.  إحاديث   سبؼ كؿا سقدة الصقاب ، وإكؿا ططان

: وادي هتامةة أطةاله  وآدم أو أدام،  الؿةان: البئر أو الحسل أو مقضع يجؿع فقف  الُؽر:    حاشقة إزرقل (3)

: بئر طؾك يؿةقـ الةذاهب  وكر آدم،  : هق طؾك صريؼ السريـ . قا  صاحب العباب لفذيؾ وأسػؾف لؽـاكة

 .  إلك مـك

 .  : رم (3/97طـد إزرقل والػاكفل ) (5)
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 .  (1)قريًبا مـ طرفة،  الؿققػ بعركة

كاكةت مشةرب ،  (7): ُخةؿ ا: وحػر كالب بـ مرة بئًرا يؼةا  لفة إسحا  قا  ابـ

 .  : ا ا كاكت لبـل مخزوم ويؼا ،  الـاس   الجاهؾقة

 بـ كالب حػةر بئةًرا بؿؽةة وقا  بعض أهؾ العؾؿ
ّ
يحػةر أو  لةؿ ،  : كان ُقَصل

كةان مقضةعفا    دار أم هةاكئ ابـةة أبةل صالةب ،  (6): الَعُجةق  وكان يؼا  لفا،  مـفا

وهةل البئةر التةل دفةع  هاشةؿ بةـ طبةدمـا  أخةا بـةل ضةقيؾؿ بةـ طؿةرو ،  بالَحْزَورة

 .   ب إذا قدمقا مؽة يردو ا ن وي اجزون طؾقفاروكاكت الع،  فقفا فؿات،  الـصري

و  أصؾ الةردم   أطؾةك ،   -ردم طؿر بـ الخطاب  -  وبئر طـد الردم إطؾك

: دار أبةان بةـ  يؼةا  لفةا [التةل، ] جحش بـ رهاب إسدي خؾػ دار آ ،  القادي

وأن جبقةةر بةةـ ُمْطِعةةؿ بةةـ طةةدي كثؾفةةا ،  فةةدررت هةةا: أن ُقَصةةق ا حػر يؼةةا ،  طثؿةةان

بـةاه ،  فقةفصةؾك ن الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ إ:  وطـةدها مسةجد يؼةا ،  وأحقاها

 .  طبداهلل بـ طبقد اهلل بـ العباس بـ محؿد

:  وقةةا  حةةقـ حػرهةةا،  (3)رذّ : وحػةر هشةةام بةةـ طبةةدمـا  َبة قةا  ابةةـ إسةةحا 

م بةـ طبةدالؿطؾب،  ٌْٕجَعَؾـافا لؾـاس بالًغا   ضفةر ،  وهل البئر التةل   حةؼ الُؿَؼةقِّ

ـثؾفةا أبةق ف: أن ُقَصةق ا حػرهةا  ويؼا ،  (5)رد  أصؾ الُؿْستَ ،  دار َصؾقب مقٓه زبقدة

 .   لفب

                                                           

 .  ( و  إسـاده مـ لؿ يسؿ1157إزرقل ) (1)

 الجاهؾقةة   خؿا يلتقن الـاس وكان لمي بـ كعب بـ مرة حػرها الؿقثب مـ قريبة خؿ : بئر قا  الػاكفل (7)

 .  (3/198) مؽة أخبار.  فقفا ويؽقكقن بف يتـزهقن إو  الدهر   واإلسالم

 .  (1/51أكساب إشرا  ).  بؿؽة قريش حػرهتا بئر أو  : وهل قا  البالذري (6)

: لعؾفا  قؾـا،  روي طـ أبل طبقدة أ ا التل طـد خطؿ الخـدمة:  . و  حاشقة إزرقل : بدر طـد إزرقل (3)

 .  البئر الؿعروفة الققم بة)بئر الحؿام( لؽق ا واقعة تحت خطؿ الخـدمة

 .  : الؿستـذر طـد إزرقل (5)
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 (7)[بئةر]:  وهةل البئةر التةل يؼةا  لفةا،  (1)أيًضا أن هاشةًؿا حػةر َسةْجَؾة واوذكر

الؿةممـقـ  (3)دخؾةت   دار أم،  (6)جبقر بـ ُمْطِعؿ بةـ طةدي بةـ كقفةؾ بةـ طبةدمـا 

،  الؼةقارير: دار  التةل يؼةا  لفةا،  التل بقـ الصػا والؿروة   أصؾ الؿسجد الحةرام

وكاكةةت البئةةر شةةارطة   ،  أدخؾفةةا حّؿةةاد الربيةةري حةةقـ بـةةك الةةدار لؾرشةةقد هةةارون

 .   (5)ن جبقر ابتاطفا مـ ولد هاشؿإ:  يؼا ،  الؿسعك

 .   حقـ ضفرت زمزم،  : وهبفا لف أسد بـ هاشؿ وقا  بعض الؿؽققـ

بةـ واسةتغـك طـفةا لؾُؿْطِعةؿ ،  حةقـ حػةر زمةزم،  : وهبفا طبةدالؿطؾب ويؼا 

وهةق ،  ع حقًضا طـةد زمةزم يسةتؼل فقةف مـفةا ويسةؼك الحةاجضوأذن لف أن ي،  طدي

 .  أربت إقاويؾ طـدكا

ومقضةعفا   دار ابةـ ،  : الَطةقّي  وحػر طبدشؿس بـ طبدمـا  بئًرا يؼةا  لفةا

 .   (6)يقسػ بالبطحان

وهةل    وجةف الؿسةؽـ ،  (7)ْػةرح: ال وحػر أمقة بةـ طبدشةؿس بئةًرا يؼةا  لفةا

اهلل بةـ طؽرمةة بةـ خالةد بةـ طؽرمةة الؿخزومةل بطةر  أجقةاد طبةد كان لبـل الذي

                                                           

 وكاكت تسؿك هذا البئةر أيًضةا،  كاكت برباط السدرة الؿعروفة الققم )برباط قايتباي(:    حاشقة إزرقل (1)

 .  )بئر بـل كقفؾ(

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  مسجد الراية دوذكر أ ا بئر طـ،  (1/673شػان الغرام ) (6)

 .  : أمقر كؿا طـد إزرقل تصحػت مـ (3)

 .  (1/677وشػان الغرام )،  (3/99الػاكفل ):  اكظر (5)

طؾةك يسةار ،  وبؼةرب هةذه الةدار،  الؿؽرمةالتل هل أن مؽتبة مؽة  دار ابـ يقسػ:    حاشقة إزرقل (6)

وبـل فققفا مسجد صغقر قبةؾ أكثةر مةـ ،  الداخؾ إلك شعب طؾل بئر قديؿة مّدت إلقف مقاسقر طقـ زبقدة

: هةل مةا حةاز السةقؾ مةـ  والبطحةان.  . هةة مؾخصةًا ا.  واهلل أطؾؿ،  فؾعّؾفا هل بئر الطقي،  أربعقـ طاًما

 .  (1/779)معجؿ معالؿ الحجاز .  بقتالردم إلك الحـاصقـ يؿقـًا مع ال

 .  (7/136 ) معجؿ البؾدان.  : هل البئر القاسعة الؼعر لؿ تطق الَجْػر. و : الجػر طـد إزرقل (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

329 

 

 

 

فلدخؾةف   الؿتقضةئات التةل ،  واش ى ذلةؽ الؿسةؽـ ياسةر خةادم زبقةدة،  الؽبقر

 .   (1)طؿؾفا طؾك باب أجقاد

طـةد دار أبةان بةـ ،  بلطؾك مؽةة،  : الَعُؾق  وكاكت لبـل طبدشؿس بئر يؼا  لفا

 .   (7)طثؿان

مقضةعفا   دار أم ،  (6): ُسةْؼَقة أسةد بةـ طبةدالعزى بئةر يؼةا  لفةاوكاكت لبـةل 

 .   (5): بئر إسقد  يؼا  لفا،  (3)جعػر

ةـُْبَؾة وكاكت لبـل ُجَؿ  بئر يؼا  لفا : السُّ
كاكةت لَخَؾةػ بةـ وهةب   خةط ،  (6)

  يؼةةا  لفةةا القةةقم،  قبالةةة دار الزبقةةر بةةـ العةةقام،  الحزامقةةة بلسةةػؾ مؽةةة
ّ
،  : بئةةر ُأَبةةل

: أن مانهةةا جّقةةد مةةـ  ويؼةةا ،  : أن الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ َبَصةةَؼ فقفةةا يؼةةا و

الصداع
  . 

ـْ  ىُذكةر أكةف ٓ يةدر،  ْردانحة: أّم  م بـةل ُجَؿة  بئةر يؼةا  لفةادوكاكت طـد ر َمة

                                                           

ٕن مةدخؾ أجقةاد الؽبقةر صةار القةقم مقةداًكا مةـ ،  : وٓ وجقد لفذه البئر الققم قؾت:    حاشقة إزرقل (1)

 .  مقاديـ الحرم الشريػ

. كاكةت هةذه  طـةد مسةجد الجقدريةة،  ودار ابان بـ طثؿان هذه طؾك رأس ردم طؿر:    حاشقة إزرقل (7)

 .  الدار بجاكب الرجؿ إطؾك الذي بـاه طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف طـد مسجد الجقدرية

ؿةلزمقـ طؾةك مةا ذكةر . ومقضعفا بةقـ ال : بئر إسقد ويؼا  لفا،  : ُشػقاة ويؼا  لفا:    حاشقة إزرقل (6)

 .  البالذري وياققت

: مؼابةؾ بةاب  أي،  ودارهةا كاكةت طـةد بةاب الخقةاصقـ،  زوج الرشةقد،  هةل زبقةدة:    حاشقة إزرقل (3)

 .  وقد دخؾت هذه الدار   تقسعات الؿسجد الحرام،  إبراهقؿ أن

بـ البخة ي بةـ هاشةؿ بةـ الحةارث  : إسقد هق،  وإسقد الذي كسبت إلقف ُشػقة:    حاشقة إزرقل (5)

 .  بـ أسد بـ طبدالعزى إسدي

ولعؾفةا ،  : كاكت   طفد الػاسل تسؿك )بئر الـبل( صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بئر السـبؾة:    حاشقة إزرقل (6)

: )بئر الداودية( مقضعفا بةقـ بةاب إبةراهقؿ وبةقـ بةاب  ويؼا  لفا،  البئر التل أدخؾت   الؿسجد الحرام

 .  ٓ زالت قاهؿة   أقبقة الؿسجد الحرام،  لقداعا
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 .   (1)رؿ صارت لبـل ُجَؿ ،  حػرها

الحةرام يؼا  أ ا دخؾت   الؿسجد ،  : رمرم بئر يؼا  لفا (7)وكاكت لبـل سفؿ

 .     كاحقة بـل سفؿ،  حقـ وّسع أبق جعػر أمقر الؿممـقـ

 .   لؿ يذكر مقضعفا،  (6)ْؿرع: ال وكاكت لبـل سفؿ أيًضا بئر يؼا  لفا

 .   وقد سؿعـا   البقار حديًثا جامًعا

:  قةا ،  : أخربين أبل قا ،  (3)طـ سعقد بـ محؿد بـ جبقر بـ ُمْطِعؿ  -  616

  مروانسللـل طبدالؿؾؽ بـ 
ّ
،  : مـ أيـ كاكت أولقة قريش تشةرب الؿةان قبةؾ ُقَصةل

: ٓ تسةل  طةـ هةذا أحةًدا أبةًدا  : فؼةا  أبةل وطامر بـ لةمي؟ قةا ،  وكعب بـ لمي

دخؾ اإلسالم طؾك أحةدهؿ وقةد أفـةد ،  سللت طـ ذلؽ مشقخة جؾة،  أطؾؿ بف مِـّل

ة فؼا  ،  خارجةة مةـ الحةرم،  الُقْسةرة:  حػر بئةًرا يؼةا  لفةا،  : كان أو  مـ حػر ُمرا

وكةاكقا ،  وإذا قحطقا ذهب ماؤها،  فؽاكقا يشربقن مـفا دهًرا إذا كُثر إمطار شربقا

 .   يشربقن مـ أكجاد   رؤوس الجبا 

،  وهؿا خارجتان مـ مؽة،  ى: بئر الَروَ  يؼا  لفا،  رؿ كان ُمّرة حػر بئًرا اخرى

وُخزاطة تؾل البقةت وأمةر ،  يقمئذ حق  مؽةوهق ،  مؿا يؾل طرفة  ؿاوهؿا   بقاديف

 .   مؽة

وهةذه أبقةار كةالب بةـ ُمةّرة ،  «ْػةرحال»،  «ُرمّ »و،  «خؿّ »رؿ حػر كالب بـ ُمّرة 

 .   كؾفا خارًجا مـ مؽة

                                                           

وهق الشؼ الغربل الؿطؾ طؾةك ،  إذ أن جاكب بـل جؿ ،  البئر الققم هوٓ وجقد لفذ:    حاشقة إزرقل (1)

 .  وأصب  فضان واسًعا،  الؿسجد الحرام كؾف هدم

 .  : فاهدة مؼابؾ هذا السطر جان   الحاشقة كؾؿة (7)

 .  وهل بئر العاص بـ واهؾ،  : الغؿر قا  البالذري.  : الغؿر إزرقل والػاكفلطـد  (6)

 .    إسـاده القاقدي وهق م وك (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

348 

 

 

 

 حةةقـ جؿةع قريًشةا بؿؽةة
ّ
وهةةق ،  لتؼرشةفا اوسةةؿقت قريشة - ،  رةؿ كةان ُقَصةل

أبةان مةـ الشةرب مةـ رؤوس واهؾ مؽة طؾك ما كةان طؾقةف   -التجؿع بعد التػر  

فؾؿ يز  إمر طؾك ذلؽ حتك هؾةؽ ،  ومـ هذه أبار التل خارج مـ مؽة،  الجبا 

 
ّ
 ،  يػعؾةقن ذلةؽ رؿ ولةده،  ُقَصل

ّ
وطبةد ،  : طبدالةدار حتةك هؾةؽ أطقةان بـةل ُقَصةل

 ،  وطبد العزى،  مـا 
ّ
فخؾػ أبـاؤهؿ   ققمفؿ طؾك مةا كةان مةـ ،  وطبد بـق ُقَصل

 .   (1)فعؾفؿ

واشةتدت طؾةقفؿ ،  ةاقةقؾةت طؾةقفؿ الؿ،  فؾؿا اكتشرت قريش وكثر ساكـ مؽة

فؽةان أو  مةـ حػةر طبدشةؿس بةـ ،  وططةش الـةاس بؿؽةة أشةد العطةش،  الؿمكة

 
ّ
دار ،  وهةةل التةةل بةةلطؾك مؽةةة طـةةد البقضةةان،  فحػةةر الطةةقي،  طبةةدمـا  بةةـ ُقَصةةل

ر،  محؿد بـ يقسػ الُؿْسةَتـَْذر   وهةل التةل طـةد ،  وحػر هاشؿ بةـ طبةدمـا  َبةذا

 .  : ٕجعؾـفا بالًغا قا  حقـ حػرها،  ة طؾك فؿ شعب أبل صالبمخطؿ الخـد

وهةل بئةر ُمْطِعةؿ بةـ طةدي بةـ كقفةؾ بةـ طبةدمـا  التةل ،  وحػر هاشؿ َسْجَؾة

 .   يسؼك طؾقفا الققم

: رةؿ مةاذا؟  . قا  : واهلل لؼديؿ ما تحريت الصد  لؽ وطؾقؽ قا  طبد الؿؾؽ

ابتاطفا ُمْطِعؿ بـ طدي مـ أسد بـ هاشؿ تزطؿ أن طبةدالؿطؾب بةـ هاشةؿ : رؿ  قا 

وسللف ُمْطِعؿ بـ طةدي أن يضةع حقًضةا ،  واستغـك طـفا،  وهبفا لف حقـ حػر زمزم

 .   فلذن لف   ذلؽ،  إلك جـب زمزم يسؼل فقف مـ مان بئره

حتةك روي ،  : فؽثرت الؿقةاه بؿؽةة بعةد مةا حػةرت زمةزم قا  محؿد بـ جبقر

 .   فارتقوا مـفا مـفا ٓ تـزح،  بؽر وخزاطة ا ودكت ،  لؼاصـ والباديا

: رةؿ حػةر أمقةة بةـ طبدشةؿس  . قا  محؿد بـ جبقةر : رؿ ماذا قا  طبدالؿؾؽ

                                                           

 .  (3/113الػاكفل ):  اكظر (1)
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 .  لـػسف (1)ْػرحال

آخةر بئةر ُحػةرت مةـ هةذه  كاكةت، و بئةره وحػر مقؿقن بـ الحضرمل حؾقػةؽ

،  [83]ادؾـك:﴾ڇ    ڇ  ڍ     ڍ﴿:  تعالك: أرايت قق  اهلل  قا ،  أبار   الجاهؾقة

زمةزم :  ﴾ڌ  ڌ     ڎ  ڎ﴿أبةار التةل كاكةت تغةقر فقةذهب ماؤهةا  تؾةؽيعـةل 

 .  ماؤها معقـ

،  ﴾ڌ  ڌ     ڎ  ڎ﴿:  تعةةةالك ا   ققلةةةفؿةةةوططةةةان وغقره،  قةةةا  مجاهةةةد

 .   : زمزم وبئر مقؿقن بـ الخضرمل قالقا

،  سةةؼقا الـةةاس،  آبارهةةا : فؾؿةةا حػةةرت بـةةق طبةةدمـا  قةةا  محؿةةد بةةـ جبقةةر

أكةف ٓ ذكةر لفةؿ   تؾةؽ  ورأوا،  استؼك الـاس طؾقفا شؼ ذلةؽ طؾةك قباهةؾ قةريشو

حتةك ،  وجعؾةقا يتبةارون  ةا   الةري والعذوبةة،  حػرت قباهؾ قريش آباًرا،  أبار

 .   أقصر الشروفؿشت   ذلؽ كربان قريش ،  كاد أن يؽقن   ذلؽ َشر  صقيؾ

 .   (7)بئر بـل أسد بـ طبدالعزى،  : ُسْؼَقة طبدالعزى وحػرت بـق أسقد بـ

 .  أْحراد (6)] أم[:  وحػرت بـق طبدالدار

 .   وهل بئر خؾػ بـ وهب،  : السـبؾة وحػرت بـق ُجَؿ 

 .   : الَغْؿر وحػرت بـق سفؿ

 .   (3)بئر هشام بـ الؿغقرة،  : سؼقا وحػرت بـق مخزوم 

                                                           

 .  : الجػر طـد إزرقل (1)

 .  تؽرر هذا السطر   إصؾ (7)

 .  سؼطت مـ إصؾ (6)

ولةؿ يةذكرا :  ، و  حاشقة إزرقل (67:  ي   فتقح البؾدان )صوالبالذر،  (3/117الػاكفل ):  اكظر (3)

وٓ أطؾؿ بئًر جاهؾقة  ذا آسةؿ إٓ البئةر التةل طـةد بسةتان الخّؿاشةقة الؿسةتلجرة مةـ ،  مقضع هذه البئر

،  (7) رقةؿ الطريةؼ طؾةك طرفةات مةـ الـةاز  يؿةقـ طؾك القاقعة الزبقر بـ اهللطبد ُسؼقا. وهق  إدارة الؿقاه
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. وحػةرت بـةق طةامر  (1)وهِل بئر طبداهلل بـ جدطان ،  : الُثَرّيا تقؿوحػرت بـق 

 .   : الـؼع بـ لمي

 

 أبار التي حػرت بعد زمزم يف الجاهؾقة

:  ويؼةا ،  حػرهةا طؼقةؾ بةـ أبةل صالةب،  بئر   دار محؿد بـ يقسػ البقضان

: الَطةِقّي  يؼةا  لفةا،  وكثؾفا طؼقؾ بةـ أبةل صالةب،  حػرها طبدشؿس بـ طبدمـا 
(7)   . 

،  كاكةةت طؾةةك بةةاب دار إسةةقد طـةةد الحـةةاصقـ (6)إسةةقد بةةـ الَبْخَتةةريوبئةةر 

والبئةةر قاهؿةةة   أسةةػؾ الةةدار إلةةك ،  دخؾةةت   دار زبقةةدة الؽبقةةرة طـةةد الحـةةاصقـ

 .   (3)الققم

،    شؼفا الذي يؾل مؽةة،  حذان أضانة الـبط بعركة،  وركايا ُقدامة بـ مظعقن

 .  قريًبا مـ القسقرة

ْيطِب  و   .  (:)بني دار حويطب،  بن طبدا لعزى يف بطن وادي مؽةوبئر ح 

                                                                                                                                                        

 هةذا فةؿ ، وطؾةك (السةؼقا شةعب) هةق يؼةا  شةعب يؿقـةؽ ، وطؾةك وآراره البئر وبؼقت البستان اكدرر وقد

 مةقٓة خالصةة ، كثؾتفةا جاهؾقةة بئةر أ ةا والػةاكفل إزرقةل ، أفةاد القةقم إلةك قاهؿةة زالةت ٓ بئر الشعب

 أطؾؿ ، واهلل هل فؾعؾفا( السؼقا) تسؿك وكاكت( خالصة) ببئر ، فعرفت الخقزران

 .  : )الَحػقر( (3/118وسؿاها الػاكفل )،  (67:  ذكره البالذري   الػتقح )ص (1)

 .  وقد تؼدم ذكرها (7)

 .  : إسقد بـ أبل البخ ي بـ هاشؿ بـ الحارث بـ أسد بـ طبدالعزى إسدي هق (6)

 .  وقد تؼدم ذكرها،  (3/116الػاكفل ) (3)

صةاحبل ،  مـ بـل طةامر بةـ لةمي،  بـ أبل ققس بـ طبدودا  وحقيطب بـ طبدالعزى:    حاشقة إزرقل (5)

فربةاع ،  . ورباع بـل طامر تؼابؾ ربةاع بـةل هاشةؿ وهق أحد الؿجّدديـ ٕكصاب الحرم،  أسؾؿ يقم الػت 

أي أن مقضةع ربةاطفؿ هةق سةق  ،  وهؿ طؾةك يسةار الصةاطد،  بـل هاشؿ طؾك يؿقـ الصاطد لقادي مؽة

فقؽةقن ،  مقضعفا أطؾك مـ دار الحّؿام التل آلت لؿعاوية رضةل اهلل طـةفودار حقيطب ،  الجقدرية أن
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  الؿسقؾ الةذي يػةرع بةقـ ،  والبئر التل كثؾت خالصة مقٓة الَخْقُزران بالسؼقا

 .   ملزمل طرفة ومسجد إبراهقؿ

 .   بـ أبل امقة بـ الؿغقرة الؿخزومل (1)]وبئر بلجقاد   دار زهقر[

 

 ذكر أبار اإلسالمقة

،  حػرهةا أبةق بؽةر الصةديؼ   خالفتةف،  : التةل بؿـةك القاققتة : قا  أبق القلقد

 .  وضرب فقفا وأحؽؿفا،  فعؿؾفا الحجاج بـ يقسػ بعد مؼتؾ ابـ الزبقر

 .  : التل بؿـك   شعب آ  طؿرو وبئر طؿر بـ طثؿان بـ طػان

 .  : بلجقاد لبـل مخزوم وبئر الشركان

 .   : إيسر يؼا  لف   الشعب الذي،  رى: بلجقاد الصغ وبئر طؽرمة

: )الصةال(   أصةؾ رـقةة أم  وبقار إسقد بـ سػقان بةـ طبدإسةد الؿخزومةل

 .  قِْردان

: كاكت لعؿرو بـ طبةداهلل بةـ صةػقان الُجَؿحةل    (7)طؾقبؿ: ال وبئريؼا  لف

 .  ؿـقػشعب طؿرو بالَرَمضة دون ال

                                                                                                                                                        

فؿقضةةعفا   أو  سةةق  الجقدريةةة   -ردم طؿةةر رضةةل اهلل طـةةف    -مقضةةعفا قبةةؾ وصةةقلؽ ٕو  الةةردم  

 .  والعؾؿ طـد اهلل،  وٓ أطؾؿ أن   هذا الؿقضع بئر الققم،  أن

 .  ، وهق طـد إزرقل إصؾساقط مـ  (1)

والرمضة ما يسةؿك القةقم بؼةقز ،  : هذه البئر بالرمضة دون الؿقثب و  حاشقتف.  : الطؾقب طـد إزرقل (7)

والؿقثب مطةّؾ طؾةك قةقز الـؽاسةة مةـ ،  وهق جزن مـ الؿسػؾة يخ قف الطريؼ الداهري الثالث،  الـؽاسة

وهةل البئةر الؿقجةقدة   ،  وهذه البئر ٓ زالت مقجقدة طؾك يسارك وأكت متجف إلك أسػؾ مؽة،  الشر 

وقةد خطةط هةذا البسةتان وأصةب  مـطؼةة ،  وهةل بئةر قديؿةة كبقةرة،  بستان الشةقخ طبةداهلل أحؿةد كعؽةل

 .  سؽـقة
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،  بةةالحجقن: بةةالؿعالة طؾةةك فةةؿ شةةعب أبةةل ُدّب  وبئةةر أبةةل مقسةةك إشةةعري

 .   (1)حػرها حقـ اكصر  مـ الَحَؽؿقـ إلك مؽة

فةدخؾْت   ،  طـةد بةاب بـةل شةقبة،  : كاكةت طـةد بةاب الؿسةجد وبئر َشةْقَذب

سةـة إحةدى   ،  الؿسجد الحرام حقـ وّسع الؿفةدي   خالفتةف   الزيةادة إولةك

 .   ]رضل اهلل طـف[ : مقلك لؿعاوية بـ أبل سػقان وشقذب،  وستقـ وماهة

 .   حػرها ِخراش بـ أمقة الخزاطل الؽعبل،  : بػخ والربود

،  : رجةؾ مةـ أهةؾ العةرا  . وبّؽار طـد مؿادر بّؽار،  : بذي صقى ئر بؽاربو]

 .   (7)[مؽة وأقام فقفا كان

طـةد سةاققة ،  : مقلك الؿطؾب بـ أبل وداطة بذي صةقى : ووردان وبئر وردان

 .   : مقلك لبـل هاشؿ وسراج،  سراج بَػخ

 .    - طؼبة مـك -: بػؿ شعب البقعة طـد العؼبة   وبئر الصالصؾ

طؿؾفةا طبةداهلل بةـ الزبقةر بةـ   -مةلزمل طرفةة  -: طـةد الؿةلزمقـ   وبئر السةؼقا

 .   (6)العقام

                                                           

،  غالب ضـل أ ا البئر التل كاكت تسؿك )بئر غقؾؿةة( بػقهةة دحؾةة الجةـ،  هذا البئر:    حاشقة إزرقل (1)

:  دررا وأدخال طـدما وسع شارع الؿسةجد الحةرام )اكظةروكاكت العامة تسؿقفا )حقض أبل صالب( وقد 

( حقةث كؼةؾ هةذا الخةرب طةـ 1/617وياققت )،  (68:  والبالذري   الػتقح )ص،  (3/113الػاكفل 

 .  الػاكفل

ورـقةة ،  : مقضةعفا   الحػةاير القةقم وبئةر بؽةار:  و  الحاشةقة.  زيادة مـ إزرقل سةؼطت مةـ إصةؾ (7)

  -. وذكر الػاكفل أكؽ إذا هبطت مـ ريةع الحزكةة هتةبط طؾةك الؿؿةادر   يع الحػاير( أن: هل )ر الَحَزَكة

 .  بئر بؽار  -الحػاير  

،  فؾعؾفا هل،    وسط مؾتؼك أزقة هـاك،  ٔن جـقب مسجد الُطبقشل بالحػاير بئر قديؿة مدمقلةيقجد ا 

 .  . واهلل أطؾؿ إذ يـطبؼ طؾقفا وصػ الػاكفل

 .  (176،  3/116الػاكفل ):  اكظر (6)
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 يف الحرم أجريتيف العقون التي 

واتخةذ ،  : وكان معاوية بـ أبل سػقان قد أجرى   الحرم طققًكا قا  أبق القلقد

 .   فؽان حقاهط فقفا الـخؾ والزرع،  أخقاًفالفا 

وهةق مةـ حؿةام معاويةة الةذي بةالؿعالة إلةك ،  : ولف طقـ : حاهط الحؿام مـفا

وإكؿةا ،  : حةاهط الحؿةام وذلةؽ الؿقضةع السةاطة يؼةا  لةف،  مقضع بركة أم جعػةر

 .  (1): أن الحؿام كان   أسػؾف سؿل حاهط الحؿام

: مقضةعف مةـ زقةا  خشةبة دار مبةارك  طةق  : حةاهط : ومـفةا قا  أبق القلقةد 

،  ودار مةةا  اهلل،  وهؿةةا القةةقم مةةـ حةةؼ أم جعػةةر،  ال كةل ودار جعػةةر بةةـ سةةؾقؿان

ففةذا ،  ماجؾل أمقر الؿممـقـ هةارون الةذي بلصةؾ الحجةقن  -ومقضع الؿاجؾقـ  

وكةان ،  وكةان فقةف كخةؾ،  وكان لف طقـ تسؼقف،  كؾف مقضع حاهط طق  إلك الجبؾ

 .  (7)رده الـاسلف مشرع ي

التةل ،  دار زيـةب بـةت سةؾقؿان : مقضةعف (6) الصةػار:  : حاهط يؼةا  لةف ومـفا

إلةك دار العبةاس بةـ محؿةد التةل ،  والةدار التةل فققفةا،  صارت لعؿرو بـ مسةعدة

                                                           

ومقضع بركةة أم جعػةر طـةد مةدخؾ مققةػ سةقارات برحةة :  و  حاشقة إزرقل.  (3/177الػاكفل ) (1)

 .  الرشقدي

ولعؾةةف أحةةد ،  : ٓ يعةةر  ( طةةـ حةةاهط طةةق 1/796. وقةةا  الػاسةةل   الشةةػان ) (3/171الػةةاكفل ) (7)

: مقضةع حةاهط  قؾةت:  و  حاشقة إزرقل.  . أهة طؿر: جبؾ ابـ  البساتقـ التل   الجبؾ الذي يؼا  لف

،  وقد كاكةت إلةك طفةد غقةر بعقةد بسةاتقـ خضةران،  مؼابؾ بـاية الربيد الؿركزي الققم،  طق    الؽؿالقة

: بركتةل  هؿا حقضةان كبقةران كاكةا يسةؿقان   طفةد الػاسةل،  والؿاجالن الؿذكقران،  فغؿرها العؿران

 .  بسقر مؽةوكاكتا ٓصؼتقـ ،  الصارم

 :  ، و  حاشةةقتف : الصةةػل طـةةد إزرقةةل (6)
ّ
وهةةق الجؿقةةزة ،  : ومقضةةعف   شةةعب الُصةةَػل وحةةاهط الُصةةَػل

 .  وكاكت طقـف جارية إلك طفد غقر بعقد،  أن
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 .  وكاكت لف مشرع يرده الـاس،  وكاكت لف طقـ،  بلصؾ كزاطة الشقى

ش : حاهط يؼا  لف ومـفا   مقضةع ،  ؿةا طؾقةفكةان ققِّ  ومةقرش:  : حاهط مةقرِّ

الؾةقايت بػةؿ ،  ودار ابةـ قةثؿ،  ودار لبابة بـت طؾةل،  دار محؿد بـ سؾقؿان بـ طؾل

ومشرع يرده الـةاس طؾةك صريةؼ ،  وكاكت لف طقـ،  وكان فقف الـخؾ،  شعب الخقز

 .  (1)مـك وصريؼ العرا 

،  جعػةر العؾؼؿةل: وهق مـ رـقةة أذاخةر إلةك بقةقت أبةل  : حاهط خرمان ومـفا

وكان فقف الـخؾ والزرع حديًثا مةـ ،  وماجؾف قاهؿ إلك الققم،  وبققت ابـ أبل الرّزام

 .   (7)ومشروع يرده الـاس،  لف طقـ توكاك،  الدهر

إلةك ،  : وكان مقضعف كحق بركتل سؾقؿان بةـ جعػةر (6)رةص: حاهط مؼق ومـفا

 .   وكان فقف الـخؾ،  وكاكت لف طقـ ومشرع،  قصر أمقر الؿممـقـ الؿـصقر

وكان لف  (3)[وكان فقف الـخؾ،  : وضػقرتف قاهؿة إلك الققم : حاهط حران ومـفا]

 .  (5)مشرع يرده الـاس

وكاكةت طقـُةف َتُؿةّر   بطةـ وادي مؽةة ،  : بلسػؾ مؽة : حاهط ابـ صار  ومـفا

 .   (6)وكان فقف الـخؾ،  وكاكت لف طقـ ومشرع،  تحت إرض

                                                           

دبةةر قصةةر ،  : مقضةةعف   البقاضةةقة وحةةاهط مةةقّرش:  و  حاشةةقة إزرقةةل.  (3/176الػةةاكفل ):  اكظةةر (1)

 .  بؿا آباره فؾؿ تدفـ إٓ قبؾ بعض سـقـ،  فقف بعض إشجار إلك طفد قريل وقد كاكت،  السؼا 

 أكثةر طؾةك أقةقؿ وقةد(  الُخرماكقةة) باسةؿ معروًفةا مقضةعف يةزا  ٓ:  خرمةان : وحاهط   حاشقة إزرقل (7

 .  الؿؼدسة العاصؿة ٕماكة ضخؿة جؿقؾة بـاية أرضف

 .  : مؼقؿرة طـد إزرقل (6)

 .  إصؾ وهق طـد إزرقلسؼط مـ  (3)

ولؽةـ ٓ زرع ،  : ٓزالت بئره قاهؿة إلك القةقم وحاهط حران:  و  حاشقة إزرقل.  (3/175الػاكفل ) (5)

 .  فقف

طـةد مققةػ ،  : كةان مقضةعف بالؿسةػؾة وحةاهط ابةـ صةار :  و  حاشقة إزرقل.  (3/175الػاكفل ) (6)
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 .  : وهق قاهؿ إلك الققم (1): حاهط فخ ومـفا

 .  (7): حاهط بؾدح  ومـفا

واتخذت بعد ذلةؽ ببؾةدح طقةقن ،  ففذه العشرة أجراها معاوية واتخذها بؿؽة

 :  مـفا،  سقاها

 .  وهل قاهؿة إلك الققم،  بـ العاص ببؾدح بـ سعقد طقـ سعقد  بـ طؿرو

 .   وهؿا الققم ٕم جعػر،  وحاهط سػقان والخقػ الذي أسػؾ مـف

فةلمر الرشةقد ،  وذهبةت  تؾؽ قد تؼطعت ]رضل اهلل طـف[ طققن معاوية كاكتو

،  (6)الرشةاد:  وصرفت   طةقـ واحةدة يؼةا  لفةا،  وأحققت،  فعؿؾت،  بعققن مـفا

رةةؿ ،  الؾةةذيـ أحةةدهؿا ٕمقةةر الؿةةممـقـ الرشةةقد بةةالؿعالة (3)تسةةؽب   الؿةةاجؾقـ

كان الـاس بعةد تؼطةع هةذه العقةقن . رؿ  تسؽب   الربكة التل طـد الؿسجد الحرام

حتةةك أن ،  . وكةةان أهةةؾ مؽةةة والحةةاج يؾؼةةقن مةةـ ذلةةؽ الؿشةةؼة   شةةدة مةةـ الؿةةان

فبؾغ ذلؽ أم جعػةر بـةت أبةل ،    الؿقسؿ طشرة دراهؿ وأكثر وأقؾ (5)اعوية لتباالر

                                                                                                                                                        

 .  رب مقضع هذا الؿققػ بركة تسؿك )بركة ماجؾ(وكان ق،  السقارات الؿتعدد إدوار أن

 .  : هق   الؿؽان الؿعرو  الققم بالشفدان وحاهط فخ:  و  حاشقة إزرقل.  (3/175الػاكفل ) (1)

ن يبةةدأ مةةـ  ايةةة حةةل الشةةفدا،  : واٍد واسةةع صقيةةؾ وبؾةةدح:  و  حاشةةقة إزرقةةل.  (3/176الػةةاكفل ) (7)

وأشفر حقاهطف هل الحقاهط التل ٓ زالت قاهؿة إلةك القةقم   أم الةدود   - الشؿقسل -ويـتفل بالحديبقة  

وقةد أقةقؿ   مقضةع أحةد بسةاتقـف ،  وبسةتان أم الةدرج،  وبستان الؼزاز،  )أم الجقد الققم( وبستان الؼزاز

 .  وٓ زالت بعض أبار قاهؿة حتك الققم   تؾؽ الؿقاضع،  : فـد  مؽة إك ُكـتــتا  فـد  كبقر اسؿف

 .  : الرشا   الػاكفل (6)

إٓ أن ،  . وهةةذان الؿةةاجالن ٓ يعرفةةان القةةقم : الصةةفريج مةةـ الؿةةان الؿاجةةؾ هةةق:    حاشةةقة إزرقةةل (3)

( أ ؿةا   أغؾةب ضـةف يشةؽالن )بركتةل الصةارم( الؾتةان كاكةت إحةداهؿا 1/796الػاسل ذكر   شػاهف )

مقضعفا يؼابؾ بـاية الربيد الؿركزي أن طؾةك يسةارك ويؿؽـ الؼق  أن ،  مالصؼة لسقر مؽة   الؿعالة

 .  وأكت كاز  إلك مؽة

 .  : لتبؾغ طـد إزرقل (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

349 

 

 

 

فةلمرت   سةـة أربةع وتسةعقـ وماهةف ،  الػضةؾ جعػةر بةـ أمقةر الؿةممـقـ الؿـصةقر

فؾؿ يؽةـ ،  فجرت بؿان قؾقؾ،  مـ الحرم فلجرت لفا طقـًا،  تل بؿؽةبعؿؾ بركتفا ال

فةةلمرت ،  فبؾغفةةا ذلةةؽ،  وقةةد غرمةةت   ذلةةؽ ُغْرًمةةا طظقًؿةةا،  فقةةف ري  ٕهةةؾ مؽةةة

: إن مان الحؾ  وكان الـاس يؼقلقن،  (1)ؾبطققًكا مـ الح الؿانالؿفـدسقـ أن يجروا 

رةؿ أمةرت ،    طظةامافارسؾت بلمق ، : ٕكف يؿر طؾك ِطَؼاٍب وجبا  ٓ يدخؾ الحرم

فلكشلت طقـًا أخرى إلةك جـبفةا وأبطؾةت ،  جد فقفا فساًدافقُ ،  مـ يزن طقـفا إولك

وطظؿةت   ذلةؽ ،  فعؿؾت طقـفا هذه بةلحؽؿ مةا يؽةقن مةـ العؿةؾ،  تؾؽ العققن

فةنذا الؿةان ٓ ،  فؾؿ تز  تعؿةؾ فقفةا حتةك بؾغةت رـقةة خةّؾ ،  وحسـت كقتفا،  رغبتفا

وأكػؼت   ذلؽ مـ إمقا  مةا ،  فلمرت بالجبؾ فضرب فقف،  ذلؽ الجبؾ يظفر  

لفةا تعةالك حتك أجراها اهلل،  أحدلؿ يؽـ تطقب بف كػس كثقر 
وأجةرت فقفةا طققًكةا ،  

  -تؽةقن لؾسةقق    (3)اواتخةذت لفةا بركة،  (6)الُؿشاش (7)مـ : طقـ مـفا،  مـ الِحّؾ 

واشة ت ،  الحةؾمةـ   رؿ أجةرت لفةا طققًكةا،  فقفا الؿانالؿان يجتؿع   -إذا جانت  

فقةةف  (5)[يجتؿةةع] سةةداوجعؾةةت حاهطةةف ،  فصةةرفت طقـةةف إلةةك الربكةةة،  حةةاهط حـةةقـ

وصابت كػسفا بالـػؼة فقفا بؿا لةؿ ،  : فصارت لفا مْؽرمة لؿ تؽـ ٕحٍد قبؾفا السقؾ

                                                           

 .  ، وما   إصؾ تصحقػ : الحّؾ  طـد إزرقل (1)

 .  )مـ( لقست   بعض كسخ إزرقل (7)

وهةل القةقم ٓ تسةقر  : تسؿك القةقم )طةقـ الشةراهع ( أو )طةقـ حـةقـ( طقـ الؿشاش:    حاشقة إزرقل (6)

( كؾةؿ طةـ الؿسةجد الحةرام إلةك الشةر  66وتبعد طقـ حـةقـ )،  بؾ يزرع الـاس طؾقفا هـاك،  طؾك مؽة

 .  (88:  )معالؿ مؽة لؾبالدي ص

ومـفةا ،  وفقفةا مقةاه كثقةرة أوشةا  وطظةاهؿ قـةك،  : ويتصةؾ بجبةا  طرفةات جبةا  الطةاهػ وقا  يةاققت 

 .  يتصؾ إلك مؽةوهق الذي يجري بعرفات و،  الؿشاش

 .  : بركة طـد إزرقل (3)

 .  زيادة مـ إزرقل (5)
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 .  (1): فلهؾ مؽة والحاج إكؿا يعقشقن  ا بعد اهلل تؽـ تطقب كػس أحد غقرها

أن ،  ومةاهتقـ صةال  بةـ طبةاس   سةـة طشةر،  أمر أمقر الؿةممـقـ الؿةلمقن رؿ

،  (7)والثـقةةةة،  مؽةةةةأسةةةػؾ لةةئال يتعـةةةك أهةةةؾ ،  يتخةةذ لةةةف برًكةةةا   السةةةق  خؿًسةةةا

مةـ  -فةلجرى طقـًةا مةـ بركةة أم جعػةر  ،  والقسط إلةك بركةة أم جعػةر،  وأجقاديـ

  وجةف دار ،  أبـ يقسةػ  طقـ تسؽب   بركة البطحان طـد شعب   -فضؾ ماهفا 

رةةؿ يؿضةةل إلةةك بركةةة طـةةد ،  رةةؿ يؿضةةل إلةةك بركةةة طـةةد الصةةػا،  (6)ابةةـ يقسةةػ

رؿ يؿضل إلك ،  سيرؿ يؿضل إلك بركة بػقهة سؽة الثـقة دون دار أو،  (3)الحـاصقـ

سةرب ذلةؽ إلةك ماجةؾ  ؿضةليرةؿ ،  بلسػؾ مؽةة (5)طـد سق  الحطبالتل ربكة ال

. وكةان  الؿةاجؾقـ الؾةذيـ   حةاهط ابةـ صةار  بلسةػؾ مؽةةرؿ إلك ،  (6)ةيأبل صال

فققػ طؾقفا حةقـ جةرى ،  صال  بـ العباس لؿا فرغ مـفا ركب بقجقه الـاس إلقفا

 .   (7)وقسؿ لحؿفا،  وكحر طـد كؾ بركة جزوًرا،  فقفا الؿان

 

 ما ذكر من رباع قريش وحؾػائفا

 :   : رباع بـل طبدالؿطؾب بـ هاشؿ أولفا

وهةل إلةك جـةب دار ،  : الدار التل صةارت ٓبةـ سةؾقؿ إزر  القلقدقا  أبق 

                                                           

 .  (667  -  1/661وشػان الغرام )،  (739  -  7/738وإتحا  القرى )،  (156ة  6/157الػاكفل ) (1)

 .  : الشبقؽة أو )ريع الرسام ( وتسؿك الققم،  وتسؿك )كدي(،  هل الثـقة السػؾك:    حاشقة إزرقل (7)

 .  دار ابـ يقسػ   شعب طؾل:    حاشقة إزرقل (6)

 .  السابؼ.  قرب السق  الصغقر (3)

 .  السابؼ.  سق  الحطب يسؿك الققم )الِفْجؾة( (5)

 ماجةةد بركةةة:  فؼةةالقا العةةقام حرففةةا ، وقةةد مةةاجـ أو ماجةةؾ بربكةةة القةةقم يعةةر :  صةةالية أبةةل وماجةةؾ (6)

 .  . السابؼ : مجؾ ( مادة،  لؽثقر )لسان العرب: هق مستـؼع الؿان أو الؿان ا والؿاجؾ

 .  (785  -  7/783وإتحا  القرى )،  (153  -  6/156الػاكفل ) (7)
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وهةل قبالةة دار حقيطةب ،  أبل مرحب التل صارت إلسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الحجبل

 فؾقلةةد،  بةةـ طبةةدالعزى إلةةك مـتفةةك دار إبةةراهقؿ بةةـ محؿةةد بةةـ صؾحةةة بةةـ طبةةداهلل

بـ أبل الؽؾقح وهل الدار التل اش اها ا،  الحارث بـ طبدالؿطؾب أو  ذلؽ الحؼ

 .  (1)البصري

صةةؾك اهلل طؾقةةف : مقلةةد الـبةةل  وبعةةض دار ابةةـ يقسةةػ،  والحةةؼ الةةذي يؾقةةف

 .   (7)طبداهلل بـ طبدالؿطؾب  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿوما حقلف ٕبل الـبل ،  وسؾؿ

دار خالصةة مةقٓة   وهةق،  : حةؼ العبةاس بةـ طبةدالؿطؾب والحؼ  الذي يؾقةف

 .   الخقزران

 .  وهو دار الطؾوب موالة زبقدة،  طبدادطؾب ثم حق ادؼوم بن

 .  وهل دار أبل يزيد الؾفبل،  رؿ حؼ أبل لفب

،  : شعب ابةـ يقسةػ : أن الشعب الذي يؼا  لف وذكر غقر واحد مـ الؿؽققـ

: وكان طبدالؿطؾب قةد قسةؿ حؼةف بةقـ  قالقا،  كان لفاشؿ بـ طبدمـا  دون الـاس

فؿـ رةؿ صةار لؾـبةل صةؾك اهلل ،  حقـ ذهب بصرهودفع ذلؽ إلقفؿ   حقاتف ،  ولده

 .   طؾقف وسؾؿ حؼ أبقف طبداهلل بـ طبدالؿطؾب

 التةل بقةد ولةد،  ولؾعباس بـ طبدالؿطؾب أيًضا الدار التل بقـ الصةػا والؿةروة

.  التةل إلةك جـةب الةدار التةل بقةد جعػةر بةـ سةؾقؿان،  مقسك بـ طقسك بـ مقسك

طـةدها العؾةؿ الةذي يسةعك مـةف مةـ جةان مةـ  ودار العباس هل الدار الؿـؼقشة التةل

و  دار ،  ويزطؿةقن أ ةا كاكةت لفاشةؿ بةـ طبةدمـا ،  الؿروة إلةك الصةػا بلصةؾفا

صةـؿان كاكةا يعبةدان   ،  : إسا  وكاهؾةة يؼا  لفؿا،  ران طظقؿانجَ العباس هذه َح 

                                                           

 .  (763  -  6/766الػاكفل ) (1)

 .  (6/763الػاكفل ) (7)
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 .   هؿا   ركـ الدار،  الجاهؾقة

كاكةةت طـةةد الحـةةاصقـ طـةةد  التةةل،  ولفةةؿ أيًضةةا دار أم هةةاكئ بـةةت أبةةل صالةةب

سةـة ،  فدخؾت   الؿسجد الحةرام حةقـ وسةعف الؿفةدي   الفةدم أخةر،  الؿـارة

 .  وستقـ وماهة سبع

 

 ع حؾػاء بـي هاشمربا

وهةل دار صؾحةة ،  خؾةػ الخزاطةل (1)[إسةقد بةـ]دار  لفةؿ:  قا  ابق القلقةد

بةـ خؾةػ الخزاطةل مةـ جعػةر  (6)وهباطفا طبداهلل بـ الؼاسؿ بـ طبد،  (7)الطؾحات

بـاهةا ،  وهل دار السةالمة التةل طـةد الحةذاهقـ،  بـ يحقك الربمؽل بؿاهة ألػ ديـار

 .  (3)حؿاد الرببري لؾرشقد هارون 

باطفةا طبةدالرحؿـ ،  (5): دار الؼدر التل   زقةا  أصةحاب الشةر  ولفؿ أيًضا

 .   بعشريـ ألػبـ الؼاسؿ بـ طبقدة بـ خؾػ الخزاطل مـ الػضؾ بـ الربقع 

: دار حؿةةزة     -حؾػةةان بـةةل هاشةةؿ  -بةةـ إوقةةص الُسةةَؾؿل   ؤ  حؽةةقؿ

 .   (6)السقيؼة بودار درهؿ ،  السقيؼة

 .  : دار أم إبراهقؿ التل   زقا  الحذاهقـ الخزاطققـ أيًضا  (7)لحققـاولؾؿ

                                                           

 .  سؼطت مـ إصؾ وهل طـد إزرقل (1)

أحةد آجةقاد ،  أو الؿطةر  البصةري،  : صؾحةة بةـ طبةداهلل بةـ خؾةػ الخزاطةل : هةق صؾحة الطؾحات (7)

 .  وهق مـ التابعقـ،  كان أمقًرا طؾك سجستان،  الؿعروفقـ

 .  : طبقدة ، والصقاب كؿا طـد إزرقل والػاكفل هذا تصحقػ (6)

 .  (6/776الػاكفل ) (3)

 .  (7/63: الشقرج )تاج العروس  ويؼا  لف،  : هق دهـ السؿسؿ الشقر . و : الشقر  طـد إزرقل (5)

 .  (6/773الػاكفل ) (6)

 : تةاريخ . أكظةر والصةقاب مةا طـةد إزرقةل.  : ولؾؿؾقحقةقـ ، وطـد الػةاكفل : الؿؾحققـ طـد إزرقل (7)
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: دار طؿةرو بةـ سةعقد بةـ العةاص  ولبـل طتقارة مـ بؽر بـ طبدمـاة بةـ كـاكةة

فةذلؽ ،  ومةـ دار الطؾحقةقـ التةل بالبطحةان إلةك بةاب شةعب ابةـ طةامر،  إشد 

 .   (1)الربع لفؿ أيًضا 

 

 رباع بـي طبدالؿطؾب

وكاكةت ،  : دار قةقس بةـ مخرمةة يؼةا  لفةا،  الدار التل بػقهة شعب ابـ طامر

 .   لفؿ جاهؾقة

سةعقد : أن دار طؿرو بـ سعقد بـ العاص التل   ضفةر دار  وزطؿ بعض الـاس

 .  فخرجت مـ أيديفؿ،  كاكت لفؿ

وهةؿ أخةقا  سةعقد ،  : بؾ كاكت هذه الدار لؼقم مـ بـةل بؽةر وقا  غقر همٓن

 .  أشفر الؼقلقـ ، وهق فاش اها مـفؿ،  بـ العاص

 

 رباع حؾػائفم

وهةةق شةةؼ ،  وربعفةؿ الةةذي طـةةد الؿةةروة،  ٔ  طتبةة بةةـ فرقةةد السةةؾؿل دارهةةؿ

: دار  يؼا  لفةا،  (6)أبل مقسرة (7)زقا   ين الؿـؼقشة دار الخراسا،  الؿروة السقدان

 .   (3)ابـ فرقد

 

                                                                                                                                                        

 .  (51/77) دمشؼ مديـة

 .  (6/773الػاكفل ) (1)

 .  : وزقا  الػاكفلطـد إزرقل و (7)

 .  : آ  ابل مقسرة الػاكفلطـد إزرقل و (6)

 .  (6/776الػاكفل ):  اكظر (3)
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 شؿس  رباع بـي طبد

التةةل بةةقـ ،  : دار أبةةل سةةػقان بةةـ حةةرب ٔ  حةةرب بةةـ أمقةةة بةةـ طبدشةةؿس

وهةل الةدار التةل قةا  الـبةل صةؾك اهلل ،  : دار راهطة ابـةة العبةاس لفا يؼا ،  الداريـ

 .  (1)«دار أبل سػقان ففق آمـمـ دخؾ : » طؾقف وسؾؿ يقم الػت 

: كةةان الؿسةةؾؿقن يةةرون  قةةا ،  بنسةةـاده،  سةةؾقؿان بةةـ حةةربطةةـ   -  613

:    إمةارة طثؿةان بةـ طػةان،  فؾؼب أهؾ الؽقفة سعقد بـ العاص،  لؾسؾطان طزمة

: طزمةت طؾةك مةـ كةان لةل طؾقةف سةؿع  فؼةا ،  فؼةام فصةعد الؿـةرب،  (7)أشعر بركةا

مةـ ،  : أيفةا إمقةر فؼةا ،  فؼةام الةذي سةّؿاه،  إٓ قام،  سّؿاين أشعر بركا،  وصاطة

وأشار بقده إلك صدره أو ،  : أكا الذي سؿقتؽ أشعر بركا الذي يج ئ فقؼقم فقؼق 

 .   إلك كػسف

: وقةػ أبةق سةػقان بةـ حةرب طؾةك ردم  قةا ،  طـ طؾؼؿة بةـ كضةؾة  -  615

يةزطؿ ابةـ فرقةد  ،  سةـاًماإن لفا ،  : سـام إرض وقا ،  فضرب برجؾف،  الحذاهقـ

،  لةف سةقاد الؿةروة،  إين ٓ أطر  حؼةل مةـ حؼةف   -يعـل طتبة بـ فرقد السؾؿل  -

  -قريبةة مةـ الطةاهػ رـقة وتجـك  -ولل ما بقـ مؼامل هذا إلك تجـك  ،  بقاضفا ولل

لةقس ٕحةد حةؼ ،  : إن أبا سػقان لؼةديؿ الظؾةؿ فؼا ،  فبؾغ ذلؽ طؿر بـ الخطاب

 .  (6)طؾقف جداراتف إٓ ما أحاصت

لةقس ،  مـفا الست الؿتؼةاصرة،  : ابـتك معاوية بؿؽة دوًرا حدرـل جدي قا  - 

                                                           

،  ترةةؿ هةةدم،  وهةةذه الةةدار كاكةةت تابعةةة لةةقزارة الصةةحة:  و  حاشةةقة إزرقةةل.  (1781رواه مسةةؾؿ ) (1)

طؾةك يؿةقـ ،  . ومققعفا  ايةة مقةدان بةاب السةالم وأصبحت مقداًكا ضؿـ الؿقاديـ حق  الحرم الشريػ

 .  الخارج مـ الؿسجد الحرام متجًفا لؾؿّدطل والجقدرية

 .  (6/71إدب) و الؾغة   : الؽامؾ . اكظر : الصدر ، والربك : اشعر الصدر أي (7)

 .  ( و  اسـاده مجفقٓن7117، والػاكفل) (1157إزرقل ) (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

335 

 

 

 

،  وبا ا مـ كاحقة الؿةروة،  : دار البقضان التل طؾك الؿروة أولفا،  بقـفا ٕحد فضؾ

وكاكةةت فقفةةا صةةر  إلةةك جبةةؾ ،  الطريةةؼ العظؿةةك بةةقـ الةةداريـ ووجففةةا شةةارع  

،  فسةد تؾةؽ الطريةؼ،  حتك أقطعفا العباس بـ محؿةد بةـ طؾةلفؾؿ تز  ،  الديؾؿل

وإكؿةا ،  ففةل   الصةقا ،  رةؿ قبضةت بعةد مةـ العبةاس،  ففل مسدودة إلةك القةقم

جةدر . و أ ا بـقت بالجص رؿ صؾقةت بةف فؽاكةت كؾفةا بقضةان،  سؿقت دار البقضان

إحؿةةر  ٕ ةةا بـقةةت بةةأجر،  وإكؿةةا سةةؿقت الرقطةةان،  الةةدار الرقطةةان إلةةك جـبفةةا

رةؿ ،  رؿ كاكةت قةد أقطعفةا الغطريةػ بةـ ططةان،  فؽاكت رقطان،  والجص إبقض

 .   ففل الققم مـ الصقا ،  قبضت مـف

وإكؿةةا ،  بقـفؿةةا الطريةةؼ إلةةك جبةةؾ الةةديؾؿل،  ودار الؿراجةةؾ تؾةةل دار الرقطةةان

سةةؿقت دار الؿراجةةؾ ٕ ةةا كاكةةت فقفةةا قةةدور مةةـ صةةػر لؿعاويةةة يطةةبخ فقفةةا صعةةام 

وصةةارت دار الؿراجةةؾ لقلةةد سةةؾقؿان بةةـ طؾةةل بةةـ ،  وصعةةام شةةفر رمضةةانالحةةاج 

فابتاطفةا ،  : أ ةا كاكةت ٔ  الؿممةؾ العةدويقـ . ويؼةا  اقطعفةا،  طبداهلل بـ طباس

 .   مـفؿ معاوية

،  كاكتةا ٔ  أسةقد بةـ أبةل العةقص بةـ أمقةة،  : أن دار الرقطان والبقضةان ويؼا 

 .   فابتاطفا مـفؿ معاوية

  -ردم طؿةر بةـ الخطةاب  -طؾةك رأس الةردم  ،  إلةك جـةب الؿراجةؾف ودار ببا 

وَبباف
وهةل الةدار ،  : طبداهلل بـ الحةارث بةـ كقفةؾ بةـ الحةارث بةـ طبةدالؿطؾب (1)

 .   (7)التل صارت لعقسك بـ مقسك

لؿ بـ زيةاد كةان ققًؿةا اوس،  إلك جـب دار َبباة التل وهل،  بـ زياد( 6)الؿودار س

                                                           

 .  (5/9)آصابة  79مات سـة ،  ولل البصرة ٓبـ الزبقر،  أخق معاوية ٕمف،  : صحابل ببة (1)

 .  (789  -  6/788الػاكفل ) :  اكظر (7)

 ، وتةاريخ (3/766والجةرح والعةديؾ )،  (3/159 ) التاريخ الؽبقروهق سؾؿ   .  : سؾؿ طـد إزرقل (6)
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 .   (1)وكان يسؽـفا،  طؾقفا

: أن دار الحؿةام  يؼةا ،  بقـفؿا زقا  الـةار،  لؿاوهل تؾل دار س،  ودار الحؿام

كاكت لعبد اهلل بـ طامر بـ كريز فـاقؾف  ا معاوية إلك دار ابةـ طةامر التةل   الشةعب  

 .   (7)  -شعب ابـ طامر  -

،  وهل التل   وجففةا دور بـةل غةزوان،  وهل مؼابؾ دار الحؿام،  ودار راهعة

 .   (6)بلصؾ قرن مسؼؾة

:  يؼا  لفا القةقم،  وهل الدار التل ُيدخؾ مـ زقا  الحذاهقـ إلقفا،  ودار أوس

فابتاطفةةةا مةةةـفؿ ،  كاكةةت ٔ  أوس الخزاطةةةل  -زبقةةةدة   يعـةةةل أم  -دار سؾسةةبقؾ  

 .  (3)معاوية وبـاها

كةان بـاهةا سةعد ،  غةالم معاويةة،  : هةق سةعد الؼصةقر وسعد هذا،  ودار سعد

وكاكت فقفةا صريةؼ تؿرهةا ،  فقفا التؿارقر مصقرة   الحجارة،  بالحجارة الؿـؼقشة

وكةان بقـفةا وبةقـ دار طقسةك بةـ طؾةل ،  الؿحامؾ والؼباب مـ السقيؼة إلك الؿةروة

فصةةارت لعبةةد اهلل بةةـ مالةةؽ بةةـ الفقةةثؿ ،  ودار  سؾسةةبقؾ صريةةؼ   زقةةا  ضةةقؼ

وأخةةرج لؾـةةاس صريًؼةةا ،  بطـفةةا وسةةّد الطريةةؼ التةةل كاكةةت  ،  ففةةدمفا،  الخزاطةةل

وبةقـ دار سؾسةبقؾ أم زبقةدة   اؿةوالؼبةاب مؽةان الزقةا  الضةقؼ بقـف تؿّرها الؿحامؾ

 .  وهل دار طبداهلل بـ مالؽ،  ودار طقسك بـ طؾل

إهنا :  يؼال،  دار الزك :  يؼال هلا القوم،  ودار الشعب بالثـقة طـد الدارين

                                                                                                                                                        

 .  (3/77) الطربي

 .  (6/789الػاكفل ):  اكظر (1)

 .  (6/777الػاكفل ) (7)

 .  (6/789والخرب   الػاكفل ) (6)

 .  (6/788الػاكفل ) (3)
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فابتاطفا مـفم معاوية ،  كاكت لبـي ُج  حأهنا :  ويؼال،  كاكت من حق بـي طدي

 .  وبـاها

فقفةةا صريةةؼ ،  إلةةك جـةةب دار طؿةةرو بةةـ طثؿةةان،  ودار جعػةةر بالثـقةةة أيًضةةا

 .  : لبـل هاشؿ ويؼا ،   ا كاكت لبـل طديإ:  يؼا ،  مسؾقكة

،  وفقفةا بئةر،  كاكت فقفا بخايت معاوية إذا حج،  ودار البخايت   خط الحزامقة

 .  الؽاتب (1)د اهللقلقلد أبل طبوهل الققم 

  ،  مؼابةؾ سةق  الػاكفةة وسةق  الرصةب،  ودار الحداديـ التل بسق  الؾقةؾ

ودار ،  التةل بـاهةا،  طب ودار ابةـ أخةل سةػقان بةـ طققـةةيالزقا  الذي بقـ دار حق

كةةان يؽةةقن فقفةةا ، و هلل: دار مةةا  ا كاكةةت فقؿةةا مضةةك يؼةةا  لفةةا،  الحةةداديـ هةةذه

 .   ما  اهللالؿرضك وصعام 

وكةةان مقضةةعفا رحبةةة بةةقـ دار أبةةل سةةػقان ودار حـظؾةةة بةةـ أي ،  ودار زيةةاد

وكاكةت تؾةؽ ،    وجف دار سعقد بـ العاص ودار الحؽةؿ بةـ أبةل العةاص،  سػقان

ودار حـظؾةةة بةةـ أبةةل ،  : دار أبةةل سةةػقان يعـةةقن،  : بةةقـ الةةداريـ الرحبةةة يؼةةا  لفةةا

 .   وكاكت مـ دور معاوية،  سػقان

أن غالًما ،  وإكؿا سؿقت دار الديؾؿل،  طؾك جبؾ الديؾؿ ر الديؾؿل التلدا[ و]

 .   هق الذي يـاها،  : الديؾؿل لؿعاوية يؼا  لف

تصةةؾ حتةةك آ  كةةافع بةةـ ،  : دار حؿةةزة يؼةةا  لفةةا،  والةةدار التةةل   السةةقيؼة

فؽاكت لف حتك كاكت ،  اش اها مـ آ  أبل إطقر السؾؿل،  طبدالحارث الخزاطل

فبةف تعةر  ،  فاصطػاها ووهبفةا ٓبـةف حؿةزة بةـ طبةداهلل بةـ الزبقةر،  ابـ الزبقرفتـة 

 .   الققم دار حؿزة

                                                           

 .  وهق الصقاب.  : ابل طبداهلل طـد إزرقل (1)
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 رباع آل سعقد بن العاص بن أمقة

التل إلةك جـةب دار الحؽةؿ ،  : دار أبل أحقحة سعقد بـ العاص قا  أبق القلقد

 .   وهل لفؿ ربع جاهؾل

 .   ت لؼقم مـ بـل بؽركاك،  وهل شرى،  ولفؿ دار طؿرو بـ سعقد آشد 

 

 بن أمقة آل أبي العاص عربْ و

. ذكر  : دار طؿرو بـ طثؿان التل يؼا  لفا،  ٔ  طثؿان بـ طػان دار الحـاصقـ

: كاكةت ٔ   . وقةا  بعضةفؿ ٔ  السبا  بـ طبدالةدار]: أ ا كاكت  بعض الؿؽققـ

 .   أمقة بـ الؿغقرة

ٔ  قدامة بةـ مظعةقن  (1)[أ ا كاكت:  يؼا ،  ودار طؿرو بـ طثؿان التل بالثـقة

 .  الجؿحل

: دار الحؽؿ التل إلك جـب دار سعقد بـ العةاص  ؤ  الحؽؿ بـ أبل العاص

: أن دار الحؽةؿ هةذه  ويؼةا ،  صريؼ مـ سؾؽ مةـ زقةا  الحؽةؿ قبقـ الداريـ بـح

،  جّد رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أبل أمةف،  كاكت لقهب بـ طبدمـا  بـ زهرة

ولتؾةؽ الضةربة قصةة ،  أخةذها طؼةاًل   ضةرب ألقتةف،  فصارة ٕمقة بةـ طبدشةؿس

 .   مؽتقبة

 رةؿ،  كاكت لـاس مـ بـل الحارث بـ طبةدمـا ،  ولفؿ دار طؿر بـ طبدالعزيز

وكتةةب   ،   ةةا طؾةةك الحجةةاج والؿعتؿةةريـ  وتصةةد ،  اشةة اها طؿةةر وأمةةر ببـاهفةةا

ة حتةك بةقةد الحجبفؾةؿ تةز  ،  طـد الحجبةووضعف   خزاكة الؽعبة ،  صدقتفا كتاًبا

                                                           

 .  سؼط مـ إصؾ وهق طـد إزرقل (1)
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 .   طؾك ولد طؿر بـ طبدالعزيز، رؿ ردت  فؼبضت،  قبضت أمقا  بـل أمقة

 .   (1)مـ بـل سفؿ ىكاكت شر،  ودار مروان بـ محؿد بـ مروان بالثـقة

 

 آل أسقد بن أبي العقص ربعو

ردم   -التةل كاكةت طؾةك الةردم إدكةك  ،  لفؿ دار طبةدا هلل بةـ خالةد بةـ أسةقد

 .   وهق لفؿ ربع جاهؾل  -طبداهلل   آ 

 .  ولفؿ الدار التل فققفا طؾك رأس الردم

 .  ولفؿ دار حؿاد الرببري التل إلك جـب دار لبابة

طـةد فقهةة ،  ـ بالؿعالة   سق  ساطةقودار الحصقـ الؾت،  ولفؿ دار الحارث

 .   شعب ابـ طامر

 

 ربقعة بن طبدشؿس (7)[آل]ريع 

التةل بةقـ دار أبةل سةػقان ودار ابةـ ،  بةـ طبدشةؿس (6)بةـ ربقعةةلفؿ دار طتبةة 

فبـاها بـانها الةذي هةق ،  رؿ كاكت قد صارت لؾقلقد بـ طتبة بـ أبل سػقان،  طؾؼؿة

 .  قاهؿ إلك الققم

 

 ؤل طدي بن ربقعة بن طبدشؿس 

رهةا طؿا ،  بػقهة أجقةاد،  الدار التل صارت لجعػر بـ يحقك بـ خالد بـ برمؽ

                                                           

 .  (6/785الػاكفل ) (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 .  )بـ ربقعة( مطؿقسة   إصؾ (6)
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اشة اها جعػةر بةـ يحقةك مةـ أم السةاهب بـةت ،  بـ يحقك بالحجر الؿـؼقشجعػر 

وكاكةت هةذه الةدار ٕبةل العةاص بةـ الربقةع بةـ ،  جؿقع إمقية بثؿاكقـ ألػ ديـار

 اأهةدهتا إلقةف أمفة،  زوج زيـةب بـةت رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ،  طبةدالعزى

،  فؾؿةا أسةؾؿ وهةاجر،  ـةبوفقفةا ولةدت ابـتةف أمامةة ابـةة زي،  خديجة بـت خقلقةد

 .   أخذوا مـ رباع الؿفاجريـ مع ماأخذها بـقا طؿف 

 

 طؼبة بن أبي ُمَعْقط ربع آل

مـ الزقا  الذي يخرج طؾك الـّجاريـ يؾةل ،  دار الفرابذة:  الدار التل يؼا  لفا

 .  معقط آ : دار  : يؼا  لف فذلؽ الربع،  ربع كريز بـ ربقعة

 ربع كريز بن ربقعة 

مؿةا يؾةل الةقادي طـةد ،  : الدار التل   ضفر دار أبان بةـ طثؿةان أبق القلقدقا  

 .  فذلؽ الربع ربع كريز بـ ربقعة،  هربذ الـجاريـ إلك زقا  ابـ

والشةعب كؾةف مةـ ربعةف مةـ ،  ولعبد اهلل بـ طامر بـ كريز داره التل   الشعب

إلةك ،  دار حجقر إلك رـقةة أبةل مرحةب انما ور،  دار ققس بـ مخرمة إلك دار حجقر

: إن  يؼةا ،  وهةق قةاهؿ إلةك القةقم شةبف الؿقةؾ،  مقضع كادر مـ الجبؾ كةالؿـحقت

ففةق ،  فؿا وران ذلؽ إلك الشعب،  طؾًؿا بقـ معاوية وبقـ طبداهلل بـ طامر ذلؽ كان

فةةذلؽ ،  ومةةا كةةان   وجفةةف مؿةةا يؾةةل حةةاهط طةةق  بةةـ مالةةؽ،  لعبةةد اهلل بةةـ طةةامر

 .   ةلؿعاوي

 

 ولولد أمقة بن طبدشؿس إصغر

  ضفرهةا دار ،  : دار طبؾةة يؼا  لفةا،  طـد الحّقاتقـ،  الدار التل بلجقاد الؽبقر
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فقهبفةا لؾحةارث بةـ أمقةة ،  زطؿ بعض الؿؽقةقـ أ ةا كاكةت ٕبةل جفةؾ،  (1)رويةال

 .  (7)طؾك شعر قالف فقف

 .  : اش اها بز  خؿر وقا  بعضفؿ

 .   (3)  مفبط الحزكة،  أيًضا حؼ بالثـقة   حؼ بـل طدي (6)ولؾَعَبالت

: إكسةان  وطـؼةقد،  طـد حؿةام طـؼةقد،  بلسػؾ مؽة  ؤ  سؿرة بـ حبقب دار

 .   س هـالؽؤوكان يبقع الر

،    مقضع سق  الغـؿ الؼديؿ،  مؼابؾ زقا  الـار،  ولفؿ أيًضا دار بلطؾك مؽة

 .   (5): دار سؿرة  يؼا  لفا الققم

 

 رباع حؾػاء بـي طبدشؿس

طـةد ردم طؿةر بةـ ،  : هةل الةدار التةل بةالؿعالة دار جحش بـ رهاب إسةدي

فؾةةؿ تةةز  هةةذه الةةدار   أيةةدي ولةةد ،  : دار أبةةان بةةـ طثؿةةان يؼةةا  لفةةا،  الخطةةاب

بـةةت   : أمقؿةةة أّمفةةؿ،  بـةةق طؿةةة رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ وهةةؿ،  َجْحةةش

 .  (6)طبدالؿطؾب

                                                           

 .  : الدومة طـد إزرقل والػاكفل (1)

 .  (6/781الػاكفل ) (7)

،  بـت طبقد بـ جاد  بـ ققس التؿقؿقة  -بالػت     -اسؿفا )طبؾة(  ،  : كسبة إلك جارية مـ تؿقؿ العبالت (6)

وأبـاؤهؿا يسؿقن العبالت )كسب ،  فقلدت لف أمقة آصغر وطبد أمقة،  تزوجفا طبدشؿس بـ طبدمـا 

 .  (711  -  1/719وإغاين ،  73:  وجؿفرة ابـ حزم ص،  98:  قريش ص

. وتؼةع   جبةةؾ  الثـقةة الؿجةاورة لثـقةةة ُكةديوالحزكةةة هةل :  و  حاشةقة إزرقةل.  (6/781الػةاكفل ) (3)

 .  هتبط طؾك الحػاهر،  الؽعبة الققم

 .  (6/783الػاكفل ):  اكظر (5)

 .  (6/797الػاكفل ) (6)
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،  لـبقف وأصحابف   الفجرة إلةك الؿديـةة خةرج آ  جحةش جؿقًعةا فؾؿا أذن اهلل

فعؿةد أبةق سةػقان ،  وتركقا دارهةؿ خالقةة،  إلك الؿديـة مفاجريـ،  الرجا  والـسان

،  بـ حرب إلك دارهؿ هذه فباطفةا بلربعؿاهةة ديـةار مةـ طؿةرو بةـ طؾؼؿةة العةامري

أحؿةد بةـ جحةش يفجةقه أكشل أبق ،  فؾؿا بؾغ آ  جحش أن أبا سػقان قد باع دارهؿ

 .  ويعّقره ببقعفا،  أبا سػقان

إلةك ،  وقةد ذهةب بصةره،  أحؿةد بةـ جحةشأبةق أتك ،  فؾؿا كان يقم فت  مؽة

إن أبةا سةػقان ،  : يةا رسةق  اهلل وقةا ،  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؽؾؿةف فقفةا

فؿةا ،  بشةلنفسةاّره ،  فدطاه رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  طؿد إلك داركا فباطفا

: مةا قةا  لةؽ  فؼقؾ ٕبل أحؿةد بعةد ذلةؽ،  بشلن كرهااؿع أبق أحؿد بعد ذلؽ ذُس 

،  (1)إن َصةَبرت كةان خقةًرا ]لةؽ[: » : قا  لل قا ،  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

. رةؿ  ف كفةا أبةق أحؿةد،  : فلكةا أصةرب : قؾةت قةا ،  «  الجـةة اكاكت لؽ  ةا دارو

وكةان طثؿةان قةد اسةتعؿؾف ،  التؿقؿةل فؽاكةت لةف (7)مـبةفاش اها بعد ذلؽ يعؾك بـ 

إذا :  كؿةةا كةةان طؿةةر يػعةةؾ بالعؿةةا ،  وقاسةةؿف مالةةف كؾةةف،  رةةؿ طزلةةف،  طؾةةك صةةـعان

كؿ لؽ بؿؽةة مةـ ،  : يا أبا طبداهلل فؼا  لف طثؿان حقـ طزلف،  طزلفؿ قاسؿ أمقالفؿ

: افعةؾ مةا شةئت يةا  قا ،  رؿ اختار،  : فنين مخقرك قا ،  : لل  ا أربع الدور؟ قا 

فاختار يعؾك دار غزوان بةـ جةابر ذات الةقجفقـ التةل كاكةت ببةاب ،  أمقر الؿممـقـ

وكان طتبة بـ غةزوان لؿةا هةاجر ،  : باب بـل شقبة الذي يؼا  لف،  الؿسجد إطظؿ

،  فؾؿةا كةان طةام الػةت ،  يعؾك بـ مـقة بـ أبلدفعفا إلك أمقة بـ أبل طبقدة بـ هؿام 

،  وكؾؿ بـق جحش بةـ رهةاب إسةدي رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ   دارهةؿ

                                                           

 .  ، ساقطة مـ إصؾ ومـ بعض كسخ إزرقل زيادة مـ إزرقل (1)

: يعؾك بـ مـقة )اكظةر  ويؼا ،  التؿقؿل: يعؾك بـ أمقة بـ ابل طبقدة بـ هؿام  وهقو،  : أمقة طـد إزرقل (7)

 .  (611:  التؼريب ص
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أمسةؽ ،  وهجةروه هلل،  فؽره لفؿ أن يرجعقا   شلن مـ أمقالفؿ أخةذ مةـفؿ   اهلل

طتبةةة بةةـ غةةزوان طةةـ كةةالم رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ   داره هةةذه ذات 

وسةؽت ،  فؾؿ يتؽؾؿ أحد مـفؿ   دار هجرهةا هلل ، وسؽت الؿفاجرون،  القجفقـ

،  : مسةةؽـف الةةذي ولةةد فقةةف رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ طةةـ مسةةؽـة كؾقفؿةةا

وكان طؼقةؾ بةـ أبةل صالةب ،  ومسؽـف الذي ابتـك فقف خديجة وولد فقف ولده جؿقًعا

وكةان ،  بةـ أبةل لفةب وأما بقت خديجة فلخةذه معتةب ،  قففأخذ مسؽـف الذي ولد 

فصةارت دار آ  ،  فباطف بعد مـ معاوية بؿاهةة ألةػ درهةؿ،  قرب الـاس إلقف جقاًراأ

فؽاكةت   يةد طثؿةان وولةده لةؿ ،  جحش بـ رهاب لعثؿان حةقـ قاسةؿ يعؾةك دوره

ٕن أبةان بةةـ طثؿةان كةةان ،  وإكؿةا سةؿقت دار أبةةان،  تخةرج مةـ أيةةديفؿ مةـ يقمئةةذ

 .   يـزلفا   الحج والعؿرة إذا قدم مؽة

  حةةؼ آ  مطقةع بةةـ ،  ؤ  جحةش بةةـ رهةاب أيًضةةا الةدار التةةل بالثـقةة:  قةا 

ابتاطفا كثقر بةـ الصةؾت مةـ ،  دار الطاقة،  : دار كثقر بـ الصؾت يؼا  لفا،  إسقد

 .   آ  جحش بـ رهاب   اإلسالم

 

 إزرق بن طؿرو بن الحارث بن أبي شؿر الغساين  (8)]آل[ ربع

 أمقةحؾقف الؿغقرة بن أبي العاص بن 

،  كاكةت إلةك جـةب الؿسةجد،  : دار إزر  دخؾت   الؿسةجد الحةرام يؼا 

إذ كةان ،  وكان وجففا شارًطا طؾةك بةاب بـةل شةقبة،  جدرها وجدر الؿسجد واحد

 .  وكاكت طؾك يسار مـ دخؾ الؿسجد الحرام،  الؿسجد متؼدًما ٓصًؼا بالؽعبة

حتةك وسةع ابةـ الزبقةر ،  فةل لفةؿ ربةع جةاهؾل، ف فؾؿ تز  تؾؽ الدار بليةديفؿ

                                                           

 .  ، ساقطة مـ إصؾ زيادة مـ إزرقل (1)
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مةـفؿ  ، واشة اه فلدخةؾ بعةض دارهةؿ   الؿسةجد،  الؿسجد لقالل فتـة ابـ الزبقةر

،  وكتب لفؿ بالثؿـ كتاًبا إلةك مصةعب بةـ الزبقةر بةالعرا ،  بثؿاكقة طشر ألػ ديـار

،  فقجد طبدالؿؾؽ بـ مروان قد كةز  بةف يؼاتؾةف،  فخرج بعض آ  طؼبة إلك مصعب

فؽةان ،  فؽؾؿةقا طبةداهلل بةـ الزبقةر،  فرجعةقا إلةك مؽةة،  صعبفؾؿ يؾبث أن قتؾ م

فؼتؾ قبؾ أن يلخةذوا ،  فحاصره وشغؾ طـ إططاهفؿ،  يعدهؿ حتك كز  بف الحجاج

 اها: إن ابةـ الزبقةر اشة  وقةالقا،  ؽؾؿقا الحجةاج   رؿةـ دارهةؿ، ف شقًئا مـ رؿـفا

هةةق ،  بةردت طةـ ابةةـ الزبقةر: ٓ واهلل ٓ  وقةةا ،  فةلبك أن يعطةةقفؿ شةقًئا،  لؾؿسةجد

فؾؿ تز  بؼقتفا   أيةديفؿ حتةك ،  فؾق شان أن يعطقؽؿ لػعؾ،  فادطقا طؾقف،  ضؾؿؽؿ

فاشة اها مةـفؿ بـحةق ،  فدخؾت فقف،  وسع الؿفدي أمقر الؿممـقـ الؿسجد الحرام

 .  فاش وا بثؿـفا دوًرا بؿؽة،  ألػ ديـار مـ طشريـ

الؿةةروة إلةةك جـةةب دار صؾحةةة بةةـ داود ؤ  إزر  أيًضةةا دارهةةؿ التةةل طـةةد  

أن  (1)وهةؿ يةرون،  وهل   أيةديفؿ إلةك القةقم،  : دار إزر  يؼا  لفا،  الحضرمل

وجةانه   ،  الـبل صؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ دخؾفةا طؾةك إزر  بةـ طؿةرو طةام الػةت 

وذلةؽ ،  وكتب لف كتاًبا أن يتزوج   أي قباهؾ قريش شان وولده،  حاجة فؼضاها لف

فؾؿ يةز  ذلةؽ الؽتةاب طـةدهؿ حتةك دخةؾ طؾةقفؿ ،  الؽتاب مؽتقب   أديؿ أحؿر

وذهةب ذلةؽ الؽتةاب   ،  فذهب بؿتاطفؿ،    سـة رؿاكقـ،  السقؾ سقؾ الجحا 

إين رجةؾ ٓ ،  : بةلبل أكةت وأمةل : يةا رسةق  اهلل وذلؽ أن إزر  قةا  لةف،  السقؾ

وقةد اخة ت ،  ل وطشةقريتؾةهو ةا أ،  وإكؿةا قةدمت مةـ الشةام،  طشقرة لةل بؿؽةة

 .  فؽتب لف ذلؽ الؽتاب،  الؿؼام بؿؽة

 

                                                           

 .  : يروون طـد إزرقل (1)
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 ربع أبي إطور

 (1)واسؿف طؿرو بـ سةػقان بةـ قةار،  ربع أبق إطقر السؾؿلو:  قا  أبق القلقد

وهةذه الةدار ،  الدار التل تصؾ حؼ آ  كافع بـ طبدالحارث الخزاطل،  بـ إوقص

،  : دار حؿةزة يؼةا  لفةا،  السةقيؼة بلصةؾفاالبئةر التةل   بطةـ ،  شارطة   السةقيؼة

 ،  وهل مـ دور معاوية كان اش اها مـ آ  أبل إطقر السؾؿل

فقهبفةا ٓبـةف حؿةزة بةـ ،  فتـة ابـ الزبقر اصطػاها   أمقا  معاوية (7)فؾؿا كان

 .  فبف تعر  الققم،  طبداهلل بـ الزبقر

: ذات  يؼةةةا  لفةةةا وكاكةةةت   فـةةةان الؿسةةةجد الحةةةرام،  ودار يعؾةةةك بةةةـ أمقةةةة

 .   وكالن فقفا العطارون،  كان لفا بابان،  القجفقـ

 (6)لصةقػلاابتاطفةا مةـ ،  داره التةل   الحـةاصقـ،  وكان لقعؾةك بةـ مـقةف أيًضةا

بؾصةؼ الؿسةجد الحةرام طـةد ،  وهل الدار التل صارت لزبقةدة،  فلخرجف مـفا الذر

 .   الحـاصقـ

 

                                                           

.  : قةاهػ 111:  وإلؼةاب(ص الؽـةك   البةاب وقةا  ابةـ مـةده   كتابةف )فةت .  : قارب طـد إزرقل (1)

 .  (3/1611وكذا   آستقعاب )

 .  : كاكت إزرقل طـد (7)

 .  : آ  صقػل طـد إزرقل (6)
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  ع آل داود بن الحضرميوربْ 

 حؾقف طتبة بن ربقعةبن طؿار  (8)طتبة

 (7)[بةقـ،  دار صؾحةة]:  يؼا  لفا،  : لفؿ دارهؿ التل طـد الؿروة قا  أبق القلقد

 .  السؾؿل يزيدبـ  (6)ودار طتبة،  دار إزر  بـ طؿرو الغساين

 .   ولفؿ أيًضا الدار التل إلك جـب هذه الدار طـد باب دار إزر 

 

 رباع بـي كوفل بن طبدمـاف

: كان لفؿ دار جبقر بـ مطعؿ طـد مقضع دار الؼةقارير الالصةؼة  أبق القلقدقا  

اش يت مـفؿ   خالفة الؿفدي حةقـ وسةع ،  بالؿسجد الحرام بقـ الصػا والؿروة

 .   الؿسجد الحرام

 .  (3)ط: دار بـت قر يؼا  لفا،  وكاكت لفؿ أيًضا دار دخؾت   الؿسجد الحرام

،  صارت لؾػضةؾ بةـ الربقةع،  جـب دار ابـ طؾؼؿةوكاكت لفؿ الدار التل إلك 

 .   اش اها مـ آ  كافع بـ جبقر بـ مطعؿ

 .  ولفؿ دار طدي بـ الخقار

 .   الحارث دخؾت   الؿسجد الحرام (5)أبل ولفؿ دار ابـ أبل حسقـ بـ

 

                                                           

 .  ، وهق اسؿ الحضرمل : طبداهلل (6/798طـد إزرقل والػاكفل ) (1)

 .  سؼط مـ إصؾ وهق طـد إزرقل (7)

 .  : فرقد طـد إزرقل والػاكفل (6)

 .  : قرضف طـد إزرقل (3)

 .  : أبل : بدون طـد إزرقل (5)
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 رباع حؾػاء بـي كوفل بن طبدمـاف

كاكت إلك جـةب ،  مـصقر: دار طتبة بـ غزوان مـ بـل مازن بـ  قا  أبق القلقد

ودخؾةةت هةةذه الةةدار   الؿسةةجد ،  : ذات الةةقجفقـ ويؼةةا  لفةةا،  الؿسةةجد الحةةرام

 .  الحرام

وهةل ،  بـ أبل إهاب بـ طزيز بـ ققس بـ طبداهلل بـ دارم التؿقؿةل رودار حج

مـ آ  حجر بستة ورالرقـ ألةػ  الربمؽليحقك بـ خالد  ، رؿ اش اها التل لفا بابان

 .   ديـار

 

 اع بـي الحارث بن ففررب

 .   : لفؿ ربع دبر قرن الؼرظ : قا  جدي قا  أبق القلقد

 

 رباع بـي أسد بن طبدالعزى

: كاكت لفؿ دار حؿقةد بةـ زهقةر الالصةؼة بالؿسةجد الحةرام    قا  أبق القلقد

،  وتػةةلن الؽعبةةة طؾقفةةا بةةالبؽر،  كاكةةت تػةةلن طؾةةك الؽعبةةة بالعشةةل،  ضفةةر الؽعبةةة

 .   الحرام   خالفة أبل جعػر أمقر الؿممـقـفدخؾت   الؿسجد 

 .   ولفؿ دار أبل البخ ي وقد دخؾت   دار زبقدة

والبقةت ،  ودار حؽةقؿ بةـ حةزام،  ولفؿ   سؽة الحزامقة دار الزبقر بـ العةقام

الذي تزوج فقف رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ خديجةة بـةت خقيؾةد   دار حؽةقؿ 

 .   ؽفقؿا هـالة وسؼقػ،  بـ حزام
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: دور  يؼةا  لفةا،  ؾصةؼةالتل بؼعقؼعةان الةثالث الؿ (1)راولعبد اهلل بـ الزبقر الد

ولؽةةـ طبةةداهلل ابتاطفةةا مةةـ آ  طػقةةػ بةةـ كبقةةف ،  ولةةؿ يؽةةـ الزبقةةر مؾؽفةةا،  الزبقةةر

وإكؿا سؿقت دار الزكج ٕن ابةـ الزبقةر ،  : دار الزكج وفقفا دار يؼا  لفا،  السفؿققـ

 .   كان لف فقفا رققؼ زكج

وإكؿةا ،  ابتاطفةا طبةداهلل بةـ الزبقةر مةـ آ  سةؿقر بةـ مقهبةة،  ولفؿ دار العجؾة

فؽاكةت تبـةك ،  ٕن ابـ الزبقر حقـ بـاها طجؾ وبةادر   بـاهفةا،  سؿقت دار العجؾة

 .  حتك فرغ مـفا سريًعا،  بالؾقؾ والـفار

أن ابةـ الزبقةر كؼةؾ حجارهتةا طؾةك  بةذلؽ: إكؿةا سةؿقت  وقا  بعةض الؿؽقةقـ

 .   والبخت طجؾة اتخذها طؾك والبؼر

 

 رباع بـي طبدالدار بن قصي

التل كاكت قريش ٓ تشةاور ،  وهل دار قصل بـ كالب،  كاكت لفؿ دار الـدوة

فنذا بؾغت الجارية مـفؿ أدخؾةت ،  يػتحفا لفؿ بعض ولد قصل،  وٓ تـاضر إٓ فقفا

: طامر بـ هاشؿ بـ طبدمـا  بةـ طبدالةدار  طؾقفا فقفا درطفا (7)بؾفج،  دار الـدوة

. وإكؿةا كاكةت قةريش  أو بعض ولةده،  رؿ اكصرفت إلك أهؾفا فحجبقها،  بـ قصل

وكةان ،  وكان طـدهؿ كالديـ الؿتبع،  وتربًكا بف،  تػعؾ هذا   دار قصل تقؿـًا بلمره

 .  وخط لفؿ الرباع،  قصل الذي جؿع قريًشا وأسؽـفؿ مؽة

ويةدخؾفا ،  ولؿ يؽـ يدخؾ دار الـدوة مـ غقر بـةل قصةل إٓ ابةـ أربعةقـ سةـة

فؾؿ تةز  تؾةؽ بليةدي ولةد طةامر ،  فؿ كبقرهؿ وصغقرهؿهوحؾػا،  بـق قصل جؿقًعا

                                                           

 .  : الدور طـد إزرقل (1)

 .  : فجاب طـد إزرقل (7)
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مـ معاوية بؿاهةة ألةػ  -وهق مـ ولده  -بـ هاشؿ حتك باطفا ابـ الرهقـ العبدري 

وقةد بؼقةت مـفةا بؼقةة هةل ،  راموقد دخؾ أكثر دار الـةدوة   الؿسةجد الحة،  درهؿ

 .   قاهؿة إلك الققم طؾك حالفا

: قةةد جعؾةةت مسةةةجًدا ووصةةؾ بالؿسةةجد الؽبقةةر   خالفةةةة  قةةا  الخزاطةةل

 .  ، وتؼدم ذكره الؿعتضد

.  وفقفةا خزاكةة الؽعبةة،  وهل إلك جـب دار الـةدوة،  ولفؿ دار شقبة بـ طثؿان

 .   ولؿ رباع غقر ذلؽ

 

 رباع حؾػاء بـي طبدالدار

: الربع الؿتصةؾ بةدار  : رباع آ  كافع بـ طبدالحارث الخزاطققـ قا  أبق القلقد

 .   ودار الـدوة،  شقبة بـ طثؿان

 

 هرةرباع بـي زُ 

.  الحةرام : كاكةت لفةؿ بػـةان الؿسةجد دار دخؾةت   الؿسةجد قا  أبةق القلقةد

، ٓ صاهةةةؾ    ، ولحؾػةةةاهفؿ ربةةةاع أيضةةةا تركتفةةةا اختصةةةارا ولفةةةؿ دور غقةةةر ذلةةةؽ

 .   معرفتفا

 

 ربع آل إخـس

 .  دار إخـس التل   زقا  العطاريـ
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 ربع آل طدي بن أبي الحؿراء

 .   لفؿ الدار التل   ضفر دار طؾؼؿة

 

 ربع بـي تقم

،  : لفؿ دار أبل بؽر الصةديؼ رضةل اهلل طـةف   خةط بـةل جؿة  قا  أبق القلقد

وهةق طؾةك ،  اهلل طؾقةف وسةؾؿوفقفا بقت أبل بؽر الذي دخؾف طؾقةف رسةق  اهلل صةؾك 

 .  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأبق بؽر مفاجر (1). ومـف خرج ذلؽ البـان إلك الققم

طؾك فقهتل سةؽتل ،  كاكت شارطة طؾك القادي،  ولفؿ دار طبداهلل بـ جدطان

 .   بقـ أجقاد الؽبقر وأجقاد الصغقر،  أجقاديـ

لؼةةد ":  قةةا  رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ (7)[الةةدار التةةل]وهةةل   -  616

 وهةةق حؾةةػ،  حضةةرت   دار ابةةـ جةةدطان حؾًػةةا لةةق دطقةةت إلقةةف أن ٕجبةةت

وقد دخؾةت هةذه الةدار   وادي مؽةة حةقـ ،  (6)"كان   دار ابـ جدطان،  الػضق 

وحةةق  ،  وأدخةةؾ الةةقادي الؼةةديؿ   الؿسةةجد،  وسةةع الؿفةةدي الؿسةةجد الحةةرام

 .  وكان   مقضعف دور الـاس،  ذي هق فقف الققمالقادي   مقضعف ال

 

 رباع بـي مخزوم وحؾػائفم

مةا أقبةؾ مـفؿةا طؾةك الةقادي ،  : الؽبقر والصةغقر : لفؿ أجقادان قا  أبق القلقد

                                                           

 .  : فاهدة   معرفة البقت الذي خرج مـف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك الغار جان هـا   الحاشقة (1)

 .  سؼط مـ إصؾ وهق طـد إزرقل (7)

 . ورواه ابةةـ سةةعد   الطبؼةةات ، وهةةق مرسةةؾ (1/766رواه ابةةـ اسةةحا  كؿةةا   سةةقرة ابةةـ هشةةام ) (6)

، ورواه أحؿةد والبقفؼةل   الؽةربى  ( بسةـد ضةعقػ7137. والػةاكفل ) ( مـ صريؼ القاقةدي1/179)

 .  ، وهق الصحق  : حؾػ الؿطقبقـ لؽـ طـدهؿا أن هذا الحؾػ هق
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 .  إلك مـتفك آخرهؿا إٓ حؼ بـل جدطان

 

 رباع بـي طائذ من بـي مخزوم

وبؼقتفةا   دار ،    الةقاديوقةد دخةؾ أكثرهةا ،  : دار أبل  قةؽ قا  أبق القلقد

 .   العباس بـ محؿد التل بػقهة أجقاد الصغقر

وبؼقتفةا ،  وقد دخؾ بعضفا   الةقادي،  ودار الساهب بـ أبل الساهب العاهذي

  هذه الدار البقت الذي كاكت فقف تجارة الـبةل ،  : دار سؼقػة   الدار التل يؼا  لفا

وكةان السةاهب شةريؽ ،  لساهب   الجاهؾقةصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ والساهب بـ أبل ا

كعؿ الشريؽ الساهب ٓ مشاري وٓ ":  ولف يؼق  الـبل،  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .  (1)"وٓ صخاب   إسقا ،  مؿاري

 

 ربع إرقم بن أبي إرقم

: دار  يؼةةا  لفةةا،  الةةدار التةةل طـةةد الصةةػا،  : طبةةدمـا  واسةةؿ أبةةل إرقةةؿ 

كان ذلةؽ الؿسةجد بقًتةا كةان يؽةقن فقةف الـبةل ،  وفقفا مسجد يصؾك فقف،  الخقزران

ويجتؿةع هةق وأصةحابف فقةف طـةد ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يتقارى فقةف مةـ الؿشةركقـ

 .   وفقف أسؾؿ طؿر بـ الخطاب،  ويعؾؿفؿ فقف،  إرقؿ ويؼرهفؿ الؼرآن

 

 رباع بـي طدي بن كعب

 ع بـي جؿحارب

 رباع بـي سفم

                                                           

 .  ( ولؿ أقػ لف طؾك إسـاد6/768) الـبقية ذكره ابـ هشام   السقرة (1)
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 بـي سفمرباع حؾػاء 

 رباع بـي طامر بن لمي

 .   ، ف كتفا اختصارا ، ولؿ أر فقفا فاهدة تذكر ُيذكرون   إصؾ
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 الؿعالة وما يؾقفا  حدُّ 

: مةا حةازت دار إرقةؿ بةـ  ؼ مؽةة إيؿةـ: حد الؿعالة مـ ِشة قا  أبق القلقد

فةذلؽ كؾةف ،  الزقا  الذي طؾك الصػا يصعد مـف إلك جبؾ أبل قبةقس، و إرقؿ لأب

 .   وزمزم،  الؿؼام، و . ووجف الؽعبة مـ الؿعالة

دار ،  : مةـ زقةا  البؼةر الةذي طـةد الطاحقكةة وحد الؿعةالة مةـ الشةؼ إيسةر

يؼا  ،  طبدالصؿد بـ طؾل الؾتان مؼابؾ دار يزيد بـ مـصقر الحؿقري خا  الؿفدي

،  دار العجؾةةو،  ودار جعػةر بةـ محؿةد،  مصعًدا إلك قعقؼعان،  : دار العروس لفا

ةةقؼِ عَ قُ  (1)سةةقؾمومةةا حةةاز  فةةذلؽ كؾةةف مةةـ ،  وقعقؼعةةان مصةةعًدا،  قيؼةعةةان إلةةك السُّ

 .  الؿعالة

 

 حد الؿسػؾة

،  يـ فؿةا أسةػؾ مـةف: مةـ الصةػا إلةك أجقةادَ  : مـ الشؼ إيؿةـ قا  أبق القلقد

 .   فذلؽ كؾف مـ الؿسػؾة

إلةك دار طؿةرو بةـ : مةـ زقةا  البؼةر مـحةدًرا  وحد الؿسػؾة مـ الشةؼ إيسةر

 .   فذلؽ كؾف مـ الؿسػؾة،  ودار زبقدة،  ودار طبدالرزا  الجؿحل،  العاص

 

 ذكر أخشبي مؽة

هق الجبؾ الؿشر  طؾةك الصةػا إلةك ،  : أبق قبقس : أخشبا مؽة قا  أبق القلقد

: إكؿةا سةؿل  ويؼةا ،  : إمةقـ وكةان يسةؿك   الجاهؾقةة،  السقيدان إلك الخـدمةة

. فؾؿةةا بـةةك إبةةراهقؿ  ًطا طةةام الطقفةةانالةةركـ إسةةقد كةةان فقةةف مسةةتقدَ ٕن ،  إمةةقـ

                                                           

 .  : سقؾ طـد إزرقل (1)
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وسةبؼ ذكةره طـةد .  (1)كادى أن الركـ مـل   مقضةع كةذا وكةذا،  وإسؿاطقؾ البقت

 .   بـان البقت

: إكؿةا سةؿل أبةا قبةقس أن رجةاًل  أكف قا ،  : طـ بعض أهؾ مؽة قا  أبق القلقد

فؾؿةا صةعد فقةف بالبـةان ،  (7)[  البـان فقف كان أو  مـ  ض]: أبق قبقس  كان يؼا  لف

،  : اقتةبس مـةف الةركـ ويؼةا ،  : كان الرجؾ مـ إيةاد ويؼا ،  سؿل جبؾ أبل قبقس

 .  وإو  أشفر،  : أبا قبقس فسؿل

: أو  جبةؾ وضةعف اهلل طؾةك  أكف قا ،  طـ أبقف،  طـ طبدالقهاب بـ مجاهد - 

 .   (6): أبق قبقس إرض حقـ مادت

كةةةان يسةةةؿك   و.  : إحؿةةةر : الجبةةةؾ الةةةذي يؼةةةا  لةةةف أخةةةر وإخشةةةب

وطؾةةك دور ،  وهةةق الجبةةؾ الؿشةةر  وجفةةف طؾةةك قعقؼعةةان،  : إطةةر  الجاهؾقةةة

وإكؿةةا سةةؿل الجةةر ،  : الجةةر والؿقةةزاب وفقةةف مقضةةع يؼةةا  لةةف،  طبةةداهلل بةةـ الزبقةةر

  يصةب أحةدهؿا ،  إذا جةان الؿطةر،  : أن فقف مقضةعقـ يؿسةؽان الؿةان والؿقزاب

:  وإسةػؾ مـفؿةا،  : الجةر فسؿل إطؾةك مـفؿةا الةذي يػةرغ   إسةػؾ،  أخر

 .   الؿقزاب

وطؾةك رأسةف صةخرات مشةرفات ،  : قرن أبةل ريةش و  ضفره مقضع يؼا  لف

،  : قةرارة الؿةدحك طـدها مقضع فق  الجبؾ إحؿر يؼا  لةف،  : الؽبش يؼا  لفـ

 .   الؿراصعو،  كان أهؾ مؽة يتداحقن هـالؽ بالؿداحل

 

                                                           

 .  إسـادالؿ اجد لذلؽ  (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 ، كذبةف مة وك:  مجاهةد بةـ القهاب ، وطبد ( و  سـده ضعقػ6/36، والػاكفل ) (1161إزرقل ) (6)

 .  الثقري
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 ،  وما فقه،  ذكر شق معالة مؽة القؿاين

 والجبال والشعاب مؿا أحاط به الحرم وما يعرف اسؿه من الؿواضع

مةا أقبةؾ طؾةك الؿسةجد ،  : بلصةؾ جبةؾ أبةل قبةقس (1): فاضة  قا  أبق القلقةد

فةةنذا جؾسةةقا لةةذلؽ كشةةػ ،  وكةةان الـةةاس يتغقصةةقن هـالةةؽ،  الحةةرام والؿسةةعك

 .   ما هـالؽ فاضًحا فسؿل،  أحدهؿ رقبف

،  : فاض  مـ حةؼ آ  كقفةؾ بةـ الحةارث بةـ طبةدالؿطؾب قا  بعض الؿؽققـ

ؿ الزقةا  الةذي فقةف مقلةد الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف ، رة حةد دار محؿةد بةـ يقسةػ إلك

: ٕن جةرهؿ وقطةقرا اقتتؾةقا دون دار ابةـ يقسةػ  وإكؿةا سةؿل فاضةًحا،  (7)وسؾؿ

،  وأخةرجتفؿ مةـ الحةرم،  رهؿ قطةقرافغؾبةت جة،  طـد حؼ آ  كقفؾ بةـ الحةارث

 .   : فاضًحا فسؿل بذلؽ،  فػضحـ،  وتـاولقا الـسان

 .   أربت الؼقلقـ طـدكا  : وهق قا  جدي

: الجبؾ الذي ما بقـ حر  السةقيدان إلةك الثـقةة التةل طـةدها بئةر ابةـ  مةدَ الخـْ 

،  وطؾةك شةعب ابةـ طةامر،  أبل السؿقر   شعب طؿرو مشرفة طؾك أجقةاد الصةغقر

وطؾك دار محؿد بـ سؾقؿان   صريؼ مـك إذا جاوزت الؿؼربة طؾةك يؿةقـ الةذاهب 

 .   (6)إلك مـك

                                                           

 مةـ بلكةف أن مقضةعف تحديةد ، ويؿؽةـ الؼشاشقة   الجـقيل الرأس يؿثؾ:  : فاض    حاشقة إزرقل (1)

 السةقارات مققةػ مةدخؾ ، إلةك الصةغقر أجقةاد وبةقـ الصةػا بقـ الققم تربط التل الؿشاة أكػا  أو  فقهة

،  طؾةل وشةعب الصةػا شارع يريد الصػا مـ لؾخارج صريؼ فقف سفؾ وقد.  طؾل شعب فقهة طؾك الؿؼام

 الحةرم مقةاديـ مةـ مقداًكا صار إسػؾ ، ومقضعف أجقاد جفة مـ أيت بالجسر يتصؾ صريًؼا رأسف وصار

 .  مـف وكحت فقف ضرب ما لؽثرة

 .  سبؼ ان بقـت أن مؽان مقلد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يعر  طؾك الصحق  (7)

،  السةقيدان:  هةل ، فؾعؾفةا طؾةل لشعب العؾقا الحافة مـ يبدأ معرو  الخـدمة : أو    حاشقة إزرقل (6)

 هةل الثـقةة ، وهةذه بالروضةة السةؿقر أبل ابـ بئر طؾقفا التل فالثـقة:   ايتف ، وأما الخـدمة جبؾ بداية ففذا
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وكاكةت أسةؾؿت  -و  الخـدمة قا  رجؾ مـ قريش لزوجتف وهق يربي كباًل لف 

: بؾغـةل أن محؿةًدا يريةد أن يػتةت  مؽةة  : لؿ تربي هذه الـبؾ؟ قا  فؼالت لف -سًرا 

: واهلل  فؼالةةت،  ٕخةدمـؽ خادًمةةا مةـ بعةض مةةـ كستلسةروكةةا نفؾةئـ جا،  ويغزوكةا

فؾؿةا دخةؾ ،  شةا أخشةؽ فقةف لةق رأيةت خقةؾ محؿةدلؽلين بؽ قد جئت تطالب مخَ 

هةؾ مةـ ،  : ويحةؽ فؼةا ،  أقبةؾ إلقفةا،  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقم الػت 

 :  . وأكشل يؼق  : دطقـل طـؽ : فليـ الخادم؟ قا  لفا مخش؟ فؼالت

 إذ فر صػقان وفر طؽرمة     أبصرتـا بالخـدمة         وأكت لق

 .     أبقات

 .   : وخبلتف   مخدع لفا حتك أومـ الـاس قا 

وحةؼ إبةراهقؿ بةـ محؿةد ،  : الجبؾ الؿشر  طؾك حؼ أبل لفةب (1)وإبقض

 .  : الؿستـذر وكان يسؿك   الجاهؾقة،  بـ صؾحة بـ طبقد اهلل

: رجةؾ  ومةرازم،  طؾك حؼ سعقد بةـ العةاص : الجبؾ الؿشر  (7)جبؾ مرازم

 .   كان يسؽـف مـ بـل سعد بـ بؽر بـ هقازن

،  : وهق قرن قد بؼقةت مـةف بؼقةة بةلطؾك مؽةة   دبةر دار ابةـ سةؿرة قرن مسؼؾة

:  . ومسةؼؾة وحةر  دار راهعةة   أصةؾف،  طـد مققةػ الغةـؿ بةقـ شةعب ابةـ طةامر

                                                                                                                                                        

 طةـ كثقةًرا تبعةد وٓ( الخضةران) تسةؿك ، وكاكةت أزهةر حامةد:  مـز  باسؿ يعر  مـز  الققم طؾقفا التل

 .  الروضة - العزيزية:  صريؼ مـتصػ ،   الجػالل بستان

 الةذي بةالغزة( اإلسةؿـت قصةر) طؾةك مشةرًفا كةان الذي الجبؾ هق:  إبقض : الجبؾ   حاشقة إزرقل (1)

 إلةك الؿقدان هذا مـ يؿتد والذي لؾغزة الجديد الشرقل الطريؼ مدخؾ ومـف مقداًكا بعد فقؿا مقضعف اتخذ

 .  العؿران غؿره ، وقد الؿعالة سق  مقدان

 ، وقةد طةامر شةعب إلةك كصةؾ أن إلةك الجػةالل طؿةاهر بعةد ما مقضعف:  مرازم : جبؾ   حاشقة إزرقل (7)

 .  تراه تؽاد ٓ حتك العؿران غؿره
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 .   رجؾ كان يسؽـف   الجاهؾقة

جؾةةس  -فةةت  مؽةةة  -: لؿةةا كةةان يةةقم الػةةت   قةةا ،  ـ جةةريجطةةـ ابةة  -  617

فجةانه الـةاس يبايعقكةف بةلطؾك ،  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ طؾةك قةرن مسةؼؾة رسق 

 .  (1)مؽة طـد سق  الغـؿ

: الجبةؾ الؿشةر  طؾةك شةعب أبةل زيةاد   حةؼ آ  طبةداهلل بةـ  (7)جبؾ كبفةان

 .   بـ طامر: مقلقان ٔ  طبداهلل  . وكبفان وأبق زياد طامر

. وزيؼقةا مةقلك ٔ   : الجبؾ الؿتصؾ بجبؾ كبفان إلك حةاهط طةق  يؼقاجبؾ زِ 

: جبةةؾ  ويؼةةا  لةةف القةةقم،  فسةةؿل بةةف،  كةةان أو  مةةـ بـةةك فقةةف،  ربقعةةة الؿخزومةةل

 .  الزيؼل

،  أبةل زيةاد شةعبمشر  طؾةك ،  :   حؼ آ  طبداهلل بـ طامر إطرج (6)ؾقجب

كةان  -رضةل اهلل طـةف  -ٕبةل بؽةر الصةديؼ  : مةقلك . وإطةرج وشعب ابـ طةامر

 .  وكسب إلقف،  فسؿل بف،  فقف

ع باةكاكةت فقةف مطةابخ تُ ،  : الؿطةابخ : شعب ابـ طامر كؾف يؼةا  لةف (3)الؿطابخ
                                                           

 ، وإوسط (815) الؽبقر   ، والطرباين (9871وأخرجف طبدالرزا  ).  ( وهق مرسؾ1167إزرقل ) (1)

 .  وسـده ضعقػ فقف مجفق ( 7367) ، والػاكفل (7318)

 شةةعب   داخؾةة ، وهةةل (168 - 167/  3) الػةاكفل ذكرهةا الثالرةةة الجبةا  : هةةذه   حاشةقة إزرقةل (7)

 الجبةا  مةـ أًيا بالتحديد يعر  ، وٓ والشعاب الجبا  بعض اكتـػتف واسع شعب:  طامر ، وشعب طامر

 .  إسؿان  ذه تسؿك هل والشعاب

 .  : جبؾ طـد إزرقل (6)

 شةعاًبا العؿةران ، اكتـػةف مشةفقر وهةق( طامر شعب) اسؿ يحؿؾ الشعب هذا زا  ٓ:  إزرقل حاشقة   (3)

 ًٓ  ، فبـةق خطةل وهةذا( طامر بـل شعب: ) طؾقفا كتب بققتف جدران بعض طؾك ٓفتات طؾؼت وقد،  وجبا

 بشةعب طةامر شةعب يصالن الخـدمة جبؾ   كػؼقـ وفت .  مـازلفؿ هذه كاكت ما لمي بـ كعب بـ طامر

 صريؼفؿا يتصؾ رؿ( والروضة الؿالوي) طثؿان وشعب طؿرو شعب إلك رؿ( الؿسؽقـ ريع) جفة الخقز

 .  ربقر أصؾ   ففد الؿؾؽ بلكػا 
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: بؾ كحةر  ويؼا ،  : الؿطابخ فسؿل،  وكحر البدن،  وكسك الؽعبة،  حقـ جان مؽة

:  فسةؿل،  غؾبةقا قطةقرا وجؿةع الـةاس بةف حةقـ،  فقف مضاض بـ طؿرو الجرهؿل

 .  الؿطابخ

: الثـقة الؿشرفة طؾك شعب أبل زياد   حةؼ ابةـ طةامر التةل  (1)رـقة أبل مرحب

 .   يختصر مـ شعب ابـ طامر إلك الؿعالة إلك مـك،  هتبط مـفا طؾك حاهط طق 

: رجؾ مـ بـةل  . وأبق دب : هق الشعب الذي فقف الجزارون (7)ّب شعب أبل دُ 

 .   الشعب سؼقػة ٕبل مقسك إشعري (3)كابوطؾك ،  بـ طامر (6)سراة

اكةدفـت ووكاكةت تؾةؽ البئةر قةد درةرت ،  وطؾك باب الشعب بئر ٕبةل مقسةك

وبـةك ،  محؽًؿةا وبـاها بـةان،  مقسك مقلك أمقر الؿممـقـ (5)أبقحتك كثؾفا بغا الؽبقر 

حةقـ اكصةر   وكةان كزولةف ذلةؽ الشةعب،  واتخذ طـدها مسةجًدا،  بحذاهفا سؼاية

فؾؿا جان اإلسةالم حقلةقا قبةقرهؿ ،  وكاكت فقف قبقر أهؾ الجاهؾقة،  الحؽؿقـ طـ

فؼةا  أبةق مقسةك حةقـ ،  إلك الشعب الذي بلصؾ رـقة الؿدكققـ الذي هل فقةف القةقم

 .   يعـل أهؾ الؿؼابر،  : أجاور ققًما ٓ يغدرون كزلف

سق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف أم ر،  : أن قرب آمـة ابـة وهب وقد زطؿ بعض الؿؽققـ

 .   وسؾؿ   شعب أبل دب هذا

                                                           

 ، ويرحةة الؿعةالة وبةقـ طةامر شةعب ، بةقـ ، ومسةؾقكة معروفةة الثـقة هذه زالت : ٓ   حاشقة إزرقل (1)

 واكظةر.  الرشةقدي برحةة سةقارات مققةػ مدخؾ طؾك بؽ هتبط طامر شعب مـ سؾؽتفا وإذا.  الرشقدي

 ..(131/  3) الػاكفل

 ، وهةق ويسرة يؿـة العؿران غؿره ، وقد الجـ دحؾة:  الققم يسؿك الذي الشعب : هق   حاشقة إزرقل (7)

 .  الجـ مسجد طؾك يشر 

 .  (6/637) البؾدان : معجؿ ، اكظر وهق الصقاب.  : سقانة طـد إزرقل (6)

 .  : فؿ طـد إزرقل (3)

 .  : ابـ طـد إزرقل (5)
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 .   : قربها بإبقان . وقا  الؿدكققـ : قربها   دار راهعة وقا  بعضفؿ

: لؿةا خرجةت قةريش إلةك الـبةل  قةا ،  طـ هشام بـ طاصؿ إسؾؿل - 618

قالةةت هـةةد بـةةت طتبةةة ٕبةةل ،  صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ   غةةزوة أحةةد فـزلةةقا بةةإبقان

فةنن أسةر أحةد مةـؽؿ ،  فنكف بإبقان،  : لق بحثتؿ قرب آمـة أم محؿد بـ حرب سػقان

: إن  وقةا ،  فةذكر ذلةؽ أبةق سةػقان لؼةريش،  افتديتؿ بف كؾ إكسان بنرب مـ آرا ةا

إًذا ،  : ٓ كػةت  طؾقـةا هةذا البةاب فؼالت قةريش،  وهق الرأي،  قالت كذا وكذا اهـد

 :   هرمةوأكشد ٓبـ ،  تبحث بـق بؽر مقتاكا

 وإن بحثقا طـل فػقفؿ مباحث إذا الـاس غطقين تغطقت طـفؿ         

 (1)ثةؿ          أٓ فاكظروا ماذا تثقر البحاهةوإن بحثقا بئري بحثت بقاره

،  ، واسةةتغػر لفةةا وتؼةةدم أن الـبةةل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ ذهةةب إلةةك قربهةةا

آمـةقا أن يسةتغػروا لؾؿشةركقـ( : )ما كان لؾـبل والذيـ  ، فلكز  اهلل واستغػر الـاس

 .  أية

: مسةةجد  : الجبةةؾ الؿشةةر  حةةذان مسةةجد البقعةةة الةةذي يؼةةا  لةةف (7)قنُجةةالحَ 

وفقف رـقة تسؾؽ مـ حاهط طق  مـ طـد الؿةاجؾقـ الؾةذيـ فةق  دار مةا  ،  الحرس

 .   وبلصؾف   شعب الجزاريـ كاكت الؿؼربة   الجاهؾقة،  اهلل إلك شعب الجزاريـ

وهةق مةا ،  : صةػل السةباب : وهق الشعب الذي كان يؼا  لةف (6)لػّ شعب الصُّ 

                                                           

 .  : م وك طؿران( و  سـده طبدالعزيز بـ 1163إزرقل ) (1)

 .  : برحة الرشقدي   حاشقة إزرقل أن هذا الؿقضع يسؿك الققم (7)

 بـةق) العؿةر حةارة:  حةارات رةالث ، وفقةف الجؿقةزة القةقم يسةؿك الةذي الشةعب : هق   حاشقة إزرقل (6)

 طقةقن وجةقد طةـ الشةعب هةذا سؽان قدمان بعض وسللت.  سؾق  بـل ، وحارة البقاشة ، وحارة (طامر

 ذلةةؽ مشةةايخ بعةةض ، وأدركةةف بقـًةةا إكسةةقاًبا يـسةةاب الؿةان كةةان الشةةعب هةةذا أقصةةك   أن فلفةةادين فقةةف مةان

 هةذا   أن يمكةد ففق صحقًحا كان وإن - ذلؽ بصحة أطؾؿ واهلل - مصا :  بعضفؿ لل ، وسؿاه الحسل
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 -طؾقةف الؿـةارة ،  : الجبةؾ الةذي يشةر  طؾةك دار الةقادي والراحةة -،  الراحة بقـ

والبقةقت القةقم لعبةد ،  وهق الجبؾ الذي طؾقف بقةقت ابةـ قطةر،  اطة الشقىوبقـ كزا 

 .  اهلل بـ طبقد اهلل بـ العباس

،  ٕن قريًشا كاكت   الجاهؾقة تخرج مةـ شةعب الصةػل:  وإكؿا سؿل الراحة

فتبقت فقف   الصقػ تعظقًؿا لؾؿسةجد ،  : شعب الصػل وهق الشعب الذي يؼا  لف

:  فسةةؿل ذلةةؽ الجبةةؾ،  رةةؿ يخرجةةقن فقجؾسةةقن فقسةة يحقن   الجبةةؾ،  الحةةرام

 .  الراحة

كاكقا إذا : أن كاًسا   الجاهؾقة  : إكؿا سؿل صػل السباب وقا  بعض الؿؽققـ

فققػت قباهةؾ العةرب بػةؿ ،  كزلقا الؿحصب لقؾة الحصبة (1)[مـ مـاسؽفؿ]فرغقا 

،  ووقاهعفةةا   الجاهؾقةةة،  وأيامفةةا،  فتػةةاخرت بآباهفةةا -شةةعب الصةةػل  -الشةةعب 

ولـةا يةقم كةذا ،  ا فةالنفقـةو،  : مـا فالن فقؼق ،  فقؼقم مـ كؾ بطـ شاطر وخطقب

،  : مـ كةان يـؽةر مةا كؼةق  رؿ يؼق ،  الشر  إٓ ذكرهفال ي ك فقف شقًئا مـ ،  وكذا

فةقفؿ  رؿ يؼقم الشاطر فقـشد ما ققؾ،  بف أو فخر مثؾ فخركا فؾقلت،  لف يقم كققمـا وأ

ومةةا ،  قةةام فةةذكر مثالةةب تؾةةؽ الؼبقؾةةة،  فؿةةـ كةةان يػةةاخر تؾةةؽ الؼبقؾةة،  مةـ الشةةعر

ں  ﴿:  أكةز    كتابةف،  فؾؿةا جةان اهلل باإلسةالم،  رؿ فخر هق بؿا فقةف،  هجقت بف

ــــــرة﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ : هةةةةةةذه  . يعـةةةةةةل [733:  ]البؼ

 .  ﴾ۀ  ہ  ہ﴿الؿػاخرة 

مةـ أمةقا  معاويةة التةل كةان ،  : حةاهط الصةػل وكان حاهط لؿعاويةة يؼةا  لةف

وذلؽ أن الـبل ،  : خقػ بـل كـاكة وشعب الصػل أيًضا يؼا  لف،  اتخذها   الحرم

 .   : مقطدكؿ خقػ بـل كـاكة فؼا ،  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وطد الؿشركقـ

                                                                                                                                                        

 .  حقاهط كاكت الشعب

 .  زيادة مـ إزرقل (1)
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: أن شعب طؿرو بـ طثؿةان بةـ طبةداهلل بةـ خالةد بةـ  ويزطؿ بعض أهؾ العؾؿ

،  ما بقـ شعب الخقز إلك كزاطة الشقى إلك الثـقة التل هتبط   شعب الخقز،  أسقد

 -الخةقزي  : ٕن كةافع بةـ وإكؿةا سةؿل شةعب الخةقز،  يعر  الققم بشعب الـقبةة

 .  بف وكان أو  مـ بـك فقف فسؿل،  كزلف -طبدالحارث الخزاطل مقلك كافع بـ 

ؾل فقف طؾك أبل جعػر أمقةر الؿةممـقـ : مـ الؿسجد الذي ُص  وشعب بـل كـاكة

 .  إلك الثـقة التل هتبط طؾك شعب الخقز   وجفف دار محؿد بـ سؾقؿان بـ طؾل

ل بةقـ شةعب ما بةقـ الثـقةة التة،  : خقػ بـل الؿصطؾؼ : يؼا  لف قزشعب الخُ 

سعقد بةـ طؿةر بةـ إبةراهقؿ الجبقةري وبةقـ شةعب بـةل كـاكةة ]الخقز بلصؾفا بققت 

بـل صقػل إلك الثـقة التل هتبط طؾك شعب طؿةرو الةذي فقةف بئةر  (1) [الذي فقف بققت

: أن ققًما مـ أهؾ مؽةة مةقالل لعبةد الةرحؿـ  وإكؿا سؿل شعب الخقز،  ابـ سؿقر

،  دقةة كظةر   التجةارة (7)وكاكت لةف،  كاكقا تجاًرابـ كافع بـ طبدالحارث الخزاطل 

وكان رجةؾ ،  : الخقز فؽان يؼا  لفؿ،  والضبط لؿا   أيديفؿ (6)اإلمساكووتشدد 

 .   فـسب إلقفؿ،  وكاكقا يسؽـقن هذا الشعب،  : كافع بـ الخقزي مـفؿ يؼا  لف

 .   : يؼا  لف الخطؿ خطؿ الحجقن

فضةةرب حتةةك ،  بةةقـ الؿةةلزمقـ،  العؼبةةة: قةةرن كةةان أسةةػؾ مةةـ جؿةةرة  واسةةط

 .   : الجبالن دون العؼبة : واسط . وقا  بعض الؿؽققـ ذهب

 .   (3): تؾؽ الـاحقة مـ بئر الؼسري إلك العؼبة تسؿك واسًطا وقا  بعضفؿ

                                                           

 .    إصؾزيادة مـ إزرقل سؼطت  (1)

 .  : لفؿ طـد إزرقل (7)

 .  :   اإلمساك طـد إزرقل (6)

 الؼسةري بركةة بةقـ وما( الغسالة) الققم يسؿك الذي رؼبة جبؾ   تؼع:  الؼسري : بركة   حاشقة إزرقل (3)

 وأكثةر جبةؾ مـ أكثر الغايتقـ هذيـ بقـ ما ٕن أيًضا بعد ، وفقف التحديد هذا يشؿؾف ما هق العؼبة إلك هذه
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: الؼرن الةذي طؾةك يسةار مةـ ذهةب إلةك مـةك مةـ دون  : واسط وقا  بعضفؿ

بةارك بةـ يزيةد مةقلك آ  إزر  بةـ الخضران   وجفف مؿا يؾل صريؼ مـةك بقةقت م

،  : واسةًطا فذلؽ الجبةؾ يسةؿك،  و  ضفر دار محؿد بـ إبراهقؿ الجبقري،  طؿرو

 .  وهق أربت إقاويؾ

طـةد بقةقت ابةـ ،  (1)طـد الثـقة الخضران بلصؾ ربقر غقـان الؼركان التل:  الرباب

الؼصر الذي بـك محؿد  (7)وهل طـد،  مشرفة طؾقفا،  ٓحؼ مقلك إزر  بـ طؿرو

وأسةػؾ مةـ قصةر أمقةر ،  (6)بـ خالد بـ برمؽ أسػؾ مـ بئر مقؿةقن بةـ الحضةرمل

 .   الؿممـقـ أبل جعػر

 .  (5)الربابومـ بققت ابـ مقسرة  (3): طرض بقـ الثـقة الخضران ذو إراكة

 .  وبقـ أصؾ ربقر غقـان (6)الذي بقـ الرباب،  شعب الرخؿ 

 

 ةرَ ــإثبِ 

الؿشةرفة طؾةك شةعب  (7)وقؾتةف،  : وهق الؿشر  طؾك بئةر مقؿةقن (1)قـانغَ  بقرُ رَ 
                                                                                                                                                        

 هةل الؼسةري بربكةة أراد الؼق  هذا قاهؾ إن:  يؼا  أن ، إٓ كؿ( 5)حدود   بقـفؿا ، والؿسافة شعب مـ

 ذلةؽ ، وطـةد الةرخؿ شةعب مةـ الؼادمةة الثـقةة طؾقةف هتبط الذي العؼبة جؿرة أسػؾ ، القاقعة الؼسري بئر

 الؿعـك.. يستؼقؿ

، وهةل  الصقرة التل طـدكا ولقس   إصؾ وكةذا فقؿةا يةليت، ولعؾ الطؿس مـ  مؽا ا صؿس   إصؾ (1)

 .  طـد إزرقل

 .  )وهل طـد( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل (7)

 .  )ابـ الحضرمل( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل (6)

 الثـقةة بةقـ العرض هذا : يؿتد . و  حاشقتف الخضران( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل الثـقة )بقـ (3)

 .  الجفة هذه مـ الؿػجر صر  يشؽؾ واسع طرض ، وهق ربقر أصؾ وبقـ الخضران

 .  : الزيات (3/159طـد الػاكفل ) (5)

 .  الرباب( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل )بقـ (6)
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ويؼةةا  ،  (6): سةةؿقرا وكةةان يسةةؿك   الجاهؾقةةة،  وشةةعب الحضةةارمة بؿـةةك،  طؾةةل

 .   وكان فققف قتادة،  : ذات الؼتادة لؼؾتف

أن :  وإكام سؿي جبل الزك ،  الزك  (:)جبل:  الذي يؼال له:  (9)]اجلبل[ وثبر

:  ويؼال،  (;)جالالـ ثبر:  وهو من،  ويؾعبون فقه،  كاكوا حيتطبون مـهزك  مؽة 

سقل مـى  (>)وبلصؾه بقوت اهلاشؿقني يؿر،  اجلبل الذي به ثـقة اخلرضاء،  األقحواكة

 .  (=)بقـه وبني وادي ثبر

كةان مجؾًسةا يجؾةس فقةف مةـ ،  (9): إقحقاكةة طـةد الؾةقط وقا  بعض الؿؽققـ

،  والؿطقبةة،  والؿةقردة،  ويؾبسقن الثقاب الؿحؿرة،  يتحدرقن فقف،  خرج مـ مؽة

 .  : إقحقاكة يؼا  لف،  فؽان مجؾسفؿ مـ حسـ رقا ؿ

وهق جبؾ الؿزدلػة الةذي طؾةك يسةار ،  : الذي فقف سداد الحجاج صعوربقر الـِّ 

 وهةق الةذي كةاكقا يؼقلةقن   الجاهؾقةة إذا أرادوا أن يةدفعقا مةـ،  الذاهب إلك مـك

 .  وٓ يدفعقن حتك يروا الشؿس طؾقف،  : أشر  ربقر كقؿا كغقر الؿزدلػة

 .   : الؿشر  طؾك حؼ الطارقققـ بقـ الؿغؿس والـخقؾ إطرج (11)وربقر

                                                                                                                                                        

 .  مؽة جبا  أطؾك مـ ، وهق الققم إلك معروًفا زا  : ٓ   حاشقة إزرقل (1)

 .  إصؾ وهل طـد إزرقل)وقؾتف( صؿست مـ  (7)

 .  )سؿقرا( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل (6)

 .  زيادة مـ إزرقل وسؼط مـ بعض كسخف ومـ إصؾ (3)

 .  )جبؾ( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل  (5)

 .  : الـخقؾ (3/166طـد الػاكفل ) (6)

 .  إزرقل والػاكفليؿر( صؿست مـ إصؾ وهل طـد  الفاشؿققـ بققت )وبلصؾف  (7)

 .  ربقر( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل والػاكفل )وادي  (8)

( سابًؼا الؿؿادر) الحػاير ، وفقف بالطـدباوي:  الققم الؿعرو  الحل هق:  : الؾقط   حاشقة إزرقل  (9)

 .  أيًضا الؿان فقفا يجتؿع وكان

 .  (7/979))وربقر( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل  (11)
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:  : قةا  رسةق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ قا ،  بـ مالؽ (1)طـ أكس  -  619

ورالرةة ،  رالرة أجبؾ فققعت بؿؽة (7)فطارت لطؾعتف،  لؿا تجؾك اهلل لؾجبؾ تشظك"

:  ووقةع بالؿديـةة،  (6)ورةقر،  وربقةر،  : حةران فققةع بؿؽةة،  أجبؾ فققعت بالؿديـة

 .   (3)"ورضقى،  وورقان،  أحد

. وهق الػةج الةذي فقةف قصةر الػضةؾ بةـ الربقةع  ربقر غقـان (5): تصب مـ بةؼَ الثا 

 .  (6)صريؼ العرا  إلك

فقفةا بطحةان مةـ ،  : الثؼبة بقـ حران وربقةر قا  طـ بعض الؿؽققـ أكف  -  671

 .   (7)بطحان الجـة

،  (8): إفقعقةة ومـ شؼفا وادي يؼا  لةف،  : وهل صدر وادي مؽة سدرة خالد

بةـ  (9)وشةعب طؿةارة الةذي فقةف مـةاز  سةعقد،  أيًضا شعب طؾل بؿـك ويسؽب فقف

والجؿةار ،  مـةكسةؽب فقةف أيًضةا الؿـحةر مةـ يو،  و  ضفره شةعب الةرخؿ،  سالؿ

ڳ  ڳ  ﴿:  تعالكقا  اهلل ،  : القادي الذي بف الؽعبة وبؽة،  تسؽب   بؽة (11)كؾفا

                                                           

 .  (7/979)طـ اكس( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل ) (1)

 .  (7/979)لطؾعتف( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل ) (7)

 .  (7/979)وربقر ورقر( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل ) (6)

 حةديث هةذا:  وقةا ( 736/ 7) تػسةقره   كثقةر ووذكةره ابةـ.  جًدا ضعقػ وإسـاده (1166إزرقل ) (3)

 .  مـؽر بؾ غريب

 .  )تصب مـ( صؿست مـ الصقرة وهل طـد إزرقل (5)

 .  )صريؼ العرا ( صؿست مـ الصقرة وهل طـد إزرقل (6)

( وسةـده 1168، وهةذا إرةر رواه إزرقةل ) )مـ بطحان الجـة( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقةل (7)

 .  ضعقػ

 .  (3/171طـد إزرقل والػاكفل ) )إفقعقة( صؿست مـ إصؾ وهل (8)

 .  )سعقد( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل والػاكفل  (9)

 .  )والجؿار كؾفا( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل والػاكفل  (11)
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: وبطةـ مؽةة الةقادي الةذي فقةف  قا ،  [;<:  ]آل طؿران﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ

،  وهةةق وادي مؽةةة إطظةةؿ،  وفةةخ،  والؿربةةع حةةاهط ابةةـ برمةةؽ،  بقةةقت سةةراج

 .   أسقدوصدره شعب بـل طبداهلل بـ خالد بـ 

ووادي مؽةةة بؼةةرب ،  ويؾؼةةك وادي مؽةةة،  مةةا أقبةةؾ مةةـ الؿؼطةةعو:  ؿةةقؿوالغَ 

 .   رـحالؿ

يةليت سةقؾ  (7)فةا، فق (1)ؿسةجد: هل صدر وادي مؽةة مةـ بطةـ ال درة خالدِس و

وهةق ،  وهق سقؾ طظةقؿ طةارم إذا طظةؿ،  الذي يؼا  لف سقؾ السدرة،  مؽة إذا طظؿ

 .   بؾ خالد بـ طبدالعزيز بـ طبداهلل:  ويؼا ،  خالد بـ أسقد بـ أبل العقص

وهةق مؼطةع ،  : مـتفك الحةرم مةـ صريةؼ العةرا  طؾةك تسةعة أمقةا  (6)طعالؿؼْ 

 : أن البـاة حةقـ بـةك ابةـ الزبقةر الؽعبةة وجةدوا : إكؿا سؿل الؿؼطع ويؼا ،  الؽعبة

 .   فسؿل ذلؽ الؿقضع الؿؼطع،  فؼطعقه بالزبر والـار،  (3)هـالؽ حجًرا صؾقًبا

: أن أهةؾ الجاهؾقةة كةاكقا إذا  : إكؿا سةؿل الؿؼطةع قا ،  طـ مجاهد  -  671

طؾؼةقا   رقةاب إبؾفةؿ لحةان مةـ لحةان شةجر ،  خرجقا مـ الحرم لتجارة أو لغقرها

،  فةةلمـقا بةةف حقةةث تقجفةةقا،  وإن كةةان راجةةاًل طؾةةؼ   طـؼةةف ذلةةؽ الؾحةةان،  الحةةرم

رجعةقا ودخؾةقا الحةرم قطعةقا ذلةؽ فةنذا ،  إطظاًما لؾحةرم،  : همٓن أهؾ اهلل فؼقؾ

 .   (5)لذلؽ]فسؿل الؿؼطع ،  الؾحان مـ رقا ؿ ورقاب أباطرهؿ هـالؽ

                                                           

 .  : السرر (3/169طـد إزرقل والػاكفل )  (1)

 .  : مـفا طـد إزرقل  (7)

،  مؽةة الةك الةداخؾ يؿةقـ طؾةك ، وهق خؾ رـقة طؾك يشر  معرو  جبؾ:  : الؿؼطع   حاشقة إزرقل (6)

 .  (761/  8 الحجاز معالؿ اكظر) آرتػاع العظقؿ بالجبؾ ولقس

 .  )حجرا صؾقبا( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل (3)

 .  ( بسـد ضعقػ1169رواه إزرقل ) (5)
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 .  (7)مـ صريؼ العرا  (1)[مـتفك الحرم،  : بطر  الؿؼطع ؾرـقة الخَ 

  كؿةرة وطؾةك مسةجد إبةراهقؿ ،  : الؿسقؾ الذي يػرع بقـ ملزمل طرفة السؼقا

وهةق الشةعب الةذي طؾةك يؿةقـ الؿؼبةؾ مةـ ،  خؾقؾ الرحؿـ صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ

و  هذا الشةعب بئةر طظقؿةة كةان ابةـ الزبقةر طؿؾفةا وطؿةؾ طـةدها ،  طرفة إلك مـك

ففةل تعةر  القةقم ،  وطؾك باب شعب السؼقا بئر جاهؾقة قد طؿرهتا خالصة،  بستاًكا

 .    ا

بةقـ   ٕكةف يسة ،  وإكؿا سؿل الستار،  : والستار رـقة مـ فق  إكصاب الستار

 .  الحؾ والحرم

 

 ذكر شق معالة مؽة الشامي 

 من الجبال والشعاب مؿا أحاط به الحرم وما فقه

: وهةةق مةةا بةةقـ دار يزيةةد بةةـ مـصةةقر التةةل  : شةةعب قعقؼعةةان قةةا  أبةةق القلقةةد

إلةك مـتفةاه ،  ]إلةك الشةعب،  : دار العروس إلك دور ابـ الزبقر يؼا  لفا،  بالسقيؼة

ة (7)ابـ الزبقر[ إلك فؾؼ،    أصؾ إحؿر ،  يؼةقَ الذي يسةؾؽ مـةف إلةك إبطة  والسُّ

 .  طؾك فقهة قعقؼعان

وكةان جبةؾ شةقبة ،  : هق الجبؾ الذي يطؾ طؾةك جبةؾ الةديؾؿل (6)وجبؾ شقبة

بةـ زرارة  (3)اسوكان جبؾ شةقبة لؾـة،  : واسًطا وجبؾ الديؾؿل يسؿقان   الجاهؾقة

 .   رؿ صار بعد ذلؽ لشقبة،  التؿقؿل

                                                           

 .  قرما بقـ الؿعؽقفتقـ صؿس بعضف وسؼط بعضف مـ إصؾ الؿص (1)

 .  (7/968زيادة مـ إزرقل ) (7)

 .  )وجبؾ شقبة( صؿست مـ إصؾ وهل طـد إزرقل (6)

 .  تصحػت مـ )لؾـباش( كؿا طـد إزرقل وغقره (3)
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وكةةان يسةةؿك   الجاهؾقةةة ،  : الجبةةؾ الؿشةةر  طؾةةك الؿةةروة الةةديؾؿلجبةةؾ 

 .   (1)فسؿل بف،  : مقلك لعاوية والديؾؿل،  سؿقرا

 .  (7): الجبؾ الؿشر  طؾك فؾؼ ابـ الزبقر إبقض

وهةةق الؿشةةر  طؾةةك دار ،  : السةةاهؾ اسةةؿف،  : أسةةػؾ مةةـ الػؾةةؼ والخةةافض

أن الؿةا  ،  الزبقر الػؾؼ وضةربف حتةك فؾؼةف   الجبةؾ (3)وإكؿا سفؾ ابـ،  (6)الحؿام

فسةفؾ صريةؼ ،  فؽةره ذلةؽ،  فةقعؾؿ بةف الـةاس،  كان يليت مـ العرا  فقدخؾ بف مؽة

رةؿ سةؾؽ بةف الؿعةالة و  الػؾةؼ ،  فؽان إذا جانه الؿا  دخؾ بف لقاًل ،  جفالػؾؼ ودرّ 

وطؾةك ،  بف أحةدفقدخؾ ذلؽ الؿا  وٓ يدري ،  حتك يخرج بف طؾك دوره بؼعقؼعان

كان طقلج فقف مقضع رحك الري  حةديًثا ،  : رحك الري  رأس الػؾؼ مقضع يؼا  لف

 .  وهق مقضع قؾؿا تػارقف الري ،  (5)فؾؿ يستؼؿ،  مـ الدهر

وزقةا  ،  ودار الحؿةام،  : الجبؾ الؿشر  طؾك دار سؾؿ بةـ زيةاد احةػا جبؾ تُ 

 .  بـك   ذلؽ الجبؾ كاكت أو  مـ،  : مقٓة لؿعاوية . وتػاحة الـار

: الجبةؾ الؿشةر  طؾةك دار السةري بةـ طبةداهلل التةل صةارت  شةلبَ بؾ الحَ الجَ 

إكؿةا هةق ،  : لةؿ يـسةب إلةك رجةؾ حبشةل يعـةل،  حبشةلالواسؿ الجبؾ ،  لؾحراين
                                                           

 طؿةةارة فقةةف الةةذي الجبةةؾ وهةةق( الؼةةرارة جبةةؾ) بةةة القةةقم يعةةر :  الةةديؾؿل : وجبةةؾ   حاشةةقة إزرقةةل (1)

 .  العؿران ، وغؿره الؼرارة وبقـ الؿدطك بقـ مقصؾة صريؼ فقف مفدت ، وقد غالب ، آ  إشرا 

 مةةـ الزبقةر ابةةـ فؾةؼ صةعدت إذا يسةةارك طؾةك يؽةقن الةةذي الجبةؾ هةق:  : وإبةةقض   حاشةقة إزرقةل (7)

،  الغةرب جفةة مةـ الؼديؿة الحؾؼة ، وطؾك الشر  جفة مـ الػؾؼ طؾك يشر  ، وهق الحرم تريد إبط 

 .  العؿران غؿره وقد

 أبةةل بةةـ معاويةةة يؿؾؽفةةا التةةل الؿتؼةةاصرة السةةت الةةدور إحةةدى وهةةل:  الحؿةةام : دار   حاشةةقة إزرقةةل (6)

 مـتفةك ، ومقضةعف الةدار هةذه طؾةك يشر  الذي الجبؾ هق ، فالخافض الؿدطك قرب ، ومققعفا سػقان

 .  بالؿروة الؼديؿة الحؾؼة تربط حديثة واسعة صريؼ فقف مفد ، وقد الققم الؼرارة

 .  : اكف لؿ يقجد سؿاع بجبؾ ابـ الزبقر( هؽذا واهلل أطؾؿ ما الؿراد بف : )ققؾ جان مؼابؾ هذا   الحاشقة (3)

 .  ، حديثا مـ الدهر : فؾؿ يستؼؿ   إصؾ (5)
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 .   (1)اسؿ الجبؾ

هةل التةل ،  التل بقـ دار السةري إلةك رـقةة الؿؼةربة (7): إحداب أٓت يحامقؿ

وأولفا الؼرن الةذي ،  كعرففا بالقحامقؿ:  قا ،  بلصؾفا  جعػر الؿممـقـ أبققرب أمقر 

والةةذي يؾقةةف الؼةةرن ،  الـةةقفؾل (6)بثـقةةة الؿةةدكققـ طؾةةك رأسةةف بقةةقت ابةةـ أبةةل حسةةـ

وهل التل كةان ابةـ الزبقةر ،  الؿشر  طؾك دار مـارة الحبشل فقؿا بقـ رـقة الؿدكققـ

 .  مصؾقًبا طؾقفا

رةؿ كةان آخةر ،  رؿ طؿؾفا طبةدالؿؾؽ بةـ مةروان،  ةياووكان أو  مـ سفؾفا مع

 .   ضػاهرها ودرجفا الؿفديك مـ بـ

: أكةف لةقس بؿؽةة شةعب يسةتؼبؾ الؽعبةة  : قا  بعض أهؾ العؾؿ شعب الؿؼربة

فنكةف يسةتؼبؾ الؽعبةة لةقس فقةف اكحةرا  ،  كؾف لقس فقةف اكحةرا  إٓ شةعب الؿؼةربة

 .  مستؼقًؿا

ومـفا دخةؾ ،  دخؾ مـفا الزبقر بـ العقام يقم الػت : هذه هل التل  رـقة الؿؼربة

 .   الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ   حجة القداع

:  ويؼةا  لةف،  : هق الجبؾ الذي خؾػ الؿؼةربة شةارًطا طؾةك الةقادي جاكةأبق دُ 

: ذات أطاصقر . وأبق دجاكة وإحداب التل خؾػف تسؿك مرْ جبؾ البُ 
  . 

،  فقةف دار آ  خؾةػ بةـ طبدربةف بةـ السةاهب: هق الشعب الذي  ـػذشعب آ  قُ 

                                                           

 يؿتةد الةذي ، وهةق السؾؿاكقة جبؾ:  الققم يسؿك الذي الجبؾ هق:  الحبشل : والجبؾ   حاشقة إزرقل (1)

 .  جرو  وبقـ إبط  بقـ يربطان كػؼان الققم فقف فت  وقد.  الؿدكققـ رـقة إلك بقرالز ابـ فؾؼ مـ

 ، ومفةد العؿةران غؿرهةا وقد( السؾقؿاكقة حل) يسؿك ما طؾقفا أققؿ إحداب : وهذه   حاشقة إزرقل (7)

 الةبالدي إسةتاذ ذكةر ، وقةد الزبقةر ابةـ فؾؼ وبقـ الحجقن ريع بقـ ، يربط الؿؼربة وبقـ بقـفا صريؼ فقفا

 .  (776:  ص التاريخقة مؽة معالؿ   اكظره)،  بالسؾقؿاكقة الحل هذا تسؿقة   سبًبا

 .  : حسقـ (3/178طـد إزرقل والػاكفل ) (6)
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وهق قـػةذ بةـ زهقةر ،  : شعب الؾئام وكان يسؿك،  مستؼبؾ قصر محؿد بـ سؾقؿان

وهق الشعب الذي طؾك يسارك وأكت ذاهب إلةك مـةك مةـ ،  مـ بـل أسد بـ خزيؿة

،  : أن الـبةل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ صةؾك فقةف و  هذا الشةعب مسةجد يؼةا ،  مؽة

 .   (1)م   الؿقسؿ الحضارمةويـزلف القق

 .   (7): الؼرن الذي طؾقف بققت خالد بـ طؽرمة غراب

. وفقةةف حةةؼ  (6): هةةق الشةةعب الةةذي بةةقـ حةةران وبةةقـ سةةؼر شةةعب آ  إخةةـس

 .   (3)ة حؾػان بـل زهرةزاروية مقالل الؼارا 

:  يؼةا  لةف،  مـف بقـ العقر وسؼر إلك ضفةر شةعب آ  إخةـس (5)الؼاريقـوحؼ 

:  . ويؼةا  أيًضةا وذلؽ أن كجدة الحةروري طسةؽر فقةف طةام حةج،  الخقارجشعب 

.  زهةرة بـةل ، حؾقةػ الثؼػل شريؼ بـ ، وإخـس فقف يؽثر : كبات الَعقشقم شعب

فؾةؿ يشةفدوا ،  أكف خةـس ببـةل زهةرة،  وإكؿا سؿل إخـس،  : أبل واسؿ إخـس

                                                           

،  ، وٓ أصؾ لفةذه التسةؿقة : مسجد اإلجابة الذي يسؿك الؿسجد فقف الذي الشعب هق:  قـػذ آ  شعب (1)

 مؽةة مـ الصاطد يسار طؾك ، وهق غراب قرن يؼابؾ الشعب وهذا.  (الحرث شعبة) أو( الشعبة) ويسؿك

 .  . اكظر حاشقة إزرقل أذاخر شعب بعد مـك إلك

 مبـةك إسةػؾ ، ومةـ الـةق  مسةجد إطؾةك مـ ، يحده قاهًؿا زا  ٓ قرن:  : وغراب   حاشقة إزرقل (7)

 الؼةرن هةذا ، وطؾةك الشةؿا  جفةة مةـ قةقس كلكةف حقلف فلدار العام الطريؼ فقف شؼ ، وقد العاصؿة أماكة

 وإستاذ الحاررل فقزان بـ محؿد الشريػ جعؾف الذي هق الؼرن هذا.  العاصؿة لشرصة الققم تابع مبـك

 .  (السباب صػل) البالدي

 جفةةة مةةـ( الخـسةةان) أو( الخاكسةةة) حةةل طؾةةك الؿشةةر  الصةةغقر الجبةةؾ:  : وسةةؼر   حاشةةقة إزرقةةل (6)

 .  الغرب

 معؿةقر حةل وهق( الخـسان) أو( الخاكسة) الققم يسؿك ما هق:  إخـس آ  : وشعب   حاشقة إزرقل (3)

 شةارع وبةقـ( العشةر خريةؼ) الحج شارع بقـ يربط شارع فقف زفت الشعب وهذا.  مؽة أحقان مـ مزدحؿ

 .  (إخـس) لؾػظة تحريػ هق إكؿا( الخـسان) أو( الخاكسة) واسؿ.  إبط 

 .  : الزارويقـ إزرقلطـد  (5)
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،  ريخةرج إلةك أذاخةة وذلةؽ الشةةعب،  بةدًرا طؾةك رسةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ

ومـ هذا الشعب دخؾ رسق  اهلل صةؾك اهلل طؾقةف وسةؾؿ ،  وأذاخر رـقة بقـف وبقـ فخ

رةؿ ،  خرج طؾك بئةر مقؿةقن بةـ الحضةرمل ، حتك مؽة يقم الػت  حتك مر   أذاخر

 .   اكحدر   القادي طؾك حران

لصةؾ شةعب آ  إخةـس مشةر  ب: وهق الجبؾ الطقيؾ الذي  (1)]جبؾ حران[

طؾك يسار الذاهب إلةك ،  : حاهط حران . والحاهط الذي يؼا  لف حاهط مقرشطؾك 

 .  (6)وهق الؿشر  الؼؾة مؼابؾ ربقر غقـان محجة العرا  بقـف وبقـف،  (7)العرا 

وقد كان رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أتاه واختبل فقف مـ الؿشركقـ مـ أهةؾ 

 .  فقؿا قبؾحران  فضؾقد كتبت و،  مؽة   غار   رأسف مشر  مؿا يؾل الؼبؾة

 .   (3)قد كان يمتك،  : حران جبؾ مبارك قا  مسؾؿ بـ خالد

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل سؼطت مـ إصؾ (1)

 .  : فاهدة شريػة جان مؼابؾ هذا   الفامش (7)

 .  : تؽررت   إصؾ مرتقـ مـ ققلف )وهق الؿشر ( إلك هـا (6)

،  طؾةقفؿرضةقان اهلل  مةـ أصةحابف ، وٓ أحةد لؿ يثبت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف أتةاه بعةد الـبةقة (3)

 الجبةا  : )قصةد رحؿةف اهلل تعةالك تقؿقةة، قا  شقخ آسالم ابةـ  ، يػضل لؾتربك بف والشرك فنتقاكف بدطة

 الذي مـك طـد الذي ، والجبؾ حران جبؾ:  مثؾ ومـك ومزدلػة طرفة الؿشاطر غقر مؽة حق  التل والبؼاع

 مةـ شلن زيارة وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسق  سـة مـ لقس ، فنكف ذلؽ وكحق الػدان قبة فقف كان أكف يؼا 

:  يؼةا  التةك والبؼةاع أرةار طؾك الؿبـقة الؿساجد مـ الطرقات   يقجد ما ، وكذلؽ بدطة هق ، بؾ ذلؽ

 مةـ شةلن زيةارة وٓ بخصقصةف ذلؽ مـ شلن زيارة وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يشرع ، لؿ أرار مـ أ ا

 إلةك يسافر ، أو ويدطق فقف لقصؾل حران إلك يذهب : )مـ وقا .  (76/133) الػتاوى . مجؿقع ذلؽ (

 فقةف لقصةؾل السةالم طؾقةف مقسةك طؾقةف اهلل كؾةؿ الةذي الطةقر إلةك يةذهب ، أو ويدطق فقف لقصؾل رقر غار

،  وغقرهؿ إكبقان مؼامات فقفا يؼا  التل الجبا  وغقر الجبا  مـ إمؽـة هذه غقر إلك يسافر ، أو ويدطق

 ، وجبةؾ قاسةققن جبةؾ   مةا ، ومثةؾ كعؾةف طؾةك مبـةل مؽةان مثةؾ إكبقان مـ كبل أرر طؾك مبـل مشفد أو

 بحةا  طالؿةا كةان مـ كؾ يعؾؿ ما ، ففذا البؼاع هذه وكحق الؿؼدس ببقت الذي سقـان صقر ، وجبؾ الػت 

 هةذه مةـ شةقئا يؼصةدون يؽقكةقا لةؿ أ ةؿ بعةده مـ أصحابف وحا  وسؾؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسق 
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: هق الجبؾ الساقط أسػؾ مـ حران طؾةك الطريةؼ طؾةك يؿةقـ مةـ أقبةؾ  الؼاطد

 .  مـ العرا  أسػؾ مـ بققت ابـ أبل الرزام الشقبل

 .   وبقـ إكؿة،  جؾقؾقـ دار: هق الجبؾ إسقد بقـ  أضؾؿ:  قا  ابق القلقد

: أن  وإكؿا سةؿل ضةـؽ،  وهق بقـف وبقـ أذاخر،  : وهق شعب مـ أضؾؿ ضـؽ

،  مصةقًرا صةقرة ضةـؽ،    ذلؽ الشعب كتاب   طر  أبقض مسةتطقًرا   الجبةؾ

فسةؿل ،  : ضةـؽ كؿا كتبةت،  مؽتقب الضاد والـقن والؽا  متصاًل بعضف ببعض
                                                                                                                                                        

( رةؿ  هـةاك وتتعبةد اإلسةالم قبةؾ تـتابةف قةريش كاكت بؿؽة جبؾ أصق  هق الذي حران جبؾ ، فنن إمؽـة

 ، رةؿ الؿبعةث قبةؾ كةان حةران بغار وتعبده : )فتحـثف ذكر تحـث الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بحران رؿ قا 

 سـة طشرة بضع بؿؽة أقام واتباطف وصاطتف بف اإليؿان الخؾؼ طؾك وفرض ورسالتف بـبقتف اهلل أكرمف لؿا أكف

 أصةحابف مةـ أحةد وٓ هةق يةذهب ، ولةؿ الخؾؼ افضؾ هؿ الذيـ إولقـ الؿفاجريـ مـ بف آمـ ومـ هق

 البقةت طةـ الؿشةركقن فقفةا صده التل الحديبقة طؿرة طؿر أربع واطتؿر الؿديـة إلك هاجر ، رؿ حران إلك

 مساجد : إ ا يؼا  التل الؿساجد طـد بالتـعقؿ مررت ، إذا مؽة قاصد وأكت يؿقـؽ طـ والحديبقة الحرام

 مالؼةاد العةام مةـ اطتؿةر إكةف ، رؿ غربقف والحديبقة التـعقؿ : جبؾ لف يؼا  يؿقـؽ طـ الذي ،والجبؾ طاهشة

 كاحقةة إلةك وذهةب مؽة فت  لؿا ، رؿ رالرا  ا ، وأقامقا أصحابف مـ وكثقر هق مؽة ، ودخؾ الؼضقة طؿرة

 حـةقـ غـةاهؿ وقسةؿ الطةاهػ أهةؾ حاصةر ، رةؿ حـةقـ بةقادي هةقازن فؼاتةؾ مؽةة شةرقل والطةاهػ حـقـ

 معةف ، وحج القداع حجة مع الرابعة طؿرتف اطتؿر إكف ، رؿ مؽة إلك الجعراكة مـ بعؿرتف ، فلتك بالجعراكة

 مةةـ أحةد وٓ هةق ٓ كؾةف ذلةؽ   ،وهةةق اهلل شةان مةـ إٓ معةف الحةج طةةـ يتخؾةػ لةؿ الؿسةؾؿقـ جؿةاهقر

 بالؿسةجد إٓ هـةاك يؽةـ ، ولةؿ مؽةة حةق  التةل البؼةاع مةـ شقئا وٓ يزوره ، وٓ حران غار يليت اصحابف

 لةف وضةربت طركةة بةبطـ والعصةر الظفةر ، وصةؾك وطرفات ومزدلػة وبؿـك والؿروة الصػا وبقـ الحرام

 لةؿ إولةقـ السةابؼقـ مةـ وغقةرهؿ الراشةديـ خؾػةانه بعةده ، رؿ لعرفة الؿجاورة بـؿرة طرفة يقم - الؼبة

:  تعةالك ققلةف   الؼرآن   الؿذكقر الغار ، وكذلؽ والدطان فقف لؾصالة وكحقه حران إلك يسقرون يؽقكقا

 فقةف والصالة وزيارتف إلقف السػر ٕمتف يشرع لؿ مؽة يؿاين رقر بجبؾ غار وهق الغار(   هؿا إذ ارـقـ راين )

 أطؾةؿ وسةؾؿ طؾقةف اهلل صةؾك الـبةل لؽان طؾقف اهلل يثقب مستحبا مشروطا هذا كان لق أكف والدطان..ومعؾقم

 مؿةـ فقةف وأرغةب بةذلؽ أطؾةؿ أصةحابف ، وكةان ذلؽ أصحابف طؾؿ ، ولؽان إلقف وأسرطفؿ بذلؽ الـاس

 يعةدو ا يؽقكةقا لةؿ التةل الؿحدرةة البدع مـ أكف طؾؿ ذلؽ مـ شلن إلك يؾتػتقن يؽقكقا لؿ ، فؾؿا بعدهؿ

 بةف يةلذن مالؿ الديـ مـ وشرع سبقؾفؿ غقر اتبع فؼد وصاطة وقربة طبادة جعؾفا فؿـ،  وصاطة وقربة طبادة

 .  376-373 الصراط ( اقتضان اهلل
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 .   بذلؽ ضـًؽا

ومةـ رـقةة أذاخةر دخةؾ ،  ر  طؾةك حةاهط خرمةان: الثـقةة التةل تشة رـقة أذاخةر

وقةرب طبةداهلل بةـ طؿةر بةـ الخطةاب ،  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقم فت  مؽة رسق 

وذلةؽ أكةف مةات طـةدهؿ   ،  مؿا يؾل مؽة   قبةقر آ  طبةداهلل بةـ أسةقدقرب بلصؾفا 

 .   فدفـقه   قبقرهؿ لقاًل ،  دارهؿ

 .   شعب بـل طبداهلل : رـقة بشعب يسؾؽ إلك كخؾة مـ الـؼقان

هةةق القةةقم ،  رْيةةرَ : حةةاهط رُ  : رـقةةة تظفةةرك طؾةةك حةةاهط يؼةةا  لةةف والؿسةةتقفرة

،  ففق حةؾ،  مـفا طؾك ررير (1)فؿا سا ،  طؾك رأسفا أكصاب الحرمأو،  اينحقشـلؾ

 .   مـفا طؾك شعب ففق حرم (7)وما سا 

 

 

 ذكر شق مسػؾة مؽة القؿاين 

 أحاط به الحرممن والجبال والشعاب مؿا  وما فقه

ويسةتؼبؾف أجقةاد ،  : الشعب الالصؼ بلبل قبقس : أجقاد الصغقر قا  أبق القلقد

: أن  وإكؿةا سةؿل أجقةاد أجقةاًدا،  الؽبقر   الشعب دار هشام بـ العةاص بةـ هشةام

 .   فسؿل أجقاًدا بالخقؾ الجقاد،  خقؾ تبع كاكت فقف

 .  أبل قبقس: الجبؾ الذي بقـ أجقاد الؽبقر وبقـ  رأس اإلكسان

 .   (6): بقـ أجقاد الؽبقر وأجقاد الصغقر شعب الخاتؿ

                                                           

 .  : هـالؽ طـد إزرقل (1)

 .  : سا  . بد  : هـالؽ طـد إزرقل (7)

 .  أن أجقاد مستشػك خؾػ يؽقن الذي الصغقر الشعب هق:  : الخاتؿ   حاشقة إزرقل (6)
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  وإكؿةا سةؿل كػقًعةا ٕكةف،  : ما بقـ بئر زيـب حتك يليت أكصاب إسد قعػَ جبؾ كُ 

كان يحبس فقف سػفان بـةل ، و بـ مخزوم  لؾحارث بـ طبقد بـ طؿر (1)كان فقف أدهؿ

 .  (7)وكان ذلؽ إدهؿ يسؿك كػقًعا،  مخزوم

وطؾةك الخؾةقج ،  شةر  طؾةك أجقةاد الؽبقةرالةذي ي: وهةق الجبةؾ  خؾقػةة جبؾ

،  وكان أو  مـ سؽـ فقةف وابتـةك،  وخؾقػة بـ طؿقر رجؾ مـ بـل بؽر،  والحزامقة

وقةد خؾةج ،  (6)حؽةؿ بةـ حةراميؿر   دار ،  : الخؾقج وسقؾف يؿر   مقضع يؼا  لف

الجبةةؾ الةةذي صةةعد فقةةف وهةةق ،  وابتـةةقا فققةةف،  هةةذا الخؾةةقج تحةةت بقةةقت الـةةاس

وكةان ،  الؿشركقن يقم فت  مؽة يـظرون إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسةؾؿ وأصةحابف

 .   (3)دق: ك هذا الجبؾ يسؿك   الجاهؾقة

 .   : جبؾ بلسػؾ مؽة بعضف   الحؾ وبعضف   الحرم غراب

:  : اسةةؿ الجبةةؾ إسةةقد الةةذي بلسةةػؾ مؽةةة قةةا ،  طةةـ طؿةةرو بةةـ ديـةةار -

 .  (5)غراب

 .   : تصب   أسػؾ غراب الـبعة

                                                           

 .  لسقاده بذلؽ ، سؿل الؼقد:  إدهؿ (1)

 أكػةا  مةـ أقبؾةت ، فنذا الؿؾؽقة الؼصقر مدخؾ الققم يؼابؾ الذي الجبؾ هق:  : وكػقع   حاشقة إزرقل (7)

 .  إكػا  مـ خروجؽ بعد يسارك طؾك يؽقن الحرم تريد الجـ محبس

 .  : حؽقؿ بـ حزام (3/191طـد إزرقل والػاكفل) (6)

 هةدمت ، وقةد فققةف بـقةت لؼؾعةة( أجقةاد قؾعةة جبةؾ) الؿشفقربةة هةق:  خؾقػةة : جبةؾ حاشقة إزرقل   (3)

 الؿسةجد طؾةك اهلل رحؿةف سةعقد آ  العزيزطبةد لؾؿؾةؽ وقةػ وأسةقا  وشةؼؼ فـةد  وقةام مؽا ةا الؼؾعة

 .  الحرام

لتحديد هةذا الجبةؾ لؽثةرة بـ دهقش رحؿف اهلل أكف استصحب بعض أهؾ الخربة فؾؿ يفتدوا ابقـ الدكتقر  (5)

 .  الجبا  السقد   تؾؽ الؿـطؼة التل مـ اجؾ سقاده سؿل غرابًا
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حػرهةا ،  . رةؿ بئةر خةؿ (7): مـ الثـقة التل بلسػؾ مؽةة إلةك الرمضةة (1)ـبتالؿ

 .  كعب بـ لمي مرة بـ

 .  اسؿه العاقر،  الطويل ادرشف طذ ربع طؿر:  جبل طؿر

 .   : الجبؾ الذي خؾػ الؿسروح مـ وران الطؾقب (6)افةغر

 .   الطؾقب: الجبؾ الذي طـد  الؿؼـعة

 بعضةفا،  رـقة مـ وران السؾػقـ تصةب   الـبعةة،  : رـقة ابـ كرز (3) صحاصال

 .  (5)  الحؾ وبعضفا   الحرم

 .   (7): الجبؾ الذي بقـ مزدلػة وبقـ ذي مراخ (6)السؾؿ باد

وإكؿةا سةؿقت أضةانة ،  وكان يعؿؾ فقفا أجر،  ركة   الحرم: بعُ  طبَ أضانة الـَ 

                                                           

 .  : الَؿقَثب (3/193، والػاكفل ) (7/951طـد إزرقل ) (1)

 ٕن ققةؾ( الؿؽاسةة قةقز) وأصةؾف( الـؽاسةة قةقز) بة الققم يسؿك ما:  ، هق : والرمضة   حاشقة إزرقل (7)

 إلةك مةدخؾفؿ الؿقضةع ذلةؽ ، ٕن القؿـ أهؾ مـ الؿؽس ٕخذ هـاك أطقاكف يضع كان مؽة أمران بعض

 الطريةؼ بعد ما إلك تصؾ حتك الؿسػؾة وشارع الؿـصقر شارع مؾتؼك بعد تؽقن التل الؿـطؼة ، وهق مؽة

 .  الداهري

 أسةتطع لةؿ بؿؽة : جبؾ . و  حاشقة إزرقل هق بالقجفقـ : طدافة روي ، ويؼا  لف تصحػ مـ غدافة (6)

 الةذاهب يسةار ، وطؾةك الؼةديؿ الةقؿـ درب هق حبشل جبؾ الك الؿمدي الطريؼ أن ، إٓ مقضعف تحديد

 .  السؾسؾة هذه جبا  أحد فؾعؾف بالعالقة لقست جبا  سؾسؾة حبشل إلك

 .  : الضحاض  طـد إزرقل (3)

 جبؾ بقـ تـحصر رـقة وهل( مبعر ريع) أو( مفجرة ريع) الثـقة هذه طؾك الققم : ويطؾؼ   حاشقة إزرقل (5)

 ، وقةد مشةفقًرا صريًؼةا ، وكاكةت مؽةة إلةك القؿـ أهؾ مـافذ إحدى وهل.  الؿظالػ جبؾ وبقـ الخاصرة

 .  الحرم أكصاب طؾقفا وجدت

ؾقؿ طـد إزرقل (6)  .  : ذات السُّ

 السالؽ يؿقـ طؾك ويؽقن الجـقب مـ مزدلػة يحد الذي الجبؾ هق:  السؾقؿ : وذات   حاشقة إزرقل (7)

 .  السؾؿ ذكب:  ( باسؿ 87/ 5) أخرى مرة الػاكفل ذكرها وقد.  طرفات إلك ضب صريؼ
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،  مؽةةر معاويةة بةـ أبةل سةػقان يعؿؾةقن أجةر لةدو (1)فبعثة كةبطالـبط أكف كان فقفا 

 .   (7)فسؿقت  ؿ

مقضةةةع آبةةةار إسةةةقد بةةةـ سةةةػقان ،  : مشةةةرفة طؾةةةك الصةةةال (6)مةةةرادرـقةةةة أم 

 .   (3)الؿخزومل

 .  : أسػؾ مـ ذلؽ مرَ مْ يرَ 

 .  (5): ردهة بلسػؾ الالحجة تؿسؽ الؿان بجُ ذات الؾُّ 

 .  (6)بئر بقـ الغرابات وبقـ ذات الؾجب : ذات أرحان

 يػةرغ طؾقفةا سةقؾ الؼػقؾةة مةـ،  : أحجار تطمها محجة مؽةة إلةك طركةة الـسقة

فؾؿا دكا وٓدهةا خرجةت حتةك ،  : إن امرأة فجرت   الجاهؾقة فحؿؾت يؼا .  رقر

وكاكةت خؾةػ ضفرهةا ،  فؾؿةا حضةرهتا الةقٓدة قبؾتفةا امةرأة،  جانت ذلؽ الؿؽان

ففةةل تؾةةؽ ،  : فؿسةةخـ جؿقًعةةا حجةةارة   ذلةةؽ الؿؽةةان فقؼةةا ،  أخةةرىامةةرأة 

                                                           

 .  : بعث  ؿ طـد إزرقل (1)

 باسةةؿ تعةةر  قريةةة طؾقفةةا تؼةةقم ، بةةؾ القةةقم آسةةؿ  ةةذا تعةةر  ٓ:  الـةةبط : وأضةةانة   حاشةةقة إزرقةةل (7)

 طؾك ، وتؽقن الخارجل الداهري طرفات صريؼ مـ الغرب إلك تؼع صقـقة مدرة أرض وهل.  (الفؿداكقة)

 .  الؿشاة صريؼ طؾك طرفات مـ الـاز  يسار

 .  : أم قردان طـد إزرقل (6)

،  القةقم الصةال يعر  ٓ أكف آ( الؼرادي ريع) بة الققم يعر  ما لعؾفا:  قردان أم رـقة:  إزرقل حاشقة   (3)

 .  أطؾؿ واهلل،  هـاك لألسقد آبار تعر  وٓ

 ، وإصة  جـقًبا قريش بطحان خؾػ وهل( الؾجبة) بة الققم تعر :  الؾجب وذات:  إزرقل حاشقة   (5)

،  قةريش بطحةان مةـ مةدخؾ ، ولفةا والةثؾج لؾؿؽقػةات باقةادر مصةاكع طـةده الةذي الطؾةقب جبةؾ خؾػ

 .  الشؿا  مـ الطؾقب ، وجبؾ الجـقب مـ الراقد جبؾ ، ويحدها العؼقشقة مـ آخر ومدخؾ

 ٕكةف السةرد جبةؾ غةرب القاقعةة الؿـطؼةة ، وهةل الؿسةػؾة مةـ:  أرحةان وذات:  إزرقةل حاشقة    (6)

 ، وتؿتةد الؿقثةب صةخرة طـد الـؽاسة ققز اكتفان بعد ، ومبدؤها الؾجب ذات وبقـ الغرابات بقـ الػاصؾ

 .  الؿؽرمة لؿؽة الجديد والؾحقم الخضار سق  أن ، وفقفا الجـقب إلك
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 .   (1)الحجارة

 .  (7)وهل مـ رقر،  : ققعة كبقرة تؿسؽ الؿان طـد الـسقة الؼػقؾة

فقف الغار الذي كان رسةق  اهلل صةؾك ،  : جبؾ بلسػؾ مؽة طؾك صريؼ طركة رقر

ے  ے  ۓ   ﴿:  أكز  اهلل فقفوهق الذي ،  اهلل طؾقف وسؾؿ فقف مختبًئا هق وأبق بؽر

 .  ومـف هاجر إلك الؿديـة،  [93:  ]التوبة﴾ۓ  ﮲  ﮳

 .   : شعب   رقر شعب الباكة

 

 الجبال والشعاب  وما فقه من ،شق مسػؾة مؽة الشامي

كاكةت بػـةان دار أم هةاككن ،  : وهل كاكت سق  مؽةة : الحزورة قا  أبق القلقد

   توكاكة،  فدخؾت   الؿسجد الحرام،  الحـاصقـابـة أبل صالب التل كاكت طـد 

 .   وإسقا ،  والجباجب (3)دوانوالح،  (6)ثؿةؿحأصؾف الؿـارة إلك ال

: بةةؾ كاكةةت الحةةزورة   مقضةةع السةةؼاية التةةل طؿؾةةت  وقةةا  بعةةض الؿؽقةةقـ

 .  : كاكت بحذان الردم   القادي . وقا  بعضفؿ الخقزران بػـان دار إرقؿ

: قا  رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقةف  قا ،  طـ ابـ شفاب،  سػقانوروى   -  677

                                                           

 ذكرهةا التةل إحجةار هةدمت وقةد( الؿسةخقصة) بةة القةقم يعةر :  الـسةقة وجبةؾ:  إزرقةل حاشقة   (1)

 كةدي صريةؼ) الالحجةة صريةؼ طؾةك ، وهةل هةة 1318 طةام الجبةؾ رأس طؾةك قاهؿة كاكت التل إزرقل

 فقهةة ، وتؼابؾ الـقر مستشػك ، وقبؾ البـزيـ محطة بعد يؿقـف طؾك تؽقن طرفة يريد سؾؽف مـ( الجـقبل

 .  رقر جفة مـ الؿصا  أكػا 

 طـةد ، وهةل الالحجةة صريةؼ مـفا جزًنا أخذ ، وقد حالفا طؾك زالت ٓ هذه والؼقعة:  إزرقل حاشقة   (7)

 شةاحـات  ةا تةليت بلتربةة بعضةفا ردم ، وقةد الـسةقة بجبةؾ( الؿصةا  أكػةا  صريةؼ) الػدفةدة سبؾ مؾتؼك

 .  سؽـقة مـطؼة لتخطقطفا

 .  : الحثؿة (3/716طـد إزرقل والػاكفل) (6)

 .  : والحزاور طـد إزرقل والػاكفل (3)
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 :   وسؾؿ وهق بالحزورة

ولةةقٓ أن أهؾةةؽ أخرجةةقين مـةةؽ مةةا ،  أمةةا واهلل إكةةؽ ٕحةةب الةةبالد إلةةك اهلل"

 .   : وقد دخؾت الحزورة   الؿسجد الحرام . قا  سػقان (1)"خرجت

وقةا  بعةض .  : بلسةػؾ مؽةة صةخرات   ربةع طؿةر بةـ الخطةاب (7)ثؿةؿجال

 .   س بلسػؾ مؽةي: كاكت طـد دار أو الؿؽققـ

وإكؿةا سةؿل ،  : بلسػؾ مؽة مؿةا يؾةل دار بشةر بةـ فاتةؽ الخزاطةل زقا  الـار

 .   (6): لؿا كان يؽقن فقف مـ الشرور بزقا  الـار

 :  بقت إزٓم

،  أن بقت إزٓم كان لؿؼقس بةـ طبةدققس السةفؿل،  طـ ابـ جريج  - 676

 .   (3)سييؾل دار أو مؿا وكان بالحثؿة

 :  رزُ رْ جبل زُ 

،  الجبؾ الؿشر  طؾك دار يزيد بـ مـصقر الحؿقةري خةا  الؿفةدي بالسةقيؼة

 .   (5)فسؿل بف،  كان أو  مـ بـك فقف،  وزرزر حاهؽ كان بؿؽة

                                                           

، ورواه  ( طةـ ابةل هريةرة رضةل اهلل طـةف مرفقطةا18769، ورواه أحؿد ) ( وهق مرسؾ1171إزرقل ) (1)

 .  : وهق أص  ، قا  ال مذي حؿران بـ طدي بـ ( طـ طبداهلل675ال مذي )

 .  الحثؿة:  طـد إزرقل (7)

 ، ٕن تػاحة جبؾ ذكر طـد ذكره ورد الذي الـار زقا  خال  وهق.  الققم يعر  وٓ:  إزرقل حاشقة   (6)

 الؿعرو  هق الزقا  هذا أن يظفر ، والذي الشامل مسػؾة شؼ   وهذا.  الشامل مؽة معالة شؼ   ذلؽ

 .  الؿسقا  وشارع الفجؾة شارع بقـ القاقع السؼقػة بزقا  الققم

 .  ( وإسـاده ضعقػ1177إزرقل) (3)

،  الحةرم تريةد الػؾؼ مـ هبطت إذا يؿقـؽ طؾك يؽقن الذي الجبؾ هق:  زرزر وجبؾ:  إزرقل حاشقة   (5)

 حافتةف بعةض طؾةك وأقةقؿ.  والػؾةؼ الشةبقؽة بقـ يصؾ الذي لؾطريؼ امتداًدا فلصبحت حافتف كجرت وقد

 .  مؽة فـد  ، أشفرها وفـاد  متاجر أيًضا
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 :  جبل الـار

: أكف كان أصاب أهؾف حريؼ  وإكؿا سؿل جبؾ الـار،  جبؾ زرزر (1)[يؾل]الذي 

 .   لمتقال

 :  جبل أبي يزيد

حؼ زرزر مشرًفا طؾةك حةؼ آ  طؿةرو بةـ طثؿةان الةذي يؾةل  الجبؾ الذي يصؾ

: مةـ أهةؾ سةقاد  وأبةق يزيةد،  : إكسان كان يعؾؿ الؽتةاب هـالةؽ ومفر،  زقا  مفر

 .   (6)، فسؿل بف مـ بـك فقف (7)[أو ]كان ،  كان أمقًرا طؾك الحاكة بؿؽة،  الؽقفة

 :  جبل طؿر

وطؿةر الةذي ،  حؼ آ  طؿةر وحةؼ آ  مطقةع بةـ إسةقد الجبؾ الؿشر  طؾك

 .   (3): ذا أطاصقر وكان يسؿك   الجاهؾقة،  : طؿر بـ الخطاب يـسب إلقف

 :  رجبال اإلذَخ 

وكاكةت تسةؿك   ،  تشةر  طؾةك وادي مؽةة بالؿسةػؾة،  التل تؾةل جبةؾ طؿةر

 .  راص: إط وكاكت تسؿك،  (5)الؿفرفات:  الجاهؾقة

 :  ةكَ زَ الَح 

،  وهةل رـقةة قةد ضةرب فقفةا،  وبـةل مطقةع،  الثـقة التل هتبط مـ حةؼ آ  طؿةر
                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 .  زيادة مـ إزرقل (7)

 مـ جدة إلك متجًفا الحرم مـ خارج وأكت يسارك ، طؾك الققم إلك آسؿ  ذا يعر  يزا  ٓ:  طؿر جبؾ (6)

 .  الحػاهر بريع ، ٓصؼ الحػاهر ريع

 مـ جدة إلك متجًفا الحرم مـ خارج وأكت يسارك ، طؾك الققم إلك آسؿ  ذا يعر  يزا  ٓ:  طؿر جبؾ (3)

 .  الحػاهر بريع ، ٓصؼ الحػاهر ريع

 .  : الفديات (3/717. وطـد الػاكفل ) : الؿذهبات طـد إزرقل (5)
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 (7)اوكان الذي ضةر ،  (1)ادرففصار فؾًؼا   الجبؾ يسؾؽ فقف إلك الؿ،  وفؾؼ الجبؾ

 .   (6)وسفؾفا يحقك بـ خالد بـ برمؽ

 :  شعب أرين

لحػصةة أم : إكؿا سؿل شعب أركك بؿةقٓة  وقالقا،    الثـقة   حؼ آ  إسقد

فؽةان إذا ،  : بةؾ كةان فقةف فةقاجر   الجاهؾقةة وقةالقا،  : أرين يؼةا  لفةا،  الؿممـقـ

: شةعب  فسةؿل الشةعب،  : أططـةل (3)يؼؾـ،  أرين،  : أرين دخؾ طؾقفـ إكسان قؾـ

 .   (5)أرين

 :  اءَد ثـقة كَ 

وهل التل دخؾ مـفا ققس بـ سعد بةـ طبةادة ،  التل يفبط مـفا إلك وادي صقى

 .  وخرج مـفا رسق  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك الؿديـة،  الػت يقم 

 :  إبقض

 .  طؾك يسار الخارج مـ مؽة،  وطؾك شعب أرين،  الجبؾ الؿشر  طؾك كدان

 :  قرن أبي إشعث

يؼةا  ،  : رجؾ مـ بـل أسد بـ خزيؿة وأبق إشعث،  وهق مـ الجبؾ إحؿر

                                                           

 .  الحػاهر:  . وهل : الؿؿادر طـد إزرقل (1)

 .  : ضرب فقفا طـد إزرقل (7)

 .  (التـضب) الطـدباوي حل طؾك يفبط الذي الحػاهر ريع هق:  والحزكة (6)

 .  غقر واضحة   إصؾ واإلضافة مـ إزرقل (3)

 فقةةف ، والةةذي الشةةؿا  مةةـ الشةةبقؽة بؿؼةةربة الالصةةؼ الشةةعب لعؾةةف:  أرين : وشةةعب   حاشةةقة إزرقةةل (5)

 القةقم الشةعب لفةذا ، ويؼةا  كعةب بةـ طةدي بـةل ربةاع مـ ، وهذه بالثـقة ، ففق الققم الصقلتقة الؿدرسة

 .  (الخـدريسة)
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 .  (1): كثقر بـ طبداهلل بـ بشر لف

،  : ما بقـ مفبط رـقة الؿؼربة التل بةالؿعالة إلةك الثـقةة الؼصةقى بطـ ذي صقى

 .  (7)هتبط طؾك قبقر الؿفاجريـ دون فخ،  : الخضران التل يؼا  لفا

إلةك ،  : مؿا يؾل ذا صقى ما بقـ الثـقة البقضان التل تسؾؽ إلك التـعقؿ بطـ مؽة

 .  (6)وبقـ الحصحاص  التل بقـ ذي صقىص حاصرـقة الح

 .  (3): الجبؾ الذي بلسػؾ مؽة طؾك يؿقـ الخارج إلك الؿديـة عالؿؼؾَ 

الةقادي الةذي يطةمه صريةؼ ،  : القادي الذي بلصؾ رـقة البقضةان إلةك بؾةدح خفَ 

ومةا بةقـ الؾةقط صفؿةة الؿؿةدرة إلةك ذي صةقى إلةك ،  طؾةك يسةار ذي صةقى،  جدة

 .   (5)الرمضة بلسػؾ مؽة

                                                           

 ريةع مةـ خةارج وأكةت يؿقـةؽ طؾةك يؽةقن الةذي الجبةؾ هةق:  إشةعث أبةل : وقةرن   حاشقة إزرقل (1)

 .  والؼرارة الباب حارة بقـ يػصؾ الجبؾ ، وهذا الباب حارة   الرسام

( الؽحةؾ ريع) هل الخضران والثـقة.  العتقبقة:  الققم يسؿك الذي:  صقى ذي : وبطـ   حاشقة إزرقل (7)

 .  الؽحؾ ريع مـ هبطت إذا يؿقـؽ طؾك الؿفاجريـ وقبقر

 مةا طاهشةة مسجد وبقـ ، بقـفا التـعقؿ إلك بؽ تمدي التل الثـقة هل:  البةقضان : والثـقة   حاشقة إزرقل (6)

 .  القاحد الؽقؾق يؼارب

   الؽحةؾ ريةع تجعةؾ أن بعد الشفدان إلك متقجف وأكت يؿقـؽ طؾك الذي الريع هق:  الحصحاص ورـقة 

،  الحصةحاص جبةؾ   الريع هذا ويؼع.  الشفدان مـ قادًما الؾصقص إلك بؽ يفبط الريع ، وهذا ضفرك

 ومةا العريضةة الػسةحة ففةذه.  هةذا الحصةحاص وريةع الؽحؾ ريع بقـ يـحصر الحصحاص جبؾ إن بؾ

 .  مؽة بطـ:  هل كؾفا والشفدان الزاهر حل مـ تضؿ

 تريةد لفةب أبل مـطؼة دخؾت إذا يؿقـؽ طؾك وهق( البؽان) بة الققم يعر :  : والؿؼؾع   حاشقة إزرقل (3)

 .  الشفدان

 أسةقا ) بالؿحةدث يـتفل اهللطبد بـل وشعب( اهللطبد بـل شعب) هق صدره:  : وفخ   حاشقة إزرقل (5)

 الثـقة إلك يصؾ أن إلك فًخا القادي يسؿك اهللطبد بـل بشعب الشامل أذاخر مؾتؼك ، وطـد الققم( الدواس

 أم) طؾقف أصؾؼ الزاهر تجاوز فنذا( الزاهر) الققم لف ويؼا ( بؾدح) البقضان الثـقة بعد طؾقف ، فقطؾؼ البقضان

 .  جدة إلك ذاهب وأكت تطله ، وبؾدح الؿديـة إلك ذاهب وأكت تطله فػ :  ذلؽ ، وطؾك (الدود
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 يـؼؾ مـفا الطقـ الذي يبـل بف أهةؾ مؽةة، و ر: بذي صقى طـد بئر بؽا الؿؿدرة

 .   (1)ستـؼع فقفا الؿانيإذا جان الؿطر 

 .  (7)الؿغش

 :  جبل البرود

بةـ طؾةل بةـ أبةل  (6)ـقوهق الجبؾ الذي قتؾ حسقـ بـ طؾل بـ حسـ بـ حسة

 .   (3)صالب وأصحابف طؾقفؿ السالم يقم فخ طـده بػخ

 :  الثـقة البقضاء

 .  الربود التل قتؾ حسقـ وأصحابف بقـفؿا وبقـ الربودالثـقة التل فق  

 :  (5)ضحاضالح

 (7)مؿا يؾل بققت ]أبةل[،  (6)الجبؾ الؿشر  طؾك ضفر ذي صقى إلك بطـ مؽة

 .   أحؿد الؿخزومل طـد الربود

 :  مسؾِ مُ 

 .  (1)الجبؾ الؿشر  طؾك بقت حؿران بذي صقى طؾك صريؼ جدة

                                                           

 .  (الحػاهر) بة العامة ويعرففا( الطـدباوي حل) بة الققم تعر  التل هل:  : والؿؿدرة   حاشقة إزرقل (1)

 لػظةة أن ، وأضةـ أطرفةف لةؿ الشةقر  خقةػ إن إذ مقضةعف لةل يتبةقـ لةؿ:  : والؿغةش   حاشقة إزرقةل (7)

 .  بؽثقر ذلؽ مـ أبعد ، وطركة واحد مقؾ مؽة طـ يبعد الؿغش ، ٕن محرفة( طركة)

: سةقر اطةالم الـةبالن  العؽس كؿا طـةد ابةـ الؽرمةاين اكظةر، والصقاب  طـد إزرقل بـ حسقـ بـ حسـ (6)

(7/336)  . 

 الثـقةة إلةك تقجفةت إذا يسارك طؾك ، وهق الشفقد بجبؾ الققم يعر :  الربود : وجبؾ   حاشقة إزرقل (3)

 .  الشفدان مؼربة ، وبلصؾف البقضان

 ريةةع تقسةةطت إذا يؿقـةةؽ طؾةةك يؽةةقن الةةذي الجبةةؾ : هةةق . و  حاشةةقتف : الحصةةحاص طـةةد إزرقةةل (5)

 .  الؿفاجريـ مؼربة ، وبلصؾف الشر  مـ الزاهر حل طؾك ، يشر  الؽحؾ
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 :  وادي ذي صوى

الؽبقةةرة  (7)الحةةزكتقـ أبةةل محؿةةقد طـةةد مػضةةك مفةةبط بقـةةف وبةةقـ قصةةر ابةةـ

 .   والصغقره

 :  أم الحارث ثـقة

بةةقـ ،  ذا صةةقى تريةةد فةةخ (6)]مةةـ[هةةل الثـقةةة التةةل طؾةةك يسةةارك إذا هبطةةت 

وهةةةل أم الحةةةارث بـةةةت كقفةةةؾ بةةةـ الحةةةارث بةةةـ ،  وصريةةةؼ جةةةدة ضحاضةةةالح

 .  (3)طبدالؿطؾب

 :  متن ابن طؾقاء

،  : الخضةران (5)[لفا]ما بقـ الؿؼربة والثـقة التل خؾػفا إلك الؿحجة التل يؼا  

 .   (6): رجؾ مـ خزاطة وابـ طؾقان

                                                                                                                                                        

 ، وغرًبةا صةقى ذي شةرًقا ، يحةده صةقى ذي وادي غرب القاقع الجبؾ هق:  ومسؾؿ:  إزرقل حاشقة   (1)

ًٓ  التقسةقر شةارع ، وجـقًبا "الؿؽرمة لؿؽة العسؽرية الثؽـة" الؼشؾة أمام القاقع الشارع  أبةق ريةع ، وشةؿا

 .  لفب

 .  : ريع الحػاير وريع الرسام الحزكتان:  إزرقل حاشقة   (7)

 .  زيادة مـ إزرقل (6)

 أن بعةد جةدة بةاب إلقفا كؼؾ قد وكان( البقبان ريع) بة الققم تعر :  الحارث أم ورـقة:  إزرقل حاشقة   (3)

 مؽةة إلةك الداخؾ يؿقـ طؾك ، ويؼقم طؾقفا يؿر زا  وٓ الؼديؿ جدة صريؼ كان وقد( الرسام ريع)   كان

 .  الثـقة هذه طؾك ، يؼقم وإوقا  الحج لقزارة تابع مبـك مـفا

 .  زيادة مـ إزرقل (5)

 يعـةل كةان ، فةنن يعـةل مؼربة أي أدري ، فال مقضعف لل يتض  لؿ:  طؾقان ابـ ومتـ:  إزرقل حاشقة   (6)

 بعةدهؿا فؿةا كدان ورـقة الؿعالة مؼربة يعـل كان وإن( الخضران) هل خؾػفا التل فالثـقة الؿفاجريـ مؼربة

 ما إلك العتقبقة حل مـ الغربل الؼسؿ أراد ، فربؿا (صقى وادي بطـ) سبؼ فقؿا أسؿاه الخضران الثـقة إلك

 .  أطؾؿ ، واهلل جرو  جفة مـ السؾقؿاكقة أكػا  يؼابؾ
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 :  جبل أبي لؼقط

 .  هق الجبؾ الذي حاهط ابـ الشفقد بلصؾف فخ

 :  ثـقة أذاخر

ولقسةةت بالثـقةةة التةةل دخةةؾ مـفةةا رسةةق  اهلل صةةؾك اهلل طؾقةةف وسةةؾؿ طـةةد حةةاهط 

ولؽـ الؿشرفة طؾك ما  ابـ الشفقد بػخ وأذاخر،  خرمان
  . 

 :  شعب أشرس

الشةةعب الةةذي يػةةرع طؾةةك بقةةقت ابةةـ وردان مةةقلك السةةاهب بةةـ أبةةل وداطةةة 

 .   : مقلك الؿطؾب بـ الساهب بـ أبل وداطة وأشرس،  السفؿل بذي صقى

 :  غراب

 .  (6)اجلبل الذي بؿمخر شعب األخـس بن رشيق إىل أذاخر

 :  شعب الؿطؾب

،  الشةةعب الةةذي خؾةةػ شةةعب إخةةـس بةةـ شةةريؼ يػةةرع   بطةةـ ذي صةةقى

 .  : الساهب بـ أبل وداطة والؿطؾب هق

 :  ذات جؾقؾقن

 .  (6)وفخ (7)ما بقـ مؽة السدر

                                                           

 وقػةت إذا تؿاًمةا لةؽ ، ويتضة  الخاكسةة شةؿا    معروًفةا زا  ٓ جبةؾ:  والغةراب:  إزرقل حاشقة   (1)

 سةةؿل ، ولةةذلؽ أسةةقد جبةةؾ ، وهةةق بؽؾةةف يسةةتؼبؾؽ تةةراه الشةةؿا  كحةةق وكظةةرت ذاخةةر ريةةع قؿةةة طؾةةك

 أن الصحق  مـ ، وكان الشامل مؽة مسػؾة شؼ   وإزرقل الػاكفل يذكره أن الغريب ، ومـ (الغراب)

 .  الشامل مؽة معالة شؼ   يذكره

 .  . بدون واو : مؽة السدر (3/775طـد الػاكفل ) (7)

 .  أطؾؿ واهلل( الصػقران) الققم طؾقف يطؾؼ ما هل:  جؾقؾقـ وذات:  إزرقل حاشقة   (6)
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 :  يقرَ شعب زُ 

 (1)[ ]: مةةقلك كةةان  . وزريةةؼ صةةقى ي: ذ يػةةرع   الةةقادي الةةذي يؼةةا  لةةف

،  : زرة مةةقٓة كاكةةت بؿؽةةة لفةةافػجةةر بةةامرأة يؼةةا  ،  الحةةرس مةةع كةةافع بةةـ طؾؼؿةةة

 .   : شعب زريؼ فسؿل،    ذلؽ الشعب فرجؿا

 :  (2)بدك

 .  غقر أن حؾحؾة بقـ الؿؿدرة وبقـ كتد،  شغالجبؾ الذي بطر  الؿ

 :  شغجبل الؿ

: إ ةا مةـ مؼؾعةات  ، ويؼةا  مـفا بؿؽةةومـفا تؼطع الحجارة البقض التل يبـك 

 .  الؽعبة

 :  ذو إبرق

 .   (6)الؿغش إلك ذات الجقشما بقـ 

 :  قالشقْ 

 .  (9)صرف البؾدح الذي يسؾك مـه إىل ذات احلـظل طن يؿني صريق جدة

                                                           

 .  زيادة مـ إزرقل (1)

 صةر    بؿؽةة جبةؾ وهةق : كتةد (6/366. و  معجؿ البؾةدان ) : كقد ، و  كسخة : كتد طـد إزرقل (7)

 .  الؿغؿس

 بةةالطريؼ الؾقةةث صريةةؼ تؼةةاصع مةةـ جةةزًنا يشةةؿؾ الؿغةةش أن طرفـةةا إذا:  إبةةر  ذو:  إزرقةةل حاشةةقة   (6)

 تؾةؽ:  هةق إبةر  ذا إن:  كؼةق  أن ، فـسةتطقع الؿؼتؾةة بعةد مةا هةل الجةقش ذات ، وأن الثالةث الداهري

ًٓ  وتؿتد الثالث الداهري بالطريؼ القؿـ صريؼ تؼاصع مـ تؿتد التل الؿساحة  الداهري الطريؼ مع غرًبا شؿا

 ، رةؿ السةريع جةدة صريةؼ مةـ جزًنا لتلخذ تؿتد ، رؿ جؿقعف الرصقػة   اإلسؽان مـطؼة ، فتشؿؾ الثالث

 .  أطؾؿ ، واهلل إبر  ذو هق ، ففذا الؿؼتؾة طـد الؼديؿ جدة صريؼ إلك لتصؾ تعرب

 ، طؾك بؾدح صر   :  إزرقل وصػف كؿا ، وهق الؼؾة إٓ يعرفف ٓ شعب:  والشقؼ:  إزرقل حاشقة   (3)
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 :  وذات الحـظل

 .   رـقة   ممخر هذا الشعب تػرع طؾك بؾدح

 :  أكصاب الحرم

ومةا كةان   ،  ففةق حةرم،  ما كةان مةـ وجففةا   هةذا الشةؼ،  طؾك رأس الثـقة

 .   ضفرها ففق حؾ

 :  العؼؾة

 .   ردهة تؿسؽ الؿان   أقصك الشقؼ

 :  إركبة

شعب يػرع   ذات الحـظؾ وما بةقـ رـقةة أم ربةاب إلةك الثـقةة التةل بةقـ الؾةقط 

 .   وبقـ شعب طؿر بـ طبداهلل بـ أبل ربقعة

 :  وذات الحـظل

 .  (1)هق الػج الذي مـ طقـ الدورقل إلك رـقة الحرم

 :  (2)العؾؼا

 .   بقـ صقى والؾقط

                                                                                                                                                        

( اك كـتـتةا  فـةد ) لةف يؼةا  مشةفقر كبقةر فـةد  الشةعب هذا فقهة   قام ، وقد الؼديؿ جدة صريؼ يؿقـ

 رـقةة طؾةك أخرجةؽ يسةاًرا أخةذت رؿ الشعب هذا سؾؽت ، إذا كؾفا الشعب هذا فقهة يستقطب أن وكاد

 .  الؿشفقرة( الحـظؾ ذات رـقة) هل الثـقة ، وهذه طالقتقـ لقستا جبؾقتقـ سؾسؾتقـ بقـ ضقؼة صخرية

 أخةرى رـقةة كةؿ( 1)بحقالل شؿالفا ، ٕن كػسفا الحـظؾ ذات رـقة هل( الحرم رـقة: ) إزرقل حاشقة   (1)

 ، فسةؿل الحـظةؾ ذات رـقةة طؾك يسؾؽ الذي الظفران مر ووادي الؿديـة مـ الؼادم الطريؼ يخ قفا كان

 .  قطًعا الحؾ   ففل إخرى ، وأما الحرم أكصاب طؾقفا التل هل ٕ ا( الحرم رـقة) الحـظؾ ذات رـقة

 .  : العبالوتقـ طـد الػاكفل (7)
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 :  الثـقة البقضاء

 .  التي بني بؾدح وفخ

 :  شعب الؾبن

 .   الشعب الذي يػرع طؾك حاهط ابـ خرشة   بؾدح

 :  (8)غربدمؾحة ال

 .   شعب   بؾدح يػرع طؾك حاهط الطاهػل

 :  (2)ثمؾحة الحرو

 .   شعب يػرع طؾك حاهط ابـ سعقد ببؾدح

 :  العشقرة

 .   الحديبقة طؾك يسار الطريؼ حذان أرض ابـ أبل مؾقؽة إذا جاوزت صر 

 :  قبر العبد

: أن طبةًدا  وإكؿا سؿل قةرب العبةد،  بذكب الحديبقة طؾك يسار الذاهب إلك جدة

،  فرضةؿت طؾقةف الحجةارة،  فقةف فؿةات،  لبعض أهؾ مؽة أبؼ فدخؾ غةاًرا هـالةؽ

                                                           

 يعرفةةف زا  ٓ:  الغةةراب : ومؾحةةة و  حاشةةقة إزرقةةل.  : الغةةراب (3/778طـةةد إزرقةةل والػةةاكفل ) (1)

 يصةؾ أن ، قبةؾ جةدة إلةك ذاهةب وأكت يؿقـؽ طؾك يؽقن الذي الشعب وهق( مؾحة) باسؿ الققم البعض

 ، وهةذا التـعةقؿ طؾةك ٕخرجةؽ جةدة صريةؼ   فقهتةف مةـ سةؾؽتف لةق الشةعب ، وهذا (شقؼ) شعب إلك

 .  وسطف بعض العؿران ، وتـاو  وآخره أولف   ملهق  الشعب

 زالةةت ٓ:  الحةةروب : ومؾحةةة إزرقةةلو  حاشةةقة .  : الحةةروب (3/778طـةةد إزرقةةل والػةةاكفل ) (7)

 يؿقـةؽ طؾةك وهةل( حةرب) مةـ سةؽا ا غالب ٕن( الحروب دحؾة) أيًضا ، وتعر  آسؿ  ذا معروفف

( الشةفقد بسةتان) مقضةع طؾةك الشةعب هةذا ، ويسةقؾ بؼؾقةؾ( الغةراب مؾحة) قبؾ جدة إلك ذاهب وأكت

 .  الؿؽرمة لؿؽة السؽـقة الؿخططات أحد الققم أصب  ، الذي وقصره
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 .  (1)فؽان   ذلؽ الغار قربه

 :  (2)البحائر

 .   وهل طؾك يؿقـ الذاهب إلك جدة،  بعضفا   الحؾ وبعضفا   الحرم

 :  كبش

 .  الجبؾ الذي دون كعقؾة   صر  الحرم

 :  رحا

ورحةا هةل ،  (6)إلةك ذات الجةقش،  وهق ما بةقـ أكصةاب الؿصةاكقع،    الحرم

 .   ردهة الراحة

 :  والراحة

 .   (3)طؾك يسار الذاهب إلك جدة،  دون الحديبقة

                                                           

 طؾةك يؼةع أكةف الحةاررل فةقزان بـ محؿد الشريػ أخرب:  العبد قرب:  الغراب : ومؾحة   حاشقة إزرقل (1)

   الؼديؿ الشرصة مخػر طـد الحرم أمقا  ، قبؾ الحديبقة غرب سعقد الؿؾؽ أكشله الذي جدة مؽة صريؼ

 .  أطؾؿ ، واهلل هـاك ضؾع خشؿ

 .  التخابر:  (3/761طـد الػاكفل ) (7)

 إلةةك كةةؿ( 5)حةةقالل( الحـظةةؾ ذات) رـقةةة طةـ وتبعةةد معروفةةة الؿصةةاكقع : وأكصةةاب   حاشةقة إزرقةةل (6)

 مةـ الراحةة بردهةة تحةقط حتةك الغربةل وجاكبفةا( الؿؼتؾةة) مـطؼةة تشؿؾ الجقش ، وذات الغربل شؿالفا

 .  الغرب

 ، مسةتقية الؿطةر مةان فقفةا يجتؿةع مةدرة أرض   حالفةا طؾك زالت ٓ الردهة : وهذه   حاشقة إزرقل (3)

 الؿؾةؽ صريةؼ طؾةك مؽةة إلك جئت لق إرض وهذه.  بالراحة تسؿقتفا سبب هق هذا ، ولعؾ القد كراحة

 تؽاد ، فال الرما   ا ، تحقط كؿ( 7)بحقالل سعقد الؿؾؽ أطالم بعد يؿقـؽ طؾك لقجدهتا الؼديؿ سعقد

 .  بصعقبة إٓ الققم إلقفا تصؾ
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 :  غةبِ قْ غَ البُ 

 .   بلذاخر

اكتخبف الػؼقر يحقك بةـ محؿةد الؽرمةاين مةـ تةاريخ مؽةة لألزرقةل هذا آخر ما 

،  رحؿف اهلل تعالك   شةعبان سةـة إحةدى وطشةريـ ورؿةاين ماهةة بؿصةر الؿحروسةة

 .   (1)، هذا وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وآلف وصحبف صالة والحؿد هلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم الكتاب بحمد اهلل

 

                                                           

، ولعؾةف صؿةس البةاقل  : صالة وسالما داهؿقـ بدوام الؾقؾ والـفار أو كحق ذلؽ كلكف أراد أن يؽؿؾهؽذا  (1)

.  76/1/1366: أ قت كسخ هذه الؿخطقصة    . طبدالؼققم طبدرب الـبل . وبعدها كتب د واهلل أطؾؿ

. وأكتفقةت  ، قسؿ الؿخطقصةات كسخة طبدالؼققم طبدرب الـبل الباحث   مؽتبة الحرم الؿؽل الشريػ

. طبةدالؼققم مةع  أكا الػؼقر إلك طػق اهلل/طبدالؼادر بـ محؿد الغامدي مـ الؿؼابؾة مؿا قابؾتف مةـ كسةخة د

. وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وأصحابف  هة73/1/1366إصؾ ومع تاريخ مؽة لألزرقل   

 .  ، والحؿد هلل رب العالؿقـ أجؿعقـ
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 65 ............. كان وكقف ، الطواف ومبتدأ  آَدمَ  َخْؾِق  َقْبَل  اْلَؽْعَبةَ  الْؿالئَِؽةِ  بِـَاءِ  ِذْكرُ 

 68 ............................................... الَْحَرامَ  اْلَبْقَت  اْلَؿالئَِؽةِ  ِزَياَرةِ  ِذْكرُ 

ــه ، الؽْعبــة وبـائِــه  إَْرضِ  إَِلـى الســالم طؾقــه آَدمَ  ُهُبــوطِ  ِذْكــر بـاب  وصوافِــه وحجِّ

 69 .................................................................. بالبقت

 35 ............................................... لذريته ودطائه آَدمَ  َحجِّ  فِي َجاءَ  َما
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 38 ......... والحرم الحرام البقت وفضل  كزلفا حقن إَْرضِ  فِي آَدمَ  َوْحَشةِ  ِذْكرُ  باب

 39 ...................................................... اْلَؿْعُؿورِ  اْلَبْقِت  فِي َجاءَ  َما

 51 .......................... فقه جاء وما الَْغَرِق  َزَمنَ  اْلَؿْعُؿورِ  اْلَبقِْت  َرْفعِ  فِي َجاءَ  َما

 51 ........................ السالم طؾقه آدم موت بعد الَْحَرامَ  اْلَبْقَت  مَ آدَ  َولَدِ  بِـَاءِ  باب

 51 .................................... اْلَحَرامِ  بِاْلَبْقِت  اْلَغَرِق  َزَمنَ  ُكوَح  َسِػقـَةِ  َصَواِف 

 57 ...................................... السالم طؾقفا َوإِْبَراَهْقمَ  ُكوٍح  َبْقنَ  الَْؽْعَبةِ  َأْمرُ 

المُ  َطَؾْقهِ  إِْبَراِهقمَ  َتَخقُّرِ  ِمنْ  ُذكِرَ  َما َرامِ  اْلَبوِْت  َمْوِضعَ  السَّ  56 ............ اأْلَْرضِ  ِمنَ  اْْلَ

هُ  إِْسَؿاِطقَل  اْبـَهُ  إِْبَراِهقمَ  إِْسَؽانِ  فِي َجاءَ  َما َباُب   الحـرام البقـت طـد أمره بدأ يف  َوُأمَّ

 56 ............................................................. كان؟ كقف

 57 ............................... اْلَحَرمِ  فِي إِْسَؿاِطقَل  ُأمِّ  َمعَ  ُجْرُهمٍ  ُكُزولِ  ِمنْ  ُذكِرَ  َما

 61 .................................................. الَْؽْعَبـةَ  إِبَْراِهقمَ  بِـَاءِ  ِمنْ  ُذكِرَ  َما

 إكبقـاء وصـواف ، وصوافـه ، بعـده إكبقـاء وحج  بالحج وأذاكه إبراهقم حج ذكر

 67 .................................................................... بعده

 73 ....................... ذلك يف جاء وما﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ: ﴿ تعالى قوله

 التـي والؽتب  ، مؽة ٕهل والرزق إمن الرحؿن خؾقل إبراهقم مسللة يف جاء ما

 75 .................................................. الحرم تعظقم فقفا ُوجد

 77 .................... ُجْرهم وأمر، بعده الؽعبة إبراهقم بن إسؿاطقل بـي وٓية ذكر

 86 ............................ مؽة وأمر، جرهم بعد الؽعبة خزاطة وٓية من ذكر ما

 88 .............. خزاطة بعد مؽة وأمر الحرام البقت كالب بن قصي وٓية يف جاء ما

 99 . إبراهقم دين الحـقػقة وتغققر، الحجارة وطبادتفم  إسؿاطقل ولد اكتشار يف جاء ما

 111 .............. باألزالم واالستقسام، الؽعبة يف إصـام كصب من أول يف جاء ما

ر من أول يف جاء ما  117 .............................................. إصـام كسَّ

 115 ................. كصبفا ومن والؿروة الصػا طؾى كاكت التي إصـام يف جاء ما

 115 ............................................... كَصَبفا من وأول، مـاة يف جاء ما

 116 ..................................................... والعزى الالت يف جاء ما

 118 ......................................................... أكواط ذات يف جاء ما

 119 .......................................................... إصـام كسر جامع
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 111 ............................................................ مؽة لىإ تبع مسقر

 117 ....................................................... الػقل حديث مبتدأ ذكر

 116 ................................................. الحبشة ساقه حقن الػقل ذكر

 171 .................................. الجاهؾقة يف الؽعبة قريش بـاء ذكر يف جاء ما

 161 ...... واخلف النعل خلع من وأول، يػتحوكفا كاكوا ومتى  الؽعبة فتح يف جاء ما

 166 ............................. ومواسؿفم ، الشفور وإكساء ، الجاهؾقة أهل حج

 139 ................................................... الحاجَّ  الجاهؾقة أهل إكرام

 139 .............................................. البقت حاج الجاهؾقة أهل إصعام

 151 ........... بادنجنوق قبوس أيب من الرمي من أصابفا وما  الؽعبة حريق يف جاء ما

 مـن اِْلجر يف كاىت التي إذرع مـن فقفا زاد وما  الؽعبة الزبقر ابن بـاء يف جاء ما

اج منها ىقص وما ، الكعبة  157 ....................................... اَْلج 

 163 ......................................... قؾع أين ومن ، الؽعبة مؼؾع يف جاء ما

 166 ................ ادعالوق تلك علق ومن، الؽبش وقرين، الؽعبة معالقق يف جاء ما

 169 ................... لفا يفدى الذي الؽعبة ومال الؽعبة يف كان الذي الُجّب  ذكر

 177 .............................................. الجاهؾقة يف الؽعبة كسا من ذكر

 176 ..................... ذلك فعل من وأول وخدمها اإلسالم يف الؽعبة كسوة ذكر

دها من وأول، الؽعبة تجريد يف جاء ما  176 ..................................... جرَّ

 177 ......... صؾحة بن طثؿان إلى الؿػتاح وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي دفع يف جاء ما

 178 ................... مـفا وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي صؾى وأين  الؽعبة يف الصالة

 179 ............................. الػتح يوم طؾقفا وأذاكه الؽعبة بالل ُرقي يف جاء ما

 181 ............. بسوء أرادها فقؿن جاء وما،  الؽعبة يفدم الذي الَحَبشي يف جاء ما

 187 ................................................. الؽعبة إلى الـظر طـد يؼال ما

 183 طؾقفا ُيشرِف بقت يبـى ٓ وٕن، الؽعبة سؿقت ولم  الؽعبة )([اسؿاء] يف جاء ما

 187 ................. ﴾ۉ     ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ: ﴿ تعالى اهلل قول يف جاء ما

 188 ................... ﴾ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ: ﴿ تعالى قوله

 والؼـائؿقن لؾطـائػقن  البقـت السـالم طؾقفؿـا وإسـؿاطقل إبراهقم تطفقر يف جاء ما

 189 .......................................................السجود والركع
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 191 ...................................... الؽعبة حول استَْصبح من أول يف جاء ما

 197 . وداخل خارج من القوم طؾقه هو ما إلى صار حتى  الؽعبة ذرع طؾقه كان ما ذكر

 196 .................................................... خارج من البقت ذرع باب

 193 ........................................................ داخل من الؽعبة ذرع

 196 ........................................................ إساصقن بقن ما ذرع

 197 ................................. الؽعبة سؼف يف )([لؾضوء] التي الروازن صػة

 198 ........................................................ وذرطفا )(الَجْزطة صػة

 198 ................................................................. الدرجة صػة

 199 ............................... الؽعبة بطن يف الذي إسػل مالرخا اإلزار صػة

 711 ........................................................... إطؾى اإلزار صػة

 711 ............................................ الؽعبة بطن يف التي قرالؿسام صػة

 717 .............................................. بالرخام البقت أرض فرش صػة

 716 ............................................ الؽعبة أرض فرش من ُغقِّر ما رذك

 718 ............................................................. الؽعبة باب صػة

 711 ......................................................... َذْرَوانالشا صػة باب

 711 .................................................................. الِحْجر ذكر

 713 .......................................... ذلك يف جاء وما الِحجر يف الجؾوس

 715 .................................. الؽعبة )(مْثعب طـد والصالة الدطاء يف جاء ما

 716 .......................................................... وذْرُطه الِحْجر صػة

 717 ................................................ إسود الركن فضل يف جاء ما

 777 ...................................... طؾقه والسجود إسود الركن تؼبقل باب

 777 ......................................... إسود الركن استالم فضل يف جاء ما

حام  776 ........................................... والقؿاين إسود الركن طؾى الزِّ

 773 ........................................ وتر كل يف وآستالمُ  بآستالم الختمُ 

 775 ................................. الحجر يؾقان الؾذين )(الغربققن الركـقن استالم

 775 .......................................................... إركان استالم ترك

 776 ......................................................... الركن لـساءا استالم
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 777 ........................................ طؾقه الخّد  ووضع القؿاين الركن تؼبقل

 777 .................................................. وفضؾه القؿاين الركن استالم

 779 ............................................. إسود الركن استالم طـد يؼال ما

 779 ............................................ والقؿاين إسود الركن بقن يؼال ما

 761 .............................. ُيستؾم جاكب أي ومن الركن استالم طـد يؼال ما

 761 ................................................. إسود الركن رفع يف جاء ما

 761 ................................................ الركن استؾم إذا إيدي تؼبقل

 767 .................... إئؿة من وبعدها الصالة قبل إسود الركن استؾم من أول

 767 ....................................... الػضة من إسود بالحجر يُدور ما ذكر

 766 ....................................... الؽعبة ضفر يف والؼقام الؿؾتزم يف جاء ما

 765 .............................................. الؽعبة وجه يف الصالة يف جاء ما

 765 .............................................. بالؽعبة الطواف فضل يف جاء ما

 767 ........ البوت إىل النظر وفضل ، الطواف أهل طؾى تـزل التي الرحؿة يف جاء ما

 768 ....................... يدطو البقت مستؼبل الؿسجد باب طؾى الؼقام يف جاء ما

 769 ............................................. الطواف يف الؿشي يف جاء ما باب

 769 ............. القرآن وقراءة ، فوه والكالم الطواف يف  واإلقران الشعر إكشاد باب

 731 ................................................... الطواف يف الؼقام يف جاء ما

 737 ........................................... الطواف يف لؾـساء الـؼاب يف جاء ما

 737 ................ راكبا والطواف اإلقران كره ومن ، أربع طؾى يطوف أن كذر من

 736 ....................................................... الحقَّـة صواف يف جاء ما

 قبلة واْلرم  ، اْلرم أهل قبلة والؿسجد ، الؿسجد ٕهل قبؾة الؽعبة إن:  الق من

 735 ........................... الكعبة إىل القبلة رصفت ومتى ، األرض أهل

 736 ................................. والطواف بؿؽة وقت كل يف الصالة يف جاء ما

 738 .......................................... ذلك وفضل الؿطر صواف يف جاء ما

 738 ..................... غروبفا وطـد الشؿس صؾوع طـد الطواف فضل يف جاء ما

 738 ................................ بفا واإلقامة ، )([بؿؽة] رمضان شفر يف جاء ما

 739 ...............................................موضعه وأين الحطقم يف جاء ما
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 757 ........................................... والؿؼام الركن بقن فقه يستحؾف ما

 757 ...................................................... وفضؾه الؿؼام يف جاء ما

 756 ................. طؾقه السالم طؾقه إبراهقم  وققام الَؿَؼام يف الذي إثر يف جاء ما

ه وكقف ، الؿؼام موضع يف جاء ما  753 .................... هذا موضعه إلى طؿر ردَّ

 756 .......................... طؾقه جعؾه ومن، الؿؼام طؾى الذي الذهب يف جاء ما

 757 ............................................................. )(الؿؼام ذرع ذكر

 758 ...................... إسؿـاطقل ٕم زمزم السالم طؾقه جبريل إخراج يف جاء ما

 761 ............................................. زمزم طبدالؿطؾب حْػر يف جاء ما

 765 ............................................ ذلك يف جاء وما ، زمزم فضل ذكر

 769 ............................ زمزم ماء من وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي شرب ذكر

 771 ....................... ذلك وغقر فقفا لؾؿغتِسل زمزم العباس تحريم يف جاء ما

 لقـالي بؿؽـة البقتوتـة يف بقته أهل من  السؼاية ٕهل وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي إذن

 777 .................................................................. مـى

 777 ................................. زمزم إٓ الؼقامة يوم قبل الؿاء غور من ذكر ما

 776 .......................... ومجِؾسه طباس ابن طفد يف زمزم حوض طؾقه كان ما

 773 .......................................................... زمزم غور ذكر باب

 776 ............................ فقه الصالة وفضل وفضِؾه الحرام الؿسجد حدِّ  ذكر

 779 ........................................... الؽعبة حول الصػوف أدار من أول

 781 .............................. السالم طؾقه إسؿاطقل بـات طذارى قبور موضع

 781 ................... الؿصؾي يدي بقن يؿرون والـاس الحرام الؿسجد يف الصالة

 781 .............................................. الحرام الؿسجد يف الضالة إكشاد

 781 ............................................ الحرام الؿسجد يف الـوم يف جاء ما

 781 .................................. ذلك يف جاء وما الحرام الؿسجد يف الوضوء

 أن إلـى وطؿارتـه  ، وّسـعه مـن وذكـر وجدراتـه الحرام الؿسجد طؾقه كان ما ذكر

 787 .............................................. أن طؾقه هو ما إلى صار

 786 .................................................... الزبقر بن طبداهلل بـقان ذكر

 785 ............................................... طبدالؿؾك بن الولقد طؿل ذكر
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 785 ................................................ جعػر أبي الؿممـقن أمقر طؿل

 786 .................................................... إولى الؿفدي زيادة ذكر

 791 .................. الحرام الؿسجد من الوادي شق يف أخرة الؿفدي زيادة ذكر

 796 ......................................................... الحرام الؿسجد ذرع

 796 ............................... الحرام الؿسجد أبواب تؾي التي قنإساص طدد

 797 ........................................... ذرطفا وكم وطددها الطاقات صػة

 798 .....................)([السالم طؾقه إبراهقم مؼام إلى إسود الركن بقن ما ذرع]

 611 ................................. وذرعها وعددها الحرام الؿسجد أبواب صػة

 618 ................................................ الحرام الؿسجد جدرات ذرع

 619 .............................................................. : )(الشراف

 611 ....................................... )([وطددها الحرام الؿسجد قـاديل ذكر]

 617 ......... )([اإلمام خرج إذا الجؿعة يوم الؿمذكون يمذن التي الؿمذكقن ضؾة ذكر]

 617 ........................................................... مؽة مـبر يف جاء ما

 الؿعتصـم خالفـة يف تغقَّـر أن قبـل  وحوضـفا وحجرتفا زمزم طؾقه اكتك ما صػة

 طؿـل كـان مؿـا وذلـك  ، ومـائتني عرشـة تسـع ســة يف الؿممـقن أمقر باهلل

 616 ...................................... خالفته يف الؿممـقن أمقر الؿفدي

 من وأول ومائتقن طشرين سـة  باهلل الؿعتصم خالفة يف زمزم طؿل من ُغقِّر ما ذكر

 615 .................................................... طؾقفا الرخام طؿل

 616 ................................................. وذرطفا وحوضفا الُؼبَّة صػة

 خالفـة يف غقـرت أن إلـى  وذرطفـا فقفـا ومـا طبـدالؿطؾب بن العباس سؼاية صػة

 619 .................................. ومائتني وعرشين تسع سنة باهلل الواثق

 671 ................................. والسؼايات البرك من الؿسجد يف ُطؿل ما ذكر

 676 ........ الؽبقر الؿسجد إلى وأضقف الـدوة دار كان الذي الجديد الؿسجد بـاء

 اهلل صـؾى الـبـي ومخـرج  طؾقفا الؼقام وموضع والؿروة الصػا وبقن بالبقت الرمل

 678 ................................................. الصػا إلى وسؾم طؾقه

 678 .................................. الؿسعى وحد، والؿروة الصػا من يوقف أين

 679 ........................... راكبًا والؿروة الصػا بقن صاف من موقف يف جاء ما
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 661 .............. والؿروة الصػا بقن ما وذرع  الصػا إلى إسود الركن بقن ما ذرع

 667 ................................................. والؿروة الصػا درج بـاء ذكر

 667 ...... الحرم وصػة ، مؽة وأسؿاء  أكصابه كصب ومن  ، وحدوُده الحرم تحريم

م كقف الحرم ِذكر  668 ........................................................ ُحرِّ

 637 ............................................................ الحرم حدود ِذْكر

 636 ..................................... واإللحاد فقه الذكب وتعظقم الحرم تعظقم

 651 ................................................ الحرم يدخل الؼاتل يف جاء ما

 656 .................................................. الحرم يف الصقد من يمكل ما

 653 ....................................................الحرم يف الصقد قتل كػارة

 655 ................................................بالحرم الشجر قطع من ذكر ما

 655 ....................................... مـه يـزع وما الحرم شجر ثؿر من إكل

 656 .............................................. الحرم يف الصقد تعظقم يف جاء ما

 658 ......................... تعالى اهلل شرففا بؿؽة وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي مؼام

ص وما الحرم دواب من ُيؼتل ما  659 ....................................... فقه ُرخِّ

 َيلـط أو اِْلـَل  إىل َيرجـه أو  الحـرم يف الِحّل  حجارة من شقًئا ُيدخل أن كره من

 661 .......................................................... ببعض بعضه

 661 ............................................. اهلل أهل أكفم مؽة أهل من ذكر ما

ر  667 ................................ مؽة وأصحابه وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي تذكُّ

 666 ........................................... الحرام الؿسجد حاضر هو من حدُّ 

 667 ...................................................... ومخرجفا الدابة ِذْكر يف

ب من كرذ ما  669 ............................................... وحدوده)(  الؿَحصَّ

 671 ................................ الػتح طام وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي مـزل ِذْكر

 وإخـراج ، دورهـا تبويـب ومـع  رباطفا بقع يف جاء وما ، مؽة بقوت كَِراء كرِه من

 676 .................................................. مـفا والدواب الرققق

 673 ................................... رباطفا وبقع ، بلًسا بؽِرائفا يرى يؽن لم من

 675 ................................................ )(الجاهؾقة يف مؽة وادي سقول

 676 .................................................. اإلسالم يف مؽة وادي سقول
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 677 .......................................................... الُجَحاف سقل رذكْ 

 681 ................................. الؿحرم هالل لقؾة بؿؽة الوقود أمر من ذكر ما

 681 .................. منى وحدود، بؿـى وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي مـزل يف جاء ما

 681 .................................. بؿـى وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي مـزل موضع

 681 ... مـفا وسؾم طؾقه اهلل صؾى اهلل رسول كزل وأين  ، بؿـى الـزول أمر من ذكر ما

 681 ...................................... ذلك يف جاء وما ، بؿـى البـاء من ذكر ما

 687 .................................. فقه الصالة وفضل، الخقف مسجد يف جاء ما

 686 ..................................................... الؽبش مسجد يف جاء ما

 683 ......................................................الجؿار رمى َمن أول َمنْ 

 685 ................................................. بؿـى إصـام كصب من أول

 685 ....................................................... الجؿار حصباء رفع يف

 686 .......................................... به ُيرمى كقف الجؿار حصى ذكر يف

 687 ................... ذلك يف جاء وما ، طـدها  يدطى وما  ، الجؿرة ُترمي أين من

 687 .. وشعابفا جبالفا وأسؿاء مـى؟ ُسّؿقت ولم  ، الحج أيام مـى اتساع من ذكر ما

 688 ..................................... وأبوابه وذرطه مـى مسجد صػة يف جاء ما

 697 ............................................... وتؽسقره مـى مسجد سعة ذرع

 696 ........................................... وذرطفا الخقف مسجد أبواب صػة

 693 ................................. محسر إلى مـى وملزمي والجؿار مـى )(طرض

 696 ............ أبوابه وصػة ، مزدلػة مسجد وذرع  ، مـى إلى الؿزدلػة بقن ما ذرع

 والحــرم وأبوابـه طرفــة ومسـجد  ، طرفـة ومــلزمي طرفـة إلـى مزدلػــة بـقن مـا ذرع

 697 ............................................................ )(والؿوقف

 311 ... )(مواضعفا وذكر ، بعرفة اإلمام  موقف إلى  الحرام الؿسجد من إمقال طدد

 313 ............................................................. ضّب  صريق ذكر

 315 ...................................... كِؿرة من وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي مـزل

 315 ............................................ بفا والؿوقف وحدودها طرفة ذْكر

 316 ............................................................... طرفة مـبر ذكر

 317 ................ الدفع لولة  وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي فقه بال الذي الشعب ذْكر
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 اهلل صؾى الـبي آثار من  فقفا وما  ، )(بؿؽة الصالة فقفا يستحب التي الؿواضع ذْكر

 319 ........................................................... وسؾم طؾقه

 313 ........................................................ فقه جاء وما حراء ذْكر

 315 ........................ ثور إلى حراء من وسؾم طؾقه اهلل صؾى الـبي يقصر ذكر

 315 ......................................................... فقه جاء وما ثور ذكر

 317 ................................................ فقه جاء وما البقعة مسجد ذْكر

 319 .................................................... الجعراكة مسجد يف جاء ما

 371 ............................................................... التـعقم مسجد

 377 ............................................... وفضؾفا ، مؽة مؼبرة يف جاء ما

 375 ............................. )(بالحضحاض التي الؿفاجرين مؼبرة يف[ جاء ما]

 377 ............................................. زمزم قبل بؿؽة كاكت التي أبار

 363 ...................................... الجاهؾقة يف زمزم بعد حػرت التي أبار

 365 ......................................................... اإلسالمقة أبار ذكر

 367 .............................................. الحرم يف أجريت التي العقون يف

 331 .............................................. وحؾػائفا قريش رباع من ذكر ما

 336 ........................................................ هاشم بـي حؾػاء رباع

 333 ........................................................ طبدالؿطؾب بـي رباع

 333 ................................................................ حؾػائفم رباع

 335 ......................................................... شؿس طبد بـي رباع

 339 ............................................. أمقة بن العاص بن قدسع آل رباع

 339 .................................................. أمقة بن العاص أبي آل ورْبع

 351 ................................................. العقص أبي بن أسقد آل وربع

 351 ................................................طبدشؿس بن ربقعة )([آل] ريع

 351 ........................................... طبدشؿس بن ربقعة بن طدي ؤل

 351 .................................................... ُمَعْقط أبي بن طؼبة آل ربع

 351 ........................................................... ربقعة بن كريز ربع

 357 ............................................. إصغر طبدشؿس بن أمقة ولولد
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 357 ................................................... طبدشؿس بـي حؾػاء رباع

 بـن الؿغقرة حؾقف  الغساين شؿر أبي بن الحارث بن طؿرو بن إزرق )([آل] ربع

 353 .................................................... أمقة بن العاص أبي

 356 .............................................................. إطور أبي ربع

 357 .............. ربقعة بن طتبة حؾقف طؿار بن )(طتبة  الحضرمي بن داود آل ورْبع

 357 .................................................. طبدمـاف بن كوفل بـي رباع

 358 ............................................ طبدمـاف بن كوفل بـي حؾػاء اعرب

 358 ..................................................... ففر بن الحارث بـي رباع

 358 .................................................. طبدالعزى بن أسد بـي رباع

 359 .................................................. قصي بن طبدالدار بـي رباع

 361 ..................................................... طبدالدار بـي حؾػاء اعرب

 361 ............................................................... ُزهرة بـي رباع

 361 .............................................................. إخـس آل ربع

 361 ................................................. الحؿراء أبي بن طدي آل ربع

 361 .................................................................. تقم بـي ربع

 361 ...................................................حؾػائفمو مخزوم بـي رباع

 367 ................................................ مخزوم بـي من طائذ بـي رباع

 367 .................................................... إرقم أبي بن إرقم ربع

 363 ......................................................... يؾقفا وما الؿعالة حدُّ 

 363 ................................................................. لؿسػؾةا حد

 363 ............................................................. مؽة أخشبي ذكر

 والجبـال الؿواضـع مـن اسـؿه يعـرف وما  ، فقه وما ، القؿاين مؽة معالة شق ذكر

 366 .......................................... الحرم به أحاط مؿا والشعاب

 376 ...................................................................... إثبِــَرة

 377 ...الحرم به أحاط مؿا والشعاب الجبال من فقه وما  الشامي مؽة معالة شق ذكر

 386 . الحرم به أحاط مؿا والشعاب والجبال من فقه وما  القؿاين مؽة مسػؾة شق ذكر

 387 ......................... والشعاب الجبال من فقه وما، الشامي مؽة مسػؾة شق
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 388 ........................................................... : إزٓم بقت

 388 ............................................................ : ُزْرُزر جبل

 389 ............................................................. : الـار جبل

 389 ......................................................... : يزيد أبي جبل

 389 ............................................................. : طؿر جبل

 389 .......................................................... : اإلذَخر جبال

 391 ................................................................ : الَحَزَكة

 391 ............................................................ : أرين شعب

 391 .............................................................. : َكَداء ثـقة

 391 ............................................................... : إبقض

 391 ..................................................... : إشعث أبي قرن

 397 ........................................................... : البرود جبل

 397 .......................................................... : البقضاء الثـقة

 397 ......................................................... : )(الحضحاض

 396 ................................................................. : ُمسِؾم

 396 ....................................................... : صوى ذي وادي

 396 ........................................................ : الحارث أم ثـقة

 396 ......................................................... : طؾقاء ابن متن

 393 ........................................................ : لؼقط أبي جبل

 393 ............................................................. : أذاخر ثـقة

 393 ......................................................... : أشرس شعب

 393 ................................................................ : غراب

 393 ........................................................ : الؿطؾب شعب

 393 .......................................................... : جؾقؾقن ذات

 395 ........................................................... : ُزَريق شعب

 395 .................................................................. : )(كبد

 395 .......................................................... : الؿغش جبل
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 395 ............................................................. : إبرق ذو

 396 ................................................................ : الشْقق

 396 ........................................................ : الحـظل وذات

 396 ........................................................ : الحرم أكصاب

 396 ................................................................ : العؼؾة

 396 ................................................................ : إركبة

 396 ........................................................ : الحـظل وذات

 397 ................................................................ : )(العؾؼا

 397 .......................................................... : البقضاء الثـقة

 397 ........................................................... : الؾبن شعب

 397 ......................................................... : )(الغربد مؾحة

 397 ....................................................... : )(الحروث مؾحة

 397 ............................................................... : العشقرة

 398 .............................................................. : العبد قبر

 398 .............................................................. : )(البحائر

 398 ................................................................. : كبش

 398 .................................................................. : رحا

 398 ............................................................... : والراحة

 399 ............................................................... : الُبَغْقبِغة

 511 ......................................................... الؿوضوطات ففرس
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